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مجــددًا نلتقيــك عزيــزي القــارئ علــى صفحــات مجلتــك “حــوار الفكــر” ونحــن نؤســس 
ــي  ــة، وهــي الت ــر أو السياس ــة أو الفك ــتوى التربي ــى مس ــابقًا عل ــا س ــم نعده ــة ل لثقاف
بدورهــا خلقــت نمــاذج تبــدو بشــرية فــي مظهرهــا ولكــن واقعهــا ومنطقهــا يختلــف 
تمامــًا، فأثــارت الخــوف والفــزع والحقــد والكراهيــة والضغينــة.. وكل القيــم الســيئة.. 
ــع  ــه م ــة إلــى تناقض ــانية إضاف ــرة اإلنس ــن الفط ــد ع ــط البعي ــق الخ ــذا الطري ــل ه ويمث
ــورًا  ــذ ص ــذي يأخ ــل ال ــق والباط ــن الح ــا بي ــرية فــي صراعه ــار البش ــخ ومس ــة التاري حرك
ــا  ــًا م ــه غالب ــكاره وحاجات ــاعره وأف ــيط فــي مش ــان البس ــد اإلنس ــة، نج ــكاال مختلف و أش
يكــون اقــرب إلــى أخيــه فــي ذات الخصائــص، ولكــن المشــكلة تبــدو واضحــة حيــن يكــون 
ــدأ فيهــا ينســى  ــم، يب ــة التــي يدعــي فيهــا الثقافــة والتقــدم والعل اإلنســان فــي الحال
أو يتناســى ابســط المبــادئ والتــي تقــول إن اإلنســان أخــو اإلنســان، ومــا أروع مــا قالــه 
اإلمــام علــي “عليــه الســام” فــي تحليلــه ووصفــه لذلــك حيــن عبــر فــي وصــف اإلنســان 
أمــا أن يكــون أخــا فــي الديــن أو نظيــرًا فــي الخلــق وهــذا بــدوره يؤســس خــط الشــروع 
ــل األخــر واالختــاف يكــون فــي صــور متنوعــة  ــدًا عــن اســتخدام القمــع وعــدم تقب بعي
منهــا مــا يتعلــق بالشــكل والقيــم والعــادات واألفــكار والنتاجــات شــريطة أن ال تحمــل 
هــذه االختافــات لغــة العنــف والقــوة وإلغــاء األخــر . وـفـي ضــوء كل ذلــك علينــا 
ــة الشــريفة فــي رســالة اإلســام  ــة التــي جــاءت بهــا الدعــوة النبوي ــاء القيــم األصيل إحي
إلــى البشــرية التــي رســمها القــران الكريــم وســار عليهــا االئمــة األطهــار والصالحــون 
ــاء، والتــي كانــت الخاتمــة فــي وصــف  ــه الرســل واألنبي ــة لمــا جــاء ب والتــي هــي مكمل
ـى للنبــي محمــد )ص(.. } وانــك لعلــى خلــق عظيــم {.. فلنعكــس  هللا ســبحانه وتعاـل
شــيئًا مــن هــذا الخلــق فــي مســارات حياتنــا المختلفــة ولنبدأهــا فــي حواراتنــا الفكريــة 
ونعتمــد الحجــة والدليــل والمنهــج العلمــي قواســم مشــتركة نعبــر فيهــا عــن وجهــات 
نظرنــا وآرائنــا دون اللجــوء إلــى العنــف وإلغــاء األخــر واضعيــن القواســم المشــتركة فــي 
الحقــوق والواجبــات وممارســة الحريــة التــي ال تتعــارض مــع الحريــة األخــر فــي إطــار مــن 

ــة . ــون والعدال القان

كلمــــــة التحريــــــر

رئيــــــــس التحريــــــر
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نحو نظرة قرآنية متكاملة لقضايا السياسة والمجتمع
مصطلحا األمة والقرية

ــددة  ــع متع ــات، فــي مواض ــب وآي ــات وتراكي ــروف وكلم ــم ح ــران الكري ــرر فــي الق تتك
منــه، ومــرات التكــرار هــذه قــد تكــون قليلــة فــي بعــض الحــاالت، لكنهــا فــي حــاالت 

ــر. ــز للتفكي ــاه وحاف ــت لانتب ــكل الف ــر بش ــرى تكث أخ
ــزل  ــان القــران الكريــم هــو كام هللا ســبحانه، “} ن واإليمــان ب
بــه الــروح األميــن {” الشــعراء/193، وبــان كلماتــه ســبحانه 
تامــات ال يأتيهــا الباطــل مــن بيــن يديهــا وال مــن خلفهــا، وال 
يتطــرق إليهــا الفطــور والوهــن، فهــي تصــور الحقيقــة كل 
الحقيقــة، لصدورهــا عــن المنشــئ العليــم اللطيــف الخبيــر، 
ــة خاصــة بهــا  ــه ذات دالل ــان كل كلمــة في ــك ب واإليمــان كذل
ضمــن ســياقها علــى الرغــم مــن تكرارهــا، وبــان الداللــة العامــة 
ــآزرة فيمــا  ــه المت للســياق تتكــون مــن مجمــوع دالالت كلمات
ـى كشــف حقيقــة مــن حقائــق التكويــن أو  بينهــا وصــواًل إـل
التشــريع هــدى للنــاس وإرشــادًا، اإليمــان بــكل ذلــك، البــد أن 
ــد  ــه، وعن ــة وردت في ــد كل كلم ــر عن ــر والفك ــتوقف النظ يس

ــريفة . ــه الش ــن أطروحات ــرح م كل ط
أمــا إذا تكــررت تلــك الكلمــة مــرات كثيــرة، فــان 
الشــأن ســيكون أهــم واخطــر، ودواعــي االلتفــات 
إليــه ســتكون اشــد إلحاحــا، فاإللحــاح فــي التكــرار 
الخبيــر  اللطيــف  اهتمــام  علــى  يــدل  خــبء  لــه 

ــان . ــاة اإلنس ــا فــي حي ــة ألهميته ــك الكلم بتل
البيــان  وأهــل  واللغوييــن  للنحــاة  ســبق  وقــد 
ظاهــرة  ـى  إـل التفتــوا  أن  قديمــًا  والمفســرين 
التكــرار هــذه ـفـي القــران الكريــم، ونظــروا ـفـي 
ذلــك نظــرًا خاصــًا بهــم مــن حيــث النحــو واللغــة 
ــا  ــوي فــي عمومه ــج تنط ــوا بنتائ ــان، وخرج والبي
الســياق،  تغنــي  للتكــرار،  بيانيــة  فوائــد  علــى 
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. البيــان المعجــز  ـفـي هــذا  التفكيــر  وتحفــز المخاطبيــن نحــو 
ولــم تتجــاوز نظراتهــم تلــك دائــرة البيــان واللغــة وســبك األلفــاظ، علــى الرغــم مــن أهميــة 
ذلــك، إلــى دوائــر أخــرى ذات أهميــة بالغــة فــي الحيــاة االجتماعيــة، إال فــي القليــل النــادر .

ومــن تلــك الكلمــات التــي تكــررت في القــران الكريم كلمــة ) القرية (، فقد بلغــت تكراراتها 
فيــه ســتة وخمســين)1(، بصيغهــا المختلفــة، كمــا ســبق أن تكــررت كلمــة ) األمــة ( فيــه ايضــًا 
مــرات عديــدة بلغــت خمســة وســتين مــرة بصيــغ: ) امة، أمتكــم، أممــا ( وهو الموضــوع الذي 

جــرى بحثه ســابقا .)2(
وبيــن مصطلــح القريــة ومصطلــح األمــة يتنــاول القــران الكريــم موضوعــات مشــتركة 
بينهمــا، مثــل: بعــث الرســل واألنبيــاء، وشــمولية الرحمــة اإللهيــة يبعــث األنبياء والرســل 
إلــى األمــم والقــرى والــى أم القــرى، } ومــا كان ربــك مهلــك القــرى حتــى يبعــث فــي أمهــا 

رســواًل {” القصــص/59 “، } ولقــد بعثنــا فــي كل امــة رســوال {” النحــل/36 “
بينمــا نجــد مــن جانــب أخــر أن هنــاك تباينــًا فــي طريقــة تنــاول القــران الكريــم لموضــوع 
القريــة عــن طريقــة تناولــه موضــوع األمــة، وتبــدو هــذه الفــوارق واضحــة فــي مــورد بحــث 

نهايــة األمــم والقــرى، وفــي بحــث موضــوع الهــاك الخــاص بالقريــة.
ويمكــن مــن خــال تجميــع هــذه الماحــظ ومقارنتهــا وتحديــد مواضــع االشــتراك أو 
ــا مــن خــال  ــك يمكــن لن ــم، لذل االختــاف بينهمــا وفــي أســلوب معالجــة القــران الكري
ـى صــوغ مفهوميــن محدديــن ورئيســيين ـفـي منظومــة المفاهيــم  ذلــك الوصــول إـل

االجتماعيــة التــي تناولهــا القــران الكريــم، أي مفهومــي األمــة والقريــة . 
وســوف نتطــرق إلــى المصطلحــات األخــرى المرادفــة لمصطلــح القريــة التــي اســتخدمها 
القــران الكريــم، كمصطلــح ) البلــد، المدينــة (، ونحــاول تحديــد معانيهــا التــي نــوه بهــا 
القــران الكريــم، وتحديــد الفــروق فــي طريقــة االســتعمال ألقرانــي، لنصــل إلــى تصــور أكثــر 

دقــة وتحديــدًا.
ولعــل مــن المفيــد أن نقــارن بيــن المتــداول اليــوم مــن المصطلحــات السياســية المرادفــة 
لموضــوع بحثنــا واالقــرب لمعنــا القريــة ولمصطلح الدولــة وتطوره من مصطلــح الحضارة 

اليونانيــة إلــى شــكل الدولــة ذات الســلطات المتعددة. 

نظرة إجمالية:
القريــة،  لموضــوع  الكريــم  القــران  تنــاول  طريقــة  مجمــل  بشــكل  نســتعرض  ســوف 
وللقضايــا التــي تناولهــا ضمــن هــذا البحــث مــن اجــل تشــكيل نظــرة كليــة وأوليــة نحــاول 
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مــن خالهــا إن نرســم تصــورًا قرآنيــا عامــا لهــذا المصطلــح قبــل تناولــه لغــة واصطاحــًا.
يمكــن القــول إن القــران الكريــم تنــاول موضــوع القريــة بشــكل شــامل ومفصــل ومتنــوع، 
فقــد وردت بصيــغ ) القريــة، قريتــك، قريتكــم، قريتنــا، القريتيــن، القــرى ()3( ،وتراوحــت فــي 

ورودهــا بيــن المواقــع اإلعرابيــة المختلفة.
كمــا وردت القريــة فــي القــران الكريــم متبوعــة فــي أحيــان كثيــرة بتوصيفــات ونعــوت، 
يمكــن مــن خالهــا إن نصنــف القــرى، وان نســتهدي بذلــك للوصــول إلــى رســم منظــور 

قرانــي متكامــل لهــا .
فقد تناول التنزيل العزيز :

1-قــرى ظاهــرة: }وجعلنــا بينهــم وبيــن القــرى التــي باركنــا فيهــا قــرى ظاهــرة وقدرنــا 
فيهــا الســير {”ســبا/18”، هنــا يشــير القــران الكريــم إلــى مســتوى العمــران ودرجــة البنــاء 
ــك مــن مســتوى  ــة التــي تعيشــها هــذه القــرى، ومــا ينعكــس عــن ذل والنمــو، والمدين
للوضــع االقتصــادي واالداري وقــدرة هــذه القــرى وإمكاناتهــا، فهــي تختلــف عــن غيرهــا 
بقدراتهــا العمرانيــة واالقتصاديــة ممــا يجعلهــا موضــع بــروز واهتمــام، وتمتــاز علــى 
غيرهــا بمــا لهــا مــن إمكانيــات، وقــد تحتفــظ بهــذا البــروز واالمتيــاز لزمــن طويــل، فهــي 

قــرى ظاهــرة ومشــخصة تجــذب االنتبــاه .
جــدار  وراء  مــن  أو  محصنــة  قــرى  ـفـي  إال  جميعــًا  يقاتلونكــم  ال   { محصنــة:  2-قــرى 
{”الحشــر/14”، تظهــر فــي هــذا المصطلــح اإلشــارة بوضــوح إلــى طبيعــة الحمايــة األمنيــة 
لتلــك القــرى، وذلــك مــن خــال طريقــة البنــاء وتخطيــط العمــارة فيهــا بمــا يحقــق حمايــة 

عســكرية فــي مواجهــة األعــداء .
3-قريــة خاويــة: } أو كالــذي مــر علــى قريــة وهــي خاويــة علــى عروشــها {”البقــرة/259”، 
بمعنــى قريــة مدمــرة قــد أهلكتهــا الحــوادث المختلفــة التــي مــرة عليهــا، ممــا اثــر علــى 
وجودهــا وعمراتهــا ومبانيهــا، وذلــك إمــا بســبب اســتغراقها مدتهــا، وامــا بــان الســنن 

اإللهيــة جــرت بتدميرهــا، وقضــت فــي إهاكهــا بالبأســاء والضــراء ومــا شــابه .
حيــث  منهــا  وكلــوا  القريــة  هــذه  اســكنوا  لهــم  قيــل  وإذ   { الراغــدة:  4-القريــة 

”161 شــئتم{”األعراف/
} وضــرب هللا مثــًا قريــة كانــت أمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــدا من كل مــكان فكفرت 

بأنعــم هللا فأذاقهــا هللا لبــاس الجــوع والخــوف بمــا كانوا يصنعــون {”النحل/112” .
واآليتــان تصفــان األوضــاع االجتماعيــة واألخاقيــة والنظــام ألقيمــي فــي القريــة، وكذلــك 
ـى طبيعــة العاقــات والممارســات وســيادة العــادات فيهــا، ممــا يســمها  تشــيران إـل
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بميســم الفســاد والفحشــاء.
5-التجربــة التاريخيــة الخاصــة للقريــة: } ذلــك مــن أنبــاء القــرى نقصــه عليــك منهــا قائــم 

وحصيــد {”هــود/100”
ــا،  ــرت به ــي م ــداث الت ــا، والــى األح ــاص به ــة الخ ــخ القري ــة إلــى تاري ــة الكريم ــير اآلي تش
ومواقفهــا ازاء القضايــا المهمــة، ومــا عاشــته مــن صــراع وعــذاب واالم بســبب مواقفهــا 
ـى عبــرة وذكــرى ـفـي ســجل  مــن الرســل ونتائــج هــذه المواقــف عليهــا، وتحولهــا إـل

ــخ . التاري
6-الوضــع الســكاني وطريقــة المعيشــة: } وقــد أحســن بــي إذ أخرجنــي مــن الســجن وجــاء 

بكــم مــن البــدو {”يوســف/100”
ــه  ــن قول ــاليبها، وم ــكالها وأس ــة وأش ــاة المعيش ــتوى الحي ــير إلــى مس ــا تش ــة هن واآلي
تعالــى } وقــد أحســن بــي { نلمــح التوجــه القرآنــي إلعطــاء أعلــى ودرجــة تفاضليــة اكبــر 
لحيــاة المدينــة علــى حيــاة البــداوة والبســاطة التــي كان يعيشــها يوســف وإخوتــه مــن 

قبــل.
7-أوضــاع الجماعــات الفكريــة والسياســية ومواقفهــا فــي القريــة } وكذلــك جعلنــا فــي 
كل قريــة أكابــر مجرميهــا ليمكــروا فيهــا {”االنعــام/123” ، } ومــا أرســلنا فــي قريــة مــن 

نذيــر إال قــال مترفوهــا أنــا بمــا أرســلتم بــه كافــرون {”ســبا/34”
واإلشــارة هنــا إلــى الحالــة السياســية العامــة والــى األبعــاد الفكريــة ومواقــف الفئــات 
المختلفــة مــن عمليــة اإلصــاح والهدايــة، كمــا يشــير القــران الكريــم مفصــًا إلــى هــذه 
الجماعــات، وخلفيتهــا العقائديــة ومواقعهــا االجتماعيــة ومســتوياتها االقتصاديــة 

ــلوكها . ــاتها وس ــة ممارس ــة وطبيع ــا الخلقي وقيمه
ويمكــن تشــخيص كل ذلــك واكتشــافه مــن خــال اإلشــارات القرآنيــة التي تناولــت: الما، 

والمترفيــن، واألكابــر، والمســتضعفين، والتبــع، والمصلحيــن، والمنذرين، وما شــابه.
8-المواطنــة: } وكأيــن مــن قريــة هــي اشــد مــن قريتــك التــي اخرجتــك {”محمــد/13” ،} 
ومــا أرســلنا مــن قبلــك إال رجــااًل نوحــي إليهــم مــن أهــل القــرى {”يوســف/109” ، } ويــا قــوم 
مــا لــي ادعوكــم إلــى النجــاة وتدعوننــي إلــى النــار {”غافــر41”، فــي هــذه اآليــات المبــاركات 
يشــير القــران الكريــم نــوع رابطــة وشــكل مــن العاقــة ومســتوىمن االنشــداد بيــن 
ــك نوعــا مــن  ــرًا ذل ــه معتب ــه واســتقراره ومعيشــته وتطــور حيات االنســان ومــكان والدت
االنتمــاء أو الهويــة أو الخصوصيــة التــي يعــرف بهــا وينتســب إليهــا، حيــث يغــدو هــذا 
ــي، وكل  ــوده االجتماع ــخصيته ووج ــه وش ــان وهويت ــاعر اإلنس ــن مش ــزءًا م ــاب ج االنتس
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ذلــك تناولــه القــران الكريــم بإشــارات يمكــن اســتخاصها مــن خــال دعــوة األنبيــاء 
ــاء  ــى أن األنبي ــم عل ــد القــران الكري ــك، ومــن خــال تأكي ــة أو تل وانتســابهم لهــذه القري

مــن أهــل القــرى .
9-القريــة المركزيــة أو مركزيــة القريــة: } ومــا كان ربــك مهلــك القــرى حتــى ببعــث فــي 
امهــا رســواًل {”القصــص/59”} وكايــن مــن قريــة هــي اشــد قــوة مــن قريتــك التــي أخرجتك 

{”محمــد/13” .
ـى اختــاف أقــدار القــرى مــن حيــث  وأشــارة القــران الكريــم بهــذا الصــدد واضحــة إـل
موقعيتهــا وأهميتهــا ومكانتهــا باإلضافــة إلــى بعضهــا األخــر، فهنــاك قــرى رئيســية 
ومهمــة تعــد عاصمــة فكريــة وإداريــة وتســمى ) ام القــرى (، كمــا أن هنــاك قــرى تابعــة 
لهــا وخاضعــة الم القــرى فكريــًا واقتصاديــًا أو عقائديــًا أو اداريــًا، } وكذلــك أوحينــا اليــك 

ــًا لتنــذر ام القــرى ومــن حولهــا { “الشــورى/7” ــا عربي قران
10-قوانيــن التنميــة وقوانيــن الخــراب: } ولــو أن أهــل القــرى امنــوا واتقــوا لفتحنــا عليكــم 
بــركات مــن الســماء واالرض ولكــن كذبــوا فأخذناهــم بما كانــوا يكســبون{”األعراف/96” 
، } وضــرب هللا مثــًا قريــة كانــت امنــة مطمئنة يأتيهــا رزقها رغدًا مــن كل مكان فكفرت 

بأنعــم هللا فأذاقهــا هللا لبــاس الجــوع والخوف بمــا كانــوا يصنعون{”النحل/112”
ـى صريحــة ـفـي النــص علــى خــراب وأخذهــا انمــا يكــون بســبب  فاآليــة الكريمــة األوـل
جحودهــا وعــدم إيمانهــا، أمــا اآليــة الكريمــة الثانيــة فتناولــت بالذكــر القريــة التــي كانــت 
تعيــش مســتوى طيبــًا مــن األمــان واالطمئنــان واالســتقرار، وتأثيــر ذلــك فــي نمــو الوضــع 

االقتصــادي فيهــا، ثــم تناولــت أســباب نهايــة القــرى وهاكهــا

المعنى اللغوي للقرية:
بعــد هــذا االســتعراض العــام لتنــاول القــران الكريــم موضوع القريــة وأشــكالها وأنواعها 
مــن زوايــا ولحظــات مختلفــة، اقتصاديــة، وعمرانيــة وســكانية وسياســية واجتماعيــة، 

ننتقــل إلــى المعنــى اللغــوي لهــذا المصطلــح.
فالقريــة لغــة تعنــي الضيعــةـ وهــي مــكان يتجمــع فيــه النــاس، واصلهــا مــن القــرء أي 
ــه واســتقرارهم، قــال فــي  ــذي يســتدعي تجمــع النــاس حول جمــع المــاء فــي الحــوض، ال
لســان العــرب: ))... قــراه يقــرؤه .. قــرءًا وقــراءة وقرانــًا .. فهــو مقــروء .. ومعنــى القــران 
ــه يجمــع الســور فيضمهــا: واالصــل فــي هــذه اللفظــة  ــًا الن معنــى الجمــع، وســمي قران
الجمــع، وكل شــيء جمعتــه فقــد قرأتــه .. وان قولهــم قريــت المــاء فــي الحــوض.. فهــو 
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جمعــت، وقــرات القــران: لفظــت بــه مجموعــًا … (( .)4(
ــع،  ــر الجام ــان المص ــة لغت ــة والقري ــيدة: القري ــن س ــرا(: )) … اب ــذر )ق ــت ج ــًا تح ــال ايض وق
ــا  ــرى فحملوه ــى الق ــا عل ــوا فــي جمعه ــم اجتمع ــن ث ــة، وم ــور يماني ــب: المكس التهذي
علــى لغــة مــن يقــول كســوة وكســا، وقيــل: هــي القريــة بفتــح القــاف ال غيــر قــال: وكســر 
القــاف خطــا وجمعهــا قــرى، جــاءت نــادرة .. الجوهــري: القريــة معروفــة والجمــع القــرى 
علــى غيــر قيــاس، وفــي الحديــث: أن نبيــًا مــن األنبيــاء امــر بقريــة النمــل فاحرقــت، هــي 
مســكنها وبيتهــا، والجمــع القــرى، والقريــة مــن المســاكن واألبنيــة والضيــاع وقــد تطلق 
علــى المــدن، وفــي الحديــث: أمــرت بقريــة تــأكل القــرى، هــي مدينــة الرســول صلــى هللا 
عليــه والــه وســلم ) كــذا(، ومعنــى أكلهــا القــرى مــا ُيفتــح علــى أيــدي أهلهــا مــن المــدن 
ويصيبــون مــن غنائمهــا، وقولــه تعالــى: } واســأل القريــة التــي كنــا فيهــا {، قــال ســيبويه: 
إنمــا جــاء علــى اتســاع الــكام واالختصــار، وإنمــا يريــد أهــل القريــة فاختصــر وعمــل الفعــل 
فــي القريــة كمــا كانعامــا قــي األهــل لــو كان ههنــا، .. وقولــه تعالــى } وجعلنــا بينهــم 
وبيــن القــرى التــي باركنــا فيهــا قــرى ظاهــرة {، قــال الزجــاج: القــرى المبــارك فيهــا بيــت 
المقــدس، وقيــل: الشــام، وكان بيــن ســبأ والشــام قــرى متصلــة فكانــوا ال يحتاجــون مــن 
ـى: لقــد كان لســبأ ـفـي  ـى زاد، وهــذا عطــف علــى قولــه تعاـل ـى الشــام اـل وادي ســبأ إـل
مســكنهم أيــة جنتــان، وجعلنــا بينهــم .. وام القــرى: مكــة، شــرفها هللا تعالــى: الن أهــل 
القــرى يؤمونهــا أي يقصدونهــا، وفــي حديــث علــي كــرم هللا وجهــه: انــه أتــى بضــب فلــم 
يأكلــه وقــال انــه قــروي أي مــن أهــل القــرى، يعنــي انمــا ياكلــه اهــل القــرى، والبــوادي 
ــه تعالــى: } رجــل مــن القريتيــن عظيــم  والضيــاع دون اهــل المــدن .. والقريتيــن فــي قول
{، مكــة والطائــف، وقريــة النمــل: مــا تجمعــه مــن التــراب والجمــع قــرى... والقاريــة 
والقــارة: الحاضــرة الجامعــة .. والبعيــر يقــري العلــف فــي شــدقه أي يجمعــه، والقــْرُي: 
ــه.. والِمقــراة:  ــرًى جمعت ــًا وِق ــت المــاء فــي الحــوض قري ــُي المــاء فــي الحــوض، وقري َجْب

الحــوض العظيــم يجتمــع فيــه المــاء .. ((.)5(
وواضــح مــن خــال هــذا النــص المســهب إن اشــتقاقات الجــذر اللغــوي ) قــرا ( كافــة قــد 

لوحــظ فيهــا معنــى الجمــع والتجميــع والضــم ومــا شــابه .
ــاد وادي  ــن وب ــى األنهــار، كمــا هــو الحــال فــي الصي ــى ان المــدن االولــى نشــأت عل عل

ــر. ــن ومص الرافدي

مترادفات قرانية:
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مــن الكلمــات المرادفــة لمعنــى القريــة، التــي وردت فــي القــران الكريــم كلمتــان: البلــد، 
والمدينــة.

فامــا البلــد فقــد ورد معرفــًا فــي مواضــع منــه مقصــودًا بــه مكــة المكرمــة، قــال تعالــى: } 
ال اقســم بهــذا البلــد، وأنــت حــل بهــذا البلــد {”البلــد/1-2”، وقــال: } واذ قــال إبراهيــم رب 
اجعــل هــذا البلــد امنــا { “إبراهيــم/35”، قــال فــي مختــار الصحــاح: ) البلــد والبلــدة بمعنــًى 

والجمــع بــاد وبلــدان ..()6(.وفــي المنجــد ) بلــد .. بالمــكان أقــام فيــه واتخــذه بلــدًا ..()7(
وأطلــق القــران الكريــم علــى مكــة المكرمــة لفظــة القريــة ايضــًا: } وكأيــن مــن قريــة هــي 
اشــد قــوة مــن قريتــك التــي أخرجتــك { “محمــد/13” كمــا أطلــق لفظــة البــاد فــي مواضــع 
منــه مــرادًا منهــا معنــى القريــة أو البلــد: } وثمــود الذيــن جابــوا الصخــر بالــواد، وفرعــون 

ذي األوتــاد، الذيــن طغــوا فــي البــاد، فأكثــروا فيهــا الفســاد{”الفجر/12-9” .
ـى يثــرب: } مــا كان الهــل  امــا المدينــة فيســتخدمها القــران الكريــم تــارة لاشــارة اـل
المدينــة ومــن حولهــم مــن االعــراب ان يختلفــوا عــن رســول هللا {”التوبة/120”}ومــن 
ــة/101” }  ــى النفاق{التوب ــردوا عل ــة م ــل المدين ــن اه ــون وم ــراب منافق ــن االع ــم م حولك
لئــن لــم ينتــه المنافقــون والذيــن فــي قلوبهــم مــرض والمرجفــون فــي المدينــة لنغرينــك 

بهــم { “ األحــزاب/60” .
ــل  ــة وتفاصي ــة الداخلي ــاع القري ــا إلــى أوض ــن خاله ــارة م ــرى لإلش ــارة أخ ــتخدمها ت ويس
أوضاعهــا االجتماعيــة: } فأصبــح فــي المدينــة خائفــًا يرتقــب {”القصــص/18”، } وجــاء مــن 

أقصــا المدينــة رجــل يســعى { “يــس/20” .

مضامين مصطلح القرية :
فــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول أن مصطلح القرية يشــير إلــى معنى الوجــود االجتماعي 
المنظــم ضمــن مــكان وزمــان محدديــن، علــى اننــا نلحــظ لحظــات مختلفــة فــي هذا الشــان 

مــن خــال اضــاءات القــران الكريــم لهــذا المصطلح مــن زوايــاه المتعددة .
فقــد تــرد القريــة ملحوظــا فيهــا عــدد افرادهــا، كمــا فــي قريــة قــوم يونــس: } وأرســلناه 
بلحــاظ مســتوى تنظيمهــا  تــرد  {”الصافــات/147”، وقــد  يزيــدون  أو  إلــف  ـى مائــة  إـل
وإدارتهــا . التــي قــد تكــون بدائيــة، أو قــد تكــون معقــدة كمــا فــي مصــر وبــاد الرافديــن.
ــة منظــورًا إليهــا مــن خــال المســتوى االقتصــادي والتطــور المدنــي،  وقــد تذكــر القري

ــل وســبأ. ــذي كان فــي مكــة ويثــرب وثمــود وباب كال
وقــد تذكــر باعتبــار مشــاكلها االجتماعيــة ومظاهــر تعقيدهــا، وأنــواع الفســاد والخــراب 
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فيهــا، الــذي قــد يظهــر بشــكل ظاهــرة اجتماعيــة جنســية كمــا فــي قــوم لــوط، أو قــد 
يظهــر متجليــًا فــي مشــكلة فقــدان األمانــة الســوقية كمــا فــي قــوم شــعيب أو يتجســد 
ــًا والــى  حــاالت التــرف والبطــر فــي المعيشــة المفضــي إلــى خرابهــا وفســادها اقتصادي

غيــاب اســتقرارها وفقــدان أمنهــا، والــى غيبــة العدالــة وشــيوع الظلــم .
والقاســم المشــترك فــي كل تلــك االدواء واســبابها ، هــو االســتعاء واالســتكبار والعتــو 
عــن أمــر هللا تعالــى، وعــن المثــل األعلــى المطلــق الحــق، وعــن رســالته التي تمثــل الهدى 

المنقــذ ممــا كســبت أيديهــم مــن فســاد وخــراب علــى صــراط الهاك والعــذاب .
وهــذا المفصــل مــن البحــث يملــي علــى الباحــث ضــرورة مراجعــة مصطلــح الفســاد الــوارد 
ذكــره ـفـي القــران الكريــم، والــذي بــدوره ســوف يســهم ـفـي تكامــل البحــث وبلــورة 
موضوعــه وتحديــده 8 ، وبذلــك نكــون قــد خطونــا ببحثنــا االجتماعــي فــي القــران الكريــم 
خطــوة أخــرى نحــو اســتكمال األبعــاد المختلفــة للمصطلــح وتحديدهــا، بعــد أن درســنا 

مصطلحــي األمــة والقريــة وأحوالهمــا فــي القــران الكريــم .
 وكيــف كان، فالمترشــح لدينــا بعــد التحليــل طريقــة تنــاول القران الكريم هــذا المصطلح 

بابعــاده التــي طرحهــا، ومــن زوايــاه المنظــور اليــه منهــا، يمكــن اجماله في مــا يأتي:
القرية وجود اجتماعي أي كيان أو مؤسسة سكانية يلحظ فيها:

1-عدد السكان: } وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون {”الصافات/147”
2-مســتوى المعيشــة والعمــران: } وضــرب هللا مثــًا قريــة كانــت امنــة مطمئنــة ..{ 

“النحــل/112”.
افســدوها  قريــة  دخلــوا  اذا  الملــوك  ان  قالــت   { والسياســية:  االجتماعــي  3-النظــام 

. {”النمــل/34” 
4-القيم السائدة: } ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث {”االنبياء/74”.

ــد  ــم وحصي ــا قائ ــك منه ــه علي ــرى نقص ــاء الق ــن أنب ــك م ــه: } ذل ــان وتجارب ــخ الكي 5-تاري
{”هــود100”.

6-التنميــة والصــراع السياســي} واذا قيــل لهــم اســكنوا هــذه القريــة وكلــوا منهــا حيــث 
شــئتم {”االعــراف/161” .

اكابــر  القريــة  كل  ـفـي  جعلنــا  وكذلــك   { ودورهــا:  والفكريــة  السياســية  7-الفئــات 
“االنعــام/123”  } فيهــا  ليمكــروا  مجرميهــا 

8-االتجــاه العقائــدي والسياســي: } ومــا ارســلنا فــي قريــة مــن نذيــر اال قــال مترفوهــا انــا 
بمــا أرســلتم بــه كافــرون { “ســبأ/34”
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9-قوانيــن النمــو والهــاك: } ولــو ان اخــل القــرى امنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات 
مــن الســماء واالرض ولكــن كذبــوا فاخذناهــم بمــا كانــوا يكســبون { “االعــراف/96” .

10-مســتوى االصــاح والتكامــل: } وقــد احســن بــي اذ اخرجنــي مــن الســجن وجــاء بكــم مــن 
البدو {”يوســف/100” .

الدولة والقرية: 
لــو تتبعنــا التعريفــات المتداولــة للدولــة الحديثــة وتاريــخ نشــوئها واصــل اســتعمالها، 
ولــو عقدنــا مقارنــة بيــن هــذه المضاميــن وبيــن االســتعماالت القرانيــة بخصــوص القريــة 
ــرف فــي  ــم تع ــبيًا، فل ــتعمال نس ــة االس ــة هــي حديث ــة الدول ــي: ] ان كلم ــا يل ــا م لاحظن
اوربــا قبــل عصــر النهضــة، وقــد اســتخدمت منــذ القــرن الســابع عشــر للتعبيــر عــن الكيــان 
الــذي يشــكل فــي ان معــًا اطــارًا وركيــزة للســلطة السياســية، وقديمــًا عبــر االغريــق عــن 
ــا  ــة pablica اوgvtas ام ــة بكلم ــن الجمهوري ــان ع ــر الروم ــة polis وعب ــة _ الدول المدين
اليــوم فكلمــة جمهوريــة ال تعنــي مــا كانــت تعنيــه عنــد الرومــان فهــي ليســت مرادفــة 

للدولــة، انمــا تعبــر عــن نظــام سياســي معيــن [ .
] وللدولــة خصوصيــة تمتــاز بهــا عــن ســائر الوحــدات السياســية “القبليــة، الحاضــرة.. الــخ” 
فــا يجــوز اعتبــار كل تنظيــم سياســي قائــم بذاتــه دولة كما يفعــل بعض علمــاء االجتماع، 
ــة،  ــى قواعــد حقوقي ــاز عــن غيرهــا بوجــود ســلطة مؤسســة، أي قائمــة عل ــة تمت فالدول
فالدولــة كيــان حقوقــي، وتبقــى الدولــة قبــل كل شــيء حقيقــة سياســية نابعــة مــن ارادة 
سياســية، وهــي ارادة العيــش المشــترك، ومــن واقــع اجتماعــي – تاريخــي، فالدولــة احــد 
اشــكال التنظيــم السياســي الــذي بواســطته تؤكــد الجماعــة وحدتهــا السياســية وترســم 
مســتقبلها ومصيرهــا فيــه وتكــون مســؤولة عــن حيــاة الجماعــة، وازدهارهــا وحمايتهــا 

وصــون وحدتهــا .
ولقــد كان للتجــارب البشــرية عبــر العصــور الــدور االســاس فــي نشــأه الدولــة الحديثــة، الن 
هــذه النشــأة مــرت بمراحــل تاريخيــة طويلــة، وان ظهــور الدولــة بمفهومهــا الحديــث في 
اوربــا يرافــق مطلــع عصــر النهضــة، فبنيــة الســلطة، وترابــط المؤسســات وعمــل آليــات 
ــة  ــزة.. والدول ــة خصائــص ممي الحكــم والســلوك السياســي لألفــراد أعطــت كلهــا الدول

تبــدو كشــكل تاريخــي خــاص مــن أشــكال الســلطة السياســية .)8(
ولــو نظرنــا فــي المواضيــع المرتبطــة ببحــث الدولــة كعناصر الدولــة، من األرض والســكان 
ــة  ــات الدول ــام، وواجب ــرأي الع ــة، وال ــلطة، والمعرض ــكال الس ــيادة وأش ــلطة والس والس
وأشــكال الحكــم مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أن هنــاك مــدرس مختلفــة فــي فهــم الدولــة 
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ودورهــا ومســتقبلها وتاريخهــا، وكذلــك هنــاك تصــورات للمســتقبل الــذي ســتؤول 
إليــه الــدول المختلفــة والعاقــات فيمــا بينهــا، وتكتاتهــا، والنظريــات المختلفــة فــي 
التنميــة السياســية واالقتصاديــة ومــا شــابه، ولــو نظرنــا إلــى كل ذلــك فســوف نخلــص 

إلــى تحديــد جملــة نقــاط تعيــن فــي تعريــف الدولــة ومعرفــة خصائصهــا، وهــي أنهــا:
-مؤسسة اجتماعية، حقوقية، لها وظائف محددة سياسية .

-إن مصطلــح الدولــة الحديــث نشــأ متأخــرًا ولــه مضاميــن سياســية محــددة ترتكــز علــى 
موضــوع الســلطة والقــدرة فــي المجتمــع .

-إن موضوع الدولة: هو المجتمع ككل باعتباره كيانًا اجتماعيًا سياسيًا .
-إن هــذا الوجــود السياســي مــر بأشــكال مختلفــة ـفـي التنظيــم والنشــوء ســاهمت 

األحــداث ـفـي تحديــده أالن ضمــن هــذا المصطلــح.
-ان هنــاك نظريــات مختلفــة حــول نشــوء الدولــة ودورهــا وحقيقتهــا ومســتقبلها، 
وبســبب تطــور العلــوم وضهــور التخصــص الدقيــق ـفـي االبحــاث فــان موضــوع بحــث 
الدولــة عنــد علمــاء السياســة اكثــر تخصصــًا فــي بعــده السياســي ) الســلطة والقــدرة ( مــن 
علمــاء االجتمــاع واالنثروبولوجيــا الذيــن يتناولــون موضــوع الدولــة مــن بعــده االجتماعــي 
وتاريخــه االنســاني وكذلــك فــي بعــده العقائــدي فــي موضــوع شــكل النظــام السياســي 

ومفهــوم الواليــة السياســية ومنشــئها .

المقارنة واالستنتاج:
ال يمكــن لنــا ان نقــول بعــد اســتخاص هــذه النتائــج مــن البحــث ان مصطلــح القريــة 
قرانيــًا مــرادف لمصطلــح الدولــة المعاصــرة، لكــن يمكــن القــول ان الدولــة كظاهــرة 
سياســية اجتماعيــة معاصــرة نشــأت مــن ظاهــرة ســابقة ووجــودات اجتماعيــة وقانونيــة 
ــا ال  ــه، كمــا انن ــت هــذا المفهــوم العــام مــع تطــور فــي مضامين وسياســية ســابقة حمل
اليــه اوضــاع الدولــة المعاصــرة، والمفاهيــم  الــذي ســتؤول  نملــك القطــع بالشــكل 

السياســية والقانونيــة التــي ســيتمخض عنهــا واقــع الدولــة المعاصــرة .
يمكــن القــول ان مصطلــح الدولــة فــي بعــده التاريخــي ومفهومــه اللغــوي واســتعماله 
المتعــارف ولحــاظ بعــده االجتماعــي والثقافــي، يمكــن ان يكــون مرادفًا للمعنــى القرآني 
للقريــة وطريقــة تناولــه لهــذا المصطلــح، خاصــة ان القــران ـفـي اســتعماالته اللغويــة 
يلحــظ البعــد االســاس والعناصــر المهمــة التــي يحملهــا ذلــك اللفــظ بغــض النظــر عــن 
تشــكاته الجانبيــة وبــروزه وتمظهــره فــي هــذا الزمــن او ذلــك، وهــذا اســتعمال عقانــي 
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ومتعــارف بيــن البشــر فــي اســتخدامهم للمصطلحــات والتعابيــر فيمــا بينهــم .
ــكان  ــان والم ــن الزم ــر ع ــض النظ ــان بغ ــب اإلنس ــًا يخاط ــًا لغوي ــا نص ــم لم ــران الكري والق
ــه ان ال  ــا االصطاحــي في ــي فــي بحثن ــن، فينبغ ــرى الزم ــري مج ــر، ويج ــتوى التحض ومس
نغفــل عــن القــول ان القــران الكريــم ليســت مهمتــه اعطــاء مصطلحــات أكاديميــة، وال 
مهمتــه علميــة بحتــه لزمــن معيــن، وانمــا بحثــه بحــث مذهبــي إرشــادي هــاٍد تنــاول 
الظواهــر المختلفــة مــن زوايــا نظرتــه التــي تمثــل الواقــع، وتنــاول القــران للظواهــر 
االجتماعيــة كذلــك مــن خــال هــذه المنهجيــة، خاصــة إن التطــور والحركــة والتبــدل 

ــة. ــنة الهي ــان كس ــاة اإلنس ــم حي تحك

كيف تناول القران الكريم موضوع القرية؟
ان االبحــاث والظواهــر والقضايــا التــي تناولهــا القــران الكريــم المرتبطة بموضــوع القرية 
يمكــن درجهــا فــي موضوعيــن رئيســين يعــدان مــن أمهــات المســائل، ويتفــرع مــن هذيــن 

األصليــن فــروع وقواعــد كثيــرة، أمــا األصــان فهما:
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1-القرى وقضية التكامل اإلنساني ) بعث الرسل واألنبياء (
2-هاك القرى: أسبابه وشروطه.

ــاء  ــاء ( نجــد تفاصيــل كثيــرة تتعلــق باألنبي ففــي الموضــوع األول ) القــرى وبعــث األنبي
وموقعهــم االجتماعــي فــي القــرى، ثــم التقســيمات االجتماعيــة فــي القريــة، وموقفهــا 
مــن األنبيــاء، وطبيعــة تفكيــر كل طبقــة وارتباطاتهــا فــي تشــكيل النظــام االجتماعــي 

للقريــة، ودورهــا فــي صناعــة القــرار أو المواجهــة وقوانيــن الصــراع ومــا شــابه .
ــة القــرى ضمــن موضــوع هــاك القــرى وعذابهــا،  أمــا الموضــوع الثانــي فيتعلــق بنهاي
وأنــواع العــذاب وأســباب الهــاك وأشــكاله، وشــروط الهــاك وقوانينــه، ودور كل 

مجموعــة ـفـي نهايــة القــرى وهاكهــا، ومــدى ارتبــاط الهــاك بالموضــوع األول .
ومــن مجمــوع األبحــاث فــي الموضوعيــن تبــرز أفــاق جديــدة ومتميــزة، ويتقــدم بنــا البحــث 
خطــوات أكثــر تفصيــًا وتعقيــدًا ودقــة، كمــا فــي بحــث القوانيــن والظواهــر االجتماعيــة، 

كالمفاســد والظلــم واالختــاف ومــا شــابه.

الفصل األول
الظاهرة األولى

)القرى وبعث األنبياء(

1-األنبياء من أهل القرى
يؤكــد القــران الكريــم إن األنبيــاء يكونــون عــادة مــن أهــل القــرى أي مــن أهــل المــدن، 
ومــن أواســط المجتمــع المتطــور، واألكثــر تعقيــدًا وليــس مــن أهــل البــداوة بــل يذهــب 
القــران الكريــم ابعــد مــن ذلــك حيــن يذكــر ان االنبيــاء يكونــون مــن عواصــم البلــدان، مــن 
ـى ام القــرى، واالم  القــرى االكثــر تطــورًا وتعقيــدًا وتاثيــرًا، أي ان االنبيــاء ينتســبون اـل
هنــا تشــير الــى موقــع هــذه القريــة نســبة للقــرى المجــاورة، حيــث تحتــل مواقــع االحاطــة 
والهيمنــة والتاثيــر والنفــوذ، امــا بســبب موقعهــا االداري او االقتصــادي او الروحــي او 

الفكــري .
ان التمعــن فــي هــذه االيــات والربــط بيــن مدلوالتهــا يعطينــا النتائــج التــي اشــرنا اليهــا 
اعــاه، } ومــا ارســلنا مــن قبلك اال رجااًل نوحــي اليهم من اهل القرى {”يوســف/109”،الحظ 
ان القــران الكريــم صريــح فــي االشــارة الــى ان االنبيــاء فــي هويتهــم االجتماعيــة – حســب 
التعبيــر القرانــي – هــم ) مــن اهــل القــرى ( ومــا يســتبطن ذلــك مــن مؤشــرات كثيــرة، فــي 
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فهــم موقــع االنبيــاء وشــخصيتهم الحضاريــة .
قــد تكــون البــداوة حالــة نــادرة وموقتــة فــي حيــاة االنبيــاء, وهــي حالــة طارئــة تجاوزوهــا 
ـى خضــم المــدن والقــرى، معتبريــن هــذه النقلــة والحضــور ـفـي الوســط  بانتقالهــم اـل
االجتماعــي االكثــر تعقيــدًا خطــوة اكثــر تكامــًا واوســع فســحة وارحــب افقــًا، وهــي فــي 
ســياق فســحة الحريــة والخــروج مــن قضبــان الســجن الضيقــة، كمــا تشــير الــى ذلــك دعــوة 
ــا  ــال ي ــجدًا وق ــه س ــوا ل ــرش وخرج ــى الع ــه عل ــع ابوي ــه تعالــى: } ورف ــكره لل ــف وش يوس
ابــت هــذا تأويــل رؤيــاي مــن قبــل قــد جعلهــا ربــي حقــا وقــد احســن بــي اذ اخرجنــي مــن 
الســجن وجــاء بكــم مــن البــدو {”يوســف/100”، اذ جعــل خروجــه مــن الســجن ومجيئهــم 
مــن البــدو فــي ســياق واحــد، ونعمتيــن فــي درجــة متســاوية، وفــي ذلــك اشــارة واضحــة 

الــى اهميــة النقلــة مــن البــداوة الــى الحضــارة المدنيــة .

األنبياء بين خصوصية الوطن واالنتماء اإللهي
مــن المفيــد ان نتطــرق فــي بحثنــا الــى قضيــة المصطلــح والمرشــد وانتمائــه القومــي او 
الوطنــي، انتســابًا لقــوم معينيــن، او لوطــن معيــن، ثم بمجموعهما يتشــكل انتســابه الى 
حضــارة ومرحلــة تاريخيــة خاصــة، وفــي ذلــك نجــد ان القــران الكريــم لــم يقفــز علــى هــذه 
االنتمــاءات ولــم يتجاوزهــا بــل تعامــل معهــا بشــفافية ووضــوح، وان االنبيــاء اســتخدموا 
هــذه االنتمــاءات واســتثمروا فــي دعوتهــم مــع كونهــم يمثلــون قمــة التكامــل االنســاني 
ونمــوذج رواد االصــاح واالرشــاد، والمســيرين الهيــا فــي عملهــم االجتماعــي، حيــث نجــد 
ان الخطابــات النبويــة العامــة اكــدت اســتخدامها لنــداء: } قــال يــا قــوم اعبــدوا هللا مــا 
لكــم مــن الــه غيــره { “هــود/50”، } ويــا قــوم مــا لــي ادعوكــم الــى النجــاة وتدعوننــي الــى 

النــار {”غافــر/41” .
كمــا ان القــران اشــار الــى انتمــاء االنبيــاء الــى القــرى بقولــه: } وكايــن مــن قريــة هــي اشــد 

قــوة مــن قريتــك التــي اخرجتــك {”محمــد/13” .
ومــن جانــب اخــر اشــار القــران الــى االنتمــاء العربــي للرســول، واكــد اكثــر مــن مــرة علــى 
عروبــة اللســان والبيــان الــذي نــزل بــه القــران الكريــم، وكذلــك انتمــاء بعــض االنبيــاء الــى 
بنــي إســرائيل، } وكذلــك اوحينــا اليــك قرانــا عربيــًا {”الشــورى/7”، } وكذلــك انزلناه حكما 
عربيــًا {”الرعــد37”، } ولقــد اتينــى بنــي اســرائيل الكتــاب والحكــم والنبــوة {”الجاثيــة/16”، 

} ومــن ذريــة ابراهيــم واســرائيل وممــن هدينــا واجتبينــا {”مريــم/58” .
علــى اننــا نجــد القــران الكريــم قــد اكــد عالميــة الرســول، وبعــض الرســاالت، وانهــا 
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للعالميــن كافــة، بقولــه: } هــو الــذي ارســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى 
الديــن كلــه {”الصــف/9”، } تبــارك الــذي نــزل الفرقــان علــى عبــده ليكــون للعالميــن نذيــرا 

{”الفرقــان/1” .
فكيــف نجمــع بيــن االمريــن؟ بيــن خصوصيــة االنتمــاء للقــوم وللعشــيرة وللوطــن والقرية 
والمؤسســة الخاصــة وبيــن الدعــوة العالميــة، واالنتمــاء االلهــي، وان كان هــذا االشــكال 
ــن  ــيرة او زم ــة او لعش ــة او لجماع ــة لقري ــاء خاص ــوة االنبي ــون دع ــا تك ــره عندم ــف ام يخ
خــاص، كمــا هــو حــال عمــوم االنبيــاء، اذ يمثلــون حركــة الهيــة محــدودة وخاصــة لعــاج 

مشــكلة او ضاهــرة خاصــة او مجتمــع معيــن او قــوم خاصــة .
وهنــاك دعــوات عامــة اضطلــع بهــا اولــو العــزم مــن الرســل، بــل ان بعــض الباحثيــن يصــل 
ـى ان دعــوة محمــد) صلــى هللا عليــه والــه وســلم ( هــي وحدهــا الدعــوة العالميــة،  اـل
ــت دعــوات خاصــة  وكل الدعــوات األخــر مــن الرســاالت الســماوية مــن اولــي العــزم كان
بقــوم او محــددة بزمــان معيــن، } ولقــد ارســلنا نوحــًا الــى قومــه فقــال يــا قــوم اعبــدوا 
 ”} اعبــدوا هللا  قــوم  يــا  اخاهــم شــعيبًا فقــال  ـى مديــن  واـل  { {”المؤمنــون/23”،  هللا 

. العنكبــوت/36” 
والتســاؤل هنــا هــو: هــل يفتــرض أن تكــون الدعــوات والحــركات السياســية التبليغيــة 
ــدادا لموقــع الرســول؟ ام أن هــذا الموقــع خــاص بالنبــي محمــد صلــى هللا  ــة، امت عالمي
عليــه والــه وســلم ( لخصوصياتــه، ولاوصيــاء وللمنصــوص عليهــم مــن بعــده؟ وهــل يحــق 
لغيرهــم تحمــل المســؤولية العالميــة كافــراد او مؤسســات؟ وهــي تســاؤالت تصلــح 
ــغ والتحــرك السياســي، ليــس مجالهــا  ــواة البحــاث اخــرى فــي شــؤون الدعــوة والتبلي ن

فــي بحثنــا هــذا، نرجئهــا لفرصــة اخــرى .

2-بعث األنبياء من ام القرى
ـى انــه ليســت كل القــرى مشــمولة بالرحمــة االلهيــة ببعــث  يشــير القــران الكريــم اـل
االنبيــاء، خافــًا لحــال االمــم، } ولــو شــئنا لبعثنــا ـفـي كل قريــة نذيــرًا {”الفرقــان/51” .
ولكــن فــي مقابــل ذلــك نجــد أن القــران يؤكــد علــى } وان مــن امــة اال خــا فيهــا نذيــر { 
ــة، وان اكــدت هــذه الرحمــة  ــة قري ــكل القــرى قري ــزول الرحمــة ل “فاطــر/24” ، فليــس ن
لــكل امــة، أي ضمــن القاعــدة) األمــة  القــرى مــن خالبعــث األنبيــاء  لــكل  الشــاملة 
وقوانينهــا ()9( ، ومــن جانــب اخــر فــان القــران الكريــم يشــير الــى أن الرحمــة يبعــث األنبيــاء 
تخــص ام القــرى ومــا يحيــط بهــا مــن تجمعــات ســكانية، مــن قــرى اقــل شــانًا، وان بعــث 
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األنبيــاء فــي ام القــرى ومــا تشــهده مــن ابــاغ وانــذار وارشــاد وهدايــة ســوف يلقــي اثــره 
وضالــه وانــواره علــى القــرى االخــرى المحيطــة، ويعتبــر القــران الكريــم أن خضــوع باقــي 
ــذاب  ــا الع ــتحق اهله ــاغ يس ــة واب ــة كافي ــة االم حج ــعاع القري ــرة إش ــن دائ ــرى ضم الق
والمؤاخــذة بســببه علــى موقفهــم مــن الرســول والرســالة والمرســل، وان لــم يكــن بعــث 
الرســول اليهــم مباشــرُا، او أن الحجــة لــم تشــملهم بشــكل مباشــر، الحــظ االيــة الكريمــة 
التاليــة: } ومــا كان ربــك مهلــك القــرى حتــى يبعــث فــي امهــا رســوال {”القصــص/59”، 
وهنــا نجــد أن موضــوع القريــة بحــث مــن جانــب شــمول الهــاك للقــرى المرســل اليهــا، 
واالخــرى التــي لــم يبعــث اليهــا رســول، وبذلــك فــان الحجــة فــي ام القــرى تشــمل القــرى 
االخــرى المحيطــة بهــا، وقــد نجــد هنــا اشــكااًل فــي أن الجهــة موضــع االنــذار هــي غيــر 
المحيطــة  االكبــر  الدائــرة  ليشــمل  امتــد  الهــاك  وان  بالهــاك،  المشــمولة  الجهــة 
بالعاصمــة االم، وقــد اجابــت االيــة الكريمــة عــن هذا االشــكال فــي نموذج الرســول محمد 
) صلــى هللا عليــه والــه وســلم ( ومكــة والقــرى مــن حولهــا: } وكذلــك اوحينــا اليــك قرانــًا 
عربيــًا لتنــذر ام القــرى ومــن حولهــا {”الشــورى/7” . ان فــي هــذه اللفتــة القرانيــة اشــارات 
ــة  ــة الرباني ــاح والهداي ــة االص ــير الــى ان مهم ــا تش ــة، ولعله ــة مهم ــة وحركي اجتماعي
ــة  ــة االجتماعي ــلطة والهيمن ــز الس ــر ومرك ــع التاثي ــتقطاب وموق ــرة االس ــتهدف دائ تس

والسياســية مثــل العواصــم االداريــة او المــدن ذات التأثيــر الثقافــي و الدينــي .
ــة  ــن هــذه القري ــاط بي ــى مختلــف صــور االرتب ــر األدق واالجمــل ) ام القــرى ( عل وبالتعبي

ــًا . ــًا او ثقافي ــًا او اقتصادي العظيمــة وباقــي القــرى المحيطــة بهــا اداري
واالشــارة الثانيــة هــي ان شــمول القــرى االخــرى بالهــاك يفتــرض مســبقًا ان الحجــة قــد 
القيــت عليهــم وشــملتهم بالبــاغ، وكيــف لنــا ان نتصــور ذلــك؟ ان البعــث فــي ام القــرى، 
وان الســاحة االولــى للمواجهــة التبليغيــة واالرشــادية هــي ســاحة العاصمــة والتي تكون 
عادتــًا حــادة وكبيــرة وطويلــة، ثــم شــمول الحجــة والهــدى القــرى االخــرى، ثــم خضوعهــا 
لقانــون الهــاك وســلب الرحمــة رحمــة البقــاء عنهــم، ويمكــن ان نفســر ذلــك بعــدة صــور:
الصــورة االولــى: ان الهــدى ســيفرض وجــوده علــى ام القــرى ومنهــا يســطع الــى باقــي 

القــرى .

الصــورة الثانيــة: ان حركــة االنبيــاء ستشــمل ام القــرى والقــرى المحيطــه بهــا وســيكون 
ذلــك نــوع ابــاغ لهــم .

الصــورة الثالثــة: ان احــداث المواجهــة مــع االنبيــاء فــي ام القــرى وتصعيــد االنبيــاء لهــذه 
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المواجهــة ســوف يصــل الــى ســماع القــرى االخــرى بحكــم ارتباطهــم الفكــري او االداري 
او االقتصــادي

الفصل الثاني
) هالك القرى (

الموضــوع الثانــي الرئيــس الــذي يتعــرض لــه القــران الكريــم فــي بحــث القــرى هــو هــاك 
القــرى، وقــد تناولتــه ايــات كثيــرة متحدثــة عــن:
- اسباب هاك القرى واوصاف القرى الهالكة.

- شرائط االهاك واشكال الهاك .
- ظاهرة اخراج الرسول بشكل خاص، اذ يجعلها القران مؤشرًا لهاك القرى .

المواضيــع  الكريــم نجــد ان  القــران  ـفـي  القريــة، واالمــة،  بيــن بحثــي  المقارنــة  ومــن 
المختلــف فيهــا بيــن البحثيــن فــي هــذا الصــدد هــو ان القــران الكريــم فــي موضــوع االمــم 
طــرح فكــرة )االجــل( بينمــا فــي موضــوع القــرى طــرح فكــرة )الهــاك(، وفــي هــذا الســياق 

يثبــت القــران حقيقــة بقــاء القــرى انهــا مســتمرة حتــى يــوم القيامــة .
ــًا شــديدًا كان  } واْن مــن قريــة اال نحــن مهلكوهــا قبــل يــوم القيامــة او معذبوهــا عذاب

ذلــك فــي الكتــاب مســطورا {”االســراء/58”
فما هو منشأ هذا االختاف؟

اذ نجــد االمــة محكومــة نهايتهــا بقانــون )االجــل( و)االجــل المســمى( و)االجــل المحتوم( 
فيمــا نجــد ان القــرى يحكمهــا قانــون اخــر هــو )الهــاك( و)العــذاب(، ولــم تســتخدم 

كلمــة )اجــل( كاشــارة الــى نهايــة القــرى فــي القــران مطلقــًا .
وقبــل الدخــول ـفـي بحــث اســباب الهــاك، مــن المفيــد ان نتنــاول بشــكل مختصــر 

. لغويــًا وقرانيــا  )الهــاك(  مصطلــح 

الهالك لغويًا وقرانيًا:
))هلــك: الَهْلــك: الهــاك، قــال ابــو عبيد:يقــال الًهلــك والُهلــك والُملــك والَملــك هلــك 
يهلــك ُهلــكًا وَهْلــكًا وهــاكًا: مــات .. االزهــري: قــوم هلكــى وهالكــون .. وأهلكــه 
غيــره واســتهلكه. وفــي الحديــث .. اذا قــال الرجــل هلــك النــاس فهــو اهلكهــم .. وفــي 
ــزكاة  ــل ال ــى تعجي ــض عل ــو ح ــل: ه ــه، قي ــااًل اال اهلكت ــة م ــت الصدق ــا خالط ــث: م الحدي
مــن قبــل ان تختلــط بالمــال بعــد وجوبهــا فيــه تذهــب بــه .. والَهلكــة: الهــاك .. وقولــه 
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عــز وجــل : وجعلنــا لمهلكهــم موعــدًا، اي لوقــت هاكهــم اجــًا، ومــن قــرأ لمهلكهــم 
فمعنــاه إلهاكهــم .. واســتهلك المــال: أنفقــه وأنفــذه .. والهلــك، َمشــرفة المهــواة 
مــن جــو الُســكاك النهــا َمهلكــة .. وقبــل الهلــك المهــواة بيــن الجيليــن .. والتهلكــة: 
الهــاك، وفــي تنزيــل العزيــز: وال تلقــوا بايديكــم الــى التهلكــة … والَهلكــى: الشــرهون 
مــن النســاء والرجــال: رجــال هلكــى ونســاء هلكــى، الواحــد هالــك وهالكــة، ابــن االعرابي: 

الهالكــة النفــس الشــرهة ..((.)10(
وعمومــًا فالداللــة واضحــة ـفـي هــذه المــادة اللغويــة )هلــك( علــى المــوت والفنــاء 
والعــدم ، والحــال هــذه نفســها ـفـي ســائر المعاجــم قديمــًا ، اال اننــا نلمــح ـفـي هــذه 
ــك –  ــه )) هل ــر فــي قول ــا يظه ــًا ، كم ــى مضاف ــرى معن ــم اخ ــة فــي معاج ــادة اللغوي الم
هــاكًا وهلــكًا..: فنــي ، مــات ) وال يكــون اال فــي ميتــة ســواء (،) النفــس : ســقطت فــي 

جهنــم.. المهالــك ايضــًا: الحــروب..(( )11(

هالك القرى وأسبابه:
يمكــن اكتشــاف األســباب التــي وردت فــي القــران الكريــم لهــاك القــرى بشــكل مباشــر، 
فهــو يشــير إلــى ذلــك بوضــوح، كمــا يمكــن أكشــاف تلــك األســباب مــن خــال األوصــاف 
التــي يعطيهــا القــران الكريــم للقــرى التــي جــرى بحقهــا قانــون الهــاك، مثــل كفــرت، 

عتــت، بطــرت.
ويمكــن عــرض األســباب التــي ذكرهــا القــران الكريــم لهــاك لهــاك القــرى فــي النقــاط 

االتيــة:
1-الظلــم: } ومــا كنــا مهلكــي القــرى اال واهلهــا ظالمــون {”القصص/59”،}وتلــك القــرى 
أهلكناهــم لمــا ظلمــوا وجعلنــا لمهلكهــم موعــدًا { “الكهــف59”،} وكذلــك اخــذ ربــك 
اذا اخــذ القــرى وهــي ظالمــة ان اخــذه اليــم شــديد {”هــود/102”،} وكــم قصمنــا مــن قريــة 
كانــت ظالمــة {”االنبياء/11”تعــرض القــران الكريــم الــى موضــوع الظلــم باســهاب، وللقران 
مفهــوم واســع عــن الظلــم، ولكــن يكمــن القــول وبشــكل مجمــل ان الظلــم تجــاوز علــى 
طريــق الحــق، ســواءًا اكان تجــاوزًا علــى حــق هللا المتمثــل بالحمــد والطاعــة، ونتيجــة هذا 
الظلــم هــي الكفــر والمعصيــة، ام تجــاوزًا علــى حــق االخريــن، الــذي قــد يكــون تجــاوز فــرد 
علــى امــة مــن قبيــل ظلــم الحــكام للشــعوب، وقــد يكــون تجــاوز شــخص علــى شــخص، 

وقــد يكــون تجــاوز امــة علــى امــة .
والموضــوع القرانــي األخــر الــذي يرتبــط بهــذا البحــث هــو مصطلــح الفســاد كمــا ورد فــي 
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القــران الكريــم.
ان القــران الكريــم يقــرر حقيقــة مطلقــة وهــي ان الظلــم ســبب الهــاك، وان قانــون 
الهــاك يجــري او يتحقــق بســبب ظاهــرة الظلــم التــي تســود فــي القريــة، بغــض النظــر 
عــن شــكل هــذا الظلــم وموضوعــه، فالمهــم ان الظلــم يتحــول الــى ظاهــرة عامــة تســود 
القريــة بســبب موقــف اكثــر افــراد القريــة } القريــة الظالــم اهلهــا { “النســاء/75”، او 

ــن  ــات والقواني ــة العاق لطبيع
الجاريــة فيهــا، ســواء اكانــت اجتماعيــة ام اقتصاديــة ام اخاقيــة، كمــا يشــير القــران 
ــتها،  ــرت معيش ــا بط ــة بانه ــرى الهالك ــى الق ــا عل ــي يطلقه ــاف الت ــم فــي االوص الكري
او كفــرت بأنعــم هللا، وتجــد ان الظلــم و التجــاوز علــى الحقــوق علــى صعيــد العمــل 
والممارســة وهــو االكثــر ورودًا فــي القــران الكريــم، مثــل ظلــم الحاكــم كفرعــون، وعــدم 
ــوط، او الكفــر  ــة كمــا فــي قــوم ل ــة الســوقية كمــا فــي قــوم شــعيب، او االخاقي االمان
كمــا فــي قــوم نــوح،او البطــر والتــرف كمــا فــي قــوم صالــح، الــى غيــر ذلــك مــن اشــكال 
ــاد  ــم والفس ــرة الظل ــاول ظاه ــوف نتن ــالة، وس ــى الرس ــتعاء عل ــم واالس ــاوز والظل التج

ــة . ــا القادم ــل فــي أبحاثن ــكل مفص ــا يش ــم اياهم ــران الكري ــاول الق ــة تن وطريق
2- البطر والترف:

} وكــم اهلكنــا مــن قريــة بطــرت معيشــتها فتلــك مســاكنهم لــم تســكن مــن بعدهــم اال 
قليــا وكنــا نحــن الوارثيــن {”القصــص/58” .

القــرى  بعــض  بهــا  تمــر  اجتماعيــة   – اقتصاديــة  ظاهــرة  ـى  اـل الكريــم  القــران  يشــير 
والمجتمعــات والــدول، وهــي ظاهــرة تنامــي الوضــع االقتصــادي لبلــد مــا لعوامــل 
كثيــرة، يجمعهــا عنــوان الــرزق والفضــل اإللهــي ودور اإلنســان فــي اإلفــادة مــن النعمــة 
واســتثمارها وتنميتهــا، حتــى تغــدوا المــادة قيمــة عليــا فــي المجتمــع مــن جهــة، ويصبــح 
النمــو االقتصــادي متصاعــدا ومتراكمــًا وال يحتــاج الــى عنــاء، وعــبء علــى االفــراد، وفــي 
ظــل هــذه الحالــة االقتصاديــة واســتحكامها او بســبب القــوس الصاعــد لنمــو وازدهــار 
الدولــة ذروة  او  القريــة  او  المجتمــع  يبلــغ  المجتمعــات حيــث  مــن  او مجتمــع  البلــد 
عطائهــا واســتكمال نموهــا، ممــا يتســبب فــي نشــوء شــعور نفســي للفــرد او للجماعــة، 
هــذا الشــعور المركــب مــن احســاس بالزهــو، واســتغناء بالنفــس وبالنظــام االجتماعــي، 
واســتعاء علــى االخريــن افــرادا او جماعــات، فخــرًا واعتــزازًا بمــا وصلــت اليــه القريــة او 

ــة مــن اكتفــاء ذاتــي ورفاهيــة ووفــرة فــي نعمــة . ــد او الدول البل
هــذا االحســاس النفســي بالزهــو بالنعمــة، والكفــران بالنعــم، واالســتغناء بهــا عــن 
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مســببها، ومــا ينتــج عــن هــذا الشــعور، وكذلــك االحســاس النفســي الناجــم عــن ســلوك 
البــذخ واالســراف فــي الصــرف وعــدم التقديــر والتدبيــر والتخطيــط فــي اســتثمار المــوارد 
ـفـي صونهــا او توزيعهــا.. هــذه الظاهــرة المترابطــة والمتشــابكة مــع نمــو النعمــة 
والشــعور باالســتغناء واالســراف ، والبــذخ فــي الصــرف، وعــدم التقديــر والتدبيــر، والتــي 
ــوس  ــة ق ــؤدي الــى بداي ــوف ت ــة، س ــر المعيش ــر” وبط ــا “البط ــا بمجموعه ــق عليه يطل
النــزول الــذي يتســم عــادة بتعجيــل متصاعــد ـفـي الهبــوط والنــزول، اذ ينــزل بالبلــد 
والمجتمــع الهاك،هــاك البــوار، وفقــدان النعمــة وضياعهــا، والــذي ينتــج الكســل 
والخــور وغيــاب الطمــوح وانقســام المجتمــع وتشــتت اآلراء، واالســتعاء علــى الرســالة 
والرســول المنقــذ، فتخــرج هــذه القريــة مــن مجــال قانــون البقــاء واالســتمرار لتغــدو وقــد 
ســلبت عنهــا رحمــة البقــاء بمــا تعيشــه وتمارســه مــن ســلوكيات تمنــع نــزول الرحمــة، 

ــة البائســة والســريعة . ــون الهــاك والنهاي ولتدخــل فــي مجــال قان
ــران  ــك الق ــير الــى ذل ــا يش ــي، كم ــادي ونفس ــبب اقتص ــو س ــر ه ــبب البط ــدو ان الس ويب
الكريــم عنــد ذكــره اســباب هــاك القــرى والبلــدان والــدول، اذ نجــد انــه يشــير الــى شــيوع 
هــذا الســبب فــي هــاك القــرى، ففــي قولــه تعالــى: } وكــم اهلكنــا { داللــة علــى الكثــرة 
واالتســاع، كمــا ان القــران الكريــم مــن مثــل هــذه القريــة التــي تعيــش هــذا المــرض مــرض 
البطــر والتــرف، مضربــًا للمثــل ونموذجــًا ســيئًا يحــذر مــن الوقــوع فيــه، فقــد قــال تعالــى: } 
وضــرب هللا مثــًا قريــة كانــت امنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا رغــدًا مــن كل مــكان فكفــرت 
بانعــم هللا فاذاقهــا هللا لبــاس الجــوع والخــوف بمــا كانــوأ يصنعــون، ولقــد جائهــم 

رســول منهــم فكذبــوه فاخذهــم العــذاب وهــم ظالمــون {”النحــل/113-112” .
ذكــر  وـفـي  االســباب،  تشــخيص  وـفـي  للحالــة،  وصفهمــا  ـفـي  واضحتــان  االيتيــن  ان 
النتائــج، ويمكــن ان تكونــا ومــا بعدهمــا مــن االيــات الكريمــة معلمــًا فــي فهــم اوضــاع 

المجتمعــات والبلــدان والــدول .
ــان  ــة االطمئن ــتقرار الــى درج ــن واالس ــودها االم ــة يس ــع او دول ــة مجتم ــف حال ــا تص انه
ــة الطمأنينــة تعكــس بعــدا مســتقبليا ًلتوقــع  للحاضــر والطمأنينــة للمســتقبل، الن حال
الخيــر القــادم او اســتمرار االســتتقرار الفعلــي المــد طويــل يســتوعب حيــاة هــذا الجيــل او 

حتــى االجيــال القادمــة ممــا يــورث ذلــك االطمئنــان .
االداريــة  والدولــة  المجتمــع  قــدرة  يعكــس  واالســتقرار  االمــن  مــن  التمكــن  هــذا 
والعســكرية والقانونيــة، ممــا يوفــر ارضيــة لتطــور اقتصــادي جيــد بســبب االســتقرار، 
وضبــط االمــور، وتوجــه المجتمــع الــى اســتثمار النعمــة والفضــل اإللهــي، بحيــث تصــل 
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هــذه الدولــة او المجتمــع )القريــة( الــى درجــة نمــو اقتصــادي عــاٍل، وفــق التعبيــر القرانــي 
الجميــل )ياتيهــا رزقهــا(، والضميــر هنــا عائــد علــى القريــة، فالقريــة تعطــي مــا عندهــا او 
تســتوعب الفضــل االلهــي بمــا تســتحق مــن اســتعداد بســبب االســتقرار واالمــن وحســن 
االداء، فهــو اذن رزقهــا بمــا تملــك مــن درجــة اســتيعاب وعطــاء، وليــس عطاؤهــا مطلقــًا 
وعامــًا، بــل هــو بقدرهــا وممــا عندهــا، ووصــف ذلــك الــرزق )رغــدًا( فيــه اشــارة الــى النمــو 
ــه وســهولته، وهــذه هــي طبيعــة النمــو  ــاج ووفــرة العطــاء وكثرت المتصاعــد فــي االنت
االقتصــادي ـقـي المجتمــع الــذي يعيــش قــوس الصعــود، وان تعبير)مــن كل مــكان( 
إشــارة إلــى طبيعــة الحركــة الدائبــة فــي القريــة أو البلــد، والــى إن كل الصناعــات واألفــراد 
والمــوارد الطبيعيــة واالنتاجيــة كلهــا ـفـي حالــة نمــو وعطــاء وتقــدم، فليــس هنــاك 
ــل النمــو  ــه، ب ــاز ب ــى عــكازة واحــدة مــن مــورد اقتصــادي يمت ــكاء عل ــع او ات نمــو مصطن
االقتصــادي الســليم هــو النمــو الــذي يشــمل جميــع المــوارد، فالحركــة االقتصاديــة 
الصحيحــة عندمــا تكــون شــاملة لــكل مرافــق االقتصــاد والمدينــة والدولــة، فانهــا تمثــل 
قمــة النمــو للقــوس الصعــودي، وتمثــل نصــف قــرن مــن حيــاة المجتمــع تقريبــًا )12(والقــرن 
هنــا بمعنــى االمــة او الجيــل مــن الحيــاة البشــرية، فقــد اشــار القــران الكريــم الــى القــرن 
فــي معــرض حديثــه عــن الشــعوب الناهضــة والقــرى التــي اصابهــا الهــاك، فقــال: } الــم 
يــروا كــم اهلكنــا مــن فبلهــم مــن قــرن مكانهــم فــي االرض مــا لــم نمكــن لكــم وارســلنا 
الســماء عليهــم مــدرارا وجعلنــا االنهــار تجــري مــن تحتهــم فاهلكناهم بذنوبهم وانشــأنا 
مــن بعدهــم قرنــًا اخريــن {”االنعــام/6” والتمكيــن ادق وصــف للقريــة وللمجتمــع الــذي 

يتميــز بنمــو وتطــور امنــي واقتصــادي، وحالــة مــن االســتقرار .
امــا القــوي النــازل والهبــوط فيشــير اليــه القــران الكريــم اســتكمااًل لبحــث القريــة االمنــة 
المطمئنــة التــي ياتيهــا رزقهــا، اذ يبــدا قــوس الهبــوط او منحنــى النــزول بظاهــرة 

نفســية وثقافيــة وســلوكية، هــي ظاهــرة البطــر والكفــر .
} فكفــرت بانعــم هللا {، هــي ظاهــرة الكفــر، ليــس الكفــر مطلقــًا، انمــا مــن زاويــة ولحــاظ 
الكفــر بالنعمــة االلهيــة، هــذه الظاهــرة التي تتمظهر بثقافــة البذخ وعــدم تقدير النعمة 
ــا والمــادة،  وســلوكية االســراف والتــرف، وبنفســية البطــر واالســتعاء والتعلــق بالدني
ومــا يتبــع ذلــك مــن حــرص علــى االقتنــاء، وكســل ـفـي االنتــاج، وشــيوع الســلوكيات 
المنحرفــة، ســواء فــي الســوق او فــي العاقــات االجتماعيــة، او فــي االســتقرار واالمــن .

ــه  ــد الكفــر بانعــم هللا، فهــو الكفــر بالمنعــم، واالســتغناء عن الكفــر بالنعمــة وبالتحدي
والشــعور بالقــدرة الذاتيــة لانســان بعيــدًا عــن الشــعور بالمــدد االلهــي، كمــا جــاء فــي 
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ــم عنــدي {”القصــص/78” . قــول قــارون: } انمــا اوتيتــه علــى عل
ومثــل هــذه الثقافــة، وهــذا الشــعور والســلوك يــودي ال محالــة الــى قلــة االنتــاج والــى 
ســلوكية االســتحواذ وســلب مــا عنــد االخريــن، وغلبــة القــوي للضعيــف، ثــم دفــاع 
الضعيــف عــن رمقــه ولقمــة عيشــه، وحيــن يتحــول الكبــار المترفــون الــى حالــة الجشــع 
واالســتحواذ الــى مــا عنــد غيرهــم يتفــكك المجتمــع ويســود الخــوف، الخــوف مــن الحاضر 
ومــا فيــه، ومــن المســتقبل الغامــض، فيــؤدي ذلــك الــى قلــة النمــو والــى ســحب رؤوس 
االمــوال او هروبهــا، والــى ســوء التوزيــع، فيكــون الجــوع والعــوز ومــا يليــه مــن خــوف 
اخــر مــن الحاضــر، ومــن تقلباتــه ومــن فقــدان االمــل بالمســتقبل، وهــي ظاهــرة معقــدة 
مترابطــة متشــابكة يشــد بعضهــا بعضــًا . والســبب فــي كل ذلــك هــو االنســان وسياســته 
ومواقفــه وســلوكياته واجرامــه وبطشــه وأهــواؤه .. كمــا تشــير الــى ذلــك االيــة الكريمــة 

} بمــا كانــوا يصنعــون { .
وهــذه الظاهــرة المطــردة فــي قــوس الصعــود ومنحنــى النمــو وقــوس النــزول ومنحنــى 
الهبــوط تشــمل كل المجتمعــات عمومــًا، عندمــا تعيــش الواقــع وتطــوره بعيــدًا عــن هللا 

، وعــن المنعــم الحقيقــي وعــن الســماء وعــن البــارئ الوجــود .
ان ذلــك االطمئنــان المشــار اليــه فــي االيــة الكريمــة وذلــك الرغــد فــي المعيشــة والــرزق، 
وتلــك القفــزة نحــو االمــام ناشــئة مــن عطــاء هللا العــام، ورحمتــه شــاملة، وناشــئة مــن 
ان قانونــه تعالــى هــو العطــاء لمــن يوفــر ارضيــة نزولــه وشــموله، الحــظ قولــه } ياتيهــا 

رزقهــا {، وقولــه } فســالت اوديــة بقدرهــا {”الرعــد/17” .
ــزوال ارضيــة اســتمراره، بســبب الكفــران بانعــام  ــزول ب ــر ان هــا العطــاء ســرعان مــا ي غي
هللا والغــرور بالنفــس، فيعــود الوضــع القهقــرى، ويرجــع إلــى نقطــة انطاقــه وبدليتــه، 
فتكــون تلــك القفــزة نحــو االمــام ناقصــة، وتغــدو متعــة الــرزق واالطمئنــان غيــر قابلــة 
للنمــو المســتمر، وهــي ســنة الحيــاة فــي المجتمعــات والقــرى والــدول والبلــدان ، بغــض 
النظــر عــن الشــريعة والمعتقــد الن االيــة ليســت فــي معــرض التشــريع ووضــع القوانيــن 
ــاتها  ــان مابس ــا وبي ــة ووصفه ــر حال ــرض تقري ــل هــي فــي مع ــف، ب ــكام والتكالي واالح
الحالــة  لتلــك  احكامــًا  ومراحلهــا وعناصرهــا، فهــي تصــف حالــة وواقعــًا، وال تســن 

ــع . والواق
وهــذا القانــون او الســنة االلهيــة فــي القــرى والمجتمعــات نجــد مشــابهًا لــه فــي حــاالت 
ــر  ــن يكف ــه حي ــه، لكن ــه وكماالت ــة قدرات ــده لتنمي ــا عن ــتثمار م ــرد، فــي اس ــان والف االنس
ــاعر  ــة، بمش ــة الموضوعي ــع والحقيق ــى الواق ــتعلي عل ــه، ويس ــيتغني بنفس ــم وس بالنع
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نفســية باطلــة مــن زهــو واعتــزاز، فانــه ينكفــى ســريعًا، وتخســف بــه مدعياتــه، النــه اصبــح 
غيــر واقعــي وال موضوعيــا، وال يســتند علــى امــر صــادق.

نجــد ذلــك واضحــًا فــي التصويــر القرانــي لهــذه الحالــة االنســانية التــي يمــر بهــا االنســان، 
كفــرد فــي مشــاعره النفســية وســلوكياته الفرديــة، كتلــك التــي عاشــها قــارون مــن قبــل 

قــي بنــي اســرائيل والــذي
حبــاه هللا المــال والكنــوز .. } ان قــارون كان مــن قــوم موســى فبغــى عليهــم واتينــاه مــن 
الكنــوز مــا ان مفاتحــه لتنــوء بالعصبــة اولــي القــوة اذ قــال لــه قومــه ال تفــرح ان هللا ال 
يحــب الفرحيــن{ “القصــص/76”، مصدقــًا لقولــه تعالــى: } كا ان االنســان ليطغــى اْن راه 

اســتغنى { “العلــق/7-6” 
3-االنحراف االخاقي 

ــث انهــم  ــة التــي كانــت تعمــل الخبائ ــاه مــن القري ــاه حكمــًا وعلمــًا ونجين } ولوطــًا اتين
ــاء/74” . ــقين {”االنبي ــوء فاس ــوم س ــوا ق كان

العامــل االخــر الــذي يطرحــه القــران الكريــم كســبب لنهايــة القــرى والمجتمعــات هــو 
العاقــات االخاقيــة الســائدة بيــن افــراد المجتمعــات التــي يســودها الظلــم االجتماعــي، 
وقانــون الفطــرة كمــا يشــير القــران الكريــم قابــل للتحــدي، ولــو المــد ولفتــرة، ولكنهــا 
ــة المطــاف تعــود لتفــرض قانونهــا وصبغتهــا ووجودهــا، ومــن ذلــك تحــدي  فــي نهاي
البعــض للفطــرة فــي وجــود العائلــة وتكوينهــا واطرافهــا وطبيعــة العاقــة الجنســية 

وموضوعهــا وشــكلها .
ان الجنســية المثليــة، وهــدم العائلــة، وهــدم العاقــات الطبيعيــة بيــن الرجــل والمــراة 
باالرتبــاط الجنســي بيــن الرجــل والرجــل، او بيــن المــراة والمــراة، كذلــك مضاهــر للفســاد 
المخــرب للمجتمعــات وللعاقــات الســائدة فيــه، وبذلــك تكــون مثــل هــذه المجتمعــات 
التــي تتحــدى الفطــرة وقوانينهــا فــي معــزل عــن رحمــة اســتمرار البقــاء والتطــور، وفــي 
قــوس النــزول والخــراب والهــاك والنهايــة، بــل يصبــح وجــود الرســول والمصلــح الربانــي 
ــر منســجم ونشــازًا فــي النســيج االجتماعــي، ويصبــح  فــي وســط هــذا المجتمــع امــرًا غي
امــر اخــراج الرســول عامــة ومؤشــر لنهايــة هــذا المجتمــع، ودخولــه فــي طــور الهــاك 
والنهايــة، والــذي يتميــز بالســرعة واالنحــدار } فمــا كان جــواب قومــه اال ان قالــوا اخرجــوا 

ال لــوط مــن قريتكــم انهــم انــاس يتطهــرون { “النمــل/56” .
4-الخروج على امر هللا 

} وكأين من قرية عتت عن امر ربها ورسله { “الطاق/8” .
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يذكــر القــران الكريــم فــي اســباب هــاك القــرى والبلــدان وتفككهــا وهاكهــا ظلمهــا 
المتجســد فــي حالــة الرفــض والخــروج عــن امــر هللا .

وهنــا يطــرح ســؤال، وهــو: هــل ان مــن اســباب هــاك البلــدان والمجتمعــات الكفــر أو 
ــة ؟ والفــرق واضــح بينهمــا . المعصي

وهــل صــرح القــران بــان الكفــر باللــه كوجــود وحقيقــة يــؤدي الــى نهايــة وجــود المجتمــع 
ككيــان اجتماعــي متماســك ومترابــط ضمــن نظــام اجتماعــي محــدد؟

وكيــف نفســر إذن األنظمــة القائمــة فــي العالــم وقيــام بعــض الحكومــات التــي فيهــا 
ــة والمســاوات، وهــي مجتمعــات علمانيــة، او لهــا مــن الديــن  ممارســات تتســم بالعدال
كمعتقــد موقــف؟ فهــي ظالمــة علــى هــذا الصعيــد، ولكنهــا عادلــة وســوية علــى صعيد 

الواقــع االجتماعــي واالقتصــادي.
وبتعبير اخر: هل تصح مقولة ان الملك يدوم مع الكفر وال يدوم مع الظلم ؟

فــا يكفــي الكفــر ليكون ســبب لهــاك الــدول والقرى والمجتمعــات، وانما الســلوكيات 
والمواقــف داخــل المجتمــع، والتــي ترتبــط بالعدالــة االجتماعيــة والعاقــات االنســانية 
بمختلــف اشــكالها االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، هــو االمــر المهــم المرتبــط 

مباشــر بهــاك المجتمــع والــدول والبلــدان، ويكــون ســببًا لهاكهــا.)13(
وقــد تكــون بعــض هــذه الســلوكيات والمواقــف االخاقيــة نتيجــة لمعتقــد خاطــئ 

ولتصــورات غيــر ســليمة عــن هللا، كالكفــر ـفـي المعتقــد، والشــرك، ومــا شــابه .
ومــن هنــا نجــد ان القــران الكريــم يطــرح مســالة الكفــر بالله كعامــل غير مباشــر وكأرضية 
ومنشــأ لســلوكيات عدوانيــة علــى اآلخريــن، أو يكون الكفر أساســا لســلوكيات اجتماعية 

واقتصاديــة تتســم بالظلــم والتجــاوز، كمــا نجــد ذلك في :
} تعمــل الخبائــث {”األنبيــاء/74”، } بطــرت معيشــتها {”القصــص/58”، } كفــرت بانعــم 

هللا { “النحــل/112” .
ولذلــك نجــد القــران الكريــم يركــز علــى الظلــم كظاهــرة اجتماعيــة وأخاقيــة، أكثــر مــن 

تركيــزه علــى موضــوع الكفــر والجحــود، كســبب لهــاك القــرى والمجتمعــات.
5-اخراج االنبياء وابعاد المصلحين واالولياء 

يشــير القــران الكريــم اال ان مــن اســباب هــاك القــرى، وصــول درجــة المواجهــة والرفــض 
ـى مســتوى عــدم تحملهــم وجــود االنبيــاء والمصلحيــن الربانييــن  عنــد اهــل القــرى اـل
ــدى  ــث ولله ــور المنبع ــض للن ــد والرف ــذا الحق ــم ه ــاطهم، فيدفعه ــم، وفــي اوس بينه
النابــع مــن وجــود االنبيــاء وبركتهــم، ومــن الخيــر والحــق الــذي يمثلونــه، الــى طردهــم 
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مــن قريتهــم، واغتيالهــم وابعادهــم عــن موطنهــم وقريتهــم ومجتمعهــم .
ان عمليــة االخــراج القســري للوجــود المبــارك لمنبــع الهــدى والخيــر المتمثــل بالرســول 
او النبــي المصلــح، وطــرده ونزعــه مــن وطنــه، ومــن وســط عشــيرته وقومــه، يمثــل فــي 
الحقيقــة عدوانــًا ســافرًا علــى القيــم االنســانية الخيــرة، وســحقًا العــراف واســس الوجــود 
االجتماعــي، الن الرســول والنبــي كما اشــار القــران الكريم } من اهل القرى {”يوســف/109”، 
ومــن المعروفيــن فــي مجتمعــه نســبًا وخلقــًا، ومــن الممدوحيــن بســمو اخاقــه وكمالــه، 
فتكــون عمليــة الطــرد واالخــراج لهــذا الشــخص، بهــذه الخصوصيــة والمواصفــات، هــي 
فــي الحقيقــة عمليــة رفــض للقيــم وللمعانــي الخيــرة، وتكــون تخليــًا عــن أبســط المعانــي 

االنســانية والفطريــة لانســان والمجتمــع.
ان الرســول والمصلــح اليمتلــك اال الكلمــة والدعــوة الصالحــة بالتــي هــي احســن، وال 
يســتخدم اســلوب الفــرض ووســائل القهــر او الجبــر او االيــذاء، ومــع ذلــك فــان المجتمــع 
الــذي يقــف امــام كلمــة الخيــر والهــدى واالصــاح المفعمــة بالمحبــة واإلخــاص للقــوم 
ـى ابعــد درجــات الســقوط وقــوس النــزول  وللنــاس كافــة، يكشــف انــه قــد وصــل اـل
ومنحنــى االنحــراف، وبذلــك فهــو ليــس اهــا لشــموله بقانــون الرحمــة العــام، وتكــون 
ــض  ــاك، بغ ــون اله ــل فــي قان ــزق، فتدخ ــة والتم ــي والنهاي ــط التاش ــة فــي مهب القري

ــه . النظــر عــن شــكل هــذا الهــاك والعــذاب وكيفيتــه وطريقت
وبالرجــوع الــى قصــص االنبيــاء الــواردة فــي القــران الكريــم، ومســيرة حياتهــم وحركتهــم 
فــي مجتمعاتهــم وقراهــم، تجــد تلــك الظاهــرة – ظاهــرة اخــراج االنبيــاء عــن اوطانهــم 
وقراهــم ومســقط راســهم ومأنــس انفســهم)14( – واضحــة ومذكــورة بشــكل مطــرد، ثــم 

ياتــي حديــث القــران بعدهــا عــن نــزول العــذاب، ووقــت نزولــه، واشــكاله .
ومــن خــال تلــك االيــات الكريمــة نصــل الــى شــرط الهــاك هــو تحقيــق البيــان ببعــث 

ــاء وابعادهــم عــن اوطانهــم. ــاء، ونصــل الــى ان ســبب الهــاك هــو طــرد االنبي االنبي
فمع وجود النبي ال ينزل العذاب، وال يتحقق الهاك، لموقع النبوة فيهم.

قانون البركة 
} ولــو ان اهــل القــرى امنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســماء واالرض، ولكــن 

كذبــوا فاخذناهــم بمــا كانــوا يكســبون {”االعــراف/96” .
فــي مقابــل قانــون الهــاك نجــد قانونــًا اخــر فــي حيــاة القــرى والمجتمعــات، هــو قانــون 
النمــو المطــرد والعطــاء المتصاعــد فــي مختلــف جوانــب الحيــاة فــي القريــة وفــي البلــد، 
وهــو قانــون “البركــة الــذي يصاحــب حيــاة القــرى والبلــدان المؤمنــة الملتزمــة باالحــكام 
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والنظــم االلهيــة، والــذي يــؤدي الــى جريــان القريــة فــي صــراط التكامــل والصعــود، ممــا 
ـى ادخالهــا ـفـي قانــون العطــاء المتصاعــد، وهــو مــا يســميه القــران  يــؤدي بــدوره إـل

الكريــم بالبــركات .
ــه تعالــى  ــاط بالل ــة التــي تعيــش االرتب ــة المتقي ــون البركــة مــازم للقــرى المؤمن ان قان
ــع  ــذا المجتم ــاال، ه ــاعرًا وآم ــه مش ــزم ب ــة، وتلت ــلوكًا وممارس ــاه س ــورًا، وتحي ــًا وتص ايمان
وتلــك الدولــة ال تكفــي بااليمــان كعنــوان او صيغــة رســمية شــكلية، وانمــا تتعامــل مــع 
االيمــان كقضيــة وجــود، وتعيشــه كممارســة، وهــو مــا يســميه القــران الكريــم بالتقــوى 

} امنــوا واتقــوا { .
ويؤكــد القــران الكريــم ان غيــاب االيمــان والتقــوى ال يــؤدي الــى الهــاك، وانمــا يفقــد 
ــة  ــل القري ــون البركــة، ويحي ــة، ويخرجهــا مــن قان ــة البركــة االلهي الوجــودات االجتماعي
الــى نفســها والــى عملهــا والــى مواقفهــا، ومــا يتحملــه عملهــا مــن نتيجــة تعــود عليهــا 
ـى قانــون الهــاك واســبابه التــي اشــرنا اليهــا  بالهــاك، فنكــون بذلــك قــد رجعنــا اـل
ــبها،  ــة بكس ــا، ومحكوم ــا وموقفه ــة لعمله ــك خاضع ــد ذل ــة عن ــون القري ــابقًا، وتك س

ــوا يكســبون { . ــم: } فأخذناهــم بمــا كان وكمــا يصــرح القــران الكري
ــون  ــون البركــة بهــذه الصيغــة، يشــير الــى ان القان ــم فــي عرضــه لقان وكان القــران الكري
ــر هللا  ــن ام ــا ع ــا وعتوه ــلوكها وموقفه ــرى وس ــال الق ــبب اعم ــاك، بس ــو اله ــام ه الع
والكفــر بنعمتــه، والبطــر والظلــم والطغيــان، ومــا يجــره كل أولئــك علــى القــرى مــن نتائج 

واثــار ضمــن قانــون تحــدي الفطــرة ووفــق قانــون } فاخناهــم بمــا كانــوا يكســبون { .
امــا طريقــة عــرض القــران الكريــم لقانــون البركــة، فيعرضــه كأنــه اســتثناء مــن قانــون } 
ــة  ــة المتقي ــز المجتمــع المؤمــن والقري ــك يتمي ــوا يكســبون { ، وبذل فأخذناهــم بمــا كان
التــي تعيــش النظــام الربانيمــن قانــون )النتائــج مســاوية للعمــل(، وتحكــم بقانــون جديــد 
ــج  ــون النتائ ــه، فتك ــبابه ومقدمات ــم اس ــوق حج ــًا يف ــاءًا مضاعف ــج عط ــف الــى النتائ يضي
اكبــر بكثيــر مــن مقدماتهــا، وهــذا هــو قانــون البركــة، والعطــاء االلهــي، ومــن مصاديقــه 
قانــون الصدقــة والحســنة والعمــل الصالــح، } مــن ذا الــذي يقــرض هللا قرضــًا حســنًا 

فيضاعفــه لــه {”الحديــد/11”، } مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــرة أمثالهــا {”االنعــام/160”.
ان هــذا القانــون عــام ـفـي الكــون، ومســيرة الحيــاة، وهــو تعبيــر عــن الرحيميــة التــي 
ــة  ــى الرحماني ــة عل ــز الرحيمي ــا، وترتك ــنة واهله ــص بالحس ــودات، وتخت ــم كل الوج تحك
التــي اختــص هللا بهــا االنســان واالشــياء واالعمــال التــي ترتبــط ارادتهــا باللــه ، وتســير 
فــي حركتهاوفــق النظــام االلهــي، وتعيــش الســام واالنســجام مــع الوجــود كل الوجــود، 
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فيفيــض عليهــا مصــدر الخيــر والعطــاء مــن معيــن ال ينضــب، وبغيــر حســاب .

شروط اإلهالك والهالك
الشــرط العــام الــذي يضعــه القــران الكريــم لهــاك القــرى والمجتمعــات، والــذي بــه يحق 
عليهــا قــوس النــزول والتفــكك، هــو البيــان والحجة االلهية علــى هذه القريــة او المجتمع .
هــذا البيــان والحجــة والبــاغ الــذي يتضمــن بعــث االنبيــاء والرســل لتلــك القــرى، او 
وصــول اصــداء الرســالة اليهــم ووضوحهــا، ممــا يجعلهــم ازاء قضيــة محــددة واضحــة هــي 
الرســالة اإللهيــة المنســوبة للــه ، وذلــك مــن خــال الرســول المدعــم بالبينــة والحجــة } 

منهــم مــن قصصنــا عليــك ومنهــم مــن لــم نقصــص عليــك { “غافــر/78” .
ويطــرح القــران موضــوع البيــان والحجــة بعناويــن مختلفــة، وبلحظــات متعــددة فيطــرح 
هــذا الشــرط مــن زوايــا ومســميات مختلفــة، وعلــى ســبيل التمثيــل يســمى ذلــك احيانــًا 
بعــث االنبيــاء: } ومــا كان ربــك مهلــك القــرى حتــى بيعــث في امها رســوال {”القصــص/59” .
فشــرط قانــون اإلهــاك والهــاك كمــا تشــير اآليــة الكريمــة إن تكــون المجتمعــات قــد 
مــرت بتجربــة الرحمــة الخاصــة ببعــث األنبيــاء، وانتفاء الشــرط ينفــي النتيجة أو المشــروط.
فالقريــة والمجتمــع ال يشــملهما الهــاك اذا لــم يمــرا بتجربــة البيــان وبعــث االنبيــاء 
اليهــم بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر، كان تكــون القريــة قــد وصلــت اليهــا اصــداء الرســالة 
مــن خــال اثــار التبليــغ فــي القريــة االم: } وكذلــك اوحينــا اليــك قرانــا عربيــًا لتنــذر ام القرى 

ومــن حولهــا { “الشــورى/7” .
وبذلــك يكــون اندثــار القــرى ونهايتهــا وافولهــا مرتبطــًا ببعــث االنبيــاء، وكان االهــاك 
ــاح  ــة االص ــة تجرب ــش القري ــم تع ــا ل ــبب، م ــع الي س ــة او بمجتم ــل بقري ــن ان يح ال يمك
والمصلحيــن، وتحــدد موقفهــا مــن هــذه التجربــة والظاهــرة: } ومــا اهلكنــا مــن قريــة اال 

لهــا منــذرون {”الشــعراء/208” .
وقــد يتعــرض القــران الكريــم لشــرط هــاك القــرى، ـفـي احيــان اخــرى تحــت مســمى 
وعنــوان اخــر هــو عنــوان الغفلــة، فالقريــة التــي تعيــش الغفلــة، ومعنــى الغفلــة هنــا ان 
تلــك القريــة لــم تمــر بالرحمــة الخاصــة وبتجربــة بعــث االنبيــاء وظاهــرة االنبيــاء والرســالة، 
تكــون خــارج قانــون الهــاك، ذلــك ان الهــاك مشــروط بعــدم الغفلــة أي بالتنبيــه 

وااليضــاح وإقامــة الحجــة .
والمســالة المهمــة ـفـي هــذه االشــارة القرانيــة هــي ان المقصــد االســاس مــن بعــث 
االنبيــاء – الــذي ذكــر فــي بدايــة البحــث – هــو اخــراج النــاس جميعا مــن حالة المــوت األدبي 
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التــي تعيشــها بعــض المجتمعــات، ومــن حالــة الرتابــة والغفلــة وغيــاب الوعــي والعقــل .
المنذريــن  ظاهــرة  عــن  الغافلــة  المجتمعــات  هــذه  تحريــك  هــي  األنبيــاء  فمهمــة 
ــاة العلــم واإلدراك والمعرفــة فيهــا، ولعــل ســبب وجــود بعــض  والمصلحيــن، وبــث حي
المجتمعــات النائيــة وبقائهــا، وعــدم شــمولها بقانــون الهــاك واإلهــاك لحــد أالن، 
لعــل ســبب ذلــك هــو أنهــا تعيــش حالــة الغفلــة وعــدم الوضــوح لكونهــا مجتمعــات لــم تمــر 
بتجربة النبوة، وال تزال تعيش الهامشــية والغفلة والبعد عن الرســالة والرســول والمرســل.
وهنــاك تأكيــدات قرانيــة واضحــة فــي آيــات كثيــرة، تشــير إلــى إن العــذاب والهــاك ال 

يشــمان القــرى إال بعــد إن تكــون الحجــة قــد تمــت عليهــا، وبشــكل جلــي وواضــح.
ــة  ــون القري ــو ان تك ــي، ه ــود اجتماع ــموله الي وج ــه وش ــذاب ونزول ــق الع ــرط تحق فش
مشــمولة بقانون الرحمة الخاصة والرعاية الربانية بارســال الرســل او االنبياء او المنذرين، 
ومــرور هــذا المجتمــع بعمليــة التبليــغ والبيــان، ومــا يتتبعــه ذلــك مــن مواجهــة وصــراع 
وتصــد للرســالة والرســول مــن قبــل المترفيــن والمــأل واصحــاب المصالــح، واصــرار االنبيــاء 
والمنذريــن والمصلحيــن ازاء ذلــك، وصبرهــم وتحملهــم، حتــى تقــوم الحجــة كاملــة علــى 
تلــك المجتمعــات، وعندمــا تصــر تلــك المجتمعــات علــى موقفهــا وســلوكها الخاطــئ 
تنــزع عنهــم الرحمــة الخاصــة، وتــوكل القريــة الــى عملهــا والــى اثــاره ونتائجــه، فيكــون 

قانــون العمــل هــو الــذي يحكــم بهاكهــا وموتهــا وتشــتت قواهــا نتيجــة لعملهــا .
وتبقى هنا عدة اسئلة على هامش هذا الشرط في تحقق سنة االهاك واالضمحال .

ــل االعمــال، كالتــي اشــار اليهــا  ــة التــي تعيــش رذائ فهــل يعنــي هــذا الشــرط، ان القري
القــران الكريــم وجعلهــا مــن جملــة اســباب هــاك القــرى } بطــرت معيشــتها { او عمــل 
قــوم لــوط، او طغيانهــا، أي ان العمــل نفســه ليــس ســببًا للهــاك اال اذا اقتــرن بموقــف 

كفــران وجحــود وتجــر علــى هللا، وعندهــا ســتكون مســتحقة للهــاك .
وهــا يجرنــا الــى موضــوع الخطــأ غيــر المتعمــد، وحديــث الرفــع وعــدم البيــان، ))رفــع عــن 
امتــي .. ومــا ال يعلمــون((، والــى مبحــث التجــري، وكل هــذه االبحــاث تنــدرج فــي بحــث 
الموقــف االخــروي والحســاب يــوم القيامــة، لكــن موضــوع بحثنــا وميدانــه هــو فــي اثــر 
العمــل فــي الحيــاة الدنيــا، وعلــى صعيــد المجتمــع، وليــس الفــرد نفســه، فهــل العمــل 
نفســه اليعطــي اثــره اال اذا دخــل فــي عنــوان المعصيــة؟ واذا صــح هــذا التصــور فينبغــي 
ـى قانــون اثــار االعمــال بلحــاظ اخــر، ومــن زاويــة ارتبــاط العمــل بالعقيــدة  ان ننظــر اـل
والتصــور، مــع إننــا أثبتنــا ـفـي بدايــة البحــث ان الموقــف العقائــدي نفســه ليــس هــو 
ــك هــو الوضــع الســلوكي  الســبب فــي هــاك القــرى واندثارهــا، وانمــا الســبب فــي ذل
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واالخاقــي، وطبيعــة االرتباطــات والنظــام الســائد اقتصاديــًا وسياســيًا، وفي هــذا تناقض 
مــع شــرط قانــون بعــث االنبيــاء فــي هــاك القــرى .

ان الجواب على هذا االشكال والتضاد الحاصل يكون كاالتي:
ان موضــوع العــذاب هــو غيــر موضــوع الهــاك، فالعــذاب موضعــه ومحلــه فــي االخــرة 
وهــو مســألة مرتبطــة بقانــون الطاعــة والمعصيــة، ومــن شــؤون الحســاب الفــردي 
ــم  ــه علــى حســاب األعمــال، وجعــل هللا شــرط العــذاب هــو العل ــذي كتبــه هللا وجعل ال
والمعرفــة، وان الجاهــل معــذور، وان القلــم قــد رفــع عمــا ال يعلمــون، وهــذا داخــل فــي 
مبحــث التكليــف وحقيقتــه وشــروطه، والرفــع الــذي يشــير اليــه الحديــث الشــريف ) رفــع 
عــن امتــي تســع .. ومنهــا ... مــا ال يعلمــون ( هــل هــو رفــع للتكليــف ام للجــزاء، ومــا 

يرتبــط بهــذه االبحــاث .
ومــن االيــات الكريمــات التــي تشــير الــى ذلــك قولــه تعالــى: } وكأيــن مــن قريــة عتــت عــن 

امــر ربهــا ورســله {”الطــاق/8”
ــر،  ــن مصي ــات م ــرى والمجتمع ــه الق ــر الي ــا تصي ــط بم ــث يرتب ــاك فبح ــوع اله ــا موض ام
ومــا تــؤول اليــه مــن واقــع فــي الحيــاة الدنيــا بســبب اعمالهــا واثــار هــذه االعمــال علــى 
هــذا الوجــود االجتماعــي ككل، وليــس بلحــاظ الوضــع الفــردي لانســان ومــردود اعمالــه 
عليــه ـفـي االخــرة، فالموضــع مختلــف، وهــو هنــا الجماعــة والقريــة والــدول والنظــام 
االجتماعــي لمجمــوع هــؤالء الفــراد، وتفككــه وانحالــه وتاشــيه ككيــان بســبب اعمــال 
ــرد او ذاك،  ــذا الف ــاظ ه ــس بلح ــا، ولي ــائد فيه ــام الس ــرأي الع ــبب ال ــاد ككل، وبس العب
ــة  ــه االرادة الجماعي ــدق علي ــا يص ــى م ــدار عل ــك، فالم ــر او تل ــة الصغي ــذه المجموع او ه
الغالبــة لهــذا الكيــان االجتماعــي للقريــة او الدولــة او المجتمــع، وقــد تكــون نهايــة هــذه 
القريــة او الكيــان االجتماعــي بالهــاك واالنحــال واالندثــار التدريجــي، وهــو الغالــب، او 
يكــون الهــاك والنهايــة والتاشــي بســبب العــذاب االلهــي العــام الــذي يشــمل القريــة 
الظالمــة والمتجــاوزة لامــر االلهــي والمتحديــة للفطــرة، كمــا حــدث لقــوم نــوح ولــوط 

وثمــود وغيرهــم .
ــك  ــه تهل ــذي ب ــة نجــد ان العــذاب االســتئصالي ال ــات القراني ــا النظــر فــي االي واذا دققن
ــذه  ــى ه ــزل عل ــل الهــي ين ــرد فع ــون ك ــذي يك ــي، وال ــان االجتماع ــة او الكي ــذه القري ه
الكيانــات، مشــروط ببعــث األنبيــاء ووجــود المنذريــن، وهنــا يتحقــق عنوانــان أو عامــان 
لــزوال القــرى الظالمــة التــي عتــت عــن امــر هللا وكفــرت بنعمتــه، فالعنــوان االول هــو 
عنــوان مــا كســبت مــن عمــل بســبب فعلهــا، والــذي يحكــم عليــه بقانــون الهــاك، 
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كالبطــر ـفـي النعمــة، وكفــران النعمــة والظلــم السياســي، وـفـي هــذه الحالــة تحكــم 
هــذه الظواهــر المنحرفــة علــى القــرى باالندثــار والتفــكك والمــوت والهــاك ســواء أكانت 

مؤمنــة ام كافــرة.
والعنــوان الثانــي او العامــل الثانــي الــذي مــن الممكــن ان يجتمــع مــع العامــل االول، هــو 
بعــث االنبيــاء والرســل، وموقــف القــرى الظالمــة مــن الرســل، واصــرار تلــك القــرى علــى 
الســلوكيات المنحرفــة مــن جهــة، وعتوهــا وكفرهــا بالرســل وطردهــم وابعادهــم مــن 
جهــة اخــرى، ممــا يكــون موجبــًا لنــزول العــذاب االلهــي الــذي يســتاصل هــذه الوجــودات 

االجتماعيــة المنحرفــة ككل .
ــؤدي  ــا ي ــاء مم ــث االنبي ــرى، وبع ــراف الق ــا انح ــان هم ــع عام ــة يجتم ــة الثاني ففــي الحال
بالقــرى الــى نهايتها وهاكها بالعذاب االســتئصالي حســب هذين العامليــن والقانونين.

وبذلك يمكن حل االشكال والتضاد الذي يتبادر الى الذهن .
 ان ماحظــة دقيقــة لايــات الكريمــة التــي تتحــدث عــن العــذاب والهاك تؤكــد الحقيقة 
التــي اشــرنا اليهــا: } وان مــن قريــة ال ونحــن مهلكوهــا قبــل يــوم القيامــة او معذبوهــا 

عذابــًا شــديدًا كان ذلــك فــي الكتــاب مســطورا {”االســراء/58”.
الموقف من الرسول / أنباء القرى، وأنباء الرسل 

يتحــدث القــران الكريــم تحــت عنــوان )انبــاء الرســل( وكذلــك عنــوان )انبــاء القــرى( عــن 
اوضــاع القريــة فــي تراتيــب فئاتهــا ومواقعهــم االجتماعيــة او االقتصاديــة او االداريــة، 
وعــن موقفهــم مــن الرســل والرســالة رفضــًا او قبواًل او تصديــًا لمواجهة الرســل، وطبيعة 
ــذاء  ــواع االي ــة الصــراع والمواجهــة هــذه، والتــي فيهــا مختلــف ان المواجهــة فــي عملي
واالهانــة والعــذاب الــذي يواجــه بــه االنبيــاء، وطبيعــة المناقشــات والحــوار الــذي يجــري 

بيــن االنبيــاء وبيــن قــادة المجتمــع، عــادة )المــأل( كمــا يعبــر عنهــم القــران .
ولعــل )انبــاء الرســل( التــي يشــير اليهــا القــران، تاخــذ هــذا الجانــب، وهــو جانــب جهــاد 
االنبيــاء ونضالهــم وصبرهــم وعنائهــم فــي هــذه المواجهــة التــي تشــكل دروس عظيمــة 
وكبيــرة لــكل المتصديــن لحمــل رســالة الســماء والتكامــل والهدايــة، ولعل تذكيــر القران 
الكريــم للرســول بانبــاء الرســل ومــا عانــوه مــن هــذه المواجهــة، اشــارة مهمــة لطيفــة 
الولئــك الســائرين الثائريــن علــى طريــق االنبيــاء مــن االئمــة والعلمــاء وقــادة الجماعــة 
الصالحــة التــي تحمــل دور الهدايــة والتبليــغ واالرشــاد فــي وســط البشــرية، } وكًا نقــص 
عليــك مــن انبــاء الرســل مــا نثبــت بــه فــؤادك وجــاءك فــي هــذه الحــق وموعظــة وذكــرى 

للمؤمنيــن {”هــود/120” .
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ان اشــارة )تثبيــت الفــؤاد( ومــا تحملــه مــن معنــى نفســي ومعنــوي وطاقــة روحيــة 
يحتاجهــا قــادة التغييــر مهمــا كانــت درجاتهــم، بســبب عظــم عنائهــم وشــدة معاناتهــم، 
وهــي شــاملة للرســول األعظــم ) صلــى هللا عليــه والــه وســلم ( ايضــًا، فتعطــي االيــة 
الكريمــة بذلــك درســًا كبيــرًا ـفـي اهميــة البعــد المعنــوي والنفســي، كمــا ان قولــه 
تعالــى: } وجــاءك فــي هــذا الحــق وموعظــة { اشــارة الــى البعــد الفكــري والخبــرة التــي 
يمكــن ان تكتســب مــن مهــارة التعامــل مــع عمليــة التغييــر والصــراع االجتماعــي، والــى 

ــاتها . ــا ومابس ــة وظروفه ــذه المواجه ــج ه ــن نتائ ــف م ــدة التــي تستكش الفائ
هــذا مــا يتعلــق ب )انبــاء الرســل(، وهــو الجانــب الفاعــل فــي عمليــة التبليــغ والهدايــة، 

امــا )انبــاء القــرى( فيشــمل جانــب القابــل، او مــادة الفعــل وموضوعــه.
وفــي هــذا الجانــب نجــد الكثيــر مــن القصــص التــي تتحــدث عــن مواقــف القــرى واهلهــا 
ــة فيهــا وطبيعــة العاقــات التــي تحكــم  ــة ومواقفهــا، ودور كل فئ وتقســيمات القري
مواقفهــم مــن عمليــة الهدايــة واالصــاح، وطريقــة حوارهــم ورفضهــم وطلباتهــم، 
واخيــرًا كيفيــة مواجهتهــم للرســول، وتعاملهــم مــع الرســالة، وطبيعــة ظلمهــم وشــكل 
ــذي يحكــم عذابهــم، وكل ذلــك  تجاوزهــم وعنتهــم، ثــم طريقــة هاكهــم، والقانــون ال
نجــده فــي )انبــاء القــرى( كمــا تشــير االيــة الكريمــة الــى ذلــك ، الحــظ ســورة هــود فــي 
ســردها الحــوال القــرى ونهايتهــا باالمــر االلهــي ثــم ختمهــا بقولــه تعالــى: }ذلــك مــن 
انبــاء القرىنقصــه عليــك منهــا قائــم وحصيــد {”هــود/100”، و } وكذلــك اخــذ ربــك اذا اخــذ 

القــرى وهــي ظالمــة ان اخــذه اليــم شــديد {”هــود/102”
ــان  ــا موضوع ــرى، وهم ــاء الق ــن انب ــل وبي ــاء الرس ــن انب ــط واضحبي ــة تراب ــاك عاق ان هن
متكامــان بــل موضــوع واحــد بلحاضيــن مختلفيــن، لحــاظ الرســول وعمليــة التبليــغ، 
ولحــاظ الموضــوع )المــادة( أي النــاس واالمــة والنظــام االجتماعــي وموقفهــم مــن 

عمليــة التبليــغ والهدايــة .
نحــاول بعــد ذلــك استكشــاف التقســيمات االجتماعيــة فــي القريــة وموقفهــا الرســالة 

والرســول والمرســل، حســب االســتعراض القرانــي لموقــف هــذه الفئــات .

التقسيمات االجتماعية القرانية
القريــة باعتبارهــا تنظيمــا اجتماعيــًا مترابطــًا، قــد يختلــف حجــم هــذا الوجــود االجتماعــي، 
او درجــة تعقيــد نظامــه حســب اختــاف القــرى، وكمــا يشــير القــران الكريــم: قــرى 
ظاهــرة، وقــرى محصنــة، وقــرى باركنــا فيهــا، وقــرى عظيمــة، وقــرى اشــد قــوة، وقــرى 
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امنــة مطمئنــة .. وهكــذا وفــي كل تنظيــم اجتماعــي البــد ان يكــون هنــاك موقــع يشــكل 
مصــدرًا للقــرار وبــه يحفــظ وجــود الجماعــة، ويكــون الحامــي لهــا ولبقائهــا واســتمرارها .
ــذه  ــن ه ــل، وم ــن طوي ــال زم ــرة وخ ــل كثي ــه عوام ــاهمت فــي بلورت ــع س ــذا الموق ان ه
ــًا ام  ــادة عامــل النفــوذ )القــوة(، ســواء اكان اقتصادي ــرزت موقــع القي العوامــل التــي اب

ــه . ــذي تؤدي ــي ال ــدور االجتماع ــًا ام ال معنوي
ولعــل ابــرز موقــع ـفـي هــذا الوجــود االجتماعــي والــذي يحتــل موقــع االمــر المطــاع، 
ــران  ــدرة، والق ــاب الق ــرار واصح ــاب الق ــم واصح ــع الحاك ــو موق ــر، ه ــوذ والتاثي ــب النف وصاح
الكريــم يطلــق علــى هؤالء عادة مســميات، وبتعبير ادق يشــير اليهــم من خال عــدة اوصاف، 
تتنــاول بعــدًا مــن ابعــاد وجودهــم وحالتهــم ومواقفهــم مــن الرســول والرســالة والمرســل .
ــرار  ــة الق ــة صاحب ــذه الطبق ــق ه ــم بح ــران الكري ــا الق ــي يذكره ــات الت ــرز الصف ــل اب ولع
والنفــوذ والتاثيــر والقــدرة هــي صفــة )التــرف(، فهــم )المترفــون(، وهــي صفــة مازمــة 
للمــأل، وهــم عليــة القــوم الذيــن يجلبــون اليهــم األنظــار بمــا يملكــون مــن قــوة وبهــاء 
وجــال، } ومــا ارســلنا فــي قريــة مــن نذيــر اال قــال مترفوهــا انــا بمــا ارســلتم بــه كافــرون 

ــبأ/34” {”س
وهــؤالء المترفــون يشــكلون قــادة المواجهــة الباطلــة، فهــم الكافــرون الرافضــون 
لرســاالت االصــاح، وهــم المســتكبرون الذيــن يملكــون مــن قــوة وقــدرة، ويعيشــون حالــة 
الغــرور المصاحبــة لهــم، فيتكبــرون علــى هللا ، وبذلــك أصبحــت قلوبهــم غلفــًا ومطبوعــًا 

عليهــا، كمــا تشــير اآليــات .
ــدون وعــي ونهــم  ــدون، والســائرون ب ــن ال يفكــرون، وهــم المقل وهــم المتحجــرون الذي
علــى مســيرة اإلبــاء واألجــداد، ويدعــون فــي الوقــت نفســه األصالــة، ويحتمــون بالتاريــخ، 
ويحتجــون بالزمــن والعــرف أو التــراث الســحيق، ويتحكمــون لمــا هــو كائــن وموجــود، 
ال لمــا هــو حــق وصحيــح، } انــا وجدنــا آباءنــا علــى امــة وانــا علــى اثرهــم مهتــدون 
{”الزخــرف/22”، ومجمــع هــذه الصفــات: المــأل، المســتكبرون، المترفــون، اولــو النعمــة .
ولمواقفهــم المتحجــرة: } انــا وجدنــا اباءنــا علــى امــة وانــا على اثرهــم مهتــدون {، } الذين 
طغــوا فــي البــاد فأكثــروا فيهــا الفســاد { “الفجــر/11-12”} امرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا 
{”اإلســراء/16”، نجــد ان هــؤالء الذيــن يشــكلون الموقــع االول في الهــرم االجتماعي، وهم 
القلــة، اصحــاب القــرار، أي انهــم فراعنــة المجتمــع، يرفضــون رســل الهدايــة، ويحتجــون 

بالماضــي، ويحتمــون بتــراث االبــاء.
ــذي يحكــم  ــون ال ــك؟ ومــا هــو القان امــا لمــاذا يقفــون هــذا الموقــف؟ ومــا اســباب ذل
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هــذه الظاهــرة وهــذه الفئــة ومواقفهــا فــان نظريــة المثــل األعلــى، التــي يطرحهــا 
ــواع المثــل األعلــى، يمكــن ان تشــكل  ــر أن الســيد الشــهيد الصــدر، وحركــة المجتمــع عب
اطــارًا نظريــًا لتفســير ذلــك، ولاجابــة عــن تلــك التســاؤالت المتعلقــة بالمــأل ومواقفهــم.
ــع الــى  ــات ترج ــد فــي المجتمع ــود التقلي ــة جم ــير الــى ان حال ــره – يش ــدس س ــو – ق فه

ــن: ــا بأمري ــن تلخيصه ــدة يمك ــباب عدي اس
أ -األلفــة والعــادة والكســل، وهــي ظاهــرة إنســانية، وقانــون عــادة اإلنســان، وهــي التــي 

تجعــل الكثيــر مــن ســلوك اإلنســان يتحــول إلــى شــكل عــادة وروتيــن أو تقليــد.
وهــذه الضاهــرة وهــي االلفــة والعــادة والكســل لهــا اســبابها الكثيــرة التــي منهــا 

فقــدان المغامــرة والرغبــة ـفـي االطــاع ومــا شــابه.
ب - جمــود المثــل األعلــى، أي بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه، ويكمــن ســبب هــذا الجمــود 
فــي فقــدان فاعليــة المثــل بســبب مــا اعطــاه مــن زخــم وتضييــق وحصــر)15( ، ومــا أدى إليــه 

دور فــي الحركــة، لتحــول المثــل الــى فرعــون.
ثــم يأـتـي موقــع القاعــدة العريضــة مــن النــاس، تلــك القاعــدة التــي تشــكل االرضيــة 
ــئ  ــي يتك ــكأة الت ــكل الت ــة، وتش ــن فــي القري ــأل والمترفي ــة الم ــات جماع ــبة إلنب المناس
عليهــا أوالئــك المجرمــون االكابــر، وهــم يحــدون بمســيرتها ويقودونهــا نحــو الهاويــة 

والهــاك والدثــور .
والعاقــة بيــن المــأل وبيــن االتبــاع، فــي الحيــاة الدنيــا، عاقــة االنقيــاد االعمــى ألولئــك 
ــه  ــتؤول الي ــا س ــن، لم ــن الطرفي ــة م ــم فــي غفل ــك يت ــان،وكل ذل ــة واإلذع ــأل، والطاع الم
مســيرتهم، او يجــري ذلــك نتيجــة االطمــاع العاجلــة، او نتيجــة االرهــاب الــذي يمارســه 

ــة المــؤدي الــى الخــور وضعــف الهمــم . الزعمــاء علــى اتباعهــم، او لشــيوع الرذيل
علــى ان النتيجــة فــي كل ذلــك واحــدة، ال تتغيــر، وهــي االنحــدار والهبــوط، ثــم االرتطــام 
ــا  ــات: } واذا اردن ــد التامــل فــي االي ــك عن ــزوال والهاكيتضــح ذل ــم ال بالقــاع الســحيق، ث
ان نهلــك قريــة امرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا القــول فدمرناهــا تدميــرا 

ــراء/16”، {”االس
} فلمــا جــاء الســحرة قالــوا لفرعــون ائــٍن لنــا الجــرًا ان كنــا نحــن الغالبيــن قــال نعــم وانكــم 
اذًا لمــن المقربيــن {”الشــعراء/41-42”، } وانطلــق المــأل منهــم ان مشــوا واصبــروا علــى 

الهتكــم ان هــذا لشــيء يــراد {”ص/6” .
وفي غيرها من االي الكريم .
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غيــر ان القــران الكريــم يعــرض تلــك العاقــة بيــن المــأل وبيــن االتبــاع مــن الجانــب االخــر 
غيــر المنظــور لحــد االن، فيتحــدث فــي االيــات اخــر عــن ذلــك فــي يــوم القيامــة، ويصــور 
ــن،  ــام وتاع ــزاع وخص ــدال ون ــة الــى ج ــة الحميم ــك العاق ــتحيل تل ــف تس ــن كي للناظري
وذلــك حيــن يجــد الجــد وتتكشــف عواقــب االمــور وحقائقهــا، } هــذا فــوج مقتحــم معكــم 
ال مرحبــًا بهــم انهــم صالــوا النــار، قالــوا بــل انتــم ال مرحبــًا بكــم انتــم قدمتمــوه لنــا فبئــس 

القــرار، قالــوا ربنــا مــن قــدم لنــا هــذا فــزده عذابــًا ضعفــًا فــي النــار { “ص/61-59” .
ــن  ــوا م ــا ندع ــن كن ــركاؤنا الذي ــؤالء ش ــا ه ــوا ربن ــركاءهم قال ــركوا ش ــن اش } واذا رأ الذي

ــل/86” . ــون {”النح ــم لكاذب ــول انك ــم الق ــوا اليه ــك فالق دون
وال ينهــي ذلــك الجــدال المريــر فيمــا بينهــم، اال ذلــك الغــم والكمــد الــذي يغمرهــم 
جميعــًا ويلجــم أفواههــم فينكفئــون علــى أنفســهم، لمــا يشــاهدونه مــن الهــول، ولمــا 

ــه مــن العــذاب . يلقون
وبعــرض القــران الكريــم النصــف االخــر المكمــل للصــورة، صــورة القريــة الاهيــة ـفـي 
الحيــاة الدنيــا، بملئهــا وباتباعهــم، ثــم صــورة كل اولئــك وهــم فــي ســواء الجحيــم يــوم 

ــا. ــوء اختياره ــراء س ــة ج ــان القري ــاكان، يصيب ــا ه ــح انهم ــة، يتض القيام
الهــاك فــي الدنيــا، الــذي تشــير اليــه ايــات القــران الكريــم المتحدثــة عــن ذلــك، والــذي 
يتنــوع بحســب تنــوع االختيــارات الســيئة لتلــك القــرى، وبحســب االســتحقاقات العادلــة 
المترتبــة علــى اعمالهــا، } وكــم اهلكنــا مــن قريــة بطــرت معيشــتها فتلــك مســاكنهم 

لــم تســكن مــن بعدهــم ال قليــًا وكنــا نحــن الوارثيــن {”القصــص/58”.
والهــاك االكبــر فــي االخــرة الــذي ينتظرهــم هنــاك، ليحــط بهــم، ويغشــاهم فــي } نــار 

ــزة/6” . ــودة {”الهم هللا الموق

الخاتمة
القريــة كيــان سياســي ينظــم المجتمــع وفقــًا الطــر تختلــف باختــاف خيــارات تلــك 

البشــرية. التجمعــات 
وتلــك االطــر تتصــل بقضايــا المعتقــدات والتصــورات والمصالــح، التــي تشــكل بصــورة مــن 
الصــور عوامــل مهمــة فــي انبثــاق تلــك البنــى االجتماعيــة المتجهــة، التــي يطلــق عليهــا 

القــران الكريــم تســمية )القــرى( .
والقريــة فــي القــران الكريــم تســتوعب كل اشــكالها المتاحــة لهــا، وفقــًا للمنظــور الــذي 

ينظــر مــن خالــه اليهــا .



|   العدد 1   |   صفر   |   اذار   |  2006 38

فهي قرية ظاهرة، بالنظر الى عمرانها ونموها .
وهي قرية محصنة، نظرًا لطبيعة الحماية االمنية فيها .

وهي قرية راغدة بسبب المستوى االقتصادي المتقدم الذي تعيشه .
وتلك كلها اشارات الى عوامل القوةفي القرى التي تشتمل على تلك العوامل .

ثــم هــي بعــد ذلــك، قريــة خاويــة، تعرضــت للخــراب وللهــاك بســبب اســتنفاذها مدتهــا، 
او بســبب نــزول العــذاب عليهــا الختياراتهــا الخاطئــة .

وتتفــاوت القــرى ـفـي درجــة اهميتهــا ومــدى تاثيرهــا، فهنــاك قــرى رئيســية، تحتــل 
الموقــع االول بيــن القــرى، وتكتســب أهميتهــا البــارزة مــن عوامــل فكريــة أو اقتصاديــة 
أو اجتماعيــة أو سياســية، تمكنهــا مــن التأثيــر المباشــر أو غيــر المباشــر فيمــا ســواها مــن 

القــرى الصغيــرة أو التابعــة التــي تحتــل الموقــع الثانــي.
ويســمي القــران الكريــم تلــك القريــة الكبيــرة ذات التأثيــر المتعــدد الجوانــب علــى غيرهــا 

مــن القــرى، يســميها بـــ )أم القــرى( .
ــل  ــا إلــى عوام ــا وأدواره ــوي وفــي مراحله ــارها الحي ــًا، فــي مس ــرى عموم ــرض الق وتتع
قــوة، والــى عــوارض ضعــف، شــأنها فــي ذلــك شــأن كل كائــن حيــن وكل ذلــك محكــوم 
بســنن الهيــة صارمــة، لكنهــا عادلــة، ال تتخلــف، بــل تتحقــق باطــراد متــى توفــرت دواعــي 

تحققهــا، ومقتضيــات ذلــك التحقــق وأســبابه .
فهي – أي القرية – مظنة للرحمة االلهية المتمثلة في خلقها وإيجادها تكوينًا .

ــاء والمرســلين إليهــا لهدايتهــا  ثــم هــي مظنــة لتلــك الرحمــة االلهيــة عنــد بعــث األنبي
تشــريعًا، وذلــك وفقــًا للســنة االلهيــة القضيــة ببعــث األنبيــاء والنــذر، } وان مــن امــة إال 

خــا فيهــا نذيــر {”فاطــر/24” .
وتهتــز صــورة المعبــودات الباطلــة فــي القــرى التــي تتخــذ تلــك المعبــودات آلهــة لهــا، 
عنــد إرســال األنبيــاء والرســل إليهــا، فينشــأ الصــراع الــذي يقــوده علــى الجانــب األخــر، المأل 
ــإزاء الرســالة اإللهيــة القادمــة إليهــم، ويقــف وراء أولئــك المــأل الكثيــر  المســتكبرون، ب

مــن اإلتبــاع المغــرر بهــم أو المغلوبيــن علــى أمرهــم أو الذيــن ُنكســوا علــى رؤوســهم .
فــإذا اســتمر هــذا الصــراع واســتحر، فــان القريــة بعملهــا هــذا ســتخرج مــن مجــال قانــون 
الرحمــة اإللهيــة، وتدخــل فــي مجــال قانــون العــذاب والهــاك، ممــا يحتــم علــى األنبيــاء 

مغادرتهــا والخــروج منهــا بأمــر هللا ســبحانه .
وفي حاالت أخرى يقوم أهل القرى بطرد أنبيائهم وإخراجهم منها.

وعند ذلك تكون القرية مستأهلة لنزول العذاب والهاك فيها .
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ـى الظلــم والبطــر  ويتحــدث القــران الكريــم ـفـي أســباب هــاك القــرى، فهــو يشــير إـل
والتــرف واالنحــراف األخاقــي والخــروج عــن أمــر هللا وإخــراج األنبيــاء مــن القرى، كاســباب 

تــؤدي إلــى الهــاك المحتــوم .
اما شرط الهاك أو االهاك النازل بالقرية، فهو البيان واقامة الحجة عليها .

فــا اســتحقاق للعــذاب والهــاك قبــل إرســال الرســل وبعــث األنبيــاء مبشــرين ومنذريــن، 
} ومــا أهلكنــا مــن قريــة إال لهــا منــذرون {”الشــعراء/208” .

وفــي مقابــل قانــون الهــاك واالهــاك، يلــوح القــران الكريــم ويصــرح بقانــون أخــر يحكــم 
حيــاة القريــة، ان هــي اختــارت االهتــداء بهــدى هللا ، واتبعــت أنبيــاءه، واســتقامت علــى 
طريقــه، وذلــك هــو قانــون البركــة، الــذي يســتتبع النمــاء والرخــاء واألمــن والطمأنينــة 

والعيــش الكريــم .
وناحــظ ان فــي قانــون الهــاك تكــون النتائــج مســاوية للعمــل، } ومــن جــاء بالســيئة فــا 
يجــزى إال مثلهــا وهــم ال يظلمــون {”االنعــام/160”، يســتوي ذلــك فــي االفراد وفــي الجماعات 
امــا فــي قانــون البركــة فــان النتائــج تفــوق العمــل ويضــاف إليهــا أضعــاف مضاعفــة مــن 
ــركات(، وهــي }  ــم )ب ــران الكري ــميه الق ــا يس ــو م ــرى، وه ــد االخ ــر والعوائ ــاء والخي العط

ــراف/96”. ــماء واألرض {”األع ــن الس ــركات م ب
ومن مصاديق هذا القانون في حياة الناس :

الصدقة: } من ذا الذي يقرض هللا قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله اجر كريم {”الحديد/11”.
والحســنة: } مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا {”االنعــام/160”، } وهللا يضاعــف لمــن 
ــوا الصالحــات فلهــم اجــر  ــوا وعمل ــن امن ــح } اال الذي يشــاء {”البقــرة/261”، والعمــل الصال
ــه  ــن/6”، } ومــن عمــل صالحــًا مــن ذكــر وانثــى وهــو مؤمــن فلنحيين ــون { “التي ــر ممن غي

ــوا يعملــون {”النحــل/97” . ــاة طيبــة ولنجزينهــم اجــرًا بأحســن مــا كان حي
ــاع، وكا الطرفيــن  ــم األتب ــات القــرى مــن البشــر، فهــم المــأل المســتكبرون، ث امــا مكون
ــه الصالحــة أو الطالحــة، والتــي ســتؤول بالنتيجــة الــى  مســئول بشــل مباشــر عــن خيارات

ــاة الصالحــة، أو الــى الضنــك والهــاك . الحي
والمســؤولية هنــا مشــتركة بينهمــا فــي الحياة الدنيــا، ذلك ان واقعهم ونوع معيشــتهم 
ــف،  ــم وال تطفي ــا ظل ــم، ف ــى اعماله ــبهم، وعقب ــم، وكس ــو اختياره ــم، ه ــط حياته ونم
وانمــا هــي ســنة العــدل االلهــي تجــري علــى النــاس بغــض النظــر عــن المــكان والزمــان ..

} سنة هللا في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة هللا تبديا {”االحزاب/62”.
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الهوامش 

1- محمود فؤاد عبد الباقي/ المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم .

2- مجلــة حــوار الفكــر/ العــدد بســم هللا / أيــار 2005م، ربيــع الثاـنـي 1426هـــ، مركــز العــراق للدراســات 

المســتقبلية. والبحــوث 

3- محمد فؤاد عبد الباقي/ المعجم المفهرس اللفاظ القران الكريم1

4- ابن منظور/ لسان العرب مج 4 .

5- ابن منظور /لسان العرب مج4

6- محمد بن أبي بكر الرازي /مختار الصحاح .

7- فؤاد افرام البستاني /منجد الطاب

8-مدخل الى علم السياسة/ عصام سليمان /ص173-174 دار النضال للطباعة – بيروت ط2 - 0

9- مجلة حوار الفكر/ مبحث “االمة” العدد بسم هللا/ ايار 2005.

10- ابن منظور/ لسان العرب مج4 .

 11- فؤاد افرام البستاني/ منجد الطاب.

12- ابــن خلــدون ابــن الجبــل)40( تربعــون ســنة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل نمــوه وهبوطــه، ولمــا كانــت 

مراحلــه ثاثــًا فيكــون القــرن والجيــل عنــده مائــة وعشــرين ســنة .

13- يــرى الســيد الشــهيد الصــدر ان ســبب االســتعمار واالســتكبار المعاصــر يرجــع الــى البطــر فــي النعمــة 

وســوء التوزيــع، فهــي ظاهــرة اخاقيــة اقتصاديــة .

14- كمــا يشــير الــى ذلــك االمــام الســجاد عليــة الســام فــي الصحيفــة الســجادية عنــد صاتــه علــى الرســول 

“ صلــى هللا علــه والــه وســلم “

15- يراجع بحث )الحركة في المجتمع( /د.همام حمودي .
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دراسة استطالعية للرأي العام

لعينة من مدينة بغداد حول انتخابات
2005/12/15 م

اعداد: فريق عمل المعهد العراقي للحوار

من المتغيرات التي تشهدها الساحة العراقية 
اليوم تشكيل حكومة دائمية منتخبة من 

الشعب العراقي، ولعل هذا التغير الحاصل 
في يوم 2005/12/15 م جدير بالدراسة 

والبحث، فهو يقرر شكل المستقبل القريب 
الذي يهم – بالتاكيد – كل عراقي حريص على 

رقي بالده وامنه وسالمة مستقبله .
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هدف الدراسة:-
تســتهدف الدراســة الحاليــة التعــرف علــى اراء المواطنيــن فــي مدينــة بغــداد نحــو اجــراء االنتخابــات فــي 15/ 

كانــون االول / 2005 م .

حدود الدراسة:-
بيــن17- مــا  المحصــورة  التطبيــق  ولمــدة   ) الرصافــة   / الكــرخ   ( بغــداد  بمدينــة  الحاليــة  الدراســة  تحــددت 

. م   2005/11/30

داة الدراسة:-
أ
ا

لتحقيــق هــدف الدراســة تــم اعــداد اســتبانة تتالــف مــن )12( فقــرة تركــز علــى موضوعــات مهمــة ومتنوعــة ذات 
اســتطالع  خــالل  ومــن  الباحثيــن  مــن  مجموعــة  نظــر  وجهــة  خــالل  ومــن  القادمــة  االنتخابــات  باجــراء  صلــة 
درجــة   ، الــوزارة  رائســة  منصــب   (( بـــ  االســتبانة  محــور  تحــددت  اذ  بغــداد  مدينــة  فــي  المواطنيــن  اراء 
االســتقاللية ، نزاهــة االنتخابــات ، القوائــم االنتخابيــة ، االرهــاب واالنتخابــات ، رائســة الجمهوريــة ، الحكومــة 

.  )) العــراق  مســتقبل   ، الدســتور   ، االنتخابــات  فــي  المشــاركة   ، القادمــة 

عينة الدراسة:-
بلغــت عينــة االســتطالع ) 281 ( مواطــن ، وبنســبة ) 43,4% ( ذكــر و ) 56,6 ( انثــى ، تــم تقســيم العينــة 
وفــق )9( فــات عمريــة كمــا موضــح فــي الجــدول رقــم )1 – 1( ، فــي حيــن )2( مــن المبحوثيــن لــم تكــن لهــم 

اشارة الى الفات العمرية .
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النسبة الموئية العدد الفئة العمرية

%37,6 105 23-18

%19,0 53 29-24

%20,8 58 35-30

%7,9 22 41-36

%3,2 9 47-42

%2,5 7 53-48

%5,0 14 59-45

%3,6 10 65-60

0,4 1 66- فما فوق

الجدول رقم )1 – 1( يوضح النسبة الموئية للفائت العمرية

) عليــا،  نســبة مســتويات  فقــد توزعــت وفــق  الحالــي  لعينــة االســتطالع  العلمــي  التحصيــل  مــا مســتوى 
أ
ا

 ان 
ً
 وال يكـتــب ( والجــدول )1-2( يوضــح ذلــك علمــا

أ
بكالوريــوس، إعداديــة، متوســطة، ابتدائيــة، ال يقــرا

)2( مــن المبحوثيــن لــم تكــن لهــم اشــارة الــى مســتوى التحصيــل الدراســي .
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النسبة الموئية العدد التحصيل الدراسي

%13,6 38 عليا

%59,1 165 بكالوريوس

%23,3 65 عدادية اإ

%2,5 7 متوسطة

%1,1 3 ابتدائية

%0,4 1  وال يكـتب
أ
ال يقرا

النسبة الموئية العدد المهنة

%38,1 106 موظف

%61,9 172 اخرى

جدول رقم )1-2( يوضح النسبة الموئية للتحصيل العلمي

جدول رقم )1-3( يوضح النسب الموئية للمهن

امــا مــا يخــص طبيعــة المهــن الفــراد عينــة الدراســة فقــد توزعــت علــى النســب الموضحــة فــي جــدول رقــم )1-

شــارة إلــى مهنتهــم .
أ
3(، فــي حيــن )4( مــن المبحوثيــن لــم تكــن لهــم ا
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خرى تضم ) كاسب ، عاطل ، متقاعد ، طالب ، ربة بيت (
أ
 اال

ً
علما

اما الحالة االجتماعية لعينة الدراسة فقد توزعت على النسب االتية الموضحة في جدول رقم

)1-4( ، بينما )2( لم تكن لهم اشارة الى حالتهم االجتماعية .

جدول رقم )1-4( يوضح النسبة الموئية للحالة االجتماعية

عرض نتائج الدراسة وتحليلها

السؤال االول:-

جدول رقم )1-2(

النسبة الموئية العدد الحالة االجتماعية

%39,8 111 متزوج

%59,9 167 اعزب

%0,4 1 ارمل - مطلق

ال نعم
الفقرة

النسبة الموئية العدد النسبة الموئية العدد

%30،7 86 %69,3 194

جراء ن اإ
أ
 هل تتوقع ا

 االنتخابات القادمة
 في 2005/12/15

 م ستكون نزيهة
ومستقلة؟
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يتضــح مــن الجــدول )2-2( إن نســبة كبيــرة مــن عينــة االســتطالع تؤكــد علــى القيــام باجــراء االنتخابــات مــن 

شــخاص وخلفياتهــم الثقافيــة 
أ
ضــوء االشــخاص اذ بلغــت نســبته )41,5%( وهــذا يشــير الــى اهتمامهــم باال

والسياســية والــدور الــذي يمكــن ان يقــوم بــه للشــعب العراقــي وهنــاك )4( مــن المبعوثيــن قــد امتنعــوا عــن 

االجابــة عــن هــذا الســؤال . الســؤال الثالــث:-

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2-1( ان نســبة )69,3%( مــن المبحوثيــن يتوقعــون االنتخابــات القادمــة ســتكون 

نزيهــة ومســتقلة فــي حيــن نســبة )30،7%( ال يتوقعــون ذلــك ونســبة )0,1( مــن عينــة البحــث قــد رفضــوا 

جابــة عــن هــذا الســؤال . االإ

السؤال الثاني:-

جدول رقم )2-2(

ً
لالثنين معا للقوائم شخاص

أ
لال

الفقرة

 النسبة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد

%30,0 83 %28,5 79 %41,5 115

 هل ستنتخب
 في ضوء

شخاص
أ
 اال

م
أ
 المرشحين ا
القوائم؟
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ال نعم
الفقرة

النسبة الموئية العدد النسبة الموئية العدد

%34,9 98 %65,2 183

 هل ستحقق
 االنتخابات القادمة
 في 2005/12/15

 م طموحاتك
 وطموحات
العراقيين؟

ال نعم
الفقرة

النسبة الموئية العدد النسبة الموئية العدد

%31,8 89 %68,2 191

 هل ستقود
 االنتخابات القادمة
 في 2005/12/15
كـثر؟

أ
لى استقرار ا م اإ

جدول رقم )3-2(

يتضــح مــن الجــدول )2-3( ان هنــاك نســبة كبيــرة (65,2%( مــن المبحوثيــن تؤكــد علــى ان االنتخابــات 

القادمــة فــي 2005/12/15 م ســتحقق طموحــات الشــعب العراقــي .

السؤال الرابع:-

جدول رقم )4-2(
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ال نعم
الفقرة

النسبة الموئية العدد النسبة الموئية العدد

%23,1 64 %76,8 212

جراء ن اإ  هل تعتقد اإ
 االنتخابات في

2005/12/15 
 مناسبا؟

ً
موعدا

يتضــح مــن الجــدول )2-4( ان نســبة كبيــرة )68,2%( مــن المبعوثيــن يعتقــدون ان االنتخابــات القادمــة فــي 

2005/12/15 ســتقود الــى اســتقرار اكـثــر فــي حيــن نســبة ) 31،8%( ال يعتقــدون ذلــك . علمــا ان نســبة 

)0,4%( مــن عينــة البحــث قــد رفضــوا االجابــة عــن هــذا الســؤال .

السؤال الخامس:-

جدول رقم)5-2(

يتضــح مــن الجــدول )2-5( ان نســبة )76,8%( مــن المبعوثيــن يعتقــدون ان اجــراء االنتخابــات فــي موعدهــا 
و تغييــره غيــر ان نســبة )23,1%( مــن المبحوثيــن ال يعتقــدون ان موعدهــا 

أ
جيلــه ا

أ
مناســب وال يحتــاج الــى تا

مناســب . فــي حيــن ان نســبة )0,1%( مــن عينــة البحــث قــد رفضــوا اإلجابــة عــن هــذا الســؤال .

السؤال السادس:-

جدول رقم )6-2(

ً
لالثنين معا للقوائم شخاص

أ
لال

 النسبةالفقرة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد

%41,8 117 %33,2 93 %25,0 70

 توقعاتك للعنف

 واالرهاب لما

 بعد انتخابات

2005/12/15 

سيكون
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )2-6( ان نســبة )41,8( مــن المبحوثيــن توقعاتهــم للعنــف واالرهــاب ســتكون 

بعــد  مرتفعــة  والعنفســتكون  لالرهــاب  توقعاتهــم  المبحوثيــن  مــن   )%25,0( نســبة  حيــن  فــي  منخفضــة 

 ان )1( مــن افــراد عينــة البحــث رفــض االجابــة عــن هــذا الســؤال .
ً
انتخابــات 2005/12/15 م ، علمــا

السؤال السابع:-

جدول رقم )7-2(

يتضــح مــن الجــدول )2-7( ان نســبة )73,0%( مــن افــراد عينــة االســتطالع تتوقــع للحكومــة القادمــة ان 

 ان 
ً
يكــون لهــا دور افضــل مــن ســابقاتها ، وان نســبة )27,0( مــن عينــة االســتطالع تــرى عكــس ذلــك علمــا

)3( مــن افــراد عينــة الدراســة لــم تكــن لديهــم إجابــات عــن هــذا الســؤال .

السؤال الثامن:-

جدول رقم )8-2(

ال نعم
الفقرة

النسبة الموئية العدد النسبة الموئية العدد

%27,0 75 %73,0 203
 هل تتوقع للحومة
فضل

أ
 ا

ً
 القادمة دورا

من سابقاتها؟

ال نعم
الفقرة

النسبة الموئية العدد النسبة الموئية العدد

%16,5 46 %83,5 233
 هل ستشارك
 االنتخابات في

2005/12/15؟
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يتضــح مــن الجــدول )2-8( ان نســبة كبيــرة )83،5%( مــن عينــة االســتطالع ســوف يكــون لهــا دور فــي 

المشــاركة االنتخابيــة القادمــة فــي 2005/12/15 م وان نســبة قليلــة )16،5%( تــرى بانهــا لــن يكــون لهــا 

 ان)2( رفضــوا االجابــة عــن هــذا الســؤال . 
ً
دور فــي المشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة . علمــا

السؤال التاسع:-

جدول رقم )9-2(

تشــير نتائــج االجابــة فــي جــدول رقــم )2-9( الــى نســبة كبيــرة )59,9%( تتوقــع ان المشــاركة فــي االنتخابــات 
القادمة كبيرة, بينما هنالك نسبة )31,4( تشير الى ان المشاركة سوف تكون متوسطة, بينما نسبة )%8,7( 

 ان )4( امتنعــوا عــن االجابــة .
ً
مــن راي عينــة االســتطالع تتوقــع ان المشــاركة ســوف تكــون قليلــة، علمــا

السؤال العاشر:-

جدول رقم )10-2(

قليل متوسط كبير

 النسبةالفقرة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد

%8,7 24 31,4 87 %59,9 166

 ما توقعاتك

 لعدد

 المشاركين في

 االنتخابات

القادمة؟

بيقى كما هو يجري تعديل بعض فقراته يجري تعديله

 النسبةالفقرة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد

%26,1 73 %48,0 135 %26,0 73

 وما توقعاتك
 لالجراءات

 المحتملة على
 الدستور الذي تم

 المصادقة عليه في
2005/12/15 
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تشــير نتائــج جــدول )2-10( ان نســبة )48,0%( مــن عينــة االســتطالع تتوقــع ان يجــري تعديــل بعــض 

فقــرات الدســتور الــذي تمــت المصادقــة عليــه فــي 2005/10/15 م، لتليهــا فقــرة ) يجــري تعديلــه( ، )يبقــى 

كمــا هــو( وبنســبة )26,0%( )26,1%( علــى التوالــي .

السؤال الحادي عشر:-

جدول رقم )11-2(

تشــير نتائــج جــدول )2-11( الــى ان هنالــك نظــرة متفائلــة بمســتقبل العــراق والعراقييــن اذ بلغــت نســبة 

إجابــة عينــة االســتطالع علــى هــذه الفقــرة )58,1%(، لتليهــا نســبة )28,7%( مــن راي العينــة تتوقــع ان يبقــى 

الحــال علــى مــا هــو عليــه، بينمــا بلغــت نســبة قليلــة ) 13,3%( مــن العينــة تشــير الــى ان الوضــع ســوف يكــون 

اســوء ممــا هــو عليــه االن . ان هنالــك )2( مــن العينــة لــم يكــن لهــم اجابــة علــى هــذا الســؤال .

السؤال الثاني عشر:-

سوء
أ
ا يبقى على حاله فضل

أ
ا

 النسبةالفقرة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد

%13,3 37 %28,7 80 %58,1 162

 كيف تتوقع

ن يكون
أ
 ا

 مستقبل

 العراق

والعراقيين
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جدول رقم )12-2(

يتضــح مــن الجــدول )2-12( ان نســبة مــن المبحوثيــن )52,1%( يتوقعــون ان شــكل الحكومــة القــادم 

ســاس التوافــق، لتليهــا نســبة )29,3%( مــن العينــة تــرى ان الحكومــة القادمــة ســتكون 
أ
 علــى ا

ً
ســيكون قائمــا

قائمــة علــى اســاس المحاصصــة، بينمــا نســبة )18,7( مــن عينــة المبحوثيــن تتوقــع ان شــكل الحكومــة 

 ان )18( مــن افــراد عينــة االســتطالع لــم تكــن 
ً
ســاس تكنوقراطــي )اختصاصــي( . علمــا

أ
 علــى ا

ً
ســيكون قائمــا

لهــم اجابــة عــن هــذا الســؤال .

وزارة تكنوقراط ، اختصاص قائم على المحاصصة قائم على التوافق

 النسبةالفقرة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد
 النسبة
الموئية

العدد

%18,7 49 %29,3 77 %52,1 137

 ما توقعاتك

 لشكل

 الحكومة

القادم؟
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المرأة في دائرة اإلرهاب الثقافي

النزعة الذكورية نموذجاً

د. نظلة احمد الجبوري

خــر داللــة علــى طغيــان 
أ
تعــد ثقافــة الجنــس اال

علــى  الثقافــي،  المــوروث  فــي  الذكوريــة  النزعــة 
ــة فــي  ــة او الرؤي وفــق توظيــف المفاهيــم الذكوري
ة، ، اي الكشــف عــن النظــرة 

أ
النظــرة الــى المــرا

ة – الجســد والمــراة – االنثــى علــى وجــه 
أ
الــى المــرا

التحديــد وعلــى وفــق مقولــة الجمــال، ونفــي مــا 
تتميــز بــه المــراة مــن عقــل ومــا تتمتــع بــه مــن فكر
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، ولعــل اوضــح صــورة تظهــر فيهــا او تتحقــق فيهــا 

ومناهــج  والفــن  دب 
أ
واال اللغــة  فــي  النزعــة  هــذه 

التربيــة والتعليــم واإلعــالم، علــى الرغــم مــن تبايــن 

وجهــات النظــر بيــن الرفــض والقبول والنقد لمظاهر 

علــى  بوضــوح  ســينعكس  ممــا  الذكــوري،  التفكيــر 

نظــرة االجيــال المتعاقبــة مــن الجنســين، ولنظــرة 

مــر 
أ
بينــا، اال

أ
م ا

أ
رضينــا ا

أ
احدهمــا علــى االخــر، ســواء ا

تابعــة  او  متمظهــرة  ســلوكيات  سيؤســس  الــذي 

ة انطالقــا مــن ثنائيــة النظــرة 
أ
للنظــرة الذكوريــة للمــرا

ة ، الوجــود 
أ
بداللــة: القــوة / الرجــل، والضعــف/ المــرا

ة .
أ
االســاس / الرجــل ، الوجــود التابــع / المــرا

وهــو مــا يوظــف "فــي الكـتــب والمجــالت والصحــف 

ووســائل االعــالم والمنتديــات االجتماعيــة والثقافيــة 

االخالقيــة  واالحــكام  اليوميــة  الحيــاة  وتفاصيــل 

لهــا  حصــر  ال  واراء  والقوانيــن  التشــريع  ومصــادر 

مــن  فــي صــورة  وتنمطهــا"  محــدد  اطــار  فــي  تؤطــر 

. او محوهــا)1(  تجاوزهــا  الصعوبــة 

واذن تنطلــق ثقافــة الجنــس ممــا تقــدم مــن النظــرة 

نظــرة  والــى  والرجــل،  المــراة  جســد  ســمات  الــى 

 – ســلوكية  والــى  والرجــل،  المــراة  الــى  المجتمــع 

تفعيــل  جانــب  الــى   – والرجــل  المــراة  ونفســية 

لتمريــر  خــاص  بشــكل  للمــراة  الدينــي  المنظــور 

النظــرة الذكوريــة المتمثلــة بثقافــة الجنــس فــي ظــل 

دوائــر اإلرهــاب الثقافــي . فتغييــب المــراة فــي النظــرة 

مــن  كـثــر 
أ
وا الواقــع،  فــي  تغييبهــا  يعنــي  الذكوريــة 

نثــى او 
أ
ذلــك ســيعني فــي الوقــت نفســه تغييــب اال

كوجــود. ة 
أ
المــرا

باتــت  طالمــا  ستترســخ  الذكوريــة  النزعــة  وهــذه 

تحكمهــا  الثقافيــة  وموروثاتنــا  المعاصــرة  ثقافتنــا 

النتاجــات الفكريــة الذكوريــة، فتغــدو الثقافــة وكانهــا 

و صياغــة كوريــة حســب تخضــع لهــا 
أ
صناعــة ذكوريــة ا

 
ً
 ونمطيــا

ً
 وســلوكيا

ً
 وتربويــا وحياتيــا

ً
ة اجتماعيــا

أ
المــرا

الــى جانــب الرجــل نفســه الــذي ســيخضع هــو االخــر 

و 
أ
ا بقــدر  اســهم  الــذي  الثقافــي  والمــوروث  للثقافــة 
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ً
باخــر فــي صياغتــه فصــدق مــا صــاغ ومنهــج، تنظيــرا
، وهنــا تكمــن المفارقــة !.)2(

ً
 وســلوكا

ً
وممارســة، قــوال

وهكــذا تحولــت الثقافــة الذكوريــة الــى وعــي جمعــي 

و 
أ
ومخيــال اجتماعــي اقــرب الــى التقاليــد المقدســة ا

و التابــو )taboo( ال يمــس بــل تتماهــى 
أ
المقدســات ا

فيه، عبر توظيف النص القراني )النص المقدس( بشكل 

عام من اجل تمرير ثقافة الجنس الذكورية .الجنسوية,

 المصطلح المعاصر للنزعة الذكورية في الثقافة..

 
ً
ة فــي هــذه النزعــة هــي رمــزا

أ
علــى الرغــم مــن كــون المــرا

و هــي رمــز الحيــاة، فــان الثقافــة التــي تخلــو 
أ
للحيــاة ا

ة هــي ثقافــة تخلــو مــن الفهــم الصحيــح 
أ
مــن دور المــرا

للحيــاة ولالنســان وللوجــود والتعبيــر عنهــا بصــدق 

وعمــق .

و 
أ
ا ة – الجســد 

أ
و المــرا

أ
ا فــان ثقافــة الجنــس  وعليــه 

المفاهيــم  قــي  توظــف  صــارت  االنثــى،   – ة 
أ
المــرا

ومعنــاه  "الجنســوية"  مفهــوم  عبــر  المعاصــرة 

"التمييــز علــى اســاس الجنــس" لكــون ثقافــة الجنس 

ة – انثــى بدقــة وعمــق 
أ
توجــب مناقشــة كــون المــرا

ة 
أ
المــرا بيــن  الهــوة  عمــق  الــذي  االمــر  وتفصيــل، 

و نظــرة 
أ
ا ة، 

أ
لفــرض مفهــوم الرجــل للمــرا والرجــل، 

الغــاء حقــوق االنســان  يعنــي  ة، ممــا 
أ
للمــرا الرجــل 

ة وحريتهــا كانســانة، ويعمــق فــي الوقت نفســه 
أ
للمــرا

لذكــوري مــن وجهــة نظــري، وربمــا 
أ
مفهــوم االرهــاب ا

و غيــر مباشــر 
أ
روجــت ثقافــة الجنــس بشــكل مباشــر ا

ة( .
أ
و )المتاجــرة بالمــرا

أ
بيــض( ا

أ
لظاهــرة )الرقيــق اال

البعــد  فــي  الجنــس  ثقافــة  و 
أ
ا الجنســوية  فتوظيــف 

، يدل في الوقت نفسه على 
ً
و اجتماعيا

أ
االجتماعي ا

ة، وتفــوق الرجــل، 
أ
المــرا تســليط الرجــل ورضــوخ 

ي تتجــول الــى نظــرة مؤسســاتية، 
أ
ة، ا

أ
ودونيــة المــرا

تتحــول  ربمــا  "بــل  ومســتمرة،  شــاملة  ونظاميــة، 

و ايديولوجيــا" تحكــم وجهــات النظر 
أ
الــى نمــط حيــاة ا

والحيــاة تنطلــق مــن التمييــز بيــن الرجــل والمــراة.)3(

البايلوجــي –  التكويــن  فــي  حتــى وكان االختــالف 

الفزيولوجــي او الجســدي – التشــريحي لــكل مــن 

ة والرجــل يتســبب فــي ترســيخ النزعــة الذكوريــة 
أ
المــرا

فــي الثقافــة عبــر ممارســة ارهــاب ثقافــي 

ة، هــذا مــن جانــب، ومــن 
أ
و ضــد المــرا

أ
ة ا

أ
علــى المــرا

بالمــراة "تقتصــر  ن معرفــة الرجــل 
أ
جانــب اخــر وكا

الروحيــة  االبعــاد  دون  البايلوجــي  البعــد  علــى 

. والثقافيــة  النفســية  والعقليــة  والفكريــة 

ة 
أ
المــرا تظلــم  نزعــة  هــي  اذن  الذكوريــة  فالنزعــة 

 
ً
وتجمــد دورهــا وال تقدرهــا، لكــون الرجــل حريصــا

علــى نجاحــه فــي كل مياديــن الحيــاة فــي عالقتــه مــع 

االخريــن، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يهمــل التعــرف 

الثقافــة  فــي  ودورهــا  ة 
أ
المــرا شــخصية  حقيقــة  علــى 

مــن  ويتخــذ  المجتمــع،  ثقافــة  فــي  و 
أ
ا والمجتمــع 

 لتكريــس نزعتــه الذكوريــة 
ً
ة – الجســد منظــورا

أ
المــرا

، بفــرض 
ً
 وفــي الثقافــة خصوصــا

ً
فــي الحيــاة عمومــا

 الــى جانبــه مــن 
ً
ة ايضــا

أ
مــا يــراه هــو دون مــا تــراه المــرا

اجــل تفعيــل الثقافــة فــي المجتمــع .

علــى  الرجــل  تفــوق  توثــق  الذكوريــة  النزعــة  وكان 

ة فــي الحيــاة وعلــى وفــق خطــاب علمــي يرصــد 
أ
المــرا

ذلــك التفــوق لكونــه يجســد عامــل الذكــورة ذا الفعل 

االنســاني، في مقابل االنوثة ذات الصفة الســلبية، 
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ومــن منطلــق بايلوجــي صــرف دونمــا تتبــع للموقــف 

ة 
أ
المــرا بيــن  التمييــز   

أ
خطــا اثبــت  الــذي  العلمــي 

االصــرار  ولكــن  بايولوجــي،  اســاس  علــى  والرجــل 

ال  بشــكل  يــدل  ة 
أ
المــرا علــى  الرجــل  اســبقية  علــى 

متشــددة،  متطرفــة  نزعــة ذكوريــة  علــى  فيــه  لبــس 

المكبــوت  تشــكل  النزعــة  هــذه  فــي  ة 
أ
المــرا وكان 

االساســي فيهــا .

ن توظيــف النصــوص الدينيــة والثقافيــة 
أ
ومــن ثــم فــا

مســتفيض  بشــكل  والفلســفية  والعلميــة  واالدبيــة 

تبريــر  نــه 
أ
وكا ينعكــس  ة، 

أ
المــرا قضيــة  بحــث  فــي 

ة فــي محــاوالت 
أ
لموفــق النزعــة الذكوريــة مــن المــرا

القنــاع االخريــن بمــا تذهــب اليــه مــن اثبــات تفــوق 

ة وتقدمــه فــي الوجــود، 
أ
الرجــل فــي الحيــاة دون المــرا

بمعنــى للرجــل االســبقية االنطولوجيــة – الوجوديــة 

تقــر  التــي  الذكوريــة  النزعــة  مــن خاللهــا  فتنعكــس 

التميــز الواضــح والصريــح بيــن الجنســين فــي الواقــع 

سبقية الرجل 
أ
فإذا كانت النزعة الذكورية تركز على ا

ة فــي الخلــق )الوجــود(، فــان االمــر يــدل 
أ
علــى المــرا

علــى كــون الفــوارق بيــن الرجــل والمــراة هــي فــوارق 

وليســت  نفســه،  الرجــل  ابتــداع  ومــن  بايولوجيــة 

و اجتماعيــة، لتعكــس فــي الوقــت 
أ
فــوارق تاريخيــة ا

ة فــي مياديــن 
أ
نفســه رغــم تفــوق الرجــل علــى المــرا

الحيــاة كافــة، واذن فالنزعــة الذكوريــة تعكــس مــا 

ة وتصــور مــا يتــالءم 
أ
تحملــه عقليــة الرجــل مــن المــرا

ة فــي 
أ
مــع هــذه العقليــة، وعبــر مقارنــة مســالة المــرا

ي 
أ
ا )الجســد(  و 

أ
ا )الجنــس(  بعــد  هــو  واحــد  بعــد 

)البعــد البيولوجــي( .)4(وتجــدر االشــارة هنــا إلــى ان 

ة فــي مســتويات 
أ
افضليــة الرجــل وتفوقــه علــى المــرا

الذكاء والقدرة والكيان واالرادة هو اســطورة وهمية 

اثبــت العلــم والفكــر والثقافــة المعاصــرة بطالنهــا، 

فهــي اســطورة لكونهــا ال توجــد اال فــي ذهنيــة الثقافــة 

فــي  الذكوريــة  النزعــة  علــى  تســتند  التــي  الذكوريــة 

ثقــة الرجــل بنفســه  توكيدهــا، وذلــك الن تناقــص 

ة 
أ
المــرا تســاوي  مقولــة  عقليتــه  قبــول  دون  يحــول 

و 
أ
لــه فــي المجــاالت كافــة، فالمــراة مســاوية للرجــل ا

هــي تكافئــه فــي االنســانية، ال بــل ارفــع مكانــة منــه 

واعلــى قــدرة حيــن تســمى امــا في مدرســة االنســانية، 

بذاتــه  الثقــة  نقــص  مــن  يعانــي  ال  الــذي  والرجــل 

و 
أ
وعقلــه وفكــره وكيانــه اليحتــاج للثقافــة الذكوريــة، ا

ة 
أ
ينضــوي تحــت النزعــة الذكوريــة التــي تضــع المــرا

دنــى مــن الرجــل، والعكــس صحيــح 
أ
فــي موضــوع ا

فاالمــر  الذكوريــة  بالثقافــة  يتمســك  مــن  بمعنــى 

 لديــه لكونــه اخفــق علــى المســتوى 
ً
يصبــح مفهومــا

بشــكل  التفــوق  اال  لديــه  يبــق  فلــم  العــام  الثقافــي 
مصطنــع فــي الدائــرة الخاصــة الذكوريــة.)5(

النزعة الذكورية في الثقافة – المصطلح والداللة..

تضمنــت الحيــاة الثقافيــة مصطلــح ثقافــة الجســد، 

 عــن التجنيــس، 
ً
وهــو مصطلــح لــم ياخــذ مــداه بعيــدا

ثقافــة  حــول  تمحــور  لكونــه  الجنــس،  ثقافــة  ي 
أ
ا

ة )االنثــى( انموذجــا، 
أ
الجســد مــن خــالل رؤيــة المــرا

وكانــه رد فعــل مــن جانــب علــى كــون جســد االنثــى 

المجتمعيــة،  ثقافتنــا  عمــق  فــي  محــرم  جســد  هــو 

تنظــر  اخــر  جانــب  مــن  الذكوريــة  الثقافــة  ولكــون 

اليــه بســرية مفرطــة فتدرجــه فــي كـثيــر مــن االحيــان 
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ضمــن مراتــب الخطيئــة والغوايــة، ممــا منــح الجســد 

ة 
أ
دالالت غير حقيقية، وعندئذ فان لغة جسد المرا

بحضورهــا فــي الثقافــة غيــب معــه الجســد الحاضــر، 

ي الجســد الذكــوري فــي كينونتــه ووجــوده الفعلــي 
أ
ا

النزعــة  و 
أ
ا الذكوريــة  اللغــة  لتمركــز  ثقافيــة،  كســمة 

ي 
أ
ا الغائــب  الجســد  لغــة  دالالت  حــول  الذكوريــة 

ة .
أ
لغــة جســد المــرا

الجنــس  ثقافــة  و 
أ
ا الجســد  ثقافــة  فمصطلــح  واذن 

اقترنــت بجســد االنثــى فقــط فــي هــذه الثقافــة دون 

 ،
ً
صــال

أ
لذكــوري الــذي غيــب مــن الثقافــة ا

أ
الجســد ا

علــى الرغــم مــن كــون الجســد لــم يكــن لغــة مجنســة 

 بالجنــس، بــل كان داللــة تعبيريــة علــى 
ً
ي مرتبطــا

أ
ا

حــركات  وهــي   
ً
عمومــا الجســد  عــن  تصــدر  حــركات 

خريــن، االمــر الــذي يــدل علــى 
آ
مفهومــة مــن قبــل اال

كــون الجســد ناتــج ثقافــة فــي الوقــت الــذي ينتــج هــو 

ثقافــة بــدوره، وهــو مــا يالحــظ مــن الوثائــق االثريــة 

و الفخاريــة القديمــة فــي هــذه 
أ
والنقــوش الحجريــة ا

فــي  الجســد  حركــة  عــن  فتعبــر  تلــك  و 
أ
ا الحضــارة 

و شــكله 
أ
، بشــكل مغايــر عــن حركـتــه ا

ً
الســلم مثــال

و حركـته في التعبير عن 
أ
و عن شكله ا

أ
في الحرب، ا

الطقــوس والشــعائر الدينيــة. )6(وبموجــب مــا تقــدم 

بــات مــن المؤكــد ان الجانــب الثقافــي واالجتماعــي 

ة يعمــق 
أ
الــذي تفرضــه النزعــة الذكوريــة علــى المــرا

و الفجــوة بيــن الرجــل والمــراة عــب ترســيخ 
أ
الهــوة ا

فــرد  لــكل  المصيــر  بوصفــه  البايولوجــي  الوضــع 

االختــالف  واقــرار  واالنثــى  الذكــر  علــى  والمؤســس 

بينهمــا، وحقيقــة هــذا االختــالف ناتجــة عــن التربيــة 

الثقافيــة  والبنيــة  االجتماعيــة  والتنشــئة  االســرية 

، إلــى جانــب كــون 
ً
التــي يتحكــم فيهــا الرجــل اصــال

النزعــة الذكوريــة فــي الثقافــة تعــد الســبب فــي قهــر 

 
ً
ة وتغييبهــا طالمــا اتخــذت مــن الجنــس نظامــا

أ
المــرا

يعمــق الفــروق البايولوجيــة بيــن الجنســين لتصبــح 

ة 
أ
 اجتماعيــة تتصــل بمــا يــؤدي كل مــن المــرا

ً
فروقــا

ة 
أ
المــرا الحيــاة وتحديــد دور  فــي  مــن دور  والرجــل 

ي علــى الحيــاة الزوجيــة واالســرية حســب .
أ
االمومــة ا

 فــي الثقافــة 
ً
 وهكــذا تشــكل النزعــة الذكوريــة اتجاهــا

لــه مجالــه الداللــي الواســع، اذ تتــراوح بيــن ذكوريــة 

 مــا تؤمــن 
ً
متطرفــة متشــددة وذكوريــة منفتحــة نوعــا

ة ومــع ذلــك فالنزعــة الذكوريــة 
أ
ببعــض الحريــة للمــرا

 واالختيــار، وتتبايــن فــي 
أ
نزعــة تتشــابه فــي المبــدا

علــى  تؤســس  الذكوريــة  النزعــة   
أ
فمبــدا الحكــم، 

وفــق  علــى  ة 
أ
المــرا علــى  االولويــة  الرجــل  اعطــاء 

والشــهادات  والقوامــة  )الخلــق(  الوجــود  دالالت 

والملكيــة  والتعدديــة  والطــالق  والحــق  واالرث 

وغيرهــا مــن الــدالالت التــي تقــر بتفوقالرجــل علــى 

ة، وهــي دالالت الصــراع فــي الوقــت نفســه بيــن 
أ
المــرا

النزعــة الذكوريــة والنزعــة االنثويــة فــي الثقافــة، الن 

ة قــراءة جســدية وســلوكية 
أ
 المــرا

أ
النزعــة الذكوريــة تقــرا

ولصــورة  ة 
أ
للمــرا الرجــل  نظــرة  تعكــس  دبيــة، 

أ
وا

ة فــي الحيــاة والمجتمــع، تنطلــق 
أ
ة ولــدور المــرا

أ
المــرا

مــن المرتكــز الدينــي والنظــور الشــرعي حســب ادعــاء 
هــذه النزعــة.)7(

ة..
أ
ة لالرهاب الثقافي ضد المرا

آ
النزعة الذكورية مرا

 
ً
االرهــاب الثقافــي الذكــوري يــدل علــى كونــه خطابــا
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 عبــر مــا يرســم 
ً
 يفــرض نفســه فرضــا

ً
 مســتبدا

ً
ذكوريــا

مــن صــالت ومــا يوثــق مــن امتــدادات مــن موضــوع 

الثقافــي  المــوروث  فــي  الديــن، والمــراة  فــي  ة 
أ
المــرا

والمــراة فــي الكـتابــات المعاصــرة، والنزعــة الذكوريــة 

ال تشــمل الثقافــة والمجتمــع والسياســة فقــط، بــل 

بتكويــن  تهتــم  هــي  بمعنــى  الديــن،  حتــى  تشــمل 

بنيــة اجتماعيــة وثقافيــة واعالميــة وعرفيــة ودينيــة 

 
ً
تتجــذر فــي الواقــع الثقافــي والحيــاة للمــراة خصوصــا

 ،
ً
وتنعكــس علــى الواقــع الثقافــي للمجتمــع عمومــا

تيــة مدعومــة بوســائل االعــالم 
آ
نيــة واال

آ
جيالــه اال

أ
وال

المتنوعــة والمتباينــة .

واالمــر ينصــب هنــا علــى رصــد النزعــة الذكوريــة مــن 

اجتماعيــة  نظــرة  عــن  تعبــر  التــي  العراقيــة  المــراة 

حلــت فــي زماننــا الحاضــر وواقعنــا المعاصــر بشــان 

ثقافــة  ترســيخ  عبــر  المــراة  حجــاب  الحجــاب، 

الحجــاب وفرضهــا علــى المــراة مــن اوجــه االرهــاب 

لذكــوري والمناقشــات الدائــرة عــن الحجــاب 
أ
الثقافــي ا

وتغييــب ثقافــة االحــوال الشــخصية للمــراة وتغييــب 

ثقافــة حقــوق االنســان للمــراة وغيرهــا مــن موجبــات 

النزعــة الذكوريــة فــي ثقافــة المعاصــرة، الــذي يحــول 

دون حصــول المــراة علــى مســاحات ثقافيــة جديــدة 

فــي ســباق الســاحة الثقافيــة العراقيــة المعصــرة .

االنثويــة  الهويــات  الثقافــة  عبــر  تختــرق  فالمــراة 

التقليديــة المتمثلــة فــي حيــاة امهــا، وتظهــر المــراة 

االيجابــي  الثقافــي  الفعــل  علــى   
ً
قــادرا  

ً
قويــا  

ً
عنصــرا

كمــا تكــون واثقــة مــن نفســها تجــاه ســلطة الذكــور 

المحيطــة بهــا، ومــرد ذلــك الــى كــون المــراة مــا زالــت 

فــي نظــام ابــوي تقليــدي ذي بنيــة تقليديــة ودينيــة 

. ولكــن الرجــل بنزعتــه الذكوريــة االرهابيــة هــذه، 

هــل يتوقــع اقتحــام المــراة المثقفــة كل المجــاالت 

مــن البيــت الــى الوظيفــة الــى العلــم والمعرفــة؟ الــم 

مــن  المثقفــة  المــراة  تخــوض  مــا  ســمعه  الــى  يتنــاه 

معــارك شرســة لتولــي مناصــب قياديــة فــي السياســة 

مــن  هــذه  بنزعتــه  الرجــل  يتوقــع  الــم  والمجتمــع؟ 

فــي  يحســب حســابها  لــم  التــي  المفاجــات  المــراة 

الوقــت الــذي لــم تكــن فيــه الحيــاة بالنســبة للمــراة 
الحــرص علــى راحتــه؟)8( ســوى 

 عليــه فــان نظــرة النزعــة الذكوريــة الــى المــراة حطــت 

 مــن رفعهــا، بمــا نــادت مــن افــكار 
ً
مــن قيمتهــا بــدال

عمقــت الفــروق الجوهريــة بيــن الجنســين ورســختها 

كـفكــرة ســيادة الرجــل فــي الفعــل والســلطة واللــذة 

وتحويــل االختــالف البايولوجــي والفســيولوجي الــى 

افــكار غيــر قابلــة للنقــاش فــي الوقــت الــذي كان فيــه 

مــن المفتــرض ترســيخ ثقافــة حقيقيــة فــي المجتمــع 

حــادي .
أ
ال ثقافــة جســدية علــى وفــق منظــور ذكــوري ا

فــي  الثقافــي  المــراة  وضــع  ان  اقــول:  وبالمقابــل 

المجتمــع ونوعيــة الثقافيــة العقليــة او الذهنيــة التــي 

ينظــر بيهــا المجتمــع للمــراة ويتعامــل معهــا، داللــة 

المــراة  لكــون  مجتمــع،  الي  الثقافــي  التقــدم  علــى 

كل  وفــي  شــيء  كل  فــي  الرجــل  وتســاوي  تكافــى 

مياديــن الحيــاة، ولكــن الثقافــة الذكورية او الذهنية 

يعدهــا  ممــا  الرجــل،  دون  المــراة  تضــع  الذكوريــة 

ثقافــة ماضويــة عجــزت عــن مواكبــة الحاضــر وثقافتــه 

وكان  انســانية،  وال  ارهابيــة  وثقافــة  ومعارفــه، 
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االرهــاب الثقافــي ياتــي مــن هــذه الذهنيــة او النزعــة 

االرهابيــة  الذكوريــة  الثقافــة  تســود  بســببها  التــي 

. المجتمــع  المــراة وثقافــة  ثقافــة  فتحــول دون 

 علــى تقــدم المجتمــع او ال تقدمــه، 
ً
ممــا يقــدم مقياســا

فنظــرة اي مجتمــع غيــر متحضــر للمــراة تفســر علــى 

وفــق المرجعيــات واالدلــة المســتمدة مــن الديــن او 

القانــون ولكنهــا فــي الحقيقــة هــي نظــرة ثقافيــة ليــس 

ال، بمعنــى فــي ظــل التقــدم العلمــي والثقافــي الي 

مجتمــع فــان نظرتــه الــى المــراة ترتقــي علــى الفــور .

موقف المراة من النزعة الذكورية في الثقافة..

ة 
أ
 للمــرا

ً
يتضــح ممــا تقــدم كــون ثقافــة الجنــس تشــويها

فــي ثقافتنــا المعاصــرة عبــر  و 
أ
ا الثقافيــة  البنيــة  فــي 

ة – الجســد بمعنــى تكريــس 
أ
تكريــس مفهــوم المــرا

حضورهــا  يغيــب  ممــا  المضمــون  دون  الشــكل 

فــي المجتمــع ككل، الــذي يقتضــي رفــض اختــزال 

و الجســد والتركيــز علــى 
أ
ة وكيانهــا فــي الجنــس ا

أ
المــرا

عقلهــا وفكرهــا وهويتهــا وانســانيتها وذاتهــا فــي اطــار 

ترســيخ قيمنــا وثقافتنــا وموروثنــا الثقافــي. ولكــون 

هــذه الثقافــة الذكوريــة قــد تحولــت إلــى نظــرة تلقائيــة 

علــى مــرور الوقــت، مــن وجهــة نظــري، ممــا يوجــب 

فكريــة  نظــرة  مــن  االنطــالق  المثقفــة  ة 
أ
المــرا علــى 

العراقيــة  ثقافتنــا  فــي  ومدققــة  ومتاملــة  فاحصــة 

المعاصــرة والماضيــة مــن اجــل الكشــف عــن هــذه 

ة، ومــا تتضمن 
أ
النظــرة الذكوريــة الجنســية عــن المــرا

التعصــب والتحيــز واإلرهــاب  مــن معــان ودالالت 

لحتــم.
أ
ا والفــرض 

فكرهــا  وظفــت  المثقفــة  ة 
أ
المــرا فــان  وبالمقابــل 

الذكوريــة  الجنــس  ثقافــة  مناهضــة  فــي  وكـتاباتهــا 

والغــاء  ة وحريتهــا 
أ
للمــرا االنســان  لحقــوق  لتنتصــر 

مهمــا  ضدهــا  واالرهــاب  والعنــف  التمييــز  اشــكال 

 
ً
وسياســيا  

ً
ونفســيا  

ً
واجتماعيــا  

ً
وفكريــا  

ً
ثقافيــا كان 

، بتوظيــف مفاهيــم 
ً
 وايديولوجيــا

ً
 وســلوكيا

ً
وتربويــا

ثقافــة  لتبــدع  والنقــد  والحــوار  والتصحيــح  التعبيــر 

تفعــل  عقالنيــة  واعيــة  مبدعــة  منفتحــة  معاصــرة 

ة والرجــل فــي المجتمــع والحيــاة، وعلــى 
أ
حركــة المــرا

وفــق مفاهيــم الحيــاد والتعــادل والتكافــؤ والتكامــل 

. والتمييــز  واالرهــاب  العنــف  مفاهيــم  ضــد 

ة المثقفــة مــن خطــاب منهجــي 
أ
واذن فــال بــد للمــرا

النزعــة   
ً
ثانيــا وينتقــد   

ً
اوال يحــاور  ومعمــق  دقيــق 

اللغــة  بتوظيــف  الجنــس،  وثقافــة  الذكوريــة 

بماهيتهــا  ة 
أ
المــرا لتحضــر  واالســلوب،  والنهــج 

 )كينونــة( وهويــة 
ً
وحقيقتهــا )ذاتــا(، )انــا( ووجــودا

(، ودورهــا فــي الحيــاة وابداعهــا فــي الفكــر، 
ً
)انتمــاءا

 لخــوض غمــار الموضــوع 
ً
 وفقهيــا

ً
واســتعدادها نفســيا

ثقافــة  ، جــدوى وجديــة، لتصحيــح 
ً
 ونقاشــا

ً
عرضــا

. الثقافيــة  الذكــر  دائــرة  باعتبارهــا  الجنــس، 

ة العراقيــة المثقفــة 
أ
فاثيــر التســاؤالت عــن دور المــرا

مــا  علــى  لذكــوري 
أ
ا الثقافــي  االرهــاب  مواجهــة  فــي 

ة 
أ
المــرا دور  هــو  مــا  الجســد،  ثقافــة  عبــر  يتضــح 

العراقيــة المثقفــة فــي تغييــر مفهــوم ثقافــة الجنــس 

ة فــي 
أ
و إلغائــه؟ ومــا هــو مســتقبل المــرا

أ
)الجســد( ا

ضــل ثقافــة الجنــس؟ الهــا حاضــر فــي ضــل هكــذا 

لهــا مســتقبل؟ بعدمــا طالــت ذاتهــا  ثقافــة ليكــون 

وكيانهــا وانســانيتها ووجودهــا بشــكل واضــح عبــر 
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 – الجســد  و 
أ
ا الجســد   – ة 

أ
المــرا منظــور  تكريــس 

ة ال النظــر 
أ
ي النظــر إلــى االنثــى فــي المــرا

أ
ة، ا

أ
المــرا

ة .
أ
فــي المــرا إلــى االنســانة 

لثقافتنــا  خرقهــا  فــي  ليــس  الثقافــة  هــذه  فخطــورة 

والخــرق  والجيالنــا،  لشــيخصتنا  خــرق  هــي  بــل 

و يــوازي االرهــاب الثقافــي، 
أ
الثقافــي هــذا يســاوي ا

نفســه،  )الرجــل(  الذكــر  يصوغــه  و  يســوغه  الــذي 

المرئيــة  االعــالم  لوســائل  توظيفــه  جانــب  إلــى 

والطــب  االزيــاء  ومجــالت  والمقــروءة  والمســموعة 

والجمــال واالدب علــى شــبكة المعومــات العالميــة، 

و البعــد االحادي 
أ
 لذكوريــة الثقافــة ا

ً
ممــا يعــد ترســيخا

ة 
أ
لذكــوري فــي ثقافتنــا، االمــر الــذي يهمــش دور المــرا

أ
ا

و التراكــم الثقافــي ويحــول دون 
أ
فــي صياغــة الثقافــة ا

ة المثقفة وتعميق دورها والغاء ثقافة الجنس .)9( 
أ
المرا

فمــن الضــروري إذن فســح المجــال للنقــاش والحــوار 

الجاهــزة  الخطابــات  للغــة  المجانبــة  والصراحــة 

الجنــس  ثقافــة  لكــون  الحــال،  هــذا  فــي  الموجهــة 

ة وطريقــة تفكيرهــا 
أ
المــرا بديلــة حــول   

ً
تطــرح قيمــا

إلــى ذاتهــا والــى كل مــا يعبــر عنــه ســلوك  والنظــر 
 فــي الذهــن كــون دور 

ً
ة، علــى ان يظــل حاضــرا

أ
المــرا

ساســية 
أ
مــن رســالتها اال  

ً
يعــد جــزءا الثقافــي  ة 

أ
المــرا

فــي الحيــاة وفــي المجتمــع بترســيخ مــا هــو ايجابــي 

وتجــاوز مــا هــو ســلبي .

إلــى  العراقيــة  ة 
أ
المــرا وصــول  مــن  الرغــم  وعلــى 

تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت واالنترنيــت 

، يبقــى 
ً
وهــو مــا يســعى الرجــل إلــى ابقائــه محــدودا

والفجــوات  الجنــس  اســاس  علــى   
ً
قائمــا التمييــز 

امكانــات  فــي   
ً
ســلبا تؤثــر  الجنســين  بيــن  القائمــة 

هــذا  كل   ،
ً
ثقافيــا و 

أ
ا الثقافيــة  العراقيــة  ة 

أ
المــرا

المتعلقــة  االجتماعيــة  المعطيــات  فــي  ينعكــس 

بالنزعــة الذكوريــة المرتبطــة بنــوع الجنــس ومقيــاس 

الذكوريــة  النظــرة  وهــذه   ،
ً
ثقافيــا ة 

أ
المــرا تمكيــن 

 علــى الجهــود التــي تعــزز 
ً
 ايضــا

ً
ة تنعكــس ســلبيا

أ
للمــرا

فــي  ومشــاركـتها  والفكريــة  الثقافيــة  ة 
أ
المــرا حقــوق 

. وطنيــة  ثقافيــة  اســتراتيجية  صياغــة 

قراءة للنزعة الذكورية في الثقافة..

ال  بتقاليــد  ترتبــط  منغلقــة  نزعــة  الذكوريــة  النزعــة 

تســاير حركــة الواقــع وتقدمــه، امتــزج فيهــا الدينــي 

تغــاض  وفــي  بالماضــي،  باالجتماعــي  بالسياســي 

واضــح عمــا لحــق بالمــراة مــن تغييــر فــي مجــاالت 

القوانيــن  وســن  والحريــات،  والحقــوق  الحيــاة 

وهــو  التغييــر،  هــذا  تترجــم  التــي  والتشــريعات 

موقــف ترفضــه النزعــة الذكوريــة، علــى الرغــم مــن 

وتوجهاتهــا  افكارهــا  علــى  وحركيتــه  الواقــع  ضغــط 

إلــى جانــب كــون النزعــة الذكوريــة نزعــة تــدل علــى 

وثقافتــه،  الرجــل  فــي شــخصية  المرتبــط  االزدواج 

االزدواج  وداللــة  وممارســة،   
ً
ســلوكا  ،

ً
وفعــال  

ً
قــوال

تتضحعبــر  ة 
أ
المــرا مــن  الرجــل  عقــل  فــي  هــذه 

استســقاء الرجــل قيمــه وتقاليــده وضوابــط ســلوكه 

وتقاليــد  الديــن  مــن  وتفكيــره  ذهنيتــه  ومكونــات 

وثقافــة  معرفــة  مــع  تدبيــر،  و 
أ
ا تدبــر  بــال  الواقــع 

خــر، وتتضــح داللــة االزدواج 
أ
الحاضــر المعاصــر لال

خلفيــة  مــن  ة 
أ
المــرا إلــى  الرجــل  نظــرة  مــن   

ً
ايضــا

 
ً
ســلفية ماضويــة تراثيــة ورؤيــة واقعيــة تحرريــة نوعــا
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. الثقافــة  فــي  وتمحورهــا  الديــن  محورهــا  مــا، 

ي ذات الرجــل فــي النزعــة الذكوريــة هــي 
أ
والــذات ا

ةوبيــن 
أ
ذات مزدوجــه قلقــة تتــردد بيــن رفــض المرا

قبولهــا وبيــن ثبــات النــص وتغيــر الواقــع، منســاقة 

وراء مفهــوم )الجنــس( وثقافتــه وهــو المفهــوم الــذي 

ة لكــي يتــم تكبيلهــا 
أ
تــم تقنينــه فــي النظــر إلــى المــرا

و التشــريع علــى 
أ
و ضمنــي بالقانــون ا

أ
بشــكل صريــح ا

.
ً
 وفعــال

ً
وفــق الســلطة الذكوريــة قــوال

الرجــل؟  الــى  الثقافــة  انحــازت  هــل  تســاءل هنــا 
أ
وا

ان  ام  ؟ 
ً
نهائيــا  

ً
تذكيــرا الثقافــة  تذكيــر  تــم  وهــل 

 فــي الثقافــة، ان صــح التعبيــر، 
ً
 انثويــا

ً
هنــاك مجــاال

و 
أ
نيــث الثقافــة مقابــل تذكيــر الثقافــة، ا

أ
ودعــوى تا

اذكاء ثقافــة تحمــل ســمات انثويــة تقــدم إلــى ثقافــة 

تتخــذ  طالمــا  الذكوريــة،  مصطلــح  ازاء  المجتمــع 

و النزعــة الذكوريــة فــي الثقافــة من 
أ
الثقافــة الذكوريــة ا

و المثــال فــي العــرف 
أ
و الرجــل ا

أ
لذكــوري ا

أ
النــوذج ا

ة تواجــه تاريخــا 
أ
والتقاليــد، حتــى يبــدو وكان المــرا

لذكــوري، ممــا يحــد بالمــراة 
أ
مــن المــوروث الثقافــي ا

 
ً
و منــاورة مــع الرجــل ثقافــة وفكــرا

أ
إلــى خــوض صــراع ا

و 
أ
 ومعرفــة علــى وفــق ثنائيــة ارادهــا الرجــل ا

ً
وعقــال

هــذه  تتمثــل  المجتمــع،  ثقافــة  فــي  الرجــل  صاغهــا 

نثويــة .
أ
و الذكوريــة واال

أ
ة، ا

أ
الثنائيــة ب: الرجــل والمــرا

الثقافــي مقابــل  عــن صوتهــا  االعــالن  ة 
أ
المــرا فعلــى 

تحمــل  عمــا  والتعبيــر  الثقافــي،  الرجــل  صــوت 

وغيرهــا  اجتماعيــة  ورؤى  وتوجهــات  افــكار  مــن 

 
ً
ايضــا مطالبــة  كونهــا  جانــب  إلــى  المجــاالت،  مــن 

شــتى  فــي  طروحاتهــا  لتقديــم  الفعالــة  بالمشــاركة 

مجــاالت الحيــاة لتكــون ثقافــة مــع الرجــل متكاملــة 
لذكــوري 

أ
ا  

أ
الخطــا عــن  ى 

أ
وتنــا جيالــه، 

أ
للمجتمــع وال

فــي الثقافــة الــذي انطلــق مــن حــب االنــا الســطوة 

وراى بــان مــا يقولــه ويفعلــه هــو الصــواب وغيــره علــى 

خطــا مهمــا كان .

ولعــل مــا يوجــه مــن نقــد إلــى مــن يتبنــى الذهنيــة 

لذكــوري المســتند 
أ
الذكوريــة المنطلــق مــن التمييــز ا

مــن  النزعــة  فــي هــذه  يــرى  الدينيــة  النصــوص  إلــى 

فــي  العبــرة  لكــون  الكـثيــر،  والعبثيــة  الســطحية 

 النصــوص وليســت العبــرة 
أ
نوعيــة العقــول التــي تقــرا

فــي النصــوص دائمــا، ولوجــود كـثيــر مــن النصــوص 

تقــر  وال  ة 
أ
للمــرا الكاملــة  االنســانية  توثــق  التــي 

بافضليــة جنــس علــى جنــس اخــر، واتســاءل: لــم لــم 

يركــن إليهــا دعــاة النزعــة الذكوريــة؟

 عــن مــا يعــرف بالتفــوق 
ً
فضــال عــن الضــرب صفحــا

لذكــوري 
أ
ا النــوع  بالتميــز  والقــول  ة، 

أ
للمــرا الوهمــي 

 والعكــس 
ً
عــن النــوع االنثــوي هــو تميــز وهمــي ايضــا

التفــوق  مــن  اشــكال  وجــود  بمعنــى  صحيــح، 

والمعرفــة واالرادة  العلــم  تســود مجــاالت  االنثــوي 

ة 
أ
والقيــادة بســبب التحــدي والرغبــة فــي اثبــات المــرا

)10(. ة 
أ
المــرا و إلثبــات ذات 

أ
ا لذاتهــا 

 واذن فالمجتمع الذي يقتصر على الرجل في مواقع 

الحيــاة المتباينــة والمتنوعــة هــو مجتمــع يعطــل عــن 

و اكـثــر مــن نصــف طاقاتــه مــن 
أ
 ا

ً
قصــد مســبق نصفــا

االمــر  واإلبــداع،  واإلنتــاج  والعلــم  والفعــل  الــذكاء 

الــذي يقتضــي وضــع خطــة فعالــة للحــد مــن الثقافــة 

االســرة  فــي  مجتمعنــا،  فــي  المتطرقــة  الذكوريــة 
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والتعليــم والتربيــة وفــي الثقافــة واإلعــالم .

الذكوريــة  النزعــة  علــى  فعــل  ردة  ليســت  والحــل 

وموقفهــا مــن االنثــى ولكنهــا تدل علــى منظور معرفي 

لذكوري االرهابي في الثقافة 
أ
– فكري تجاه التسلط ا

، وهــو تســلط مــوروث قديــم، وتجــاه ســيادة 
ً
عمومــا

لذكــوري المــوروث، الــذي ينافــي 
أ
النســق الثقافــي ا

 
ً
اســالميا وقيمهــا  وحقوقهــا  ة 

أ
المــرا انســانية   

ً
اصــال

الوقــت  فــي  المجتمــع  ســلطة  وتجــاه   ،
ً
وإنســانيا

الفكــر  علــى  الذكوريــة  للهيمنــة  الخاضعــة  نفســه 

والثقافــة، مــن اجــل ثقافــة مشــتركة متوازنــة تثبــت 

ة وجودهــا الفكــري وابداعهــا الثقافــي كمــا 
أ
فيهــا المــرا

يثبــت نصفهــا االخــر الرجــل فيهــا وجــوده الفكــري 

و ارهــاب .
أ
وابداعــه الثقافــي بــال تســلط ا

ة فــي الحيــاة 
أ
ولذلــك ال بــد مــن ترســيخ حقــوق المــرا

 ثقافيــة لهــا اذا مــا ذهبنــا إلــى 
ً
الثقافيــة تعــد حقوقــا

االنثــوي  النوعــي  الجنــس  خصوصيــة  بــان  القــول 
لذكــوري 

أ
ا النوعــي  الجنــس  علــى  االخــر  هــو  يتميــز 

عــن  التعبيــر  الجنســين  مــن  الي  يمكــن  ال  طالمــا 

. االخــر  الجنــس  خصوصيــات 

ة عالمها وخصوصيتها 
أ
تســاءل: لــم ننكــر علــى المــرا

أ
وا

االنثويــة وتكوينهــا الثقافــي فــي عالم تحياه وتتشــكل 

تقــر  حيــن  فــي   
ً
وجســدا وثقافــة  لغــة  انوثتهــا  عبــره 

للرجــل ذلــك عبــر وفــق نزعتــه الذكوريــة فــي الثقافــة 

 عــن 
ً
ة الــذي رســمه هــو لهــا، بعيــدا

أ
وموقفــه مــن المــرا

الرجــل  يعيشــها  التــي  واإلشــكاليات  االســقاطات 

؟!
ً
 ومعرفيــا

ً
 وثقافيــا

ً
اجتماعيــا

خــاص  ثقافــي  نمــط  ايجــاد  المثقفــة  ة 
أ
المــرا وعلــى 

موقــف  علــى  ينطــوي  الذكوريــة،  النزعــة  ينتقــد 

فكــري تجــاه المجتمــع، وهيمنــة مــا يســمى بالثقافــة 

الذكوريــة فيــه وعليــه، دونمــا ترســيخ لقناعــة نوعيــة 

– انثويــة، تتقاطــع مــع الثقافــة ورؤيتهــا الشــمولية 

مظاهــر  عــن  عبرهــا  تكشــف  ولالنســان،  للحيــاة 

وتغييــب  انســانيتها  وتهميــش  ة 
أ
المــرا تحجيــم 

والتشــريعات،  والتقاليــد  العــرف  باســم  حقوقهــا 

ة بــذل 
أ
وزيــف هكــذا تصــورات ذكوريــة، وعلــى المــرا

ذهنيــة  يحفــظ  الــذي  والثقافــي  المعرفــي  الجهــد 

 فــي المجتمــع علــى رفــض 
ً
ة وذهنيــة الرجــل معــا

أ
المــرا

مســالة  مــن  واالنطــالق  ة 
أ
المــرا مــن  موقــف  هكــذا 

 علــى غــرار المطالبــة بالحقــوق 
ً
الحريــة الثقافيــة تمامــا

الــدوران  مــن  الرغــم  والحريــات االجتماعيــة، علــى 

للرجــل؟  مســاواة  عــن  االزلــي:  الســؤال  حــول 

والتســاؤل: عندمــا يمــارس الرجــل نزعتــه الذكوريــة 

ارهــاب  إلــى  النزعــة  هــذه  تتحــول  الــم  ة 
أ
المــرا علــى 

ام ال؟  
ً
ثقافيــا  

ً
ارهابــا بكونهــا  توصــف  و 

أ
ا ثقافــي؟ 

التميــز  ثقافــة  فــي  ليــس  تكمــن  المفارقــة  ولكــن 

حســب،  الرجــل  ولــدى  مجتمعنــا  فــي  لذكــوري 
أ
ا

ولكــن االن صــار يتــداول لــدى النســاء والفتيــات هنــا 

والد علــى هــذه الثقافــة 
أ
وهنــاك، اذ صــرن يربيــن اال

لذكــوري، االمــر الــذي يــدل علــى 
أ
ي ثقافــة التميــز ا

أ
ا

ة مــن الثقافــة الذكوريــة 
أ
عــدم امكانيــة تحريــر المــرا

 مــن اشــكال الــرق والعبوديــة .
ً
التــي ســتغدو شــكال

ة نفســها تغييــر هــذه الثقافــة 
أ
واذن علــى عاتــق المــرا

متســاوية  فيهــا  تكــون  معاصــرة  جديــدة  بثقافــة 

ومتكافئــة مــع الرجــل فــي ســائر مجــاالت الحيــاة، 
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النزعــة  تــردده  الــذي  الســؤال  تجــاوز  يتــم  وعندهــا 

ام ال؟)11(.  للرجــل  مســاوية  ة 
أ
المــرا هــل  الذكوريــة: 

خيرة..
أ
وقفة ا

ة خطــا مــن اخطــاء 
أ
تعــد النظــرة الذكوريــة إلــى المــرا

 مــن 
أ
، فالمــراة تبــدا

ً
الواقــع والمجتمــع والرجــل معــا

وضــع نزعــة انوثيــة فــي الثقافــة تقابــل نظــرة الرجــل 

النزعــة  دامــت  مــا  ة/ 
أ
المــرا مــن  الذكوريــة  ونزعتــه 

رجــال  االنســان  وتعتبــر  ة 
أ
المــرا تتجاهــل  الذكوريــة 

بجنســها  يرتبــط   
ً
دورا ة 

أ
المــرا إلــى  وتســند  فقــط، 

حســب. )بالجســد( 

ة 
أ
للمــرا بالنســبة  الذكوريــة  النزعــة  تصبــح  وعندئــذ 

ليســت عمليــة تجريديــة، وانمــا هــي ظاهــرة ســلبية 

ة مــن كل االعمــار 
أ
ملموســة وحاضــرة تســتوعب المــرا

واالجتماعيــة  الثقافيــة  المســتويات  كل  ومــن 

نفســه  الوقــت  فــي  فهــي  والسياســية،  والمعرفيــة 

ة وتصورهــا دون دورهــا الحقيقــي الناتــج 
أ
تهمــش المــرا

عــن التمييــز التقليــدي ضدهــا .

والتمييــز القائــم علــى اســاس الجنــس هــذا ال يتالئــم 

ة دورهــا فــي 
أ
نمــاط الثقافيــة التــي تمنــح للمــرا

أ
مــع اال

 ،
ً
 وثقافــة المجتمع خصوصا

ً
الصياغــة الثقافــة عمومــا

التقليديــة  الذكوريــة  النظــرة  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو 

تســبب  ومــا  البايولوجيــة،  ة 
أ
المــرا إلــى مســؤوليات 

بيــن الجنســين  إلــى التمييــز  مــن تعقيــدات عائــدة 

ة دون الرجــل فــي الثقافــة وفــي ضعــف 
أ
ووضــع المــرا

المشــاركة وفــي صنــع القــرار الثقافــي 

للنزعــة  خاضعــة  المعاصــرة  ثقافتنــا  تــزال  ومــا 

تهمــش  علــى  تضغــط  التــي  الثقافــة  فــي  الذكوريــة 

وفعلهــا  وثقافتهــا  تثقيفهــا  دون  وتحــول  ة 
أ
المــرا

جيــال الجديــدة لكــي ندفعهــا 
أ
الثقافــي، ومــا ذنــب اال

الــى الوقــوع بخطــا الرجــل عبــر نزعتــه الذكوريــة مــن 

ة فــي الحيــاة والثقافــة الــذي فيــه افســاد للحيــاة 
أ
المــرا

. نفســه  الوقــت  فــي  وللثقافــة 

وهنــا ال بــد مــن ترســيخ دور االعــالم علــى الترويــج 

فــي  والرجــل  ة 
أ
للمــرا للثقافــة  االيجابيــة  للنمــاذج 

االتكافــؤ  مســالة  معالجــة  هــذا  ويعنــي  المجتمــع، 

و 
أ
ة والرجــل فــي ثقافــة المجتمــع ا

أ
الثقافــي بيــن المــرا

فــي الفعــل الثقافــي فــي المجتمــع وفــي الحقــوق مهمــا 

و مــن العــرف بوصفــه 
أ
كان مصدرهــا مــن التشــريع ا

إلــى   ،
ً
ثقافيــا العراقيــة  ة 

أ
المــرا تمكيــن  مــن   

ً
جــزءا

جانــب الدعــوة إلــى اعــادة تعريــف مفهــوم الثقافــة 

ة ليتضمــن الثقافــة القانونيــة والتشــريعية 
أ
لــدى المــرا

. والفقهيــة وثقافــة المعرفــة 

النزعــة  و 
أ
ا المختلــف  الفكــر  ان  القــول  مــن  بــد  وال 

تتمكــن،  حينمــا  الثقافــة  فــي  المتخلفــة  الذكوريــة 

تكمــم  ثقافيــة  ردة  احــداث  فــي  وتنجــح  تهيمــن 

االفــواه وتشــيع الخــوف والرعــب، والــردة الثقافيــة 

ة 
أ
نذيــر خطــر علــى المجتمــع كلــه علــى الرجــل والمــرا

واالجيــال، ويبــدو ذلــك مــن تســتر النزعــة الذكوريــة 

 
ً
بســتار الديــن تــارة، وتــارة بســتار السياســة، فضــال

عــن دور االعــالم المرئــي والمســموع، والمقــروء فــي 

و بشــكل غيــر 
أ
تعليــم هــذه النزعــة بشــكل مباشــر ا

التــي  الحقيقيــة  الثقافــة  علــى  والتعتيــم  مباشــر، 

تحــاول  الذكوريــة  النزعــة  وكان  للمجتمــع،  تواجــه 

ترســيخ ازمــة ثقافيــة تكمــن خطورتهــا فــي كونهــا قــد 
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تنقلــب إلــى ارهــاب ثقافــي علــى صفحــات الصحــف 

التصــدي  محــاوالت  جانــب  .)12(والــى  والمجــالت 

و االيديولوجيــة الذكوريــة الســائدة 
أ
للنزعــة الذكوريــة ا

ة 
أ
المــرا دور  علــى  تركــز  التــي  العراقيــة  الثقافــة  فــي 

علــى  القائــم  التمييــز  فــان  االجتماعــي،  االنجابــي 

بعــد  فــي  ة 
أ
المــرا الــذي يحصــر دور  الجنــس  اســاس 

 وال 
ً
واحــد لــم يعــد لــه قيمتــه فــي الحاضــر ال ثقافيــا

لــم يعــد يتالئــم  ي 
أ
، ا

ً
 وال عقليــا

ً
 والتربويــا

ً
اجتماعيــا

ة فــي الثقافــة المعاصــرة وفــي المجتمــع .
أ
وحضــور المــرا

الهوامش والمصادر..

غيــر  لغــة  نحــو   – الغائبــة  اللغــة  ريشــة،  ابــو  زليخــة  انظــر:   -1

. ص28-7  عمــان،  ة، 
أ
المــرا دراســات  ط1مركــز  جنســوية، 

ة..والتقــدم، مقالــة ضمــن قضايــا 
أ
2- انظــر: طــارق حجــي، المرا

واراء، صحيفــة االهــرام المصريــة، علــى موقــع االنترنيــت، 15/

. غســطس/ 2003، ص4-3 
أ
ا

3- انظر: زليخة المصدر السابق، ص21-19
ة بيــن المنظــور 

أ
4- انظــر: لمزيــد مــن التفصيــالت عــن صــورة المــرا

ة بيــن 
أ
الدينــي والمــوروث الثقافــي: د. علــى افرفــار، صــورة المــرا

الطليعــة  دار   ، ط1  والعلمانــي،  والشــعبي  الدينــي  المنظــور 

للطباعــة والنشــر، بيــروت 1996 ، ص7 – 52، ص53 – 83 

.

5- انظــر: طــارق حجــي، المصــدر الســابق، ص 1- 2 ، وحســين 

ة العراقيــة، مقالــة علــى موقــع 
أ
يــن صــوت المــرا

أ
علــي الهاشــمي، ا

االنترنيــت، موســوعة النهريــن، كنــدا، 2004/4/19 .

6- انظــر: عبــده خــال، بيــن يديــه لغــة بائــدة، صحيفــة الحيــاة، 

مقالــة علــى موقــع االنترنيــت 2003/2/26 ، ص 2-1 .

7- انظر: افرفار: المصدر السابق ، ص90 – 95 .

ة العراقيــة وتشــريعات 
أ
8- انظــر: د. نظلــة احمــد الجبــوري، المــرا

، مقدم 
ً
نموذجــا

أ
االحــوال الشــخصية – الموقــف مــن القــرار 137 ا

ة فــي بنــاء الدولــة(، مركــز الزمــان للدراســات 
أ
إلــى نــدوة )دور المــرا

االســتراتيجية، بغــداد 2004/5/26 ، ص 2 – 4 .

9- انظر: افرفار، المصدر السابق، ص 12-104.

10- ســامي حســون، النقــد النســوي وهيمنــة الثقافــة الذكوريــة، 

علــى موقــع االنترنيــت، صحيفــة الريــاض، 2003/1/3 ، ص 

1 – 5 ، وافرفــار، المصــدر الســابق، ص 104 – 110.

ة نــص ســردي جميــل، مقالــة 
أ
11- انظــر: فهــد العتيــق، هــل المــرا

علــى موقــع االنترنيــت، الجزيــرة نــت 2000/12/17 ، ص 1 

3 -

12- انظر: سامي حسون، المصدر السابق، ص 1 – 5 .

13- انظر: افرفار، المصدر السابق، 221 – 226 .
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التغييرات اإلدارية في العراق

للفترة بين 1947 – 2003

علي عبد األمير آل جعفر
 عالء محسن شنشول الكناني

مــر العــراق عبــر تاريخــه الحديــث بالعديــد مــن 
داريــة،  واالإ واالقتصاديــة  السياســية  التغيــرات 
داريــة  االإ التغييــرات  البحــث  هــذا  وســيتناول 
منــذ  )محافظاتــه(  قســامه 

أ
ا علــى  ت 

أ
طــرا التــي 

عــام 1947 حتــى عــام 2003 حيــث تعرضــت 
المســتمرة  التغيــرات  لــى  اإ المحافظــات  هــذه 
مــن  جــزاء 

أ
ا تســتقطع  فتــارة  الفتــرة،  هــذه  عبــر 

وتــارة  خــرى، 
أ
ا محافظــة  لــى  اإ لتضــاف  محافظــة 

جديــدة،  داريــة  اإ قاليــم 
أ
ا تســتحدث  خــرى 

أ
ا

 
ً
محــاوال التغيــرات  هــذه  البحــث  ويســتعرض 

مــرت  داري  اإ حــال  واقــع  فضــل 
أ
ا لــى  اإ الوصــول 

الســابقة  الفتــرة  فــي  المحافظــات  هــذه  بــه 
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للمحافظــات  االداري  الواقــع  البحــث  وســيتناول 

جريــت علــى محافظــات 
أ
فــي ضــل التعــدادات التــي ا

القطــر وهــي: تعــداد عــام 1947 ، 1957 ، 1965 

، 1977 ، 1997 – حتــى ســقوط النظــام الســابق 

مــع  تعــداد  ظــل كل  تحــت  المحافظــات  وواقــع   ،

التغييــرات  ومتابعــة  الحقــة 
أ
ا بالتعــدادات  مقارنتــه 

مســتوى  علــى  محافظــة  كل  فــي  حصلــت  التــي 

مــع  مســاحتها  اختــالف  وبيــان  والناحيــة  القضــاء 

التغييــرات  لهــذه  السياســية  الدوافــع  إلــى  اإلشــارة 

وضــاع اإلداريــة 
أ
حســن اال

أ
والتوصيــة بالرجــوع إلــى ا

والتــي تخــدم جميــع العراقييــن .

 مصادر البحث:

الرســمية  المصــادر  إلــى  الرجــوع  الــالزم  مــن  كان 

والحديثــة  منهــا  القديمــة  والخرائــط  والتاريخيــة 

مــن: عليهــا  الحصــول  يمكــن  والتــي 

-المجموعة اإلحصائية للعراق منذ 1947 – 2003 .

المركــزي  الجهــاز   ، التخطيــط  وزارة  -بيانــات 

. لإلحصــاء 

العــراق  تاريــخ  طلــس 
أ
ا فــي  الموجــودة  -الخرائــط 

الباحــث  قبــل  مــن  تصميمهــا  تــم  التــي  والخرائــط 

. المتوفــرة  البيانــات  علــى  باالعتمــاد 

النظــام  ثــورة  قيــادة  بمجلــس  يســمى  مــا  -قــرارات 

. الســابق 

-بعض المراجع التي تناولت هذه التغيرات .

طريقة البحث:

1.اســتعراض الواقــع االداري للمحافظــات العراقيــة 

عبــر الفتــرة المحــددة ) 1947 – 2003 (

2.متابعــة التغييــرات االداريــة التــي طــرات علــى كل 

محافظــة خــالل هــذه الفتــرة.

3.اجــراء مقارنــة للتغيــرات اإلداريــة التــي حدثــت فــي 

. 
ً
المحافظــة عبــر هــذه الفتــرة ايضــا

 بالتغيرات االدارية 
ً
4.تحديــد اكـثــر المحافظــات تاثرا

 علــى المحافظة 
ً
و ايجابــا

أ
 ا

ً
ســواء كانــت ســلبا
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5. تحديد المحافظات التي تم استحداثها.

6.معرفة افضل واقع اداري مر به العراق .

الفصل االول

واقــع التقســيمات االداريــة فــي العــراق للفتــرة مــن 

2003  –  1947

1- واقع التقسيمات االدارية للعراق عام 1947:

تمثلــت صــورة الواقــع االداري لمحافظــات العــراق 

الــذي   1947 تعــداد  علــى  االعتمــاد  طريــق  عــن 

اجرتــه الحكومــة انــذاك حيــث تكــون العــراق مــن 

 )19-2( رقــم  مــن  الجــداول  نظــر 
أ
ا وبــوادي  لويــة 

أ
ا

. عــام 1947 ، ملحــق رقــم 1  تعــداد 

 
ً
يتبيــن لنــا مــن هــذا الجــدول ان العــراق كان مقســما

مالحظــة  مــن  ويمكــن  وباديــة   
ً
لــواءا  )17( إلــى 

لويــة 
أ
اال هــذه  امتــدادات  معرفــة   )1( رقــم  خريطــة 

التالــي: النحــو  علــى  والبــوادي 

1.لــواء بغــداد: بلغــت مســاحة هــذا اللــواء فــي عــام 

قضيــة 
أ
ا  )5( يضــم  وكان  كـــم   )12752(  1947

ســامراء  وقضــاء  بغــداد  م.  قضــاء  وهــي:  بنواحيهــا 

وقضــاء  المحموديــة  وقضــاء  الكاظميــة  وقضــاء 

. نواحيهــا  مــع  تكريــت 

2.لــواء الحلــة: بلغــت مســاحة هــذا اللــواء فــي نفــس 

اللــواء فــي نفــس العــام )5447( كــم وتشــمل علــى 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: م. الحلــة، الهاشــمية، 
أ
)4( ا

الهنديــة، المســيب .

عــام  فــي  اللــواء  هــذا  مســاحة  ان  كربــالء:  3.لــواء 

تضــم )2(  وكانــت  كـــم  بلغــت )60605(   1947

. النجــف  وقضــاء  كربــالء  وهــي:  بنواحيــه  قضــاء 

4.لواء الكوت: مساحته )16554( كـم ويضم )4( 

قضية وهي: م. الكوت، الحي، بدرة، الصويرة .
أ
ا

قضيــة بنواحيهــا وهــي: 
أ
5.لــواء العمــارة: ويضــم )3( ا

وتغطــي  صالــح  قلعــة  الغربــي،  علــي  العمــارة  م. 

. كـــم2  مســاحة 18377 

6.لــواء الديوانيــة: وتبلــغ مســاحته 15080 كـــم2 

عفــك،  الديوانيــة،  وهــي  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )4(

. صخيــر  ابــو  الســماوة، 

7.لــواء المنتفــك: ومســاحته 14800 كـــم2 ويضــم 

م.  وهــي:  الديوانيــة،  وهــي  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )4(

الناصريــة، ســوق الشــيوخ، الشــطرة، الرفاعــي .

كـــم2   12295 مســاحته  بلغــت  البصــرة:  8.لــواء 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: م. البصــرة، ابــو 
أ
وتضــم )3( ا

الخصيــب، القرنــة .

قضيــة بنواحيهــا وتبلــغ 
أ
9. لــواء ديالــى: ويضــم )5( ا

هــي:  االقضيــة  وهــذه  كـــم2(   16121( مســاحتها 

بعقوبــة، الخــاص، خانقيــن، مندلــي، المقداديــة .

كـــم2  بلغــت مســاحته 40794  الدليــم:  10.لــواء 

الرمــادي،  وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا ويضــم)3( 

. عنــة  الفلوجــة، 

11.لــواء كركــوك: بلغــت مســاحته فــي عــام 1947 

وهــي:  قضيــة 
أ
ا  )4( ويضــم  كـــم2  حوالــي 20355 

كركــوك، كـفــري، جمجمــال، داقــوق .

اللــواء  هــذا  مســاحة  تبلــغ  الســليمانية:  12.لــواء 

قضيــة بنواحيهــا 
أ
حوالــي 9543 كـــم2 وتضــم )4( ا

. بشــدر  شــهربازار،  حلبجــة،  الســليمانية،  وهــي: 

13.لــواء اربيــل: تبلــغ مســاحة هــذا اللــواء 17981 
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قضيــة بنواحيهــا وهــي: اربيــل، 
أ
كـــم2 ويشــمل )6( ا

مخمــور، كويســنجق، راونــدوز، رانيــة، الزيبــار .

 1947 عــام  مســاحته  بلغــت  الموصــل:  14.لــواء 

قضية بنواحيها 
أ
حوالي 39568 كـم2 ويشمل )4( ا

وهــي: الموصــل، العماديــة، زاخــو، دهــوك .

الباديــة  هــذه  مســاحة  بلغــت  الجزيــرة:  15.باديــة 

. كـــم2  حوالــي 31226 

هــذه  فــي  مســاحتها  بلغــت  الشــمالية:  16.الباديــة 

. كـــم2  الفتــرة حوالــي 101339 

17.الباديــة الجنوبيــة: كانــت مســاحة هــذه الباديــة 

فــي هــذه الفتــرة حوالــي 6144 كـــم2.

2. واقع التقسيمات االدارية للعراق عام 1957:

تكــون العــراق فــي هــذه الفتــرة مــن 14 لــواء وباديــة 

حينهــا  للعــراق  االداريــة  التقســيمات  شــكلت 

قضيــة ونــواح 
أ
لويــة والبــوادي مــن ا

أ
وتتكــون هــذه اال

توزعــت علــى هــذه التقســيمات انظــر الجــداول رقــم 

)2-19( تعــداد عــام 1957 ، ملحــق رقــم 1 .

لويــة والبــوادي التــي دمجــت مــع 
أ
مــع االشــارة إلــى اال

الويــة اخــرى وهــي:

1. لــواء الموصــل دمــج مــع باديــة الجزيــرة وكونــت 

لــواء الموصــل .

2. لــواء الدليــم مــع الباديــة الشــمالية وكونــت لــواء 

الرمــادي.

وكونــت  الجنوبيــة  الباديــة  مــع  الديوانيــة  لــواء   .3

التــي مثلــت التقســيمات  لــواء الديونيــة . وااللويــة 

هــي: لعــام 1957  العــراق  فــي  االداريــة 

1.لــواء بغــداد: لقــد بلغــت مســاحة هــذا اللــواء عــام 

قضيــة 
أ
1957 حوالــي 19357 كـــم2 ويضــم )5( ا

الكاظميــة،  ســامراء،  بغــداد،   : هــي  بنواحيهــا 

. تكريــت  المحموديــة، 

2.لــواء الحلــة: يضــم هــذا اللــواء عــام 1957 حوالــي 

حوالــي  مســاحتها  وتبلــغ  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )4(

الحلــة،  هــي:  االقضيــة  وهــذه   ، كـــم2   5451

. المســيب  الهنديــة،  الهاشــمية، 

حوالــي  اللــواء  هــذا  مســاحة  تبلــغ  كربــالء:  3.لــواء 

)6065 كـــم2( وتضــم )2( قضــاء وهمــا: كربــالء، 

. بنواحيهمــا  النجــف 

اللــواء حوالــي  هــذا  تبلــغ مســاحة  الكــوت:  4.لــواء 

قضيــة بنواحيهــا وهــي 
أ
16309 كـــم2 ويضــم )4( ا

بــدرة، الصويــرة . الكــوت، الحــي، 

كـــم2   18395 مســاحته  تبلــغ  العمــارة:  لــواء   .5

قضيــة بنواحيهــا وهــي: العمــارة، علــي 
أ
يشــمل )3( ا

الغربــي، قلعــة صالــح .

6.لــواء الديوانيــة: بلغــت مســاحته فــي هــذه الفتــرة 

قضيــة 
أ
ا  )6( ويضــم  كـــم2   )82920( حوالــي 

ابــو صخيــر،  الســماوة،  الديوانيــة، عفــك،  وهــي: 

. الجنوبيــة  الباديــة  الشــامية، 

قضيــة 
أ
ا حوالــي)4(  ويضــم  الناصريــة:  7.لــواء 

ســوق  الرفاعــي،  الناصريــة،  وهــي  بنواحيهــا 

 14814( مســاحته  وتبلــغ  الشــطرة  الشــيوخ، 

. كـــم2( 

كـــم2   20702 مســاحته  وتبلــغ  البصــرة:  8.لــواء 

قضيــة بنواحيهــا وهــي البصــرة، 
أ
ويضــم حوالــي )3( ا

ابــو الخصيــب، القرنــة .
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اللــواء  بلــغ عــدد االقضيــة فــي هــذا  9.لــواء ديالــى: 

بعقوبــة،  هــي:  قضيــة 
أ
ا  )5( حوالــي   1957 عــام 

وتبلــغ  المقداديــة،  مندلــي،  خانقيــن،  الخالــص، 

. كـــم2(   166640( مســاحته 

10.لواء الرمادي: بلغت مساحته 145238 كـــم2 

قضيــة هــي: عنــة، الرمــادي، الفلوجــة، 
أ
ويضــم )4( ا

الباديــة الشــمالية .

 19873 مســاحته  بلغــت  كركــوك:  11.لــواء 

كـفــري،  كركــوك،  هــي:  قضيــة 
أ
ا  )4( ويضــم  كـــم2 

 . طــوز  جمجمــال، 

قضيــة 
أ
 12.لــواء الســليمانية: يضــم هــذا اللــواء )5( ا

بنواحيهــا وهــي: الســليمانية، شــهربازار، حلبجــة، 

بشــدر، رانيــة، وتبلــغ مســاحته 11852 كـــم2 .

13.لــواء اربيــل: تبلــغ مســاحته 587 كـــم2 ويضــم 

كويســنجق،  مخمــور،  اربيــل،  وهــي  قضيــة 
أ
ا  )6(

راونــدوز، الزيبــار، شــقالوة .

قضيــة بنواحيهــا 
أ
14.لــواء الموصــل : ويضــم )3( ا

وهــي: الموصــل العماديــة ، زاخــو وتبلــغ مســاحته 

53227 كـــم2 .

3. واقــع التقســيمات االداريــة لمحافظــات العــراق 

عــام 1965

علــى  االداري  التقســيم  اعتمــد   1965 عــام  مــن 

لويــة 
أ
اســاس المحافظــات وليــس كمــا فــي الســابق كا

. العــراق 15 محافظــة  حيــث ضــم 

قضيــة ونواحــي شــكلت 
أ
وضمــت هــذه المحافظــات ا

والمســاحية  االداريــة  التقســيمات  مجموعهــا  فــي 

-2( مــن  الجــداول  انظــر   (  1965 للعــام  للعــراق 

19( فــي ملحــق رقــم 1 ، تعــداد عــام 1965 .

التغييــرات  لنــا  يتبيــن  الجــدول  هــذا  ومــن 

بعــد  االداريــة  بالحــدود  الحاصلــة  واالختالفــات 

النحــو  وعلــى  للمحافظــات  لويــة 
أ
اال مــن  التحــول 

: التالــي 

1.محافظــة بغــداد: تبلــغ مســاحة هــذه المحافظــة 

وتضــم  كـــم2   19923 حوالــي  الفتــرة  هــذه  فــي 

ســامراء،  الرصافــة،  وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )7(

الكــرخ،  تكريــت،  المحموديــة،  الكاظميــة، 

 . االعضميــة 

2.محافظــة الحلــة: بلغــت مســاحتها فــي عــام 1965 

هــي  قضيــة 
أ
ا اربعــة  وتضــم  كـــم2   6119 حوالــي 

. المســيب  الهنديــة،  الهاشــمية،  الحلــة، 

3.محافظــة كربــالء: بلغــت عــدد االقضيــة فــي هــذه 

كربــالء،  وهــي  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا ثالثــة  المحافظــة 

النجــف، الكوفــة، تبلــغ مســاحتها 7170 كـــم2 .

 14814 مســاحتها  بلغــت  الكــوت:  4.محافظــة 

الحــي،  الكــوت،  هــي  قضيــة 
أ
ا  )5( وتضــم  كـــم2 

. النعمانيــة  الصويــرة،  بــدرة، 

حوالــي  مســاحتها  بلغــت  العمــارة:  5.محافظــة 

قضيــة هــي العمــارة، 
أ
17945 كـــم2 وتشــمل اربعــة ا

الميمونــة . قلعــة صالــح،  الغربــي،  علــي 

فــي  المحافظــة  شــملت  الديوانيــة:  6.محافظــة 

قضيــة وهــي الديوانيــة، عفــك، 
أ
هــذه الفتــرة ســتة ا

الســماوة، ابــو صخيــر، الشــامية، الســلمان وتبلــغ 

. كـــم2   83343 مســاحتها 

حوالــي  مســاحتها  بلغــت  الناصريــة:  7.محافظــة 



|   العدد 1   |   صفر   |   اذار   |  2006 71

قضية بنواحيها وهي 
أ
14452 كـم2 وتضم خمسة ا

الناصريــة، الرفاعــي، ســوق الشــيوخ، الجبايــش، 

الشــطرة .

8.محافظــة البصــرة: بلغــت مســاحتها فــي هــذا العــام 

قضيــة هــي البصــرة، 
أ
18022 كـــم2 وتضــم خمســة ا

ابــو الخصيــب، القرنــة، الفــاو، الزبيــر .

المحافظــة:  مســاحة  بلغــت  ديالــى:  9.محافظــة 

قضية بنواحيها وهي 
أ
15742 كـم2 وتضم خمسة ا

بعقوبــة، الخالــص، خانقيــن، مندلــي، المقداديــة .

10.محافظــة الرمــادي: وتبلــغ مســاحتها 137969 

الرمــادي،  وهــي  قضيــة 
أ
ا خمســة  وتضــم  كـــم2 

. حديثــة  الرطبــة،  عنــة،  الفلوجــة، 

 19543 مســاحتها  وتبلــغ  كركــوك:  11.محافظــة 

كركــوك،  وهــي  قضيــة 
أ
ا خمســة  وتضضــم  كـــم2 

. الحويجــة  الطــوز،  جمجمــال،  كـفــري، 

قضيــة 
أ
ا ســتة  وتضــم  الســليمانية:  12.محافظــة 

 11993 حوالــي  مســاحتها  وتبلــغ  بنواحيهــا 

الســليمانية، حلبجــة،  هــي  االقضيــة  وهــذه  كـــم2 

. بنجويــن  رانيــة،  بشــدر،  شــهربازار، 

 15315 مســاحتها  وتبلــغ  اربيــل:  13.محافظــة 

اربيــل  وهــي  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا ســتة  وتضــم  كـــم2 

مخمــور، كويســنجق، روانــدوز، الزيبــار، شــقالوة .

المحافظــة  مســاحة  تبلــغ  نينــوى:  14.محافظــة 

قضيــة 
أ
ا اربعــة  وتشــمل  كـــم2   50881 حوالــي 

العماديــة،  الشــورة،  الموصــل،  وهــي  بنواحيهــا 

. زاخــو 

4. واقــع التقســيمات االداريــة لمحافظــات العــراق 

لعــام 1977:

اتســم  والــذي   1977 عــام  تعــداد  اجــراء  بعــد   

تكــون  قــد  العــراق  ان  يتبيــن  والشــمولية  بالدقــة 

الســابقة  الفتــرة  مــع  وبالمقارنــة  محافظــة   18 مــن 

دهــوك،  هــي:  محافظــات  اربــع  اســتحداث  يتبيــن 

صــالح الديــن، النجــف، المثنــى، كمــا يمكــن بيــان 

االختــالف والتغيــر بالحــدود االداريــة للمحافظــات 

 1977 و   1965 عــام  بيــن  والنواحــي  واالقضيــة 

اقضيــة  تضــم  المحافظــات  هــذه  كانــت  حيــث   ،

لعــام  االداريــة  الخريطــة  تشــكل  عديــدة  ونواحــي 

1977 ] انظــر الجــداول مــن رقــم »2-19« تعــداد 

.  ]1977 عــام 

الصــورة  اســتعراض  يمكــن  الجــداول  هــذه  ومــن 

وهــي:  للمحافظــات  االداريــة 

الفتــرة)7(  هــذه  فــي  وتضــم  بغــداد:  1.محافظــة 

الكاظميــة،  الثــورة،  الرصافــة،  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا

االعضميــة،  الكــرخ،  المدائــن،  المحموديــة، 

. كـــم2   5023 مســاحة  وتشــغل 

 5503 مســاحة  وتشــغل  بابــل:  2.محافظــة 

الحلــة،  وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا وتضــم)4(  كـــم2 

. المســيب  المحاويــل،  الهاشــمية، 

3.محافظــة كربــالء: وتحتــل مســاحة 52856 كـــم2 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: كربــالء، عيــن 
أ
وتشــمل )3( ا

التمــر، الهنديــة.

وهــي:  قضيــة 
أ
ا  )5( وتشــمل  واســط:  4.محافظــة 

النعمانيــة،  الصويــرة،  بــدرة،  الحــي،  الكــوت، 

. كـــم2   17922 مســاحة  وتحتــل 
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5.محافظة ميسان: وتبلغ مساحتها 16774 كـــم2 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: العمــارة، علــي 
أ
وتضــم )6( ا

الغربــي، قلعــة صالــح، الميمونــة، المجــر الكبيــر، 

الكحــالء .

 8569 مســاحة  وتشــغل  القادســية:  6.محافظــة 

قضية وهي : الديوانية، عفك، 
أ
كـــم2 وتشمل )4( ا

الحمــزة، الشــامية .

 26834 مســاحة  وتحتــل  النجــف:  7.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: النجــف، 
أ
كـــم2 وتضــم )3( ا

الكوفــة، المنــاذرة، وهــذه المحافظــات اســتحدثت 

فــي هــذا العــام ضمــن التقســيمات االداريــة الجديــدة 

. للمحافظــات 

8.محافظة ذي قار: وتشغل مساحة 13668 كـم2 

الناصريــة،  وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا وتشــمل)5( 

الرفاعــي، ســوق الشــيوخ، الجبايــش، الشــطرة .

التــي  المحافظــات  مــن  وهــي  المثنــى:  9.محافظــة 

اســتحدثت ضمــن تعــداد 1977وتشــغل مســاحة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: 
أ
49206 كـــم2 وتضــم)4( ا

الخضــر. الســلمان،  الرميثــة،  الســماوة 

 19702 مســاحة  وتحتــل  البصــرة:  10.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: البصــرة، 
أ
كـــم2 وتضــم )6( ا

ابــو الخصيــب، القرنــة، الفــاو، الزبيــر، شــط العــرب 

 19047 مســاحة  وتشــغل  ديالــى:  11.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: بعقوبــة، 
أ
كـــم2 وتضــم )6( ا

الخالــص، خانقيــن، مندلــي، المقداديــة، كـفــري .

 89540 مســاحة  وتشــغل  االنبــار:  12.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: الرمــادي، 
أ
كـــم2 وتضــم)7( ا

الفلوجــة، عنــة، الرطبــة، حديثــة، هيــت، القائــم .

13.محافظــة صــالح الديــن: بلغت مســاحتها حوالي 

قضيــة بنواحيهــا وهــي 
أ
)21326 كـــم2( وتضــم )5( ا

تكريــت، طوزخورماتــو، ســامراء، بلــد، بيجي .

المحافظــة  مســاحة  تبلــغ  ميــم: 
أ
التا 14.محافظــة 

كركــوك،  وهــي:  قضيــة 
أ
ا وتضــم )3(  كـــم2   9426

الحويجــة. دبــس، 

مســاحة  وتشــغل  الســليمانية:  15.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي 
أ
16482 كـــم2 وتضــم )10( ا

الســليمانية، حلبجــة، شــهربازار، بشــدر، رانيــة، 

. بنجويــن، دوكان دربندخــان، جمجمــال، كالر 

 14428 مســاحة  وتشــغل  اربيــل:  16.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي اربيــل، 
أ
كـــم2 وتضــم )5( ا

. الزيبــار  راونــدوز،  كويســنجق،  مخمــور، 

17.محافظــة الموصــل: وتشــغل مســاحة )41320 

قضية بنواحيها وهي: الموصل، 
أ
كـم2( وتضم )7( ا

الشــرقاط، الحمدانيــة، تلكيــف، البعــاج، عقــرة، 

كــروه ســين .

قضيــة بنواحيهــا 
أ
18. محافظــة دهــوك: ونضــم )3( ا

وهــي دهــوك، العماديــة، زاخــو، وتشــغل مســاحة 

)6374 كـــم2( .

5. التقســيمات االداريــة لمحافظــات العــراق لعــام 

:1987

اســتمرار  وهــي  محافظــة   18 مــن  العــراق  تكــون 

عــدد  ثبــوت  مــع  انــه  اال   1977 عــام  لتقســيمات 

فــي  اداريــة  تغييــرات  هنــاك  كانــت  المحافظــات 

مــا  قبــل  مــن  وتعديــالت  المحافظــات  حــدود 
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الســابق  للنظــام  الثــورة  قيــادة  مجلــس  يســمى 

حيــث اســتقطعت بعــض االقضيــة والنواحــي مــن 

 . اخــرى  محافظــة  إلــى  لتضــاف  المحافظــة  تلــك 

مقارنــة  دراســة  القــادم  الفصــل  فــي  وسنســتعرض 

مالحظــة  ومــن  حدثــت،  التــي  التغييــرات  لجميــع 

عــام 1987  تعــداد  رقــم )19-2(،  مــن  الجــداول 

التــي تمثــل تقســيمات المحافظــات حســب االقضيــة 

.  1987 للعــام  والنواحــي 

مــع  اعــاله  الجــداول  مقارنــة  خــالل  مــن  ونالحــظ 

ن هنــاك تغييــرات 
أ
الجــداول نفســها للعــام 1977 ا

كبيــرة ســنتطرق لهــا بالتحليــل فــي الفصــل القــادم .

اما التقسيمات االدارية للمحافظات لعام 1987 فهي: 

كـــم2   734 مســاحة  وتشــغل  بغــداد:  1.محافظــة 

م.  الرصافــة،  وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا وتضــم )6( 

. غريــب  ابــو  االعظميــة،  الكــرخ،  الثــورة، 

 6468 مســاحة  وتشــغل  بابــل:  محافظــة   .2

قضيــة بنواحيهــا وهــي: الحلــة، 
أ
كـــم2 وتضــم )5( ا

. المحموديــة  المســيب،  المحاويــل،  الهاشــمية، 

بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )5( وتظــم  واســط:  3.محافظــة 

وهي: الكوت، الحي، بدرة، الصويرة، النعمانية، 

وتشــمل مســاحة 17153 كـــم2 .

المحافظــة  مســاحة  بلغــت   : ميســان  4.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: 
أ
16072 كـــم2 ويضــم )6( ا

العمــارة، علــي الغربــي، قلعــة صالــح، الميمونــة، 

المجــر الكبيــر، الكحــالء .

مســاحة  شــغلت  وقــد  القادســية:  5.محافظــة 

بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )4( وتشــمل  كـــم2(   8153(

. الشــامية  الحمــزة،  عفــك،  الديوانيــة،  وهــي: 

بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا 6.محافظــة كربــالء: وتضــم )3( 

وهــي: كربــالء ، عيــن التمــر، الهنديــة، وقــد شــكلت 

مســاحة )5034 كـــم2( .

 28824 مســاحة  وشــكلت  النجــف:  محافظــة   .7

وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )3( وضمــت  كـــم2 

. المنــاذرة  النجف،الكوفــة، 

 12900 مســاحتها  وبلغــت  قــار:  ذي  8.محافظــة 

قضية بنواحيها وهي: الناصرية، 
أ
كـــم2 وتضم )5( ا

الرفاعــي، ســوق الشــيوخ، الجبايــش، الشــطرة.

 19070 مســاحة  وشــكلت  البصــرة:  9.محافظــة 

نواحيهــا وهــي:  بكامــل  قضيــة 
أ
ا كـــم2 وضمــت)7( 

البصــرة، ابــو الخصيــب، القرنــةن الفــاو، الزبيــر، 

. العــرب، المدينــة  شــط 

حوالــي  مســاحتها  وبلغــت  ديالــى:  10.محافظــة 

بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )7( وتضــم  كـــم2   19076

بلــدوزر،  خانقيــن،  الخالــص،  بعقوبــة،  وهــي: 

. المدائــن  كـفــري،  المقداديــةن 

مســاحتها  بلغــت  الديــن:  صــالح  11.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا 
أ
حوالــي 26175 كـــم2 وتضــم )6( ا

وهــي: تكريــت، طوزخورماتــو، بلــد، بيجي، الدور، 

الشــرقاط .

قضيــة 
أ
ا ثالثــة  وتضــم  ميــم: 

أ
التا محافظــة   .12

بنواحيهــا وهي:كركــوك، دبــس، الحويجــة، وتبلــغ 

. كـــم2   10282 مســاحتها 

13. محافظــة االنبــار: وتبلــغ مســاحتها: 138501 

قضية بنواحيها وهي: الرمادي، 
أ
كـــم2 وتشمل)7( ا
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الفلوجــة، عنــه، حديثــة، هيــت، الرطبــة، القائــم .

مســاحة  وبلغــت  الســليمانية:  14.محافظــة 

كـــم2   17023 حوالــي   1987 لعــام  المحافظــة 

الســليمانية،  وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )7( وتضــم 

دربندخــان،  دوكان،  رانيــة،  بشــدر،  حلبجــة، 

. جمجمــال 

هــي:  قضيــة 
أ
ا  )4( وتضــم  اربيــل:  15.محافظــة 

وشــكلت  شــقالوة،  الصديــق،  مخمــور،  اربيــل، 

. كـــم2   14471 مســاحة 

 6553 مســاحتها  وبلغــت  دهــوك:  16.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: دهــوك، 
أ
كـــم2 وتشــمل )4( ا

العماديــة، زاخــو، ســميل .

17.محافظــة الموصــل: وتبلــغ مســاحتها 35899 

الموصــل،  هــي:  قضيــة 
أ
ا  )9( وتضــم  كـــم2 

ســنجار،  عقــرة،  البعــاج،  تلكيــف،  الحمدانيــة، 

الحضــر. تلعفــر،  شــيخان، 

 51740 مســاحتها  وتبلــغ  المثنــى:  18.محافظــة 

وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )4( وتشــمل  كـــم2 

الخضــر. الســلمان،  الرميثــة،  الســماوة، 

6. واقــع التقســيمات االداريــة لمحافظــات العــراق 

2003 للعــام 1997 – 

محافظــة  مــن 18  الفتــرة  هــذه  فــي  العــراق  تكــون 

اداريــة،  تعديــالت  ي 
أ
ا الفتــرة  هــذه  تشــهد  ولــم 

حيــث ثبتــت علــى مــا جــاء فــي عــام 1987 . ) انظــر 

الجــداول مــن رقــم )2-19( فــي ملحــق رقــم 1ومــن 

مالحظــة هــذا الجــدول يتضــح بقــاء الحــدود االداريــة 

للمحافظــات علــى مــا هــي فــي تعــداد عــام 1987 مــع 

تغييــرات طفيفــة وهــي كاالتــي:

1.محافظــة بغــداد: وشــكلت مســاحة تبلــغ 4555 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: الرصافــة، 
أ
كـــم2 وتضــم )8( ا

المدائــن،  المحموديــة،  الكاظميــة،  الصــدر، 

ابــو غريــب . الكــرخ، االعضميــة، 

2.محافظــة بابــل: وتبلــغ مســاحتها حوالــي 5119 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: الحلــة، 
أ
كـــم2 وتضــم )4( ا

. المســيب  المحاويــل،  الهاشــمية، 

3.محافظة واسط: وتبلغ مساحتها حوالي )17153 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: الكــوت، 
أ
كـــم2 ( وتضــم )5( ا

الحــي، بــدرة، الصويــرة، النعمانيــة .

4.محافظــة القادســية: وضمــت فــي هــذه الفتــرة)4( 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: الديوانيــة، عفــك، الحمــزة، 
أ
ا

الشــامية، وابلــغ مســاحتها ) 8153 كـــم2( .

حوالــي  مســاحتها  بلغــت  ميســان:  5.محافظــة 

بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )6( وضمــت  كـــم2(   16072(

صالــح،  قلعــة  الغربــي،  علــي  العمــارة،  وهــي: 

. الكحــالء  الكبيــر،  المجــر  الميمونــة، 

 5034( مســاحتها  وتبلــغ  كربــالء:  محافظــة   .6

عيــن  كربــالء،  وهــي:  قضيــة 
أ
ا  )3( وتضــم  كـــم2( 

. الهنديــة  التمــر، 

 28824( مســاحة  وتشــكل  النجــف:  7.محافظــة 

قضيــة وهــي: النجــف، الكوفــة، 
أ
كـــم2( وتضــم )3( ا

المنــاذرة .

 51740( مســاحتها  وبلغــت  المثنــى:  8.محافظــة 

قضية وهي: السماوة، الرميثة، 
أ
كـم2( وتضم )4( ا

الســلمان الخضــر .



|   العدد 1   |   صفر   |   اذار   |  2006 75

 12900( مســاحتها  وتبلــغ  قــار:  ذي  9.محافظــة 

وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا  )5( وتضــم  كـــم2( 

الناصريــة، الرفاعــي، ســوق الشــيوخ، الجبايــش، 

الشــطرة.

قضيــة بنواحيهــا 
أ
10.محافظــة البصــرة: وتضــم )7( ا

الفــاو،  القرنــة،  الخصــب،  ابــو  البصــرة،  وهــي: 

الزبيــر، شــط العــرب، المدينــة، وشــكلت مســاحة 

19070 كـــم2 .

مســاحة )17656  وشــكلت  ديالــى:  11.محافظــة 

قضيــة وهــي: بعقوبــة، الخــاص، 
أ
كـــم2( وتضــم )6( ا

خانقيــن، بلــدوزر، المقداديــة، كـفــري .

فــي  بلغــت مســاحتها  الديــن:  12.محافظــة صــالح 

قضيــة 
أ
هــذا العــام: )24363 كـــم2( وتشــمل )6( ا

بيجــي،  بلــد،  الطــوز،  تكريــت،  وهــي:  بنواحيهــا 

الفــارس . الــدور، 

 9679( مســاحة  واحتلــت  ميــم: 
أ
التا 13.محافظــة 

وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا ثالثــة  وتشــمل  كـــم2( 

. الحويجــة  داقــوق،  كركــوك، 

قضيــة ونواحيهــا 
أ
14.محافظــة االنبار:وتشــمل )7( ا

وهــي: الرمــادي، الفلوجــة، الرطبــة، هيــت، عنــة، 

 137808( مســاحتها  وتبلــغ  حديثــة،  القائــم، 

كـــم2( .

مســاحة  وشــكلت  الســليمانية:  15.محافظــة 

وهــي  قضيــة 
أ
ا  )8( وضمــت  كـــم2(   17023(

دوكان،  رانيــة،  بشــدر،  حلبجــة،  الســليمانية، 

. كالر  جمجمــال،  دربندخــان، 

 15074( مســاحتها  وتبلــغ  اربيــل:  16.محافظــة 

وهــي:  بنواحيهــا  قضيــة 
أ
ا اربعــة  وتضــم  كـــم2( 

. شــقالوة  الصديــق،  اربيل،مخمــور، 

 6553( مســاحتها  وتبلــغ  دهــوك:  17.محافظــة 

قضيــة بنواحيهــا وهــي: دهــوك، 
أ
كـــم2( وتضــم ارعــة ا

العماديــة، زاخــو، ســميل .

18.محافظة الموصل: وشكلت مساحة )37323 

الموصــل،  وهــي:  اقضضيــة  تســعة  وتضــم  كـــم2( 

ســنجار،  عقــرة،  البعــاج،  تلكيــف،  الحمدانيــة، 

تلعفــر، الحضــر .

الفصل الثاني

مقارنــة وتحليــل للتقســيمات االداريــة للمحافظــات 

العراقيــة منــذ عــام 1957 إلــى 2003

بعــد اســتعراض التقســيمات االداريــة وللمحافظــات 

وللفتــرات الســابقة البــد مــن اجــراء دراســة ومقارنــة 

اذا  مــا  لمعرفــة  الفتــرات  هــذه  عبــر  محافظــة  لــكل 

كان هنــاك تغييــر فــي الحــدود االداريــة للمحافظــة 

ومعرفــة   
ً
ايجابيــا ام   

ً
ســلبيا اكان  ســواء  ومســاحتها 

المضافــة  و 
أ
ا المســتقطعة  والنواحــي  االقضيــة 

مســاحة  ان  علمنــا  اذا  المدمجــة  و 
أ
ا  

ً
خصوصــا

المحافظــات قــد تغيــرت عــدة مــرات ) انظــر جــدول 

قــد   
ً
تغييــرا هنــاك  ان  علــى  يــدل  والــذي   )  1 رقــم 

حــدث خــالل هــذه الفتــرة علــى المحافظــات فمــا هــي 

 بالتغييــر؟ ومــا هــي االقــل 
ً
المحافظــات االكـثــر تاثــرا

؟ 
ً
اصــال تتاثــر  لــم  محافظــات  هنــاك  وهــل  ؟ 

ً
تاثيــرا

ومتــى اســتحدثت محافظــات اخــرى؟ للوصــول إلــى 

افضــل تقســيم اداري مــر بــه العــراق .

االداريــة  التغييــرات  البحــث  يتنــاول  وســوف 
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كربــالء،  التاليــة:  المحافظــات  فــي  حصلــت  التــي 

النجــف، بغــداد، االنبــار، صــالح الديــن، نينــوى، 

ديالــى،  الســليمانية،  ميــم، 
أ
التا اربيــل،  دهــوك، 

حيــث شــكلت كل مجموعــة مــن هــذه المحافظــات 

تغييــرات متبادلــة بينهــا فنجــد مجموعــة ) االنبــار، 

صــالح  )بغــداد،  ومجموعــة  النجــف(  وكربــالء، 

ميم( ومجموعة ثالثة هي )السليمانية، 
أ
الدين، التا

ميــم، وديالــى( والمجموعــة الرابعــة هــي 
أ
اربيــل، التا

)صــالح الديــن، نينــوى، دهــوك( .

هــذه  علــى  تي 
أ
ســيا فيمــا  البحــث  ســيتركز   

ً
اذا

المحافظــات رغــم وجــود تغييــرات بســيطة تفاعليــة 

بيــن محافظــات العــراق االخــرى وتغيير في حدودها 

االداريــة وهــي المثنــى وذي قــار والعمــارة وواســط 

انهــا ال تمثــل اهميــة لكونهــا  والقادســية وبابــل اال 

متجانســة  محافظــات  بيــن  حصلــت  قــد  تغييــرات 

. بســيطة  كانــت  نفســها  والتغييــرات 

ولى:
أ
المجموعة اال

االنبــار(  النجــف،  )كربــالء،  محافظــات  وتضــم 

حيــث حدثــت تغييــرات متبادلــة فيمــا بينها وكاالتي:

-2( جــدول  مالحظــة  ]مــن  كربــالء:  محافظــة   -1

مــن  عانــت  قــد  كربــالء  ان محافظــة  يتضــح   ])19

تغييــرات اداريــة كبيــرة فــي حدودهــا، فبعدمــا كانت 

مســاحتها عــام 1977 )52856 كـــم2( اصبحــت 

عــام 1987 وحتــى االن بمســاحة )5024 كـــم2( 

ومــن مالحظــة الجــداول يتضــح مــا يلــي :

مســاحتها  البالغــة  النجــف  محافظــة  كانــت   -
أ
ا

 مــن 
ً
قضيتهــا وبنواحيهــا جــزءا

أ
)28824 كـــم2( وبا

محافظــة كربــالء حتــى عــام 1977 عندمــا اقتتطعت 

. العباســية  الكوفــة،  الحماديــة،  بنواحيهــا  منهــا 

مــن  اداريــة  نــواح  اقتطعــت   1987 عــام  فــي  ب- 

النخيــب،  الرحاليــة،  مثــل:  كربــالء  محافظــة 

. االنبــار  محافظــة  إلــى  لتضــم  الخيــرات، 

المحافظــة  هــذه  اســتحدثت  النجــف:  2- محافظــة 

عــام 1977 وتبلــغ مســاحتها )26834 كـــم2( فــي 

 لمحافظــة كربــالء 
ً
عــام 1977 وكانــت قضــاًء ثانيــا

نــواح  ] انظــر جــدول )2-19([ وقــد ضمــت إليهــا 

اداريــة اخــرى مــن محافظــة القادســية وهــي نــواح: 

. الشــبكة  القادســية،  المشــخاب، 

-2( جــدول  مالحظــة  ]مــن  االنبــار:  محافظــة   -3

فــي   
ً
ايجابيــا تغيــرت  المحافظــات  هــذه  ان   ])19

نواحــي  اقتتطعــت  حيــث  المراحــل  مختلــف 

نواحــي:  وهــي  إليهــا  ضمــت  كربــالء  محافظــة  مــن 

مســاحتها  كانــت  فبعدمــا  الخيــرات،  النخيــب، 

)40794 كـــم2( عــام 1948 اصبحــت )89540 

كـــم2( عــام 1977 وارتفعــت إلــى 138501 كـــم2 

.  1987 عــام 

المجموعة الثانية

الديــن،  صــالح  )بغــداد،  المحافظــات  وتضــم 

ميم«كركــوك«( وقــد كانــت التغييــرات االداريــة 
أ
التا

كاالتــي:

1- محافظــة بغــداد: ]مــن خــالل مالحظــة جــدول 

ت علــى 
أ
)2-19([ والتــي تبيــن التغييــرات التــي طــرا

محافظــة بغــداد خــالل التعــدادا مــن عــام 1947 – 

تــي:
أ
2003 يتضــح مــا يا
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ا- اقتطــع قضــاء تكريــت بنواحيــه )تكريــت، بيجــي( 

والذي تبلغ مساحته )3629 كـم2( من المحافظة 

عــام 1965 ليضــم إلــى محافظــة صــالح الدين .

ســامراء،   ( بنواحيــه  ســامرا  قضــاء  اقتطــع  ب- 

إلــى  ليضــم  الضلوعيــة(  الــدور،  بلــد،  الدجيــل، 

وقــد   ،1977 عــام   
ً
ايضــا الديــن  صــالح  محافظــة 

كـــم2(   11523( القضــاء  هــذا  مســاحة  بلغــت 

ت علــى 
أ
باالضافــة لذلــك هنــاك تغييــرات اخــرى طــرا

والرجــوع  قضيــة 
أ
ا اقتطــاع  بيــن  بغــداد  محافظــة 

لضمهــا لبغــداد ثانيــة ممــا اثــر علــى مســاحنها وذلــك 

التعــدادات  مــن مراجعــة مســاحتها خــالل  يتضــح 

وهــي:  )»1« رقــم  الجــدول  )انظــر 

بغــداد  محافظــة  إلــى  اضيــف  المدائــن  1-قضــاء 

عــام  فــي  الوحــدة(  الجســر،  )المدائــن،  بنواحيــه 

ليضــم   1987 عــام  منهــا  اقتطــع  ثــم   ،1977

 ،1997 عــام  لبغــداد  ارجــع  ثــم  ديالــى  لمحافظــة 

. كـــم2(   1523( القضــاء  هــذا  مســاحة  وتبلــغ 

2-قضــاء المحموديــة اقتطــع مــن بغــداد عــام 1987 

اليوســفية،  اللطيفيــة،  المحموديــة،  بنواحيــه: 

ميــم( وضــم لمحافظــة الحلــة ثــم ارجــع إلى بغداد 
أ
التا

عــام 1997 وتبلــغ مســاحته )11349 كـــم2( .

المحافظــة  هــذه  تكــن  لــم  ميــم: 
أ
التا 2-محافظــة 

وانمــا   1977 عــام  قبــل  موجــود  الحالــي  باســمها 

كانــت تمثلهــا محافظــة كركــوك والتــي اصبحــت فيمــا 

ميــم باقضيتهــا ) كركــوك، كـفــري، 
أ
بعــد محافظــة التا

هــذه  عانــت  وقــد   ) الحويجــة  الطــوز،  جمجمــال، 

المحافظــة مــن اســتقطاعات كبيــرة ادت إلــى تغييــر 

مســاحتها بشــكل كبيــر ]انظــر الجــداول )19-2([ 

كاالتــي :

بنواحيهــة)  جمجمــال  قضــاء  اقتطــاع  تــم   -1

جمجمــال، اغجلــر، ســنكاو( والــذي تبلــغ مســاحته 

)3733 كـــم2( ليضم إلى محافظة الســليمانية عام 

.  1977

ســر  جبــارة،  )كـفــري،  بنواحيــه  كـفــري  2-قضــاء 

قلعــة، كوكــس، قــره تبــه( تــم اقتتطاعــه عــام 1977 

 ليضــم إلــى محافظــة ديالــى، وتبلــغ مســاحته 
ً
ايضــا

)2236 كـــم2( .

وقــادر  )طوزخورماتــو،  بنواحيــه  الطــوز  3-قضــاء 

كــرم، امرلــي، ســليمان بــك، اقتتطــع مــن المحافظة 

 1977 عــام  الديــن  صــالح  محافظــة  إلــى  ليضــم 

. كـــم2(  وتبلــغ مســاحته )2316 

3-صــالح الديــن: لــم تكــن هــذه المحافظــة موجــودة 

قبــل تعــداد عــام 1977حيــث اســتحدثت فــي الفترة 

بيــن عامــي 1965 – 1977 .

وقــد حدثــت تغييــرات ســلبية فــي محافظــات ادت 

إلــى ان تكــون ايجابيــة بالنســبة إليهــا وذلك القتطاع 

تــي:
أ
اجــزاء مــن تلــك المحافظــات لتظــم إليهــا كاال

محافظــة  مــن  بنواحيــه  اقتطــع  الطــوز  قضــاء   -1

عــام  للمحافظــة  وضــم   )
ً
ســابقا )كركــوك  ميــم 

أ
التا

. ذكــره(  مــر  )كمــا   1977

محافظــة  مــن  اقتطــع  بنواحيــه  تكريــت  قضــاء   -2

صــالح  محافضــة  إلــى  ليضــم   1965 عــام  بغــداد 

.  
ً
ايضــا ذكــره  مــر  كمــا  عــام 1977  الديــن 

3- قضــاء ســامرء بنواحيــه اقتطــع مــن بغــداد ليضــم 
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إلــى هــذه المحافظــة عــام 1977 كمــا مــر ذكــره .

مــن  اقتطاعــه  تــم  بنواحيــه  الشــرقاط  قضــاء   -4

عــام  الديــن  إلــى صــالح  ليضــم  الموصــل  محافظــة 

 1987

المجموعة الثالثة:

ميم، 
أ
وتضم المحافظات )السليمانية، اربيل، التا

ميــم لبيــان 
أ
ديالــى( ولــن نتطــرق هنــا لمحافظــة التا

واقعهــا فــي المجموعــة الســابقة .

1-الســليمانية: لقد ازدادت مســاحة هذه المحافظة 

بشــكل تدريجــي ممــا يــدل علــى التغييــرات االيجابيــة 

التــي عاشــتها وكاالتي:

راجع الجدول رقم )1( .

-قضــاء رانيــة بنواحيــه )رانيــة، جناران، بادوشــت( 
أ
ا

ضــم لهــذه المحافظــة فــي عــام 1957 بعدمــا كان 

مســاحته  وتبلــغ  اربيــل،  لمحافظــة   
ً
تابعــا قضــاًء 

)861 كـــم2( .

لهــذه   1977 عــام  ضــم  جمجمــال  ب-قضــاء 

المحافظــة كمــا اســتعرضناه فــي المجموعــة الســابقة 

]راجــع الجــداول مــن )2-19([ الذي يبين محافظة 

الســليمانية خــالل تعــدادات 1937 – 1997 فــي 

ملحــق رقــم )1( .

2-محافظــة اربيــل: لــم تعــان هــذه المحافظة الكـثير 

مــن التغييــرات االداريــة ) راجــع الجــداول رقــم »2-

18« ( مــا عــدا اقتطــاع قضــاء رانيــة بنواحيــه ليضــم 

إلــى محافظــة الســليمانية فــي عــام 1957 وممــا يــدل 

ثبــات  هــو  االداريــة  التغيــرات  ضعــف  علــى   
ً
ايضــا

البلــد  بهــا  مــر  التــي  التعــدادات  خــالل  مســاحتها 

)راجــع الجــدول رقــم 1( .

3-محافظــة ديالــى: شــهدت هــذه المحافظــة العديــد 

مــن التغييــرات فــي حدودهــا االداريــة بيــن الزيــادة 

والنقصــان ]انظــر الجــداول رقــم )2-19([ فبعدمــا 

 1957 عــام  كـــم2(   16640( مســاحتها  كانــت 

نالحــظ انهــا زادت لتصــل إلــى )19076 كـــم2( عــام 

1987 وتقــل لتصــل )17685 كـــم2( عــام 2003 

والســلبية  االيجابيــة  التغييــرات  علــى  يــدل  وهــذا   .

فيهــا ومــن هــذه التغيــرات:

تــم ضــم قضــاء كـفــري بنواحيــه  -فــي عــام 1977 
أ
ا

تابــه(  قــره  )كـفــري، جبــارة، ســر قلعــة، كوكــس، 

محافظــة  إلــى  )2236كـــم2(  مســاحتها  والبالغــة 

. مــن كركــوك  اقتطاعــه  بعــد  ديالــى 

ب-فــي عــام 1987 ضــم قضــاء المدائــن بنواحيــه 

)المدائــن، الجســر، الوحــدة( إلــى هــذه المحافظــة 

واقتطــع منهــا عــام 2001 .

ت-ناحيــة الراشــدية كانــت ضمــن محافظــة ديالــى 

فــي  اقتطعــت  الخالــص  عــام 1987 ضمــن قضــاء 

ضمــن  بغــداد  محافظــة  إلــى  لتضــم   1997 عــام 

. االعظميــة  قضــاء 

المجموعة الرابعة:

نينــوى،  الديــن،  )صــالح  المحافظــات  وتضــم 

دهــوك( وهنــا لــن نســتعرض محافظــة صــالح الديــن 

الننــا تطرقنــا لهــا فــي مجموعــة ســابقة .

هــذه  شــهدت  الموصــل(:  )محافظــة  1-نينــوى 

المحافظــة تغييــرات كبيــرة وواضحــة غيــرت الحــدود 

 ]»19-2« الجــداول  راجــع   [ للمحافظــة  االداريــة 
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وكاالتــي:

- قضــاء الشــرقاط تــم اقتطاعــه مــن المحافظــة فــي 
أ
ا

عــام 1987 بنواحيــه )الشــرقاط، القيــارة، الشــورة( 

ليضــم إلــى محافظــة صــالح الديــن، وتبلــغ مســاحته 

)2939 كـــم2( .

)دهــوك،  بنواحيــه  دهــوك  قضــاء  ب-اقتطــع 

 1965 عــام  بيــن  زاويتــة(  ســميل،  الدوســكي، 

ضمــن  قضــاء  ليكــون  المحافظــة  مــن   1977  –

محافظــة دهــوك، تبلــغ مســاحته )1045 كـــم2( .

ج-اقتطــع قضــاء العماديــة عــي عــام 1977 بنواحيــه 

)العماديــة، نيــروه ريــكان، بــرواي بــاال( ليضــم إلــى 

محافظــة دهــوك .

وتبلــغ  )زاخــو  بنواحيــه  زاخــو  قضــاء  د-اقتطــع 

الســندي  ســليفاي،  كـــم2(،   2716( مســاحته 

كلــي( مــن المحافظــة ليضــم إلــى محافظــة دهــوك 

. كـــم2(   1378( مســاحته  تبلــغ   1977 عــام 

هـ-اســتحدث فــي عــام 1965 قضــاء البعــاج ليضــم 

إلــى المحافظــة بناحيــة البعــاج .

التــي  المحافظــات  مــن  وهــي  دهــوك:  2-محافظــة 

اســتحدثت فــي الفتــرة بيــن عامــي 1965 – 1977 

 للموصــل وتتكــون مــن 
ً
بعــد ان كانــت قضــاًء تابعــا

قضيــة بنواحيهــا ] راجــع الجــداول »19-2«[ 
أ
)4( ا

قضيــة العماديــة بنواحيــه وقضــاء زاخــو 
أ
وقــد ضمــت ا

بنواحيــه عــام 1977 إليهــا .

للمجاميــع  الســابقة  المقارنــات  مالحظــة  مــن 

يلــي: مــا  يتضــح  المتغيــرة 

ميــم، 
أ
هــي الموصــل، التا

ً
1-اكـثــر المحافظــات تغيرا

)جــدول1(   
ً
ســلبا ثــرت 

أ
تا والتــي  ديالــى،  كربــالء، 

حيــث نجــد تقلــص مســاحات هــذه المحافظــات عمــا 

كانــت عليــه فــي عــام 1977 .

 )صالح الدين، 
ً
2-بعض المحافظات تغيرت ايجابا

الســليمانية( والتــي زادت مســاحتها علــى  االنبــار، 

حســاب االقتطــاع مــن محافظــات اخــرى حصلــت 

هــذه الزيــادة حيــث نالحــظ ذلــك بشــكل ملحــوظ 

يتضــح ذلــك مــن الجــدول رقــم »1« ومــن خــالل 

الرجــوع إلــى الجــداول )19-2( .

تكــن  لــم  التــي  المحافظــات  بعــض  3-اســتحدثت 

وهــي: موجــودة 

1- محافظــة النجــف اســتحدثت بيــن عــام 1965 – 

1977 وتبلــغ مســاحتها )26834 كـــم2( وكانــت 

 لمحافظــة كربــالء، ] راجــع الجــداول 
ً
قضــاًء تابعــا

»2-19«[ وضمت إليها نواح ادارية اخرى من محافظة 

القادسية وهي: المشخاب، القادسية، الشبكة .

عــام  بيــن   
ً
ايضــا اســتحدثت  المثنــى:  2-محافظــة 

محافظــة  مــن   
ً
جــزءا وكانــت   1977  –  1965

كـــم2(   51740( مســاحتها  تبلــغ  القادســية، 

الرميثــة،  الســماوة،  هــي:  قضيــة 
أ
ا اربعــة  وتشــمل 

.  )19-2( الجــداول  راجــع  الخضــر،  الســلمان، 

عــام  بيــن   
ً
ايضــا اســتحدثت  دهــوك:  3-محافظــة 

الفتــرة  هــذه  قبــل  كانــت  1977 حيــث   – 1965

مســاحتها  تبلــغ  الموصــل،  محافظــة  مــن   
ً
جــزءا

هــي: دهــوك،  قضيــة 
أ
ا وتشــمل )4(  كـــم2   6553

. ســميل  زاخــو،  العماديــة، 

عــام  بيــت  اســتحدثت  الديــن:  صــالح  4-محافظــة 
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ميــم، بغــداد، الموصــل، تبلــغ 
أ
 علــى حســاب عــدة محافظــات هــي التا

ً
1965 – 1977 وبالتحديــد عــام 1976 ايضــا

قضية بنواحيها وهي: تكريت، طوزخورماتو، بلد، بيجي، الشرقاط، الدور .
أ
مساحتها 26175 كـم2 وتضم )6( ا

امــا باقــي المحافظــات فلــم تتاثــر اصــال بهــذه التغيــرات وان كنــا قــد شــاهدنا بعــض التغيــرات البســيطة فهــي لبســاطتها 

و ايجابي، وبنفس الوقت حدثت هذه التغيرات بين محافظات متجانسة وعدت 
أ
اليمكن اعتبارها ذات تاثير سبي ا

تغييرات طفيفة .
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جدول رقم )1(

مساحة محافظات العراق حسب التعدادات1947- 1957- 1965- 1977- 1987- 1997

194719571965197719871997املحافظاتت

12752193571992250237344555بغداد1

544754516889550364685119بابل2

165541630914814179221715317153وا�سط3

183771839517945167741607216072مي�سان4

150808292083343856981538153القاد�سية5

6065606571705285650345034كربالء6

268342882428824النجف7

492605174051740املثنى8

148001481414452136681290012900ذي قار9

122902070218022197021907019070الب�سرة10

161211664015742190471907617685دياىل11

213262617524363�سالح الدين12

195439426102829679التاأميم13

4079414523813796989540138501137808االنبار14

95431185211993164821702317023ال�سليمانية15

1798158715315144281447115074اربيل16

9926637465536553دهوك17

295685322750881413203589937323املو�سل18
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جدول رقم ) 2 ( محافظة بغداد والوحدات االدارية التابعة لها
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أبرز قضايا المرأة

في قانون األحوال الشخصية العراقي

رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وتعديالته

االستاذ المساعد 
د. محمد عليوي ناصر الشمري

الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االسالمية
د. فلسفة في العلوم االسالمية المقارنة

)الفقه المقارن(
قانــون االحــوال الشــخصية العراقــي رقــم 188

مــا  مجمــوع  بــه  اريــد  وتعديالتــه   1959 لسنـــة 
الصفــات  مــن  غيــره  عــن   نســان  االإ بـــــه  يتميــز 
القانــون  رتــب  التــي  العائليــة  و 

أ
ا الطبيعيــة 

نســان  هذااالإ جنــس  حيــث  مـــن   ،
ً
اثــرا عليهــا 

هليــة تمامهــا
أ
وحالتــه االجتماعيــة والنســب واال
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ســباب 
أ
و تقييــد لســبب مـــن اال

أ
و فقدهــا ا

أ
و نقصانهــا ا

أ
ا

القانونيــة، وقــد عــرض القانــون فــي احكامــه العامــه 

إلــى خمســة امــور اساســية هــي:

باشــارته  و 
أ
ا بداللتــه،  و 

أ
ا النــص  بعبــارة  العمــل   -1

وعلــى القاضــي تطبيــق ذلــك النــص علــى مــا ينــدرج 

اال  اخــر  مصــدر  إلــى  ينتقــل  وال  قضايــا  مــن  تحتــه 

و 
أ
اذا لــم تنضــو تلــك القضيــة تحــت عبــارة النــص ا

. اشــارته  و 
أ
ا داللتــه 

2- فــي حــال ال يوجــد نــص تشــريعي يمكــن تطبيقــه 

االســالمية  الشــريعة  مبــادى  بمقتضــى  فيحكــم 

االكـثــر مالئمــة لنصــوص هــذا القانــون ممــا يفيــد ان 

هــذا النــص اخــرج للقاضــي مــن ضائـقــة الجمــود علــى 

مذهــب فقهــي معيــن .

3- جعــل القانــون نوافــذ معينــة للقاضــي فــي عملــه 

ســواء  الشــرعي  القضــاء  اقرهــا  التــي  االحــكام  وهــي 

و 
أ
و فــي البــالد االســالمية االخــرى، ا

أ
فــي العــراق، ا

الفقــه االســالمي، وهنــا نــرى ان القانــون قــد اخفــق 

حيــن جعــل االحــكام فــي البلــدان المجــاوره اســبق 

باحــكام  االسترشــاد  وبعدهــا  االســالمي  الفقــه  مــن 

البلــدان االســالمية المجــاورة .

4- احــكام القانــون تشــمل جميــع العراقييــن اال مــن 

اســتثنى بقانــون خــاص ) وهــذه اشــارة إلــى القوانيــن 

الخاصــة لمقتضــى االديــان االخــرى، مــن العراقييــن 

وهي:

- المســيحية والموســوية لهــم القانــون رقــم ) 132 
أ
ا

لســنة 1974 (

رقــم  القانــون  لهــم  االرثوذكــس  االرمــن  طائـفــة  ب- 

)1931 لســنة   70(

ج- الطائـفة االسرائيلية لها القانون رقم )77 لسنة 1931(

وهنــاك قوانيــن اخــرى معدلــة لهذه القوانين في عام 

ثــم الغيــت المحاكــم الموســوية  و 1950 
أ
1949 ا

فــي الموصــل بالقانــون رقــم 155 لســنة 1951 .

كــون  حــال  فــي  القوانيــن  تنــازع  مســالة  بحــث   -5

 واالخــر غيــر عراقــي بتطبيــق 
ً
احــد الزوجيــن عراقيــا
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هــذا  فــي  تنظيميــة  ومســائل  العراقــي،  القانــون 

. االتجــاه 

والننــا النريــد غيــر الحق فقانون االحوال الشــخصية 

العراقــي فيــه مــا هــو جيــد، وفيــه مــا هــو ســيء وكنــا 

قــد كـتبنــا فــي بعــض ذلــك مقــاالت بعضهــا نشــر فــي 

الصحــف العراقيــة فــي زمــن النظــام الســابق والتــي 

عــدت علينــا فــي وقتهــا ســبة .

ة فــي قانــون 
أ
ولمــا كان الموضــوع يبحــث فــي المــرا

تتبــع 
أ
ا ان  رايــت  العراقــي  الشــخصية  االحــوال 

البشــرية  الفطــرة  تقــره  بمــا  ة 
أ
المــرا مســائل انصــاف 

ومالزمــة الشــرع والعقــل لهــذه الفطــرة بوصفهــا ســنة 

مــن ســنن هللا فــي الخلــق، كمــا ســاتتبع المواطــن 

ة 
أ
التــي اجــد ان القانــون قــد زايــد فيهــا باســم المــرا

علــى الرجــل وتســبب فــي انفــراط عقــد االســر وهــدم 

كـثيــر مــن البيــوت ممــا يشــكل فــي حقيقتــه صفعــة 

فــي  القوانيــن  تالعــب   
ً
مجــاال امســت  اذ  ة، 

أ
للمــرا

ة وفــي اشــعال نــار الخــالف واشــاعة 
أ
الحــط مــن المــرا

تريــده  ال   
ً
حتمــا وهــو  الرجــل،  كرامــة  مــن  الحــط 

 فــي بــالد 
ً
ي بلــد كان خصوصــا

أ
ة وال تتمنــاه فــي ا

أ
المــرا

فــي فصليــن: الــكالم  وســاجعل  كالعــراق، 

ة 
أ
االول: النصوص القانونية المنصفة للمرا

ة 
أ
والثانــي النصــوص التــي زايــدت علــى كرامــة المــرا

وســالمة اســرتها .

وتوضــح  تناســبه،  مباحــث  فصــل  كل  وفــي 

. تــه خال ا مد

الفصل االول:

ة
أ
النصوص القانونية المنصفة للمرا

الشــخصية العراقــي  المطلــع علــى قانــون االحــوال 
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رقــم 188 لســنة 1959 وتعديالتــه يجــده ينقســم 

إلــى ســبعة ابــواب وهــي:

الحقــوق  الكـتابيــات،  وزواج  المحرمــات  الــزواج، 

الزوجيــة واحكامهــا، انحــالل عقــد الــزواج، العــدة، 

الــوالدة ونتائجهــا، نفقــة االصــول والفــروع واالقــارب .

المبحث االول: الخطبة والزواج:

الخطبــة،  علــى  الــزواج  تقديــم  فــي  المقنــن  اخفــق 

فاالصــل الشــرعي يعتمــد الــزواج كعقــد شــرعي امــا 

لهــا  الــزواج،  مقدمــات  مــن  مقدمــة  فهــي  الخطبــة 

صــور معينــة ضابطــة فــي الشــرع والعــرف والخطبــة 

و قصــرت بحســب العــرف 
أ
هــي مــدة زمنيــة طالــت ا

المتبــع، ولهــا ضوابــط ومنهــا حرمــت الخلــوة بيــن 

الخطيبيــن، وهــي كشــف واطــالع لــكل مــن الرجــل 

ة علــى امــور عامــة حتــى ان تدفــع بالخطيبيــن 
أ
والمــرا

مــا  انكشــاف  و 
أ
ا الــزواج،  عقــد  االقتنــاع البــرام  إلــى 

يعــرف كل منهمــا مــن الثانــي مــا يحبــه فيــه – فهــي 

. 
ً
وعــد بالــزواج وقــراءة الفاتحــة وال تعنــي عقــدا

والقانــون فــي المــادة الثالثــة فقــرة )1( عــرض إلــى 

تحــل  ة 
أ
والمــرا الرجــل  بيــن  ))عقــد  بانــه  الــزواج 

المشــتركة  للحيــاة  رابطــة  انشــاء  غايتــه   
ً
شــرعا لــه 

والنســل((.

وهــذا التعريــف الــذي عــرض اليــه القانــون بشــكل 

اجمالــي يفصــل فيــه الفقهــاء المســلمون بمنــح الفقــه 

للخطيبيــن بعــض مــا ال يمنــح لغيرهمــا، منهــا مثــال 

مــا يحــق لــكل مــن الخطيبيــن ان يطلــع عليــه مــن 

الثانــي لمــا ورد عــن الرســول ) صلــى هللا عليــه والــه 

ة .
أ
وســلم ( لمــن خطــب المــرا

))انظــر إليهــا فانــه احــرى ان يــؤدم بينكمــا(( وفــي 

ضــوء مــا ســبق يتبيــن لنــا:

1- ان النظر ليس له صيغة معينة وانما الهدف هو 

ة 
أ
حصــول القناعــة و عندمــا يتقــدم للــزواج مــن المــرا

وهــي كذلــك، والقانــون تنــاول الخطبــة بشــكل عــام 

 لالعــراف االجتماعيــة .
ً
وتبعــا

2- مــا يبــاح ان يــراه الخطيبــان مــن بعضهمــا علــى 

الفقهــاء: اقــوال  اختــالف 

- النظر إلى الوجه والكـفين عند عموم الفقهاء .
أ
ا

ب- القدمين عند الحنفية .

ج- الحنابلة زادو الرقبة .

س مما يباح النظر اليه .
أ
د- الجعفرية يرون شعر الرا

وقــد يكــون النظــر بالمباشــرة اذا اجــاز العــرف ذلك، 

الحساســية  تثيــر  ال  التــي  االخــرى  بالوســائل  و 
أ
ا

و عنــد عائلتهــا .
أ
ة ا

أ
النفســية عنــد المــرا

 خطبتهن وهن:
ً
وهناك نساء يحرم شرعا

البنــت،  االخــت،  ))االم،   
ً
مؤبــدا المحرمــات   -1

. والخالــة...((  العمــة، 

وعمتهــا  الزوجــة،  ))اخــت   
ً
مؤقتــا المحرمــات   -2

. الفقهــاء((  مــن  عــدد  اقــوال  فــي  وخالتهــا 

3- المخطوبة للغير حتى يتركها .

4- المعتدة من طالق رجعي .

لزوجهــا  ليــس  كبــرى  بينونــة  البائــن  المطلقــة   -5

 غيــره . والمعتــدة لوفــاة 
ً
خطبتهــا حتــى تنكــح زوجــا

ال يجــوز خطبتهــا مــا دامــت فــي العــدة، امــا حيــن 

و يصــرح بذلــك .
أ
تنتهــي فيجــوز لمــن اراد ان يعلــن ا

ة وذكرياتها 
أ
ويالحظ في كل ذلك احترام كيان المرا
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االســرية، وفــي بعضهــا انتظــار االمــل بعــودة بنــاء 

 
ً
االســرة ولمهــا مــن الشــتات، وهــو مــا يحقــق نفعــا

هدايــا  امــا  المجتمــع،  فــي  ة 
أ
للمــرا  

ً
وقيميــا  

ً
معنويــا

الخطبــة فللفقهــاء خــالف فــي ذلــك، والــذي نفضلــه 
ان الفســخ اذا كان بســبب الرجــل فعليــه التجــاوز 

ة فعليهــا ان 
أ
عمــا اهــدى، واذا كان الســبب هــو المــرا

ال تجمــع علــى الرجــل رفضــه وفقــدان مالــه .

المبحث الثاني: الزواج:

وسنبحث في اهم المسائل فيه:

لمــا كان عقــد الــزواج هــو ايجــاب وقبــول يصــدران 

ة حــدد لــه الفقهــاء صيغــة 
أ
عــن كل مــن الرجــل والمــرا

يوكالنــه  مــن  و 
أ
ا للمجتمــع   

ً
تبعــا عرفيــة  و 

أ
ا لغويــة 

القيــام بذلــك .

المــادة رقــم  فــي  : مســالة االهليــة 
ً
فقــد نظــرت: اوال

القانــون:  مــن   )5(

))تتحقــق االهليــة مــن عقــد الــزواج بتوافــر الشــروط 

يقــوم  مــن  و 
أ
ا العاقديــن  فــي  والشــرعية  القانونيــة 

فــي  المتبعــة  الشــكلية  هــي  فالقانونيــة  مقامهمــا(( 

ورد  مــا  فهــي  الشــرعية  امــا  الشــرعية،  المحاكــم 

الفقهــاء  تتناولهــا  الشــرعية  الفقهيــة  االحــكام  فــي 

ذلــك  فــي كل  يهمنــا  والــذي  الفقهيــة  بحوثهــم  فــي 

هــو: بالنفــع  ة 
أ
المــرا علــى  يعــود  مــا  بخصــوص 

الفقهــاء  اجمــع  فقــد  بالعقــد،  المقتــرن  الشــرط   -1

وكذلــك القانــون علــى ان كل شــرط ورد فــي العقــد 

 مــن العقــد وقــد جــاء الحديــث 
ً
ينفــذ باعتبــاره جــزءا

مــا  بــه  توفــوا  ان  الشــروط  احــق  ))ان  الشــريف: 
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ان  ة 
أ
المــرا اشــترطت  فلــو  الفــروج((  بــه  اســتحللتم 

يكــون الطــالق بيدهــا فلهــا ذلــك، وقــد الــزم الفقــه 

واال  االنعقــاد  شــروط  توافــر  ضــرورة  فــي  االســالمي 

 وهــو الــذي ال يترتــب عليــه اثــرا 
ً
اصبــح العقــد باطــال

ي اثــر والدخــول بموجــب هــذا العقــد عــده البعــض 
أ
ا

التعمــد  مــع  عــده  والبعــض  العقوبــة،  يوجــب  زنــا 

 
أ
يوجــب الحــد، والبعــض عــده شــبهة والحــدود تــدرا

. بالشــبهات 

االشــهار،  و 
أ
ا باالشــهاد  الفقهــاء  جميــع  قــال  وقــد 

لتعــدد  االشــهاد  مــن  اولــى  االشــهار  ان  والظاهــر 

العرفيــن بحــدوث الــزواج وهــو يحقــق المــراد، وقــد 

و تطــرا تغيــرات ال تثبــت بهــا 
أ
يــرد علــى الشــهود علــل ا

قــد  الشــرعي  للعقــد  الرســمي  والتدويــن  الشــهادة، 

. الشــبه  ازال كل هــذه 

ة والكـفاءة :
أ
2- مسالة الوالية على المرا

هــذه المســالة تنظــر عنــد الفقهــاء فــي ضــوء مــا يــروى 

عــن النبــي ) صلــى هللا عليــه والــه وســلم ( انــه قــال : 

))ال نــكاح اال بولــي وشــاهدي عــدل(( .

 وقــد يــرى 
ً
امــا الشــهادة فقــد عرضنــا إليهــا مختصــرا

جمــع الفقهــاء الجمــع بيــن االقــوال فتكــون بجعــل 

مجلــس العقــد واقامــة الوليمــة وحفــل الــزواج تــؤدي 

و االشــهار .
أ
مــراد القــول بالشــهادة ا

نفســها  ة 
أ
المــرا زواج  وهــي  الواليــة  مســالة  ولكــن 

وهــي كاملــة االهليــة، ففــي الفقــه االســالمي اقــوال 

ــفء فيمضــي  مختلفــة، فلــو زوجــت نفســها مــن الكـ

الجــد( و 
أ
ا الولــي )االب  اعتــرض  لــو  زواجهــا حتــى 

فهــي وليــة نفســها مــا دام لــم يلحــق االســرة بزواجهــا 

غيــر  مــن  نفســها  زوجــت  اذا  امــا  خلــل،  و 
أ
ا عيــب 

ــفء فقــد جعــل لالوليــاء حــق االعتــراض علــى  الكـ

هــذا الــزواح لمــا يلحقهــم مــن خلــل، وبالجمــع بيــن 

كل االقــوال نجــد المناســب ان يعــد تدخــل االوليــاء 

قــررت  فــاذا  والتنبيــه  واالرشــاد  الحــرص  بــاب  مــن 

هــي فتتحمــل مســؤولياتها الن القانــون فــي تناولــه 

االهليــة نــص فــي المــادة الســابعة الفقــرة )1( علــى 

الثامنــة عشــرة((  واكمــال  العقــل  االهليــة  ))لتمــام 

. 
ً
وهــذا يفيــد االهليــة الكاملــة قانونــا

ولكنــه اســتثنى فــي الفقــره )2( مــن المــادة نفســها 

منعــدم االهليــة الــذي ال يــزوج اال بــاذن الولــي االقرب 

و القاضــي فــي حــال وجــود مصلحــة لذلــك 
أ
قــرب ا

أ
فاال

حتــى لــو امتنــع الولــي المباشــر فــي اجــراء هــذا الــزواج 

كان  مــن  يــزوج  العامــة  واليتــه  بحكــم  فالقاضــي 

ناقــص االهليــة .

ومنع القانون في المادة التاســعة الفقرة )3،2،1( 

و غيرهــم مــن االكــراه علــى الــزواج، وعاقب 
أ
االقــارب ا

و 
أ
عليــه بالحبــس مــده التزيــد علــى ثــالث ســنوات ا

 
ً
حقــا واعطــى  كلتيهمــا،  بالعقوبتيــن  و 

أ
ا بالغرامــة 

االجــراءات  اتخــاذ  الشــخصية  االحــوال  لمحكمــة 

للســير  التحقيقيــة  الســلطات  الشــعار  القانونيــة 

 لمــن مــورس 
ً
بالتعقبــات القانونيــة، كمــا اعطــى حقــا

ضــده هــذا االكــراه مراجعــة الســلطات للتحقيــق فــي 

الموضــوع .

وقــد تبــع ذلــك تعديــل بالمــادة الثالثــة مــن التعديــل 

الــزواج  عقــد  بموجبــه  اعتبــر   )2( الفقــرة  الثانــي 

االكــراه  لفــظ  ان  هنــا  والمالحــظ   
ً
باطــال باالكــراه 
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يصــدر  التــي  والجهــة  صــورة  يعيــن  لــم   
ً
عامــا جــاء 

ي شــخص 
أ
عنهــا بمجــرد االكــراه بايــة صــورة ومــن ا

اعتــرض  وقــد   . القانونــي  االكــراه  ذلــك  يســتوجب 

ســتاذ الدكـتــور احمــد الكبيســي فــي ص52 مــن 
أ
اال

يــراه  لمــا  موفــق  غيــر  وعــده  التعديــل  علــى  شــرحه 

ن 
أ
ا والظاهــر  محــدد،  غيــر  غمــوض  وجــود  مــن 

إطالقــه بشــكل جانــب صحــة إلدخــال كل مفــردات 

شــدها، والمســالة 
أ
معانــي اإلكــراه تحتــه، ابســطها وا

علــى   
ً
فضــال  

ً
شــرعا محــرم  فهــو  بالفصــل  تتعلــق  ال 

حــق  تحويــل  ولكــن  القانونــي،  بالنــص  شــموله 

ســرة بالمفاخــرة والمعايــب فــي هــذا الــزواج إنمــا 
أ
اال

دبيــة ال إلزاميــة شــرعية لهــا وال قانونيــة 
أ
ســس ا

أ
هــي ا

هليــة البالغــة العاقلــة 
أ
وإنمــا هــي تعليــالت مقيــدة ال

. العاقــل  والبالــغ 

وتحمــل  شــؤونها  وتصريــف  النفــس  علــى  والواليــة 

اعبائهــا لكامــل االهليــة هــو مــا تقــره الفطــرة الســليمة 

الشــرعية،  النصــوص  وتؤيــده  الناضــج  والعقــل 

 
ً
ادبــا مندوبــة  الــزواج  فــي  الواليــة  باعتبــار  فالعمــل 

و 
أ
س فيــه، ولكــن ال عالقــة لهــا بصحــة العقــد ا

أ
ال بــا

 بمــا يــروى عــن النبــي )ص( ))ال زواج 
ً
فســاده تزمتــا

اال...(( ففــي الروايــة معارضــات كـثيــرة اولهــا ان رواية 

لــم يعمــل بهــا وثانيهــا ان الســنة المتواتــرة عملــت 

باالســتئذان واالستشــارة فلــو كان القــول للولــي لمــا 

كلــف الولــي بهمــا، واالســتئذان للثيــب واالستشــارة 

و غيــره اختبــار قناعتهــا ومــا ترغــب فيــه وكــون 
أ
للبكــر ا

بدت 
أ
البكــر اذنهــا صمتهــا لغلبــة الحيــاء، فكيــف اذا ا

ة 
أ
نصــف المــرا

أ
، فا

ً
 واضحــا

ً
 واعلنــت قبــوال

ً
 صريحــا

ً
يــا

أ
را

التخــاذ  مؤهلــة  كونهــا  هــي  تقــرره  بمــا  العمــل  هنــا 

القــرار الصعــب فــي حياتهــا .

3- مسالة المحرمات:

علــى  القانــون  مــن  عشــرة  الثانيــة  المــادة  نصــت 

غيــر  ة 
أ
المــرا تكــون  ان  الــزواج  لصحــة  ))يشــترط 

 علــى مــن يريــد الــزواج بهــا(( والمــادة 
ً
محرمــة شــرعا

الثالثــة عشــرة حــددت هــؤالء المحرمــات باالســباب 

))اســباب التحريــم مؤبــدة، ومؤقتــة، فالمؤبــدة هــي 

القرابــة والمصاهــرة والرضــاع، والمؤقتــه الجمــع بين 

زوجــات يــزدن علــى اربــع، وعــدم الديــن الســماوي 

عــدة،  و 
أ
ا بنــكاح  الغيــر  وتعلــق   ،

ً
ثالثــا والتطليــق 

وزواج احــد المحرميــن مــع قيــام الزوجيــة االخــرى(( .

ثــم عدلــت هــذه المــادئ بموجــب المــادة االولــى مــن 

بحــذف  لســنة  1963   )11( رقــم  تعديــل  قانــون 

عبــارة المؤقتــة إلــى ))الــزواج باكـثــر مــن واحــدة دون 

اذن القاضــي(( وفــي هــذه المحرمــات حفــظ لكرامــة 

واالخــت  فــاالم  االســرية،  العالقــة  وســمو  ة 
أ
المــرا

و نزلــت تجعــل 
أ
والبنــت والخالــة والعمــة وان علــت ا

وقــد  مهذبــة  والعالقــات  واالخــالق  القيــم  حفــظ 

فهــي   . الســماوية•  االديــان  علــى ذلــك كل  نصــت 

النســبية  القرابــات  هــذه  احــدى  مــن  الــزواج  تحــرم 

 
ً
وخرقــا  

ً
وفضحــا المجتمــع  اتجــاه  جريمــة  وتعــده 

الوجــود . لقيمــات 

كما ان اقامة مجتمع متوازن يحفظ فيه كل انســان 

حــق اخيــه فــي الحياة اســرية بعيــدة عن المضاربات 

مــن   
ً
الغيــر مانعــا التعلــق بحــق  المصلحيــة جعــل 

و 
أ
الــزواج، فالزوجــة فــي ذمــة زوجهــا يحــرم خطبتهــا ا
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 يحــرم التعــرض 
ً
التعريــض بذلــك، والمطلقــة رجعيــا

لخطبتهــا عســى ان تعــود إلــى زوجهــا وبنــاء اســرتها 

مــن ســالمة وتقويــة دعائــم االســرة، وكذلــك  فهــي 

نعمــة  لــه  لمــن  احتــرام  فهــو  الرضــاع  مــن  التحريــم 

غذائــك وانــت طفــل فقــد بنــى لحمــك وســد عظمــك 

مــن لبنهــا مــن رضعــت معــك هــي اختــك والحفــاظ 

علــى هــذا الســمو فــي المشــاعر مطلــوب فــي المجتمــع .

انســانية  حالــة  رعايــة  مالحظــة  فيــه  والمؤقــت 

مــن  اكـثــر  مشــاكل  يخلــق  االختيــن  بيــن  فالجمــع 

التالــف، ومــن هــي مخطوبــة فكرامتهــا ال يســمح ان 

يزايــد عليهــا ايــة بضاعــة فــي الســوق بــل متــى تهدمت 

االولــى بســبب، جــاز خطبتهــا واال فيحــرم ذلــك... 

وهكــذا نجــد الشــريعة ونصــوص القانــون الــذي اخــذ 

ة، وخلــق 
أ
بموادهــا قــد هــدف حفــظ وانصــاف المــرا

جتماعــي .
أ
التــوازن اال

الديــن  وذات  )المشــركة(،  الديــن  عدميــة  امــا 

الســماوي)*( فــال شــك فــي ان القوانيــن فــي كل انحــاء 

و يتقاطــع مــع االلتــزام 
أ
الكــون ال تصــاغ بمــا يخالــف ا

الروحــي لالنســان، واال فالنتيجــة هــي مــا الــت اليــه 

هــذه النظــم مــن تهــدم النهــا فصلــت فــي تقنينهــا بيــن 

، ومنهــا 
ً
النــص القانونــي ومــا يعتقــده االنســان دينــا

. 
ً
النظــام الشــيوعي مثــال

 
ً
 بامــور وصامتــا

ً
مــن هنــا جــاء النــص القانونــي مصرحــا

عــن امــور اخــرى نــدون نصهــا ثــم نبيــن مــا فيهــا: فــي 

المــادة الســابعة عشــرة ))يصــح للمســلم ام يتــزوج 

كـتابية، وال يصح زواج المسلمة من غير المسلم(( 

وفــي المــادة الثامنــة عشــرة ))اســالم احــد الزوجيــن 

قبــل االخــر تابــع الحــكام الشــريعة فــي بقــاء الزوجيــة 

و التفريــق بيــن الزوجيــن(( .
أ
ا

لة، علينــا ان نعــرف ان 
أ
وللتحقــق فــي هــذه المســا

الشــريعة االســالمية المنظمــة لحيــاة االســرة فرقــت 

بيــن:

فــي  مختلفيــن  شــخصين  بيــن  الــزواج  حالــة   -
أ
ا

، وهــم اهــل االديــان 
أ
التشــريع متحديــن فــي المبــدا

الســماوية مصدريتهــا واحــدة ومبادؤهــا واحــدة وهــي 

 
أ
التوحيــد هلل ســبحانه ال شــريك لــه فــان اتحــد المبــدا

بيــن  االولويــة  لهــا  التــي  الصــورة  فتلــك  والتشــريع 

تــى 
أ
صــور الــزواج االخــرى الن االتفــاق العاطفــي يتا

باســباب اهمهــا االلتقــاء المبدئــي والفكــري والقناعــة 

 
ً
بيــن الطرفيــن . وحيــث ان االســالم بوصفــه دينــا

مــر 
أ
ويا يؤمــن  نجــده  االديــان  كل  ويحتــرم  يعتــرف 

معتنقيــه ان االيمــان الكامــل هــو االيمــان باالديــان 

 
ً
الســابقة لديــن االســالم وانبيائهــا، ويعدهــا طريقــا

 لبلــوغ الــذروة فــي التشــريعات التــي تحقــق 
ً
ممهــدا

والنواحــي  القواعــد  فــي  لالنســان  االبديــة  الكـفايــة 

االبــداع  لالنســان  ضوئهــا  فــي  يتــرك  التــي  الكليــة 
والتفكيــر فــي نمــاذج التطبيقــات المالئمــة لتطــور 

والنواحــي  بالقواعــد  اخــالل  دون  المجتمعــات 

الكليــة والتــي يحدهــا )) ان ال يحــرم مــا احــل هللا 

 فاالســالم يؤمــن بــكل 
ً
وال يحــل مــا حــرم هللا(( اذا

االنبيــاء، والزوجــة الكـتابيــة حيــن تكــون فــي بيــت 

رجــل مؤمــن بدينهــا ونبيهــا يحتــرم عقيدتهــا ويتعامل 

الكلمــة  هــو صاحــب  كونــه  واعتــزاز  باحتــرام  معهــا 

ة 
أ
المــرا لحــق  هنــا  اجحــاف  وال  البيــت  فــي  القائــدة 
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الطبيعــة  لهمــا ولكــن  بينهمــا والقــرار  التشــاور  الن 

الفطريــة للكــون ونواحيــه ان الرجــل لــه الفضــل بمــا 

ميــزه هللا مــن قــدرات )) وال تنســوا الفضــل بينكــم(( 

ة التاثيــر والفضــل بمــا ميزهــا هللا مــن 
أ
كمــا ان للمــرا

الصعــاب  وتحمــل  والمســؤولية  فالقيــادة  قــدرات، 

 مــا يتصــدى لهــا الرجــل، والحــب والعاطفــة 
ً
غالبــا

والقيميات االنســانية من مميزات القيادة االنثوية، 

نبيــاء 
أ
ديــان وكل اال

أ
ة المســلمة مؤمنــة بــكل اال

أ
فالمــرا

وزواجهــا مــن كـتابــي منكــر لدينهــا منكــر لنبــوة محمد 

) صلــى هللا عليــه والــه وســلم ( وال يعتــرف بشــريعته 

فــي  نهــا 
أ
ا الزوجــة  هــذه  إلــى  ينظــر  فهــو  اإلســالمية 

حــال تعــارض وتنافــض دائــم معــه يــؤدي إلــى فشــل 

ضــف علــى ذلــك 
أ
وانحــالل تلــك العالقــة الزوجيــة، ا

عــدم احترامــه إلــى بعــض المحرمــات فــي اإلســالم مما 

يتطلــب منهــا كزوجــة تلبيــة رغبــات زوجهــا فيوقعهــا 

فــي تعــارض مــع دينهــا، مــن هنــا يمكــن النظــر إلــى 

الحكــم  بهــذا  القانونــي  وااللتــزام  الشــرعي  الحكــم 

ســرة .
أ
مراعــاة لســالمة اال

 
أ
مبــدا متناقضيــن  بيــن شــخصين  الــزواج  ب-حالــة 

بيــن  و 
أ
ا وكافــرة  بيــن مســلم  الــزواج  ي 

أ
ا وشــريعة، 

كافــر ومســلمة ابتــداء باطــل ومحــرم، ولكــن لــو كانــا 

النــكاح  فيبقــى  اســلمى  ثــم  كافريــن  ))الزوجــان(( 

علــى حالــه، وان اســلم احدهمــا، فــان كان الــزواج 

، مجــرد اســالم 
ً
الــزواج منتهيــا المحــارم فيعــد  مــن 

احدهمــا .

- فــان كان الــذي اســلم هــو الرجــل وزوجتــه ليســت 
أ
ا

بالغــة  وهــي  شــركها  علــى  وبقيــت  المحــارم  مــن 

و معتوهــة عــرض عليهــا االســالم 
أ
ا و مميــزة 

أ
ا عاقلــة 

بقيــت  قبلــت  ن 
أ
فــا ســماوي  ديــن  فــي  الدخــول  و 

أ
ا

الزوجيــة قائمــة، وان لــم تــرض فــرق القاضــي بينهمــا 

 عنــد البعــض، وعنــد االماميــة 
ً
وعــد التفريــق فســخا

عــادت  العــدة  مــدة  ضمــن  الفرقــة  ســبب  انتهــا  لــو 

انتهــاء  بمجــرد  واال  الطبيعــي،  حالهــا  إلــى  الزوجــة 

. 
ً
العــدة فــرق وجوبــا

العــدة  مــدة  نهايــة  الزوجــة حتــى  تبقــى حقــوق  ب- 

كانــت  وان  للزوجــة  كالنفقــة  القاضــي،  تفريــق  و 
أ
ا

تــورث  ال  ولكــن  والتطيــب،  والســكن  مشــركة، 

بينهمــا لــو مــات احدهمــا مدة العــدة الختالف الدين،

الزوجيــن  حتــى  يشــمل  نفســه  الميــراث  وحكــم 

 
ً
مســلما احدهمــا  كان  لــو  الــزواج  فــي  المســتمرين 

باســتثناء  اثــاره  كل  لــه  فالــزواج   ،
ً
كـتابيــا واالخــر 

و تحقــق 
أ
الميــراث. نعــم يمكــن ان يحقــق للزوجــة ا

لــه هبــة حتــى لــو تجــاوز حصــة الميــراث ولكــن علــى 

. الميــراث  اســاس  علــى  الهبــة ال  اســاس 

ة: ان 
أ
4- المســائل الماليــة المتعلقــة بانصــاف المــرا

حقــوق الزوجــة علــى الــزوج ابرزهــا – المهــر، النفقــة 

بكل اشــكالها، عدم االضرار، الميراث، وســنعرض 

إلــى ذلــك بايجــاز غيــر مخــل:

تي:
أ
- المهر وقد عرض له القانون بما يا

أ
ا

النفقــة الطعــام والكســوة والســكن  ف2 ))تشــمل 

ولوازمهــا واجــرة التطيــب بالقــدر المعــروف، وخدمة 

الزوجــة التــي يكــون المثالهــا معيــن(( .

ة وهــي مفصلــة فــي 
أ
نظــر القانــون إلــى حاجــات المــرا

ة في 
أ
كـتــب الفقــه هــذا مظهــر مــن مظاهــر اهميــة المــرا
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نظــر الشــرع الــذي اســتمد القانــون نصوصــه منــه، 

فالحديــث الشــريف يؤشــر حقيقــة )) ان نفقــة كل 

مــرى فــي مالــه اال الزوجــة فنفقتهــا فــي مــال زوجهــا 
أ
ا

 
ً
قــوال الفقهــاء التــي اعتمدهــا مرجعــا

أ
(( وقــد عرضــت ا

والعمــة  والخالــة  والبنــت  خــت 
أ
واال االم  نفقــة  إلــى 

قــرب 
أ
فاال قــرب 

أ
اال المكلفيــن  علــى  النفقــة  فاوجــب 

مــا  الطالبــة  حتــى  بــل   ،
ً
همــال ة 

أ
المــرا يتــرك  ولــم 

ب حتــى تتــزوج 
أ
بيهــا نفقتهــا علــى اال

أ
دامــت فــي بيــت ا

عــن  فــاالب مســؤول  مــال خــاص  لهــا  اذا كان  امــا 

 
ً
موســرا مــادام  كذلــك  كذلــك  واالبــن  واالخ  نفقتهــا 

فــان افتقــر فتتحــول نفقتهــا فــي مالهــا. وقــد اعجبنــي 

وجب 
أ
ابــن الحــزم فــي المحلــى جـــ10 بــاب النفقــات فا

نفقــة الــزوج عنــد اعســاره علــى زوجتــه الموســرة، كمــا 

ي جديــر 
أ
اوجــب عليــه نفقتهــا عنــد يســره، وهــو را

باالحتــرام النــه يرســم المســؤولية المشــتركة .

لة تعدد الزوجات:
أ
5- مسا

لة تعــدد الزوجــات بشــكل مقيــد 
أ
نظــر القانــون مســا

والقيــد هنــا معقــول يناســب هــدف النــص الشــرعي، 

التاليــة  المتسلســلة  المــواد  فــي  اليــه  نعــرض 

.  ))7،6،5،4((

بــان  اال  واحــدة  مــن  باكـثــر  الــزواج  يجــوز  ))ال   -4

القاضــي، ويشــترط العطــاء االذن تحقيــق الشــرطين 

التالييــن:

- ان تكــون للــزوج كـفايــة ماليــة العالــة اكـثــر مــن 
أ
ا

. واحــدة  زوجــة 

ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .

فــال  الزوجــات  بيــن  العــدل  عــدم  خيــف  ))اذا   -5

. للقاضــي((  ذلــك  تقديــر  ويتــرك  التعــداد  يجــوز 

 بالــزواج باكـثــر مــن واحدة 
ً
6- ))كل مــن اجــرى عقــدا

 لمــا فــي الفقرتيــن )4،5( يعاقــب بالحبــس 
ً
خالفــا

و بالغرامــة بمــا ال تزيــد علــى 
أ
مــدة ال تزيــد علــى ســنة ا

و بهمــا(( .
أ
مئــة دينــار ا

مــن   )4،5( الفقرتيــن  حــكام 
أ
ا مــن  ))اســتثناء   -7

هــذه المــادة يجــوز الــزواج باكـثــر مــن واحــدة اذا كان 

المــراد الــزواج بهــا ارملــة(( . 

 المــادة التاســعة عشــرة – الفقــرة )1( – ))تســتحق 

و نفــي 
أ
الزوجــة المهــر المســمى  بالعقــد فــان لــم يســم ا

 فلهــا مهــر المثــل(( .
ً
اصــال

المهــر  كل  الزوجــة  ))تســتحق  العشــرون  المــادة 

الزوجيــن،  احــد  بمــوت  و 
أ
ا بالدخــول  المســمى 

قبــل  بالطــالق  المســمى  المهــر  نصــف  وتســتحق 

. الدخــول(( 

والعشــرون  والثانيــة  والعشــرون  الحاديــة  والمــواد 

متعلقــة بتفصيــالت مســالة المهــر فــي حــاالت تدخــل 

ضمــن اصــل المهــر .

الفقــه  عليــه  اجمــع  مــا   
ً
مطبقــا القانــون  جــاء  لقــد 

 فــي ذمــت الرجــل 
ً
االســالمي فــي كــون المهــر دينــا

و بالدخــول علــى تفصيــل، 
أ
ة بالعقــد ا

أ
تســتحقه المــرا

وتطبيــق تعــارف عليــه النــاس فمــرة يدفــع بعضهــم 

يــن 
أ
جزا علــى  يكــون  ومــرة  واحــدة،  دفعــة  المهــر 

يســتحق  والمؤجــل  والمؤجــل،  المعجــل  وهمــا 

بذمــة الــزوج علــى اختــالف فــي اقــوال الفقهــاء تركهــا 

القضــاء لطبيعــة اتبــاع كل فقــه احــد االقــوال ))عنــد 

اليســر والمطالبــة(( وهــو مــا ذهــب اليــه االماميــة، 
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. االجليــن((  احــد  ))بحلــول  واالخــر 

واالول يجعــل مــن حــق الزوجــة المطالبــة بالمهــر 

المؤجــل عنــد تيســير امــر الــزوج ومطالبــة الزوجــة 

بذلــك حتــى وهــي فــي ذمــت زوجهــا وبيــت الزوجيــة 

. بــل ذهــب بعضهــم إلــى انــه اذا قــام بعبــادة 
ً
مســتمرا

و اخــذ 
أ
ماليــة ال تصلــح منــه اال بتســديد مهــر الزوجــة ا

للرجــل  فاالولــى  وعليــه  )كالحــج(  بالتاجيــل  اذنهــا 

اخــالء ذمتــه مــن هــذا الديــن الملــزم .

والقــول الثانــي ان الزوجــة تســتحق بقيــة مهرهــا عنــد 

مطالبتهــا  مستســاغ  غيــر  ويعــد  الوفــاة  و 
أ
ا الطــالق 

زوجهــا بهــذا الديــن مــا دامــت الزوجيــة قائمــة لمــا 

يعــرض االســرة مــن خــدش .

ت- النفقــات االخــرى بــكل اشــكالها: المــادة الثالثــة 

والعشــرون – ف1 – ))تجــب النفقــة للزوجــة علــى 

الــزوج مــن حيــن العقــد الصحيــح ولــو كانــت مقيمــة 

الــزوج  طالبهــا  اذا  تجــب(  )وال  اهلهــا،  بيــت  فــي 

باالنتقــال إلــى بيــت الزوجيــة فامتنعــت بغيــر وجــه 

حــق(( .

والمــادة الرابعــة والعشــرون – ف1 – ))تعتبــر نفقــة 

 فــي ذمــت زوجهــا فــي وقــت 
ً
الزوجــة غيــر الناشــز دينــا

امتنــاع الــزوج عــن االنفــاق(( .

ة، والطالق:
أ
لة ميراث المرا

أ
6-مسا

مــن  يقــاع 
أ
با الــزواج  قيــد  ))رفــع   

ً
قانونــا الطــالق:   -

أ
ا

و 
أ
ا فوضــت  و 

أ
ا بــه،  وكلــت  و 

أ
ا الزوجــة  و 

أ
ا الــزوج 

المخصوصــة  بالصيغــة  اال  يقــع  وال  القاضــي،  مــن 

 رفــع القيــد الثابــت بالنــكاح فــي 
ً
(( . فقهــا

ً
لــه شــرعا

و المــال بلفــظ مخصــوص(( ويقصــد بالحــال 
أ
الحــال ا

الطــالق البائــن، والمــال – الطــالق الرجعــي الــذي 

والطــالق – صيغــة  الرجــل.  فيــه  يعــود  ي 
أ
ا يــؤول 

يوقــع الرجــل )الــزوج( علــى الزوجــة المتالكهــا هــذا 

خــذ بالســاق((. 
أ
الحــق للقــول: ))الطــالق بيــد مــن ا

مــا بقيــة الصــور – فهــي تفريــق، ســواء اطالبــت بــه 
أ
ا

الزوجــة ام صــدر عنهــا امــا مــا يصــدر عــن القاضــي ممــا 

 فــي حــال تفريقهــا مــن الــزوج، 
ً
ة حقــا

أ
يفيــد: ان للمــرا

واذا اشــترط فــي العقــد ان طالقهــا بيدهــا اذا شــائت 

و 
أ
ا الــزوج  مــن بخــل  الشــرط، واذا تضــررت  مضــى 

و يتصــرف بــال خلــق محتــرم 
أ
و مانــع، ا

أ
اصابتــه بعلــة ا

فلهــا ان تطلــب التفريــق، فــإذا وجــد ســبب وجيــه 

فــرق بينهمــا مــع احتفاظهــا بكـثيــر مــن حقوقهــا كونــه 

المســبب، واذا لــم يكــن هنــاك اثبــات فــرق بينهمــا 

مــع عــدم تحمــل الــزوج مســؤوليته تجاههــا. والنــص 

تــي: )) فانكحــوا 
أ
لة بمــا يا

أ
القرانــي يعــرض هــذه المســا

ن 
أ
مــا طــاب لكــم مــن النســاء مثنــى وثــالث وربــاع فــا

ايمانكــم  ملــك  مــا  و 
أ
ا فواحــدة  تعدلــوا  اال  خفتــم 

وقولــه  »النســاء/3«   )) تعولــوا  ال  ن 
أ
ا دنــى 

أ
ا ذلــك 

تعالــى ))ولــن تعدلــوا بيــن النســاء ولــو حرصتــم((. 

ولمــواد  جانــب  مــن  القرانــي  للنــص  المتفحــص 

 ال يعــاب 
ً
 عامــا

ً
القانــون مــن جانــب اخــر يجــد تقاربــا

 البــد 
ً
عليــه النــص القانونــي . فالقــران يقــرر حــدودا

ن
أ
مــن االلتــزام بهــا، بعــد ا

حاجــة  وهــي   
ً
عمومــا الــزواج  لة 

أ
لمســا االباحــة  قــدم 

يعتمــد  عليهــا  االنســان  فــي  كونيــة  وســنة  فطريــة 

هــذه  فــي  الســكان  وزيــادة  البشــري  التناســل 

الكــون  فــي  موجــود  حقيقــة  ينقــل  ثــم  المعمــورة، 
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الــذي مــا طــرح القــران هــذه التعدديــة فــي الزوجــات 

فنظرتــه  ســبحانه،  مــن هللا   
ً
ملحوظــا يكــن  لــم  لــو 

جــل اســمه بعلمــه حقيقــة االشــياء ومعالجتهــا فــي 

افــق واقعهــا – فــان العلــم الحديــث واإلحصــاءات 

البشــرية العامــة اثبتــت ان عــدد النســاء فــي العالــم 

و مرتيــن عنــد 
أ
اكـثــر مــن عــدد الرجــال بثــالث مــراد ا

البعــض الن الرجــل هــو المتصــدي تجــاه الكــوارث 

قبــل  الرجــل  مــوت  وســرعة  والحــروب  الطبيعيــة 

النســاء ، االمــر الــذي يكــون االلتــزام بزوجــة واحــدة 

القيــام  مــن  النســاء  عــدد  لضعفــي   
ً
تعطيــال فقــط 

بدورهــن فــي الــزواج واشــباع الغرائــز الفطريــة االمــر 

الــذي يــؤدي مــع الســكوت عنــه مضاعفتــه إلــى تفشــي 

االنحــراف والرذيلــة مــع بيئــة صحيــة مريضــة وليــس 

المدمــرة.  واثــاره  االيــدز  مــن  االن  نــراه  ممــا  اضهــر 

 
ً
الشــرعي والقانونــي عالجــا الطــرح  يكــون  مــن هنــا 

تحــت  غرائــزه  ممارســة  قــي  االنســان  حــق  يمنــح 

وال  ملزمــة  ليســت  االباحــة  وهــذه  الشــرع،  طائلــة 

ة، انمــا 
أ
 يجبــر عليــه الرجــل والمــرا

ً
 ثابتــا

ً
تعنــي قانونــا

 يقــرره كل منهمــا، وهــي عمليــة 
ً
االمــر متــروك خيــارا

قضــاء علــى جريمــة الزنــا المتفشــية فــي المجتمعــات 

وانعكاســاتها الخلقيــة . والنــص الشــرعي يقــرر اهــم 

مــا يجــب مراعاتــه عنــد تعــدد الزوجــات وهــي العدالــة 

حتــى  معالمهــا  ادق  الكريــم  النبــي  حددهــا  التــي 

فــي اضهــار الميــل النفســي اذا مــا زاد تجــاه احــدى 

الزوجــات وخفــت تجــاه االخــرى وجــب علــى الــزوج 

ان ال يضهــره امــا زوجاتــه ويحــرم عليــه ذلــك، وانمــا 

ويحكــم  والتعامــل،  الخطــاب  فــي  العدالــة  يضهــر 

زوجاتــه،  بيــن  النفــرة  يخلــق  ال  مــا  باضهــار  نفســه 

 عــن العدالــة فــي الســكن والنفقــة والمعاملــة 
ً
فضــال

. والمعاشــرة 

فــان تعــذر عليــه ذلــك فالخطــاب القرانــي يمنعــه مــن 

التعــداد لقولــه ســبحانه:

ان  ي 
أ
ا  )) فواحــدة  تعدلــوا  اال  خفتــم  وان   ((

فــي  تقعــوا  ال  ان  فيجــب  العدالــة  عــدم  اسشــعرتم 

. الزوجيــة  بيــت  ليتــالءم  واحــدة  وتزوجــوا  الظلــم 

 
ً
 واســتصغارا

ً
فالنظــر إلــى كــون تعــدد الزوجــات ظلمــا

بيــن  التعريــف  إلــى  الواعــي  النظــر  دون  ة 
أ
للمــرا

االصــل المشــروع والمبــاح عنــد الحاجــة هــو ظلــم 

ونقــص نظــر .

فالقانــون نظــر إلــى هــذه المســائل وجعــل االمــر إلــى 

القضــاء ليتاكــد مــن قــدرة الرجــل الماليــة والصحيــة 

حيــن يعــزم علــى الــزواج مــن ثانيــة.

و 
أ
ا االرملــة  وهــي  واحــدة  حالــة  القانــون  واســتثنى 

ثانيــة  كزوجــة  الرجــل  بهــا  تــزوج  مــا  اذا  المطلقــة 

ة المبتــالة 
أ
 مــا تكــون الممارســة اشــعار المــرا

ً
فغالبــا

مــا  وتعويــض  بالحنــان  الــزوج  مــوت  و 
أ
ا بالطــالق 

إليهــا. بحاجــة  هــي  رعايــة  مــن  فقدتــه 

حمايــة  فــي  الزوجــة  حقــوق  القانــون  حفــظ  وقــد 

بيــت االســرة واقــوال كـثيــر مــن الفقهــاء علــى ذلــك 

 بعــدم وقــوع طــالق المريــض مــرض المــوت، 
ً
ممثــال

مفاجئــة،  مصيبــة  مــن  المتالــم  و 
أ
ا الســكران،  وال 

كل ذلــك طــالق ال يقــع فــي القانــون ولــدى الكـثيــر 

ة 
أ
مــن الفقهــاء. اليــس فــي هــذه الصــور انصــاف للمــرا

وحمايــة لدورهــا فــي االســرة والمجتمــع وعلــى وفــق 
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الضوابــط.!؟

- االرث:
أ
ا

بقولــه  ة 
أ
والمــرا للرجــل  االرث  حــق  الشــرع  حــدد 

الوالــدان  تــرك  ممــا  نصيــب  للرجــل   (( تعالــى: 

تــرك الوالــدان  واالقربــون ، وللنســاء نصيــب ممــا 

مفروضــا   
ً
نصيبــا كـثــر  و 

أ
ا منــه  قــل  ممــا  واالقربــون 

(( »النســاء/7« ثــم يقــول ســبحانه )) للذكــر مثــل 

حــظ االنثييــن (( ولــم نجــد مــن يعتــرض علــى النــص 

االول، وانمــا التســاؤل فــي النــص الثانــي . وقــد نــص 

القانــون فــي المــادة التســعين ))مــع مراعــاة مــا تقــدم 

الوارثيــن  علــى  وااللفيــة  االســتحقاق  توزيــع  يجــري 

بالقرابــة وفــق االحــكام الشــرعية التــي كانــت مرعيــة 

قبــل تشــريع قانــون االحــوال الشــخصية رقــم 188 

المــادة  فــي  القانــون  ياخــذ  ثــم   ))...1959 لســنة 

الحاديــة والتســعين الفقــرة )2( بمــا نــص عليــه الفقــه 

االمامــي الجعفــري فجعــل البنــت وحدهــا تــرث مــا 

و والدتهــا فيقــول ))تســتحق 
أ
رث والدهــا ا

أ
تبقــى مــن ا

و البنــات فــي حالــة عــدم وجــود ابن للمتوفى 
أ
البنــت ا

مــا تبقــى مــن التركــة بعــد اخــذ االبويــن والــزوج االخــر 

فــي حالــة  التركــة  وتســتحق جميــع  منهــا  فروضهــم 

ي منهــم(( .
أ
عــدم ا

فــي ضــوء هــذه النصــوص الشــرعية والقانونيــة تكــون 

ة( قــد حصلــت علــى مســاواة بالرجــل 
أ
نثــى )المــرا

أ
اال

فــي حــال عــدم وجــود الذكــر فحكمهــا فــي الميــراث 

المفــروض  نصيبهــا  تســتحق  نهــا 
أ
ال حكمــه  نفــس 

ي 
أ
وهــو نصــف مــا للذكــر مــع عــدم مســؤوليتها عــن ا

تحكــم  التــي  الشــرعية  الضرائــب  إال  بذمتهــا  شــيء 

بــه  تجــود  مــا  و 
أ
ا نثــى، 

أ
ا و 

أ
ا  

ً
ثــروة ذكــرا كل صاحــب 

نفســها عــن طيــب خاطــر وإال فهــي زوجــة وزوجهــا 

، وهــذا ال يخــل بكرامتهــا 
ً
هــو المســؤول عنهــا لزومــا

فلــو ارادت ان تســاهم فــي بيتهــا اســوة بزوجهــا وهــي 

 فذلــك تعــاون نــدب اليــه البــاري بقولــه 
ً
مقتــدرة ماديــا

اخــت  وهــي   .)) والتقــوى  البــر  علــى  وتعاونــوا   ((

غيــر مقتــدرة نفقتهــا فــي ذمــة اخيهــا ويلزمــه القضــاء 

ذلــك.واذا كانــت ذات مــال فتنفــق علــى نفســها مــن 

المقتــدر  االخ  ينــدب  الفقهــاء  بعــض  وعنــد  مالهــا، 

.
ً
 االنفــاق عليهــا تراحمــا

ً
ماليــا

وهــي ام مســؤوليتها فــي ذمــة ولدهــا ونفقتهــا فــي مالــه 

مــا دامــت تحتــاح إلــى االنفــاق وليــس لهــا مــال، فــإذا 

 وهــي مقتــدرة فنفقتهــا فــي مالهــا، 
ً
كان والدهــا فقيــرا

وهــي بنــت مســؤوليتها فــي مــال ابيهــا حتــى تنتهــي 

دراســتها وتتــزوج.

وقــد لحظــت عنــد ابــن حــزم الظاهــري فــي المحلــى 

 يقــول فيــه تكــون 
ً
يــا

أ
– ج10 – مــن بــاب النفقــات را

فــي حــال فقــره  الــزوج  نفقــة  الزوجــة مســؤولة عــن 

فــي  نفقتهــا  عليــه  يجــب  كمــا   
ً
ماليــا مقتــدرة  وهــي 

حــال يســره. وهكــذا نجــد فــي النصــوص الشــرعية 

والقانونيــة ســعة فــي التعامــل العــادل والمنصــف 

ة.
أ
لــكل مــن الرجــل والمــرا وبنظــرة واحــدة 

الفصل الثاني

ة
أ
النصوص التي زايدت على كرامة المرا

عرضنــا إلــى نصــوص قانونيــة ضمــن قانــون االحــوال 

الشــخصية 188 لســنة 1959 المعــدل –تنصــف 

وهنــا  معهــا  التعامــل  فــي  العدالــة  وتحقــق  ة 
أ
المــرا
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ســنعرض إلــى نصــوص قانونيــة توهــم انهــا لصالــح 

ة.
أ
ة ولكــن حقيقتهــا المزايــدة علــى كرامــة المــرا

أ
المــرا

المبحث االول: التفريق

قانــون  مــن  واالربعــون  الثالثــة  المــادة  نصــت 

االحــوال الشــخصية علــى حــق الزوجــة فــي طلــب 

ة 
أ
المــرا فيهــا  ناصــر  انهــا  صــور  ســباب 

أ
ال التفريــق 

فاوهمهــا الدفــاع وحفــظ حقهــا فــي حيــن انــه اوصلهــا 

واســرتها.  بنفســها  االضــرار  إلــى 

المــادة 43 – ف1 – للزوجــة طلــب التفريــق عنــد 

توافــر احــد االســباب التاليــة:

للحريــة  مقيــدة  بعقوبــة  زوجهــا  علــى  حكــم  اذا   -1

مــدة ثــالث ســنوات فاكـثــر ولــو كان لــه مال تســتطيع 

االنفــاق منــه.

2- اذا هجــر الــزوج زوجتــه مــدة ســنتين فاكـثــر بــال 

عــذر مشــروع وان كان الــزوج معــروف االقامــة ولــه 

مــال تســتطيع االنفــاق منــه.

3- اذا لــم يطالــب الــزوج زوجتــه غيــر الدخــول بهــا 

للزفــاف خــالل ســنتين مــن تاريــخ العقــد وال يعــد 

طلــب الــزوج زفــاف زوجتــه اذا لــم يكــن قــد اوفــى 

الزوجيــة. بحقوقهــا 

وقــد اضــاف إلــى ذلــك حالــة حددهــا مجلــس قيــادة 

 1981/12/17 فــي   )1708( رقــم  بقــرار  الثــورة 

قضائــي  حكــم  صــدر  التــي  للزوجــة  ))يحــق  نصــه 

تطلــب  ان  الوطــن  خيانــة  بجريمــة  زوجهــا  بادانــة 

التفريــق مــع احتفاظهــا بكامــل حقوقهــا فــي الصــداق 

االخــرى. الحقــوق  وســائر  والنفقــة  والمؤجــل 

واضيــف إلــى ذلــك قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم 

 
ً
)1708( فــي 1981/12/13 والــذي نصــه: ))اوال

للزوجــة حــق طلــب التفريــق عــن زوجهــا اذا تخلــف 

و هــرب مــن اداء الخدمــة العســكرية مــدة ال تزيــد 
أ
ا

و هــرب إلــى جانــب العــدو وعلــى 
أ
عــن ســتة اشــهر، ا

المحكمــة ان تحكــم بالتفريــق مــع احتفــاظ الزوجــة 

بكامــل حقوقهــا.

 
ً
القــرار طالقــا هــذا  بموجــب  التفريــق  يعتبــر   :

ً
ثانيــا

 للــزوج مراجعــة زوجتــه اذا التحــق بالخدمــة 
ً
رجعيــا

و عــاد مــن الهــروب خــالل مــدة العــدة.
أ
العســكرية ا

: اذا كــرر الــزوج الهــروب وحكــم بالتفريــق فــي 
ً
ثالثــا

 بينونــة صغــرى.
ً
 بائنــا

ً
هــذه الحالــة يكــون طالقــا

وقبلــه قــرار مجلــس قيــادة الثــورة رقــم )1128( فــي 

6/12/ 1985 ونصــه: ))المــادة الثالثــة واالربعــون 

 – للزوجــة العراقيــة طلــب التفريــق عــن 
أ
 – ا

ً
– ثالثــا

زوجهــا المقيــم خــارج القطــر بســبب

تبعيــة جنســيته لدولــه اجنبيــة اذا مضــى علــى اقامته 

فــي الخــارج مــدة تزيــد عــن ثــالث ســنوات بســبب 

و امتناعــه عــن دخــول القطــر. 
أ
منعــه ا

باقامــة  المختصــة  الرســمية  الجهــة  ييــد 
أ
تا يعتبــر 

 عــن 
ً
الــزوج فــي الخــارج الغــراض هــذه الفقــرة بديــال

اجــراءات تبليغــه بالئحــة الدعــوى وموعــد المرافقــة 

علــى ان يتــم نشــر الحكــم الصــادر علــى الــزوج فــي 

المحليــة((. الصحــف  احــدى 

ان هــذه القــرارات جميعهــا صيغــة لخدمــة سياســة 

النظــام الســابق وجعلــت االســرة محــل حــرب علــى 

الرجــل باســتخدام وســيلة ضغــط فــي ضــوء توظيــف 

بعــض اقــوال الفقهــاء التــي جــرت مجــرى الضــرورات 
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لصالــح النظــام. كمــا جعلت محاربة افراد المعارضة 

ضغــط  تحــت  القطــر  خــارج  الهاربيــن  السياســية 

علــى  الضغــط  و 
أ
ا انفســهم،  يســلموا  ان  عوائلهــم 

ة تحــت طائلــة الحــرص 
أ
عوائلهــم حتــى يدفعــوا المــرا

العــام  االتحــاد  خــالل  مــن  ة 
أ
المــرا مصلحــة  علــى 

الرقابــة  صــور  ابشــع  يمــارس  الــذي  العــراق  لنســاء 

االمنيــة والضغــط علــى النســاء التــي ازواجهــن مــن 

المعارضيــن المقيميــن خــارج العــراق واال تحولــت 

للعــراق  اعــداء  إلــى  و.و.و  واالب   واالبــن  الزوجــة 

فيســلط عليهــم ابشــع صــور الظلــم والعــدوان.

ويالحــظ ان هــذه القــرارات تدمــر المجتمــع وتحــرف 

االســرة وتزيــل االطمئنــان النفســي بيــن الزوجيــن.

المبحث الثاني: الحضانة:

وتعديالتــه  الشــخصية  االحــوال  قانــون  تصــرف 

 لــكل 
ً
 مخالفــا

ً
لة تصرفــا

أ
والتطبيقــات فــي هــذه المســا

القواعــد االنســانية والتربويــة والشــرعية بنصوصــه 

االتيــة:

الحضانــة هــي ))تربيــة الطفــل، وتدبيــر شــؤونه مــن 

و المحافظــة 
أ
، ا

ً
قبــل مــن لــه حــق فــي ذلــك قانونــا

علــى مــن يســتطيع تدبيــر امــوره بنفســه وتربيتــه بمــا 

يصلــح ويقيــه مــا يضــره((2 .

المــادة 57 الفقــرة )1( التعديــل الثانــي – بالقانــون 

 )1( الفقــرة  نــص  عــدل   1978 لســنة   )21( رقــم 

إلــى ))االم احــق بحضانــة الولــد وتربيتــه حــال قيــام 

الزوجيــة وبعــد الفرقــة مــا لــم يتضــرر المحضــون مــن 

ذلــك((.

و االم المجازية، 
أ
واالم لفظ عام يشمل الحقيقية، ا

ان  االب  فعلــى  تنازلــت  انهــا  يعنــي  حــق  وكلمــة 

ولويــة 
أ
يبحــث عــن حاضنــة )مربيــة(، وجعلــه حــق ا

 يشــغلها عــن الــزواج 
ً
ورعايــة لالمومــة وليــس واجبــا

 مــن 
ً
برجــل اخــر فــإذا كانــت حضانــة الطفــل مانعــا

ممارســة واجباتهــا فــاالب هــو المســؤول، واذا كان 

 بالطفــل فعلــى االب 
ً
بقــاء الطفــل عندهــا يلحــق ضــررا

البحــث عــن حاضنــة اخــرى.

قانــون  تعديــل   1978 لســنة   106 القانــون  فــي 

المــادة   1959 لســنة   188 الشــخصية  االحــوال 

االولــى – تعديــل الفقــرة )2( مــن المــادة الســابعة 

 
أ
والخمســين مــن قانــون االحــوال الشــخصية وتقــرا

االتــي: الوجــه  علــى 

))يشــترط ان تكــون الحاضنــة بالغــة عاقلــة امينــة 

حضانــة  تســقط  وال  المحضــون  تربيــة  علــى  قــادرة 

االم المطلقــة بزواجهــا، وتقــرر المحكمــة فــي هــذه 

حقيــة االم واالب فــي الحضانــة فــي ضــوء مصلحــة 
أ
ا

المحضــون((. 

ن 
أ
بشــا  )57( المــادة  مــن   )4( الفقــرة  عدلــت  كمــا 

ياتــي:  مــا  إلــى  المحضــون  مشــاهدة 

امــر  فــي  النظــر  االوليــاء  مــن  وغيــره  ب 
أ
))لــال

الســابعة  يتــم  حتــى  وتعليمــه  وتربيتــه  المحضــون 

مــن عمــره الكنــه ال يبيــت اال عنــد حاضنتــه مــا لــم 

ذلــك((. بخــالف  القاضــي  يحكــم 

 

 – القانــون 188 لســنة 
ً
1-التعديــل الثانــي – رابعــا

1978

ثــم عدلــت هــذه الفقــرة بالتعديــل الثانــي رقــم )21( 
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لســنة 1978 فغيــرت ســن الحضانــة: مــن ســبع إلــى 

الحضانــة  تمديــد  حــق  للقاضــي  واعطــت  العاشــرة 

حتــى اكمــال الخامســة عشــرة.

هــذه التعيــالت والتعليمــات المتعلقــة بهــا الصــادرة 

عــن وزارة العــدل باالتفــاق مــع االتحــاد العــام لنســاء 

ة وحولتهــا إلــى ســبع 
أ
 إلــى المــرا

ً
العــراق اســاءت كـثيــرا

امكانيــة   – اعطتهــا  اذ  االعــم،  الغالــب  فــي  ضــار 

حرمــان االب )الــزوج( ومعاقبتــه بولــده – فقــد جــاء 

فــي قــرار محكمــة اســتئناف بغــداد ذي الرقــم 220 

مــا   1986/12/22 فــي   87/86  /245 اضبــارة 

نصــه ))مقــر منظمــة االتحــاد العــام لنســاء العــراق 

فــي المنطقــة التــي تقيــم فيهــا االم، وال يجــوز اخراجه 

إلــى خــارج المدينــة(.

للخلــق  المنافــي  القضائــي  الفهــم  بهــذا  االم  ان  ي 
أ
ا

وجــدت  االبويــة  والعاطفــة  االنســانية  والطبيعــة 

 اليقــاع الضــرر بالولــد عبــر حرمــان ابيــه مــن 
ً
مجــاال

 فــي الشــهر 
ً
 واحــدا

ً
مشــاركـته يومــه وحياتــه ولــو يومــا

إلــى  بــه  يذهــب  و 
أ
ا عنــده  يبيــت  و 

أ
ا معــه  ليلعــب 

و..
أ
و..ا

أ
ا النــادي  إلــى  ياخــذه  و 

أ
ا الســوق 

حــق  عــن  الدفــاع   
ً
ظاهــرا تبنــت  النصــوص  هــذه 

إلــى  المقصــود  النتائــج  تحولــت  حيــن  فــي  ة 
أ
المــرا

الولــد  ضــد  والتربــوي  النفســي  العنــف  ممارســة 

واالب والمجتمــع، وقــد تابعــت حينهــا هــذه المــواد 

فــي محاكــم االحــوال الشــخصية فوجــدت تطبيقاتهــا 

ة إلــى عنصر ســلطوي يمارس 
أ
تدفــع إلــى تحويــل المــرا

العنــف القانونــي عبــر مســاعدة الســلطة التنفيذيــة 

اخــذ  الــذي  زوجهــا  شــكت  ة 
أ
المــرا ان  لدرجــة  لهــا 

رغبــة طفلــه واالب  ليشــبع  البيــت  إلــى  معــه  ولــده 

، فــاالم ذهبــت إلــى محاميهــا 
ً
فــي مكانــة عاليــة جــدا

 بحجــز 
ً
 اصــدر مــن حاكــم التحقيــق قــرارا

ً
الــذي فــورا

مشــاهدته  مــكان  مــن  الطفــل  اخــرج  الــذي  الوالــد 

 للقانــون، ولــم يتمكــن الطفــل مــن المبيــت 
ً
خالفــا

تلــك الليلــة عنــد ابيــه، الــذي بــات فــي الحجــز فــي 

مركــز الشــرطة واســتطيع ان اقــدم عشــرات القضايــا 

مــن امثــال هــذه الحالــة.

القــرارات  هــذه  ظــل  فــي   
ً
كـثيــرا ظلمــت  ة 

أ
المــرا ان 

كان  كلمــا  والتــي  الكـثيــرة  والتعديــالت  المتعاقبــة 

و النظــام 
أ
و سياســي يحيــط بالبلــد ا

أ
ظــرف عســكري ا

المثقفــة  نصــف  ة 
أ
المــرا  

ً
وخصوصــا ة 

أ
المــرا كانــت 

وســيلة لالرهــاب وهــي غيــر مريــدة ذلــك بــل القانــون 

يشــجعها ودوائــر القضــاء تشــجعها واالتحــاد العــام 

لنســاء العــراق يدفعهــا تحــت عنــوان االنتصــار لهــا، 

فســيرة النظــام الســابق كان ال بــد مــن دوامهــا بدمــاء 

 يمســكه مــن يــده التــي 
ً
الشــباب الــذي جعلــه نازفــا

ة ورقــة ضاغطــة عبــر صياغــة 
أ
ســتخدام المــرا

أ
تؤلمــه با

ة وباطنهــا الغــدرة.
أ
قانونيــة ظاهرهــا نصــرة المــرا

 منصــف 
ً
ة بشــكل مختصــر جــدا

أ
فهــذه صــورة المــرا

 188 رقــم  الشــخصية  االحــوال  قانــون  ضــوء  فــي 

وتعديالتــه.   1959 لســنة 

المصادر:
1- القران الكريم.

2- االحــوال الشــخصية فــي الفقــه والقضــاء والقانــون – د. احمــد 

عبيــد الكبيســي 1973 م.

 – الفكــر  دار   – زهــرة  ابــو  محمــد   – الشــخصية  االحــوال   -3

.1957
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4- تشــريعات االحــوال الشــخصية للمســلمين وغيــر المســلمين 

– فتحية محمد قره – دار المطبوعات الجامعية – االسكندرية 

1983 م.

عليــوي  د.محمــد   – والقانــون  الشــريعة  بيــن  الحضانــة   -5

م.  2002 ط   – عمــان   – للنشــر  الثقافــة  دار   – الشــمري 

6- الســنن الكبــرى – ابــو بكــر احمــد بــن الحســين البيهقــي – 

بــاد – 1354 هـــ.
أ
حيــدر ا

محمــد  علــي   – العراقــي  الشــخصية  االحــوال  قانــون  شــرح   -7

م.  1985  – الكرباســي 

8- شــرح قانــون االحــوال الشــخصية – فريــد فتيــان – ط2 – 

دار واســط – لنــدن 1986 م.

9- مــن ال يحضــره الفقيــه – الصــدوق – ابــو جعفــر بــن محمــد 

القمــي – النجــف – ط4 – 1378 هـــ.

قســم   – التمييــز  محكمــة  قضــاء  فــي  القانونيــة  المبــادى   -10

االحــوال الشــخصية – ابراهيــم المشــاهدي – مطبعــة اســعد – 

.1989

11- المجموعــة الكاملــة لالحــوال الشــخصية - كامــل الســامرائي 

- المكـتبــة االهليــة - بغــداد - 1970م.

علــي  بــن  محمــد   – االخبــار  منتقــى  شــرح  االوطــار  نيــل   -12

م.  1982 بيــروت   – الفكــر  دار   – الشــوكاني 

حــوال الشــخصية وتعديالتــه – 
أ
13- الوجيــز فــي شــرح قانــون اال

د. احمــد الكبيســي – مطابــع التعليــم العالــي – بغــداد – 1990 

م.
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محاولة الستكشاف وتحليل

 محتوى شعر المنبر الحسيني

   االستاذ يقين البصري

والواقعــة  بعمومهــا  الحســينية  الحركــة  ن 
أ
ا بمــا 

 
ً
ديناميــا  

ً
محــركا تمثــل  بالخصــوص،  الكربالئيــة 

ســالمي بمعطيــات خالفــة،  رفــد حركــة التاريــخ االإ

جعلها تمثل الشطر الصحيح من التاريخ، وتغدو 

ساســيا مــن مكونــات )العقــل الشــعبي( 
أ
 ا

ً
مكونــا

الوجدانيــة  العوامــل  فــان  التعبيــر،  جــاز  ذا  اإ

ثــرت بهــا تترافــق مــع مشــاريع 
أ
التــي تفاعلــت وتا

العقــل التــي حفلــت بهــا هــذه الحركــة العمالقــة.
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وقــد كـتــب عــن الحركــة الحســينية الكـثيــر، وال تــزال 

هنــاك دعــوات مســتمرة لدراســتها علــى المســتويات 

لكونهــا  والحضاريــة،  السياســية  الفقهيــة  كافــة، 

شــطرت التاريــخ إلــى نصفيــن ممثلــة الخــط الصحيــح 

 بجوانبــه المضيئــة ومســتحقاته التــي اقتضــت 
ً
بــارزا

صحابــه )ع( ان 
أ
هــل بيتــه وا

أ
مــن ســيد الشــهداء وا

يقومــوا بتلــك المفــاداة الكريمــة علــى ســبيل تحريــك 

والتزييــف،  اللبــس  عوامــل  مــن  وتحريــره  الواقــع 

قياســية  غيــر  بمديــات  الدمــاء  صيحــة  بإطــالق 

الفكريــة وتضغــط  العوامــل  تحــرك  ن 
أ
ا اســتطاعت 

علــى القيــم الكريمــة للدفــاع عــن الشــريعة اإللهيــة.

التكميلــي  اإلعالمــي  البيــان  تمثــل جانــب  فكانــت 

إليضــاح الحركــة المزدحمــة بالجوانــب المضيئــة عبــر 

تاريخهــا الطويــل.

كان  دب 
أ
اال مــن  غيــره  قبــل  العربــي  والشــعر 

للواقعــة  الرســمي(  )شــبه  والناطــق  ول 
أ
اال الممثــل 

هــل البيــت العصمــة )ع( 
أ
الكربالئيــة، بعــد كالم ا

نعــي  مــن   
ً
ابتــداءا متعــددة،  جوانــب  اخــذ  وقــد 

العقيلــة زينــب ) ســالم هللا عليهــا ( الخيهــا الحســين 

)ع( بعــد مصرعــه ومــن ثــم االمــام الســجاد )ع( فــي 

خطبتــه فــي الكوفــه، ومــن خلــص الشــيعة فــي عهــد 

الواقعــة.

ولــم يكــن الشــعر الحســيني فــي ذلــك الزمــان يحتوي 

ابــراز حالــة  و مفاهيــم ســائدة باســتثناء 
أ
ا علــى قيــم 

ثيريــة للحــزن الشــديد علــى ســيد الشــهداء )ع( 
أ
التا

هــل بيتــه واصحابــه )ع( كعواطــف
أ
ورثائــه وا

النصــوص  بعــض  باســتثناء  ابتدائيــة  تعبيريــة 

باعتبارهــا  البحــث  فــي  ايرادهــا  نريــد  ال  القليلــة، 

البحــث. موضــوع  مــن  ليســت 
جمهــور  تفاعــل  واســتمرار  االيــام  مــرور  ومــع 

الشــعر   
أ
بــدا الكربالئيــة  الواقعــة  مــع  المســلمين 

 اخــر يختلــف مــن عصــر إلــى اخــر، حتــى 
ً
ياخــذ طابعــا

اصبــح الشــعر الحســيني فــي عصرنــا الحاضــر يمثــل 

النبــوي،  البيــت  قضيــة  متعــددة،  وباتجاهــات 
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ويــكاد يكــون منبرهــا االعالمــي االول، حتــى اصبــح 

الحواريــة  يجيــد  الحســيني  للشــعر  مســرح  هنــاك 

الشــعرية كباعــث ومؤشــر الســتجالء معالــم القضيــة 

ورد  كمــا  المشــرقة،  جوانبهــا  واضــاءة  الحســينية 

ومحمــد  الشــرقاوي،  الرحمــن  عبــد  كـتابــات،  فــي 

وامثالهمــا. العفيفــي 

شــعر  واكـتســبها  اخذهــا  التــي  الخصوصيــة  ان  اال 

مــن  ســابقه  عــن   
ً
تمامــا تختلــف  الحســيني  المنبــر 

القيــم  مــن  الطــف( لكونــه يحشــد مجموعــة  )ادب 

 
ً
 ام اســتنهاضا

ً
فــي خطابــه المركــز ســواء اكان نعيــا

 للمشــاهد الباســلة فــي 
ً
 ام وصفــا

ً
 ام تقريــرا

ً
ام تحليــال

 استشــعر فداحة 
ً
 حزينا

ً
الواقعة الكربالئية ام اغراقا

 بالشــراهة 
ً
الخســران الماثلــة امــام االمــة، ام تعريضــا

الســلطوية التــي ادت وقــادت حتــى اوصلــت )يزيــد( 

لعنــه هللا إلــى المنصــب االول فــي الدولــة حتــى قــال 

القائــل:

لم ادر اين رجال المسلمون غدوا  

ملــكا يزيــد  صــار  وكيــف 

وقد تميز شــعراء الوالء ) التشــيع ( باســلوبية خاصة 

المشــاعر  ارق  ببثــه  الــوالء  لهــذا  تجســيد  كحالــة 

 علــى 
ً
ثيــر الحســيني بــارزا

أ
واصــدق التعابيــر،كان التا

عمــوم االدب االســالمي ســواء اكان ذلــك فــي شــعر 

 إلــى 
ً
كميــت االســدي ام فــي شــعر العبــدي وصــوال

دعبــل الخزاعــي والمتاخريــن مــن الشــعراء.

اال ان الذي اعطى للشعر الحسيني ميزته الخاصة، 

علــى  حرصنــا  وقــد  الحســيني،  المنبــر  شــعر  هــو 

دراســة نصــوص منتخبــة مــن هــذا الشــعر، للنظــر 

مــن  ال  الشــعر  هــذا  ونوعيــة  محتــوى  تحليــل  فــي 

ناحيــة نظــر صــرف، بــل لدراســة القيــم المعتمــدة 

والتــي تشــكل موضوعاتــه، وهــي  الشــعر  هــذا  فــي 

اضــاءة االغــراض االساســية التــي احتــوى عليهــا هــذا 

النــوع مــن االدب، والــذي يعتبــر )مدرســة خاصــة 

فــي الشــعر( انضــوى تحــت لوائهــا اكابــر الشــعراء، 

 فــي الشــعر يملــك مقومــات 
ً
لتصبــح اتجاهــا خاصــا

الحســينية  القضيــة  بقــاء  مــن  بقائــه  و  اســتمرار 

االدب  لبنــاء  منفــردة  خصوصيــة  تملــك  باعتبارهــا 

النوعي القائم على قضية ) ثار هللا ( والتي ستكون 

ممتــدة مــع الزمــن حتــى يتــم بســط ) نظريــة العــدل 

االلهــي ( علــى االرض باعتبــار ان ) ثــار هللا ( ال يــدرك 

لتــراب  ارواحنــا   ( الحســن  ابــن  الحجــة  بظهــور  اال 

مقدمــه الفــداء ( ، وكــون دم االمــام الحســين )ع( 

يمثــل مــادة االعتــراض علــى االنحــراف الــذي قــاد إلــى 

 وجــورا وســيكون لمــدرك ثــاره 
ً
 االرض ظلمــا

أ
ان تمــال

 
أ
يمــال والجــور،  الظلــم  لهــذا  الموضوعــي  المعــادل 

.
ً
 وعــدال

ً
االرض قســطا

القيم السائدة ومفرداتها في شعر المنبر الحسيني:

لــكل دارس للشــعر الحســيني ان المفــردات  يبــدو 

القيمــة فــي هــذا الشــعر تقتــرب فــي مجمــوع حاالتهــا 

و 
أ
مــن مصــاغ واحــد يــكاد يجمــع منظومــة مركزيــة ا

يجتمــع عليهــا علــى انهــا قطــب رحــى حركــة البيــت 

التــالؤم  ليكــون  المقطوعــة والقصيــدة  و 
أ
ا الشــعري 

وحــدة  إلــى  اضافــة  الموضــوع  وحــدة  علــى   
ً
قائمــا

انتخابهــا  يمكــن  نصــوص  ايــة  وفــي  العضويــة، 

تبــرز عوامــل االشــداد العقيــدي المصبــوغ بالحــس 
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المرهــف وصــدق العواطــف وتجلــي مظاهــر الحــزن، 

ولكــن المشــترك االعظــم واضــح المعالــم يعــود إلــى 

و 
أ
ا النقــد االدبــي )الــذروة المثاليــة(  فــي  مــا نســميه 

)المتكاملــة(، فمــن الوقــوف عنــد مضاهــر الجاللــة 

حيــث االنتســاب إلــى اشــرف خلــق هللا المصطفــى 

الممتــدة  المجــد  ناحيــة  يمثــل  الــذي  االكــرم )ص( 

ثــر الكريمــة لهــذا البيــت مــن نبــل وشــرف 
أ
عبــر الما

والفصاحــة  الســماحة  إلــى  وقيــادة  وريــادة  وعــزة 

والعلــم والحلــم والثبــات المطلــق فــي حــق هللا إلــى 

العســيرة  المخاضــات  اقتحــام  علــى  القــدرة  مطلــق 

بعــد قضيــة غيــر 
أ
التــي تجــاوزت تســجيل المواقــف با

متناهيــة.

النص االول:

وفــي النــص االتــي مــن قصيــدة للســيد رضــا الهنــدي 

يقــول: 

مدامعـــي  وقفـــن  فمـــا  وقفـــت  ولقـــد 

ربـابــــا وقفـــن  بـــل  زينـــب  دار  فـــي 

مهجـــورة يتهـــا 
أ
را حيـــن  وذكـــرت 

التنعابــــــا يـــردد  الغــــراب  منهـــا 
ســـرى لمـــا  محمـــد  ال  ابيــــات 

يـبابـــــا فعـــدن  فاطمـــة  ابـــن  عنهـــا 

غـــاب مـــن  بفتيـــة  العـــراق  ونحـــا 

الغــالبـــــا المـــدرك  تـــراه  كل 

وشـــابت الهيـــاج  شـــب  اتـــوا  صيـــٌد 

شابــــا  
ً
رعبــــا والطفـــل  الدمـــا  االرض 

عصبـــٍة اكـــرم  للديـــن  وتنادبـــت 
أ
وشبابـــــا  

ً
اشـــيابا المعانـــي  ورثـــوا 

من ينتدبهم  للكريهة  يـنتـــــــــــــدب 

 منهـــم ضراغمـــة االســــود غضابــــا

لهــــم غنــــى  كانمـــا  يتمايلـــون 
أ
 وقـــع الضبـــي وســـقاهم االكوابـــــا

محمـــد  ال  دون  مـــن  الـــردى  وجـــدوا   

عـذابــــــا الحيـــاة  وبعدهـــم   
ً
عذبـــا

ابـــن  علـــى  الضـــالل  فـــرق  وتحّزبـــت   

االحزابــــــا فـــرق  بـــدر  يـــوم  فـــي  مـــن 

مفـــردا   فــــيهم  المجـــد  عيـــن  فاقـــام   

اهدابــــا سهامــــهم  عليـــه  عقـــدت 

 احصاهـــم عـــددا وهـــم عـــدد الحصـــى 

حسابــــا الرمـــــال  وهـــم  وابادهـــم 

العــرب  عــادة  علــى   
أ
بــدا قــد  الشــاعر  كان  فــاذا 

االقدميــن فــي مناشــدة الربــوع والبــكاء عندهــا، اال 

 )رومنســيا( عاديــا مــن منطلــق 
ً
انــه لــم يســجل توجهــا

احزانــه  يعــزو  فهــو  االبتدائــي،  العاطفــي  البعــد 

وزفراتــه واالمــه الــى اســباب الــوالء العقيــدي لعصبــة 

الرســول التــي تفرعــت عــن اميــر المؤمنيــن والزهــراء 

يتفجــع  النــه   ،
ً
عقيديــا حزنــه  واقــع  ليكــون   ، )ع( 

علــى عصبــة قدســية كانــت وال تــزال تمثــل اقطــاب 

. هــذه االرض  علــى  الســماء  حضــارة 

يســجل  العقيديــة،  الشــاعر  رؤيــة  خــالل  ومــن 

الميــدان  لحركــة  التقريــري  للوصــف   
ً
انموذجــا

يقــول: حيــث  العريــض  الحســيني 

غـــاب  مـــن  بفتيـــة  العـــراق  ونحـــا 

الغــالبـــــا المـــدرك  تـــراه  كلٌّ 

وهــو حشــد لمفهــوم الشــكل النوعــي للفئــة المقدســة 
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مــد الشاســع، والــذي 
أ
وخارطــة تحركهــا فــي هــذا اال

يعادلــه موضوعيــا القــدرة علــى نيــل المطالــب، وهنــا 

يحفــل الشــعر الحســيني )بواحــدة االبــاء( كمفــردة 

بــارزة، قــادرة علــى المفــاداة بالدمــاء بالشــكل الــذي 

ال يناظــره حــدث اخــر فــي تاريــخ البشــرية جمعــاء 

الشــجاعة  عوامــل  تربــط  هــذه  االبــاء  ميــزة  وفــي 

والعطــاء والحفــاظ المــر، علــى ان هــذا االتجاه ناشــئ 

عــن ســالمة المعتقــد، وصحــة المســار ناشــئة عــن 

صالبــة االيمــان بهــذا المعتقــد حيــث البيــت االتــي:

محمـــد  ال  دون  مـــن  الـــردى  وجـــدوا 

عـذابــــــا الحيـــاة  وبعدهـــم   
ً
عذبـــا

وهــو مضهــر واضــح يســتجلي اســتعذاب الموت دون 

لفــه الشــعر العربــي 
أ
المعتقــد، فــي اطــراء رشــيق لــم يا

الالحقــة  بالمفــردة  المعنــى  يتالطــف   ،
ً
قليــال اال 

الكريمــة وشــهيتها  النفــوس  مــن اريحيــة  المنبعثــة 

للكرامــة وقدرتهــا فــي االســتماته علــى اعتــاب الخلــود 

فــي خــوض عــارم لصــراع عســكري ال يمتلــك ابســط 

مقومــات التكافــؤ العــددي الــذي يقــف امــام النــوع 

المفــادي فــي قولــه:

لهــــم  غنــــى  كانمـــا  يتمايلـــون   
أ
االكوابـــــا وســـقاهم  الضبـــي  وقـــع 

ويســتمر فــي ذات المعانــي الســتظهار ضفتــي الصراع 

تي:-
أ
وشــاطئيه وحــدود التمايــز بينهمــا كاال

ابـــن  علـــى  الضـــالل  فـــرق  وتحّزبـــت 

االحزابــــــا فـــرق  بـــدر  يـــوم  فـــي  مـــن 

مفـــردا   فــــيهم  المجـــد  عيـــن  فاقـــام   

اهدابــــا سهامــــهم  عليـــه  عقـــدت 

 احصاهـــم عـــددا وهـــم عـــدد الحصـــى  

حسابــــا الرمـــــال  وهـــم  وابادهـــم 

الشــاعر  يــدرج  الحســية  التصاعديــة  هــذه  وفــي 

الكربالئيــة  الواقعــة  معطيــات  معالــم  الحســيني 

واالرتبــاط  العقيــدة،  مكنــون  علــى  احتــوت  والتــي 

خاضــت  التــي  النوعيــة  ثــم  ومــن  بهــا،  الروحــي 

اريحيــة  إليهــا   
ً
وتاشــير خارطتــه، مضافــا الصــراع، 

 
ً
، مختومــا

أ
الفــداء وحــب التضحيــة فــي ســبيل المبــدا

بوضــع الحــدود الحائــزة بيــن طرفــي الصــراع كنمــاذج 

الــركام  امــام  المضحــي  االتجــاه  صحــة  علــى  داللــة 

العــددي، وهــذا فــي واقعــه ادب سياســي يؤســس 

مفهــوم صناعــة الشــخصية الحاذقــة المنقــاة القــادرة 

ي بمفهــوم اخــص ) الشــخصية 
أ
علــى ادارة الصــراع ا

.) الحســينية 

النص الثاني:-

للسيد صالح الحلي:

فـــي شـــدوق االراقـــم    طريـــق المعالـــي 

الصـــوارم بـــروق  فـــي  االمانـــي  ونيـــل 

 ومـــن خـــاض امـــواج الـــردى خافـــه العـــدا  

يســـالم لـــم  مـــن  الســـلم  اليـــه  والقـــى 

طابـــت  العيـــش  ذل  خـــاف  ومـــن   

ـــه  ولذلـــه فـــي العـــز طعـــم العالقـــم حيات
 اِمـــْط عنـــك ابـــراد الكـــرى وامتـــط الســـرى  

لنائـــم حـــظ  المجـــد  اغتنـــام  فـــي  فمـــا 

الصيـــٍد    اال  والمعـــروف  العـــز  ومـــا   

الزم ضربـــة  والمعـــروف  العـــز  يـــرى 

 رمـــت فـــي طريـــق العـــز تغتنـــم المنـــى                 
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المغانـــم اســـنى  بالعـــز  الفتـــى  فمـــوت 

طلـــب  فـــي  االهـــوال  لجـــج  وخـــض   

نائـــم احـــالم  االهـــوال  انمـــا  اال  العـــال 

والعـــال    المجـــد  ادرك  لـــم  انـــا  فمـــا   

وفاطـــم علـــي  مـــن  وجـــدي  بجـــد 

 مـــن الضيـــم ان يغضـــي علـــى الضيـــم 

ســـيد نمتـــه ابـــاة الضيـــم مـــن ال هاشـــم

 اذا تنازلـــوا احمـــر الوغـــى مـــن نزالهـــم  

بالمـــكارم الثـــرى  اخضـــر  نزلـــوا  وان 

دماؤهـــا    غســـلتها  لجســـوم  فيـــا   

النواســـم الريـــاح  نســـج  وكـفنهـــا 

وقفة عند النص:

مــن خــالل هــذا النــص تبــرز معالــم وســمات متقدمــة 

وعاليــة افرزهــا العــرق الهاشــمي واقــام عليهــا الفــرع 

المحمــدي العلــوي االكــرم ، والشــاعر يكــرر تكريــس 

انتمائــه إلــى هــذا البيــت ، الــذي لــم يتزحــزح عــن 

مقامــه الكريــم وهــو َتَرُســم طريــق المعالــم والقــدرة 

علــى صياغــة انمــوذج تاريخــي كريــم، يحمــل مبــادئ 

الشــريعة الســماوية ويدافــع عنهــا.

وال بد ان يكون من اعلى سنام في النوعية العربية 

فة الشــرف 
أ
و كمــا قــال االمــام الباقــر )ع( ) مــن شــا

أ
ا

الشــاعر  نــرى  ولــذا  البــاذخ (2 ،  والمجــد  الشــامخ 

الســيد صالــح الحلــي يؤكــد انتمــاءه إلــى هــذا الفــرع 

الكريــم فــي تحقــق رائــع للحظــات صــدق الشــاعر مــع 

 الماثــر الكريمــة لهــذا المقلــع 
ً
ذاتــه، وهــو يعلــم يقينــا

اليــه  اشــرنا  مــا  االتــي  البيــت  فــي  وتلحــظ  الغنــي، 

بوضــوح مفلــق حيــث يقــول:

الضيـــم  علـــى  يغضـــي  ان  الضيـــم  مـــن 

ســـيد نمتـــه ابـــاة الضيـــم مـــن ال هاشـــم

 
ً
ثــم يضيــف إلــى كرامــة النســب وعلــو المجــد معــادال

لمقتضيــات  النوعــي  التــوازن  بــه  يؤســس  اخــر 

هــذا الشــرف مــن حفــاظ وشــجاعة وكــرم وســماحة 

يقــول: اذ  واحســان 

هم شرعوا نظم الفوارس بالقنا  

الجماجـــم نثـــر  بالبيـــض  شـــرعوا  كمـــا 

اذا نازلـــوا احمـــر الوغـــى مـــن نزالهمـــوان 

بالمـــكارم الثـــرى  اخضـــر  نزلـــوا 

والرقــم المضــاف فــي محتــوى هــذه القصيــدة يمثــل 

)الــذروة( فــي عطــاء النــوع االنســاني المحتــوي علــى 

هــذه الخصــال الكريمــة باالريحيــة الكائنــة فــي بــذل 

وتوثيــق  ترابــط  فــي  الســماء  لرســالة  فــداء  االرواح 

لوحــدة القصيــدة الموضوعيــة اضافــة إلــى وحدتهــا 

العضويــة، وذلــك باكمــال عوامــل االنتمــاء الكريمــة 

كمــا نــراه فــي البيــت االتــي:-

دماؤهـــا  غســـلتها  لجســـوم  فيـــا 

النواســـم الريـــاح  نســـج  وكـفنهـــا 

الشــعر  فــي  المنبريــة  القصيــدة  نــرى  هنــا  ومــن 

اســتضهار  إلــى  )النعائيــة(  تتعــدى  الحســيني 

االنمــوذج الرائــد فــي القضيــة الحســينية مــن خــالل 

ومشــتركاته  الريــادة  هــذه  لمقومــات  الكريــم  االداء 

فــي االنتمــاء والشــرف والحفــاظ والشــجاعة والكــرم 

والتضحيــة. والمفــاداة  والســماحة 

النص الثالث:

للسيد صالح القزويني:
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كم اودعوا عشية ودعوا  

تدمـــع3 عيـــوٌن  تؤججهـــا   
ً
ُحرقـــا

عربتـــي  مســـافح  فكـــوا 

اثـــر الـــركاب مشـــيٌع ومّشـــيع وتصّبري 

ادمعيـــكال  تجفـــف  حرقـــي  فـــال  ابكـــي 

االدمـــع الحريـــق  والتطفـــي 

إلىقوله:

 
ً
مفضعـــا  

ً
خطبـــا الحدثـــان  حـــدث 

أ
ا مـــا 

افظـــع منـــه  الســـبط  وخطـــــب  اال 

فـــوق  وراســـه  يبـــاح  دمـــه 

رمـــاح وشـــلوه بيـــن الصفـــاح مـــوزع الـــ 

هلل اقماٌر افلن بكربـــــال  

مـــــطلع والمــــحصب  بيثـــرب  ولـــه 

و قفـــرت 
أ
انســـت بهـــم ارض الطفـــوف ا

االرفـــع والمقـــام  يثـــرب  عرصـــات 

طـــف بـــي علـــى مغنـــى الطفـــوف وقـــل 

بـــك مــــودع  اعلمـــت مـــن 
ً
مســـتعبرا له 

والــــــذي             االئمـــة  ابـــو  االمـــام  فيـــك 

مـجمــــع واالمــــامة  للنبـــوة  هـــو 

وتــــحت  الشـــفاء  بتربتـــه  مولـــى 

يـسمـــــع داع  كل  مـــن  الدــــعا  قبتـــه 

البتـــول  ابكـــى  الـــذي  فيـــك 

وله الرسول وصنوُه متفجـــــع ونـجلهـا   

الكســـاء  اصحـــاب  فحيـــاة 

 صرعـوا
ً
وبيوم مصرعه جميعا حياتـــه 

مـطـلــــع  للكواكـــب  فانـــك  فافخـــر 

َمجمـــــع للمالئكـــة  نـــك 
أ
فا  

أ
واهــــنا

عليــك مــــن علـــيائه  وضمنت ما ضــمن الُغري وانما 

تتـفرع

وهــذا النــص الشــعري مــن اكـثــر النصــوص المنبريــة 

المنبــر  اكابــر رواد واعمــدة   ســيما وان احــد 
ً
ذيوعــا

الحســيني وهــو الشــيخ الشــهيد عبــد الزهــراء الكعبــي 

فاصبــح  كمقدمــة،  االربعينيــة  ذكــرى  فــي   
أ
قــرا قــد 

الســماء  ارث  ينعــى   
ً
بكائيــا  

ً
ثوريــا  

ً
اعتباريــا  

ً
نشــيدا

التعبيريــة،  العواطــف  المشــاعر واصــدق  ارق  فــي 

متشــابكة فــي عــروق العقيــدة مســتفظعة العــدوان 

اروع  مــن  واحــدة  فــي  النبــوة  خاتــم  ســليل  علــى 

عــن  التســاؤل  تحتضــن  والتــي  المعانــي  نفائــس 

فرديــة الــروح المكــررة لرســول الســماء االعظــم )ص( 

، ومقــدار االدراك النوعــي والفهــم المعرفــي لحقيقــة 

الواقعــة العظيمــة وصاحبهــا ونتوقــف ازاء ذلــك عنــد 

قــول الشــاعر 

 
ً
مفضعـــا  

ً
خطبـــا الحدثـــان  حـــدث 

أ
ا مـــا 

افظـــع منـــه  الســـبط  وخطـــــب  اال 

فـــوق  وراســـه  يبـــاح  دمـــه 

ــلوه بيـــن الصفـــاح مـــوزع الـــ   رمـــاح وشـ

ولـــه  بكربــــــــال   افلـــن  اقمـــاٌر  هلل 

مـــــطلع والمــــحصب  بيثـــر 

و قفـــرت 
أ
انســـت بهـــم ارض الطفـــوف ا

االرفـــع والمقـــام  يثـــرب  عرصـــات 

ثــم ينقلــب الشــاعر إلــى تجاهــل العــارف فــي امعــان 

دقيــق الستشــعار حجــم الفجيعــة وفداحة الخســران 

المــة  النفســي  المبنــى  وهشاشــة  الوعــي  وتراجــع 

اســلمت النــور المقــدس ســبط رســوا هللا )ص( إلــى 
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ايــدي االعــداء، فيقــول: 

طف بي على مغنى الطفوف وقل له   

؟ مـــودع  بــك  مــن  اعلمــت   
ً
مســتعبرا

وهنــا يبــرز التمثيــل الحقيقــي فــي الواقــع العقيــدي، 

العبــرة  عظيــم  عــن  تتســاءل  الشــاعر  يجعلــك  اذ 

باســلوب الَعبــرة البكائيــة علــى بقيــة اهــل الكســاء 

حيــث جعلهــم العلــي القديــر ) علــة الكائنــات ( لتاتي 

االجابــة عــن طبيعــة المعرفــة الحقــة ببيانهــا الجلــي:

والــــــذي   االئمـــة  ابـــو  االمـــام  فيـــك 

مـجمــــع واالمــــامة  للنبـــوة  هـــو 

وتــــحت  الشـــفاء  بتربتـــه  مولـــى 

يـسمــــع داع  كل  مـــن  الدعـــــا  قبتـــه 

ونـجلهــــا    البتـــول  ابكـــى  الـــذي  فيـــك 

متفجـــــع وصنـــوُه  الرســـول  ولـــه 

حياتــــــه  الكســـاء  اصحـــاب  فحيـــاة 

صرعــــوا  
ً
جميعـــا مصرعـــه  وبيـــوم 

فــي  الشــاعر  إليــه  اوصلنــا  الــذي  المحتــوى  وهــذا 

خــط ســير قصيدتــه العمالقــة ينــم عــن عمــق فكــري 

إلــى قواعــد االيمــان والتمســك  المنبــر  يدلــي شــعر 

باشــرعة االعتقــاد التــي ابحــرت فــي قصيــدة واحــدة 

وارتباطــه  الشــيعي(  العقــل  )مكونــات  اعمــاق  الــى 

باالمامــة واالئمــة صلــوات هللا عليهــم، باعتبارهــم 

صمامــات امــان الهيــة تدفــع عــن البشــرية عوامــل 

التحريــف وتحصنهــا مــن عوامــل التعريــة الفكريــة 

وتدفــع عنهــا التهميــش والتســطيح، وعقــد الصغــار 

والنــص  والذوبــان،  التبعيــة  وعوامــل  والذيليــة 

و 
أ
ا نقديــة  محاكمــة  ي 

أ
ا يريــد  ال  ايدينــا  بيــن  الــذي 

يعلــن  مــا  بقــدر  المعالــم  اســتقصاء  فــي  اســتطراد 

بيــن  ويســتطلعها  الوضــاءة  العالقــة  هــذه  عــن  هــو 

الســلب وااليجــاب، كمــا لــو كانــت العمليــة )عمليــة 

البشــرية(. للحــواس  نتشــيط  اعــادة 

التاريخــي والمحصلــة  الناتــج  إلــى  نــراه يخلــص  ثــم 

القيمــة بضوابطهــا النوعيــة فــي نشــر رايــة المحتويات 

 ( الحســين  باعتبــار  القصيــدة،  بهــا  اكـتظــت  التــي 

 
ً
 مطلقــا

ً
عليــه الســالم ( مدرســة علويــة لالبــاء ورائــدا

ونســخة  الديــن  الثبــات   
ً
مقدســا  

ً
ورمــزا للتضحيــة 

مفــردة فــي العطــاء، وقــد اســتطيع ان اطلــق مائــة 

تعبيــر مــن هــذا القبيــل اســتنادا إلــى قــول الشــاعر:

مـطـلــــع  للكواكـــب  فانـــك  فافخـــر 

َمجمـــــع للمالئكـــة  نـــك 
أ
فا  

أ
واهــــنا

 بهــذه القصيــدة، 
ً
نــي مبهــور تمامــا

أ
وال اخفــي القــول با

و رثائيــة تالمــس شــغاف العواطــف 
أ
ال كـقطعــة فنيــة ا

وتداعب منسرب الدمع على الضحية العظمى، بل 

امكانيــة شــاعرها فــي احتــواء معالــم التقديــس وفهــم 

الصــراع باســلوب حضــاري عبــر قصيــدة تقليديــة، 

المشــرف  واالنحــدار  التقديــس  معالــم  بهــا  بــرزت 

مــن البيــت النبــوي ووحــدة االتصــال بــه، وفظاعــة 

والرســالة  ديمومتهــا  الحيــاة  اعطــى  الــذي  مصرعــه 

 عــن ان ســيد الشــهداء ) عليــه 
ً
اســتمراريتها فضــال

انحــدار  واالمامــة وحيــث  النبــوة  ( مجمــع  الســالم 

عنــه المعصوميــن )ع( وهــو مــن اوســع ابــواب رحمــة 

هللا ، حيــث الشــفاء بتربتــه واســتجابة الدعــاء تحــت 

تجعــل  رصينــة  عوامــل  مجموعــة  المقدســة  قبتــه 

 إليهــا 
ً
الحــس االنســاني يتفاعــل معهــا بقــوة مشــدودا
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ونفســية  وعاطفيــة  وعقيديــة  حيثيــة  جوانــب  مــن 

إلــى تعــدد اشــعاعات واشــراقات  وحركيــة، اضافــة 

االبــداع فــي بيتهــا الشــعري .

النص الرابع:

للسيد صالح بحر العلوم:

م روح النبوة تصعُد  
أ
روُحك ا

أ
ا

مـــن االرض للفـــردوس والحـــور ســـجُد ؟

القنـــا  علـــى  الرســـول  راس  م 
أ
ا ســـك 

أ
ورا

؟ يـــــردد  راح  الكهـــف(  )اهـــل  بايـــة 

وصدرك ام مستودع العلم والحجا 

لتحطيمـــه جيـــش مـــن الجهـــل يعمُد !!!؟

فذاب 
ْ
تنـــــهدت الكـتـــاب(  )ام  م 

أ
ا مـــك 

أ
وا

؟ المتنـــهـــــد  قلبهـــا   
ً
نشـــيجا

الســـماء  االرض  وشـــاطرت 

فواحدة نتعى واخــرى تــعدُد بشجوها 

ببيتـــه  العـــزاء  )الوحـــُي(  نصـــب  وقـــد 

) محمـــد   ( والمعــــــزى   
ً
حـــدادا عليـــك 

صـــدرُه  الخيـــل  داســـت  ذبيـــح  واي 

َتَتَجمــــــُد ذكـــــره  مـــن  وفرســـانها 

محمـــد  روح  الـــروح  ان  تـــدر  الـــم 

؟ ُمتجســـد   ) ســـبطه   ( فـــي  كـقرانـــــه 

كاهلهـــا  الخيـــول  تلـــك  علمـــت  فلـــو 

احمـــُد الســـنابك   تحـــت  الـــذي  بـــان 

فرســـانها  علـــى  لثـــارت 

عليهم كما ثــاروا بها وتمردوا وتمردْت 

نـــوره  البـــدر  يغبـــط   
ً
نحـــرا الغـــيُّ  فـــرى 

فرقــــُد للحـــق  منـــه  عـــرٍق  كل  وفـــي 

ن رسول هللا قال لقومــه  
أ
كا  

وتشـــددوا عترتـــي  مـــن  وتركـــم  خـــذوا 
عندمــا نعمــد إلــى تحليــل محتــوى هــذا النــص، تبــرز 

تســاؤالت  تثيرهــا  فرقــة  عالمــات  مجموعــة  امامنــا 

الشــاعر، وكانــه ينطــق مــن دائــرة ) حــس ابداعــي ( 

 مــن المشــتركات العقيديــة مــع عــدم 
ً
ســس منطلقــا

أ
يتا

اغفالــه لتقريريــة التاريــخ .

فبعــد التســاؤل االول يكشــف النــص مــراد الشــاعر 

وجــده  )ع(  الشــهيد  بالســبط  الروحيــة  بالوحــدة 

الرســول االعظــم )ص( وكانــه يعــد اســتعراض قــول 

الرســول )ص( : ] حســين منــي وانــا مــن حســين [ 

روُحــك 
أ
مؤكــد الرابطــة الدمويــة بينهمــا حيــث يقــول: ا

م روح النبــوة تصعــُد ؟
أ
ا

المبــادى  قلــوع  تلــوح  القصيــدة  ابيــات  تقــدم  ومــع 

وحــدة  الشــاعر  عليهــا  اوقــف  التــي  المشــتركة 

ســك 
أ
موضوعه، ســيما انه يعيد التســاؤل بقوله : ورا

س الرســول علــى القنــا، وبعــد الــراس يســتعرض 
أ
ام را

صــدر االمــام باعتبــاره خزانــة العلــم والعقــل، والتــي 

قوبلــت بعدوانيــة وقحــة حيــث عمــد جيــش الجهــل 

إلــى تحطيمهــا.

وبعد:

نوعيــة  اســتعراض  فــي  الشــاعر  اســتمرار  فــان 

علــى  والعقيديــة  والجســدية  الروحيــة  المشــتركات 

 بالــروح 
أ
مــا نــراه مــن تدفــق مجموعــة محتويــات تبــدا

وروح النبــوة، الــراس المرفــوع علــى القنــا والصــدر 

المســتودع، االم، وام الكـتــاب ، مشــاطرة االرض 

مــن قبــل الســماء فــي ادراك الفجيعــة حيــث بكــت 
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، ثــم تاتــي مفــردة الوحــي التــي تعــزي 
ً
الســماء دمــا

 إلــى المنعطــف العدوانــي 
ً
الرســول )ص( ، وصــوال

 
أ
تطــا بينمــا  الذبيــح  بذكــر  تتهجــد  التــي  للفرســان 

النــص  يعــود  ثــم  ومــن  الكريــم،  صــدره  خيولهــا 

الروحــي االول مــا بيــن الرســول وســبطه فــي قــول 

تســتعرض  حســابية  موازنــة  اعــادة  وفــي  الشــاعر، 

: الكريــم  الصــدر  َوْطء  الخيــل  رفــض 

محمـــد   روح  الـــروح  ان  تـــدر  الـــم   

؟ ُمتجســـد   ) ســـبطه   ( فـــي  كـقرانـــــه 

 فلو علمت تلك الخيول كاهلها  

بـــان الـــذي تحـــت الســـنابك ) احمـــُد (

فرســـانها  علـــى  لثـــارت 

وتمردْت  عليهم كما ثــاروا بها وتمردوا

فــي حالــة علمهــا بــه الرســول االكــرم )ص( وتتالحــق 

الواعيــة  المعرفيــة  بالســمة  النابضــة  العوامــل 

الصــراع  مفــردات  فــرز  فــي  التضحيــة  النمــوذج 

واالنكســار النوعــي الناتــج عــن الهزيمــة االخالقيــة 

عليــه   ( الشــهيد  الســبط  مقتــل  إلــى  قــادت  التــي 

المشــرقة  الكريمــة  النوعيــة  وانتصــار   ) الســالم 

: حيــث

نـــوره  البـــدر  يغبـــط   
ً
نحـــرا الغـــيُّ  فـــرى 

فرقــــُد للحـــق  منـــه  عـــرٍق  كل  وفـــي 

ن رسول هللا قال لقومــه  
أ
كا

وتشـــددوا عترتـــي  مـــن  وتركـــم  خـــذوا 

ومــع الطــرح المكــرر لواقــع التــردي تبــرز مشــتركات 

التعملــق بالشــهادة لــدى الجانــب الصحــي المضحــي 

كســبت النــص 
أ
كعالمــات فارقــة غايــة فــي االيجابيــة ا

النوعيــة  الرابطــة  بيــن  مــا  عقيديــة  معانــي  الرشــيق 

تحتــوي  مترابطــة  عناصــر  كمجموعــة  والعضويــة 

علــى مرتكــز واضــح يؤســس مشــتركاته علــى النــص 

الرســول،  راس  النبــوة،  روح  بيــن  مــا  االيمانــي، 

االشــراق  وســبطه،  محمــد  الوحــي،  الكـتــاب،  ام 

القدســي المتوحــد فــي الحالتيــن )الرســول وســبطه( 

واالنعــكاس المضــاد للتشــبيه فــي البيــت االخيــر .

لــوازم معرفيــة تنطلــق مــن محــور واحــد تحفــل بهــا 

وتؤكــد  التاريــخ،  فحــص  تمــارس  شــعرية  قطعــة 

نوعيــة ايمانهــا باالطــراء لشــخص الرســول االعظــم 

)ص( مــن خــالل ســبطه الشــهيد ) عليــه الســالم( 

مــن خــالل دائــرة شــعاع معنــوي مترابــط، عندمــا 

 إلــى العلــو والقداســة 
ً
يجــري تفكيكــه يعــود منتســبا

تصنــف  واعيــة  اســتعراض  مــراة  علــى  والعطــاء، 

الصــراع وتجــدول االبعــاد والمفاهيــم علــى حقيقــة 

الســماء وحضارتهــا. رســالة  وهــي  واحــدة 

النص الخامس:

للسيد جعفر الحلي:

مظلــــم   
ٌ

ليــــل علـــّيِ  الصبـــاح  وجـــه 

محـــرُم علـــــَي  ايامـــي  وربيـــع 

ساهــــٌران  بانـــي  لــــي  يشـــهُد  والليـــل 

فهومـــوا الرقـــاد  للنـــاس  طـــاب 

ملــم  
ْ
من قرحة لـو انـها ِبيل

َيلْملـــــُم وســـاخ  جواُنبـــه  ُنِســـَفْت 

ضرامـــُه  يشـــب  وغـــى  بيـــوم  لـــي  مـــن 

فيهـــرم منـــه  الطفـــل  فـــود  ويشـــيُب 
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نَّ الدهر من عاداتـه  
أ
ُت ا

ْ
ما خل

الضيغـــم  
أ
ويظمـــا بـــه  الـــكالب  تـــروى 

وهـــو  االمــــوي  ويقـــدم   ((

ر العـلوي وهو مقـدم (( وُيؤخَّ ُمَؤَخر 

علـــى  يبيـــت  فاطمـــة  ابـــن  مثـــل 

يتنعــــُم!!! لذاتـــــه  فــــي  ويزيـــد  الضمـــا 

ابـــن  علــــى  الدنيـــا  ويضيـــق 

حتى تقاذفه الفضاء االعظــُم محمٍد 

ابنهـــا  وهـــو  مــــكة  عـــن  انجلـــى  وقـــد 

وزمـــزُم الحطيـــــم  تشـــرفت  وبـــه 

خائفـــا  المدينـــة  مـــن  الحســـين  خـــرج 

يتكـتــــم  
ً
خــــائفا موســـى  كخـــروج 

ركابـــِه   
َ

ُبـــْدُن ُيريـــُح  ايـــن  يـــدر  لـــم 

ُمحـــّرُم علــــيه  وى 
أ
المـــا فكانمـــا 

عبْست وجوه القوم خـوف المـو 

مبتســـُم ضاحـــك  فيهـــم  والعبـــاس  ت 

قلـــب اليميـــن علـــى الشـــمال وغـــاص فـــي 

الـــرؤوس ويحطـــُم االوســـاط يختطـــُف 

نكصــــا  الفـــوارس  الفضـــل  ابـــو  وثنـــى 

يهزمـــــوا ن 
أ
ا ثباتهـــم  شـــدَّ 

أ
ا وا 

أ
فـــرا

  
ً
متقدمــــــــا لـــُه  س 

أ
بـــا ذو  ماكـــر 

المتقـــــــدُم وراســـه  وفـــرَّ  اال 

غـــدا  حتـــــى  برمحـــه  الخيـــول  صبـــغ 

واالدهــــــُم لونهـــا  اشـــقر  ّســـيان 

ملمومـــــة  علـــى  غضابنـــا  اشـــتد  مـــا 

المبــــــرُم البـــالء  بهـــا  وحـــّل  اال 

شـــجاعةفيها  ابيـــه  مـــــن  تـــوارث  بطـــل 

ترغـــم الضاللـــة  بنـــــي  انـــوف 

ســــه  
أ
با مـــــن  بشـــدة  الســـالح  يلقـــى 

تحطـــُم والرمـــــاح  تلثـــُم  فالبيـــض 

بالجماجـــم  يخطـــُب  فانصـــاع 

فالسيف ينثر والمثقف ينظــُم والكلى 

عنـــده  الفــــواطم  العطـــش  تشـــتكي  و 
أ
ا

المفعـــُم الفـــرات  صعدتـــه  وبصـــدر 

لو مَد ذو القرنيـن دون وروده  

نسفته همتُه بما هو اعظـــُم 

الرتقـــى  المجـــرِة  نهـــر  اســـتقى  ولـــو 

ســلـــــُم الــــيه  ذابلـــه  وطويـــل 

ربيعـــة  منـــه  ايـــن  الظعينـــة  حامـــي 

مكــــــّدُم ابيـــه  عليـــا  مـــن  ايـــن  ام 

في كـفه اليسرى السقاء يقـله 

المخـــــذًم الحســـام  اليمنـــى  وبكـفـــه   

هـــارٍب  نزعــــة  االقـــدام  لـــى  اإ ولـــه 

يسلـــــــُم بالتقـــدم  هـــو  نمـــا 
أ
فكا

 
ً
خلــــتهجبال المطهـــر  ركـــب  اذا   

ٌ
بطـــل

مطــــــهم فيـــه  يخـــف  اشـــم 

واننــــيفي  الصقيـــل  بصارمـــه   
ً
قســـما

اقســـُم ال  الســـما  صاعقـــة  غيـــر 

بســـيفه  الوجـــود  لمحـــا  القضـــا  لـــوال 

ويـــــحكُم يشـــاء  مـــا  يقضـــي  وهللا 

وانــــه  المرهفـــات  يديـــه  حســـمت 

حـــــسُم
أ
ال حدهـــن  مـــن  وحســـامه 

فليتـــــُه  العلقمـــي  بجنـــب  وهـــوى 

العلــــــقُم يـــداُف  بـــه  للشـــاربين 
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وطرفـــه  الحســـين  لمصرعـــه  فمشـــى 

متقســـــم وبينـــــه  الخيـــام  بيـــن 

نــهُ 
أ
الفاه محجوب الجمال كا

ُملتــــــُم الوشـــيج  بمنحطـــم  بـــدر   

 عليه ودمعــهُ 
ً
كب منحنيا

أ
فا

عنـــدُم هــــو  كانمـــا  البســـيط  صبـــغ   

 
ً
قد رام يلثمه فلم ير موضـعا

فيلـــــثُم الســـالح  حـــّز  يدمـــر  لـــم   

صيحـــة  البـــوادي   
أ
مـــال وقـــد  نـــادى 

تتالـــــُم لهولهـــا  الصخـــور  صـــم 

خل 
أ
خي يهنيك النـعيم ولم ا

أ
 ا

أ
ا

منعـــُم نـــت 
أ
وا ارزا  بـــان  ترضـــى   

محمـــد  بنــــات  يحمـــي  مـــن  خـــي 
أ
ا  

أ
ا

يرحـــم ال  مـــن  يســـترحمن  صـــرن  ان 

العـــدا  بــــه  يـــذل  مـــن  حســـامك  هـــذا 

يــتقـــــدُم بــــه  مـــن  هـــذا  ولـــواك 

هّونت يا ابن ابي مصارع فتيتي 

لـــــُم
آ
ا هـــو  الـــذي  يســـكنه  والجـــرح   

الفضيـــع  مصرعـــك  بيـــن  مـــا 

اال كمـــا ادعـــوك قــــبل وتنعـــــُم ومصرعي 

اننـــــي  الشـــريعة  صـــدر   
ً
مالـــكا يـــا 

مــــتمم بـــكاك  فــــي  عمــــري  لقليـــل 

النــص الــذي بيــن يدينــا لشــاعر متميــز هــو الســيد 

اجبــرت  التــي  الشــهيرة  وبقصيدتــه  الحلــي  جعفــر 

الخطبــاء علــى اعادتهــا علــى المنبــر الحســيني ، االمــر 

الــذي جعلهــا تتــردد علــى الســنة اجيــال متعــددة، 

ولســنا نريــد ان نســتعرض مكامــن هــذه القصيــدة 

فنيــة  بذائـقــة  التعامــل معهــا  فنيــة يمكــن  كـقطعــة 

 ) الطفــوف  بطــل   ( مــع  تتعامــل  كونهــا  ابتدائيــة، 

كبطــل فــي قطعــة ادبيــة، بــل النهــا بــدات بمنهــج 

ملحمــي يركــب ظهــر )التراجيديــا( فــي الوصــول إلــى 

المعالــم الكريمــة فــي اول اســتنطاق لنــص حســيني 

يبــدا بالمعياريــة التــي تعبــر عــن حالــة كارثيــة خطيرة 

دت إلــى مــا قالــه الشــاعر:
أ
فقــدت معــادالت توازنهــا فــا

نَّ الدهر من عادتـه  
أ
ُت ا

ْ
خل  

 الضيغـــم
أ
    تـــروى الـــكالب بـــه ويظمـــا

علـــى  يبيـــت  فاطمـــة  ابـــن  مثـــل   

يتنعــــُم!!! لذاتـــــه  فــــي  ويزيـــد  الضمـــا 

محمـــد  ابـــن  علــــى  الدنيـــا  ويضيـــق   

االعظـــــُم الفضـــاء  تقاذفـــه  حتـــى 

وهــو استشــعار معمــق وغيــر بــؤري لحجــم الفجيعــة 

لتكــون عوامــل اطــالق المحتــوى الــذي ثنــاه النــص 

كواعيــة ومدركــة لطبيعــة العمــل العســكري الخــالق 

) لبطــل الطفــوف ( فــإذا كانــت شــرارة اطــالق هــذه 

القصيــدة، ومضــة محركــة ال تنطــوي علــى عوامــل 

إلــى  ادى  مشــرق  حــزن  عوامــل  بــل  ســوداوية، 

االعــداء  بذلــك  شــهد  كمــا  مذهــل،  صــراع  خــوض 

قبــل االصدقــاء، فكانــت البدايــة تقــول: 

مظلــــم   
ٌ

ليــــل علـــّيِ  الصبـــاح  وجـــه 

محـــرُم علـــــَي  ايامـــي  وربيـــع 

بــل وصفــه  ابتدائيــا،  ليــس هاجســا  لعمــري  وهــذا 

تنطلــق مــن االعمــاق البــراز حالــة )االنحــدار الجماعــي ( 

إلــى الســطح، وكيــف ســتتم معادلــة هــذا  المعلــن 

المركــب المعتــل، اال بانمــوذج نوعــي حرســه االجــل 
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القــدرة  مشــاريع  فاطلــق   
ً
حارســا باالجــل  وكـفــى 

ابوابــه،  اوســع  مــن  التاريــخ  اقتحــام  النوعيــة علــى 

اوليــس هــو شــبل بطــل التاريــخ المطلــق ومرتكــز 

العطــاء االكبــر  فــي اكـثــر الحــروب شــدة فــي التاريــخ 

؟ والمكمــن الــذي يقــود اليــه الســيد جعفــر الحلــي، 
يتجــاوز  عندمــا  ســاطع  بوضــوح  النــوع  هــذا  يبــرز 

 
ً
ســاة إلــى المواجهــة وكانــه يصنــع عالمــا

أ
اعتــاب الما

يقــول:  عندمــا 
ً
جديــدا

عبْســـت وجـــوه القـــوم خــــوف المــــوت 

مبتســـُم ضاحـــك  فيهـــم  والعبـــاس 

 فــي 
أ
 جــدا

ً
ومــع ذلــك فالــدرج التوصيلــي كان ناجحــا

إلــى مســير  الحــرب  مــن قدحــة  الشــاعر وفكــره  يــد 

الحســين )ع( إلــى مصــرع اخيــه فــي عســر مخــاض 

 حيــث:
ً
لــم يذكــر تاريــخ )ابنــاء ادم( مثلــه ابــدا

الحســـين  لمصرعـــه  فمشـــى   

وطرفـــه بيـــن الخيـــام وبينـــــه متقســـــم

الذابــة  تالصقــت حروفــه  شــعري  بيــت  عمــارة  فــي 

وابعــاد  تكشــف حجــم  لغــة  فــي  الكلمــات  معــادن 

 ) االعظــم  بطلــه   ( فقــدان  بيــن  الذئبــي  االســتفراد 

)وقائــد جيشــه( و ) خوفــه علــى النســاء ( و )بهيميــة 

العــدوان(، لتكــون هــذه مثابــة تشــكل وثبــة هادئــة 

للمواجهــة المنفــردة امــام جيــش لجــٍب تعتمــل فــي 

صــدره مكونيــه ابشــع عوامــل العــدوان ضــد اشــرف 

النوعيــات المقدســة ، مــع ذلــك كان ال بــد لتعبيــرة 

 يظهــر االعتــزاز ) بالبطــل 
ً
العواطــف ان ترســم تعبيــرا

المفقــود ( فكانــت:

نــهُ 
أ
الفاه محجوب الجمال كا  

ُملتــــــُم الوشـــيج  بمنحطـــم  بـــدر   

 
ً
قد رام يلثمه فلم ير موضـعا  

فيلـــــثُم الســـالح  حـــّز  يدمـــر  لـــم   

وقــد اخــذت معياريــة التوجيــه تقــود الوصفيــة إلــى 

مكامــن عظيمــة فــي النفــس الكريمــة لســيد الشــهداء 

)ع( حيــث يقــف وســط المواجهــة وامــام االنكســار، 

بالتســليم الــذي يلغــي ذل االنكســار، وكانــه مــاض 

لبنــاء حيــاة جديــدة يقتضيهــا الصــراع ويحملــق بهــا 

التاريــخ حيــث يقــول )ع( :

ــي  ــارع فتيتـ ـــي مصـ ــن اب ــا ابـ ـــت يـ هّون  

لـــــُم
آ
ا هـــو  الـــذي  يســـكنه  والجـــرح 

اننـــــي  الشـــريعة  صـــدر   
ً
مالـــكا يـــا 

مــــتمتم بـــكاك  فــــي  عمــــري  لقليـــل 

اشــارة إلــى اســتكمال المهمــة الكريمــة التــي جعلــت 

رجحــان كـفــة الميــزان الحــق يقـــــــــــــــــــوم بــدم الحســين

 ) عليــه الســالم ( فــي مغالبــة عامــرة بنفائــس االفعال 

فعــاد  عاشــوراء،  ادخــرت  التــي  للنوعيــة  العــذراء، 

علــى  الوقــوف  دون  عــام  كل  يســتعرضها  التاريــخ 

مطلــق اســرارها.

ومــع هــذا فهــذه النصــوص درســت مــن زاويــة واحــدة 

 لتحليــل 
ً
 واستكشــافا

ً
، وانمــا اســتظهارا

ً
ليــس نقــدا

المحتــوى.

هنــاك  ان  عليهــا،  افــق  ان  اريــد  التــي  والخالصــة 

مجموعــة عوامــل اشــتراطية لهــذا النــوع من الشــعر، 

االنســاني  الكيــان  اعمــاق  مــن  منبعثــة  اصلهــا  هــي 

ي بمعنــى انهــا )ال 
أ
وليســت مفروضــة مــن الخــارج، ا

بقــدر  الخارجــي(  واالرخــاء  الشــد  لعوامــل  تخضــع 
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مــا تكــون ادوات تفاعــل ذاتيــة، ربطــت العاطفــة 

مــع العقــل وااليمــان باالبــداع، والفجيعــة ممتزجــة 

فــي  القداســة  بعوامــل  ومرتبطــة  الفــداء،  بالــوان 

تكويــن ملونــات الحــس االبداعــي تقفــز إلــى الســطح 

مــع طواعيــة اللغــة، بفعــل مؤثر عقيدي، اســتوجب 

والخضــوع  واالبــاء  والثــورة  النوعــي،  االطــراء 

والتســليم للخالــق فــي ملحمــة تــم عبرهــا اســتجالء 

نــوع  فــي  واحساســاته  االنســاني  النــوع  مطــرزات 

 عــن 
ً
 عــن التجــاوزات وابتعــادا

ً
منهجــي ملتــزم، بعيــدا

االبتدائيتيــن. والتعبئــة  التعميــة  و 
أ
ا اللبــس 

والحمد هلل رب العالمين .
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الخيارات الدستورية لعراق

 ما بعد الحرب

بقلم/ بيتر سلكلت
ترجمة: المعهد العراقي للحوار بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  العثمانــي:  العــراق 

الحــرب  ونهايــة  عشــر  الســادس  القــرن  نهايــة 

ممــا  االعظــم  الجــزء  يمثــل  االولــى  العالميــة 

فــي  اكـثــر  و 
أ
ا محافظتــان  العــراق  االن  يســمى 

المناطــق  وكانــت  العثمانيــة  االمبراطوريــة 

 عليهــا 
ً
الشــمالية والجنوبيــة فــي العــراق متنازعــا

مــن قبــل الدولــة الصفويــة الفارســية المتمركــزة 

ــز وبعدهــا فــي اصفهــان  ــادئ االمــر فــي تبري فــي ب

اســطنبول  فــي  المتمركــزة  العثمانيــة  والدولــة 
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وكان الشــاه الفارســي عبــاس فــي نهايــة فتــرة حكمــه 

اراضــي  ضــم  يحــاول   )1629  -1588( الطويلــة 

جنوبــي العــراق إلــى امبراطوريتــه لكــن هــذا مثل اخر 

جهــد مــن نوعــه، علــى الرغــم مــن ان الحــدود بيــن 

العثمانيــة  واالمبراطوريــة  الفارســية  االمبراطوريــة 

تــم تخطيطهــا مــن قبــل بعثــة الحــدود الروســية – 

االنكليزيــة فــي عــام 1914 اال ان الحكــم العثمانــي 

منتصــف  بيــن  منافــس  بــدون  اســتمر  »للعــراق« 

القــرن الســابع عشــر ونهايــة االمبراطوريــة العثمانيــة 

عــام 1918 .

 ان كلمــة »العــراق« هــي تســمية حديثــة بمعنــى ان 

مــا اصبــح دولــة ليــس لــه وجــود مســتقل قبــل تســوية 

الســالم بعــد الحــرب العالميــة االولــى، ورغــم حقيقــة 

ان العــراق يتكــون مــن ثالثــة اقاليــم عثمانيــة وهــي 

تلــك  مــن  اجــزاء  فــان  والموصــل  وبغــداد  البصــرة 

للدولــة  الحاليــة  الحــدود  خــارج  امتــدت  االقاليــم 

فــي فتــرات متعــددة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر 

 مــن اقليــم الموصــل امتــد إلــى مــا 
ً
وبهــذا فــان اجــزاءا

 مــن البصــرة امتــدت إلــى مــا 
ً
يســمى ســوريا واجــزاءا

لذلــك  باالضافــة  العربيــة  بالســعودية  االن  يعــرف 

 مــن محافظــة بغــداد فــي 
ً
فقــد كانــت البصــرة جــزءا

فتــرات متعــددة وبعدهــا اصبحــت البصــرة محافظــة 

 
ً
اقليمــا البصــرة  اصبحــت  اخــرى  ومــره  ذاتهــا  بحــد 

 لبغــداد، وال يجــب ان تقلــق بشــان التفاصيــل 
ً
تابعــا

الدقيقــة لكــن المهــم هــو فهــم ســيولة التقســيمات 

اإلداريــة العثمانيــة حتــى بعــد تشــريع قانــون معمــم 

عــام  فــي   . االقليميــة  اإلداريــة  التراكيــب  الدارة 

تــم  الموصــل  فــان  بالذكــر  الجديــر  ومــن   ،1864

ي لســوريا« فــي 
أ
تحديدهــا إلــى النطــاق الفرنســي »ا

فــي  المتحالفــة  للقــوات  الســرية  المفاوضــات  اثنــاء 

ثــم  بيكــو(  ســايكس  )اتفاقيــة   1961  –  1915

 ،1918 عــام  االول  كانــون  فــي  لبرطانيــا  اذعنــت 

لــذا فلــم يكــن هنــاك شــيء محــدد بصــورة مســبقة 

خلــق  بعــد  اال  الحديــث  العــراق  شــكل  بخصــوص 
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بانهــم  التصديــق  ســاكنوها  يســتطيع  التــي  الدولــة 

تاريــخ  لهــم  الذيــن  المصرييــن  )بعكــس  عراقيــون 

 يجــب االشــارة فــي هــذا المشــهد إلــى 
ً
قديــم( واخيــرا

المقدســة  االضرحــة  حيــث  والنجــف  كربــالء  ان 

للشــيعة االثنــي عشــرية ) هــو المذهــب الــذي ينتمــي 

اليــه حوالــي 90% مــن االيرانيــن ونســبة 60% مــن 

العراقييــن ( تقعــان فــي العــراق وبذلــك فانهــا تســهم 

والصفوييــن  العثمانييــن  بيــن  العالقــة  توتــر  فــي 

الحديثــة  العراقيــة  الدولــة  وبضمنهــم  وتابعيهــم 

ادعــاءات  مــن  الرغــم  وعلــى  الحديثــة،  وااليرانيــة 

المختصيــن فــي التاريــخ القومــي العربــي فلــم يتــم 

اعتبارالعثمانييــن معتديــن مــن قبــل ســكان اقاليــم 

العــراق وكان هــذا بســبب االفــكار الحديثــة للهويــة 

القوميــة التــي اســتغرقت بعــض الوقــت للوصول إلى 

العالــم العربــي وعــالوة علــى ذلــك فــان ايديولوجيــة 

االمبراطوريــة العثمانيــة كانــت ايديولوجيــة الدولــة 

واجــب  ان  هــو  القديــم  المعنــى  فــي  االســالمية 

االســالمية  الدولــة  دعــم  هــو  والحــكام  الدولــة 

ي انتكاســة، وعلــى الرغــم مــن ان 
أ
واســنادها ضــد ا

 مــن اليهــود كانــوا يســكنون فــي العــراق 
ً
 كبيــرا

ً
عــددا

)اكـثرهــم فــي بغــداد( واقليــة مســيحية )واكـثرهــم في 

بغــداد والموصــل وبعــض القــرى فــي شــمال مدينــة 

الموصــل( فــان 90% مــن العراقييــن كانــوا مســلمين 

وان اكـثرهــم ال يعترفــون بحكــم المســلمين الذيــن 

يتكلمــون التركيــة بانهــم ســلطة اجنبيــة مفروضــة ال 

يمكــن احتمالهــا وقــد اغتاضــوا مــن الضرائــب بــدون 

تكــن  لــم  بحيــث  التجنيــد  و 
أ
ا ملموســة  فائــدة  ي 

أ
ا

االمتعــاض  هــذا  بســبب  وطنيــة(  )مشــاعر  لديهــم 

االقاليــم  فــي  النــاس  مــن  الكـثيــر  فــان  هــذا  ومــع 

العراقيــة الثالثــة لــم يتكلمــوا اللغــة العربيــة كلغتهــم 

 بــل كانــت 
أ
االم واخريــن لــم يتكلمــوا العربيــة ابــدا

والتركيــة  والكرديــة  والتركمانيــة  الفارســية  اللغــة 

العثمانيــة هــي اللغــة الرئيســية فــي اجــزاء متعــددة 

مــن المنطقــة، وقــد شــرعت الدولــة العثمانيــة فــي 

سلســلة   1870 إلــى   1839 مــن  الممتــدة  الفتــرة 

والقانونيــة  والمدنيــة  اإلداريــة  االصالحــات  مــن 
والعســكرية التــي بلغــت ذروتهــا فــي اعــالن الدســتور 

 
أ
فــي عــام 1876 وتــم تشــكيل البرلمــان الــذي بــدا

.  1877 فــي 1876 –  باالجتماعــات 

اعــادة  و 
أ
ا تنظيمــات  تدعــى  االصالحــات  هــذه  ان 

 
ً
تنظيــم، لذلــك فقــد كان القــرن التاســع عشــر بعيــدا

كل البعــد عــن الركــود وحقيقــة ان المســافة الفاصلــة 

بيــن بغــداد والبصــرة واســطنبول كانــت تعنــي

االصالحــات  وصــول  دون  الحيلولــة  و 
أ
ا منــع 

التنظيميــة إلــى كل زوايــا المحافظــات العراقيــة ومــع 

ذلــك فــان اســطورة )التركــي الظالــم( التــي خلدهــا 

البحــث  تواجــه  لــم  للعــراق  البرطانيــون  الفاتحــون 

صحتهــا. عــدم  وثبــت  الجــاد  العلمــي 

وتابعيهــم  المؤقتيــن  حــكام 
أ
ا ن 

أ
ا مــن  الرغــم  وعلــى 

ــا الماليــة والعســكرية ربمــا  المســؤولين عــن القضاي

عــراق تركيــة وان اإلدارة كانــت تنفــذ 
أ
يكونــون مــن ا

بالغــة التركيــة فــان اغلــب المدراء من الدرجة الثانية 

مدنهــم  فــي  وتطوعــوا  محلييــن  كانــوا  وتابعيهــم 

قســام 
أ
اال إلدارة  لتكــون  متزايــدة  عدادهــم 

أ
ا وكانــت 
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الجديــدة للحكومــة التــي ظهــرت إلــى الوجــود نتيجــة 

لتلــك التنظيمــات .

العراق تحت االحتالل البريطاني )1914 – 1932(

فــي الســادس مــن تشــرين الثانــي عــام 1914 وبعــد 

العثمانيــة  االمبراطوريــة  مــن دخــول  اســبوع  فتــرة 

إلــى جانــب القــوى المركزيــة هبطــت قــوة مســاندة مــن 

الجيــش الهنــدي فــي مدينــة الفــاو فــي جنوبــي العــراق.
عــزز  المنطقــة  علــى  واســتحواذهم  احتاللهــم  وان 

برطانيــا  فيهــا  كانــت  التــي  المنطقــة  مــع  العالقــة 

االقتصــادي  الجانــب  فــي  الرئيســي  المســيطر 

وتحركــت تلــك القــوة بســرعة باتجــاه الشــمال حيــث 

واجهــت فــي البدايــة بعــض المقاومــة والتــي خلفــت 

شــجعت  نشــوة  العســكرية(  الحركــة  ي 
أ
)ا بدورهــا 

االنقضــاض  علــى  ولنــدن  دلهــي  فــي  المســؤولين 

التجهيــزات، علــى  قلــة  لكــن  بغــداد  المباشــر علــى 

فــي  ســاهم  الرديئــة  والقيــادة  البدايــة،  فــي  االقــل 

عــام  الكــوت  مدينــة  فــي  تركيــة  تظاهــرة  كبحهــا 

1916 وفــي النهايــة ســاهمت االمــدادات البرطانيــة 

وانتقــال القيــادة العســكرية إلــى لنــدن فــي االســتيالء 

مدينــة  احتــالل  وتــم   ،1917 عــام  بغــداد  علــى 

الموصــل فــي تشــرين الثانــي عــام 1918 بعــد ايــام 
المجــاور  االقليــم  وكان  الحــرب  انتهــاء  مــن  قليلــة 

 بالوقــوع فــي االيــدي البرطانيــة وفــي فتــرة 
ً
محكومــا

الحــرب دخلــت كل مــن برطانيــا وفرنســا وايطاليــا 

وباالضافــة إلــى روســيا فــي اتفاقــات فــي حــال انحــدار 

العثمانييــن لتقســيم االناضــول واالقاليــم العربيــة 
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فــي االمبراطوريــة العثمانيــة بيــن الحلفــاء وقد شــكل 

هــذا التقســيم بعــد تعديــالت مهمــة قاعــدة لتســوية 

الســالم فــي الشــرق االوســط حيــث تــم تخصيــص 

بلبنــان  االن  يدعــى  مــا  شــملت  لفرنســا  مناطــق 

لبرطانيــا  مناطــق  تخصيــص  تــم  وكذلــك  وســوريا 

»وبعدهــا  وفلســطين  واالردن  العــراق  شــملت 

الواليــات  دخــول  قــدم  فقــد  ذلــك  ومــع  اســرائيل« 

 
ً
المتحــدة فــي الحــرب فــي نيســان عــام 1917 عنصــرا

 فــي حســابات الحلفــاء، وفــي كلمــات 
ً
سياســيا جديــدا

فــي  الهنديــة  الــوزارة  فــي  الســابقين  االعضــاء  احــد 

اواخــر عــام 1917 جــاء فيهــا: اننــا يجــب ان نعتبــر 

الســيطرة  تعطينــا  ال  ســوف  التــي  الســالم  امكانيــة 

السياســية التامــة علــى بــالد الرافديــن التــي نرغــب 

عليهــا.. بالحصــول 
الرئيــس »وود رو  الســنة االحقــة صــرح  بديــة  وفــي 

هــداف الحــرب فــي خطابــه المشــهور الذي 
أ
ولســن« با

النقطــة  وعــدت  نقطــة حيــث  اربعــة عشــر  تضمــن 

الثانيــة عشــر )التطــور االتــي التــام الــذي ال كــدر فيــه( 

الحكــم  مــن  )تحريرهــا(  يتــم  التــي  االقاليــم  لــكل 

العثمانــي، اال ان النتيجــة النهائيــة لهــذا التغيــر فــي 

االجــواء الدوليــة كان نظــام االنتــداب، وفــي ظــل هــذا 

النظــام قامــت جامعــة الــدول التــي اوجــدت

 بتخصيــص مقاطعــات للــدول العظمــى علــى 
ً
حديثــا

قاعــدة وقتيــة شــكلت للشــرق االوســط فــي اتفاقيــة 

»ســان ريمــو« فــي نيســان عــام 1920، تــم تصميــم 

النظــام كوســيلة لتهيئــة الــدول المعنيــة باالســتقالل 

فــي فتــرة ان لــم تكــن محــددة فيمكــن تخيلهــا كنقطة 

االتحــاد  و 
أ
ا االســتعمار  يكــن  فلــم  وبهــذا  نهايــة، 

 بحــدود معينــة.
ً
االمبريالــي محكومــا

وفــي صيــف عــام 1920 بعــد ان اصبحــت برطانيــا 

تحكــم بعــض اجــزاء البــالد لمــا يقــارب ســتة اشــهر 

كانــت هنــاك مضاهــرة وســط وجنــوب العــراق ضــد 

الوجــود البرطانــي. وقــد اتخــذت »ثــورة العشــرين« 

التــي اتحــد فيهــا عــدد مــن عناصــر غيــر المتاثريــن 

حركــة  شــكل  المحتليــن  لطــرد  منهــم  محاولــة  فــي 

كان  اليــن  القــادة  حــث  وقــد  دينيــة،  سياســية 

)الذيــن  المقدســة  الشــيعية  المــدن  فــي  نفــوذ  لهــم 

و مــن اصــول فارســية( 
أ
اغلبهــم كانــوا مــن الفــرس ا

القبائــل الجنوبيــة للنهــوض ضــد البرطانييــن وقــام 

فيصــل  مــع  قاتلــوا  الذيــن  العــرب  الســنة  الضبــاط 

»ملــك عــراق المســتقبل« فــي الحجــاز قامــوا بقيــادة 

الوحــدات القبليــة فيمــا يســمى بـــ »المثلــث الســني« 

االدعــاء  لكــن  الجهــود  تظافــرت  وقــد  الشــمال  فــي 

بــان هــذا كان انتفاضــة وطنيــة يحتــاج إلــى بعــض 

التحقيــق الن جناحــي االنتفاضــة لــم يكــن لديهــم اال 

القليــل مــن المصالــح المشــتركة المتمثلــة بالرغبــة فــي 

طــرد المحتليــن وقــد بقــي صانعوا السياســة البرطانية 

والــراي العــام البرطانــي منقســمين لفتــرة مــن الزمــن 

و عــدم مغــادرة بــالد الرافديــن .
أ
بخصــوص مغــادرة ا

البرطانييــن  ت 
أ
فاجــا التــي  االنتفاضــة  قمعــت  وقــد 

بصورة واضحة بعد اربعة اشهر من القتال العنيف 

وقــد طلــب مــن احــد المســؤولين البرطانييــن فــي 

ول عــام 1920 االتصــال بـــ »فيصــل« ابــن 
أ
كانــون اال

الشــريف حســين قائد حركة التمرد ضد البرطانيين 
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فــي الحجــاز والتــي هــي االن فــي الســعودية العربيــة 

والــذي كان ملــك ســوريا حتــى تــم ابعــاده مــن قبــل 

القــوات الفرنســية فــي تمــوز ســنة 1920 لرؤيــة مــدى 

 وبعــد المماطلة 
ً
 علــى العــراق اوال

ً
قبولــه ليكــون ملــكا

حــول االدعــاءات الســابقة التــي تعــود الخيــه االكبــر 

عبد هللا تم تتويج الملك فيصل الثالث والعشرين 

من اب عام 1921 وبعد بضع ســنوات تم تاســيس 

سلســلة مــن االنظمــة للدولــة الجديــدة، وقــد تبــع 

النموذجــي  االقطاعــي  والنظــام  القضائــي  النظــام 

العثمانــي المعــدل لكــن كان يجــب ان يتــم ارســال 

التاسيســي  المجلــس  إلــى  الجديــد  النظــام  مســودة 

 فــان صيغــة الدولــة كانــت حكومــة ملكيــة 
ً
ونظريــا

خــالل  مــن  يحكــم  الملــك  ان  حيــث  دســتورية 

 بصــورة 
ً
البرلمــان وفــي الحقيقــة كان التحــرر محــددا

عــن  عبــارة  السياســية  االحــزاب  وكانــت  كبيــرة 

تجمعــات عرضيــة الشــخاص ذوي افــكار متشــابهة 

وبالتالــي فــان الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة بالملــك 

ارادة  علــى  معتمــدة  كانــت  التــي  الــوزراء  ومجلــس 

وتقــوم  التشــريعية  الســلطة  تســير  كانــت  برطانيــا 

بانتخابــات غيــر شــرعية وفــي النهايــة جلبــت العمليــة 

االحتــرام،  وعــدم  الشــنار  مــن  لحالــة  الديمقراطيــة 

واحــدى الصفــات االساســية لتلــك الدولــة الجديــدة 

المنعكســة فــي الدســتور وفــي خلــق جيــش وطنــي 

انهــا تميــل لصالــح  الثانــي عــام 1921  فــي كانــون 

العــرب الســنة الذيــن كانــوا يمثلــون اقليــة البــالد، 

 1947 لعــام  الســكاني  الجــرد  علــى  وباالعتمــاد 

)حيــث كانــت هنــاك اقليــة يهوديــة معتبــرة وخاصــة 

فــي بغــداد( فــإذا كان 90% مــن العراقييــن مســلمين 

فــي عــام 1920 فــان 60% مــن اولئــك المســلمين 

كانــوا مــن العــرب الشــيعة وحوالــي 20-22% مــن 

االكــراد )الذيــن كانــوا اغلبهــم مــن الســنة مــع بعــض 

الشــيعة ومزيــج مــن الـــ »علــي الهيــة« واليزيديــة( امــا

العــرب  مــن  فكانــوا   %20  –  18 بيــن  المتبقــي 

الســنة، وبهــذا فقــد نصبــت برطانيــا دولــة عربيــة فــي 

العــراق وكان ســكانها اغلبهــم مــن المؤيديــن للدولــة 

 
ً
االســالمية )بالمعنــى المحــدد الــذي وصفنــاه ســابقا

 علــى 
ً
ي دولــة يكــون فيهــا االطــار االخالقــي مبنيــا

أ
ا

المبــادئ االســالمية( وبالتاكيــد فــان الدولــة الســنية 

 فيهــا الن االكـثريــة شــيعية، وحتــى 
ً
لــم يكــن مرغوبــا

لوفــة بســبب وجود اقلية 
أ
الدولــة العربيــة لــم تكــن ما

عــن االجــزاء  كرديــة واســعة، ويجــب ان ال نغفــل 

البعيــدة للدولــة الجديــدة حيــث انهــا لــم تستشــعر 

العثمانيــة  الدولــة  حاجــة  بســبب  الحكومــة  اثــار 

لمــوارد الثــروة وفــي هــذه الدولــة الجديــدة تــم تجهيــز 

الجويــة  القــوة  بمجاميــع  الداخلــي  واالمــن  الدفــاع 

البرطانيــة  للخدمــات  الجديــد  والفــرع  الملكيــة 
دور  يكــون  ان  إلــى  تطمــح  كانــت  التــي  المســلحة 

فعــال فــي فتــرة الســالم باالضافــة إلــى قــوات محليــة 

المتطوعيــن  االشــوريين  الجنــود  خاصــة  متنوعــة 

مــن اقليــة مســيحية وصلــت إلــى العــراق كالجئيــن 

خــالل الحــرب العالميــة االولــى والجيــش العراقــي .

 1921  –  1920 عــام  فــي  برطانيــا  بذلــت  وقــد 

العراقــي  الدفــاع  علــى  اســترليني  مليــون جنيــه   32

إلــى 4  الرقــم  1927 تناقــص  وفــي عــام 1926 – 
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مالييــن جنيــه اســترليني وفــي منتصــف عــام 1930 

انخفــض إلــى 480 الــف جنيــه اســترليني وفــي شــهر 

تشــرين االول عــام 1921 تمركــزت 17 بطريــة مــن 

فــي  لكــن  العــراق  فــي  والبرطانــي  الهنــدي  الجيــش 

ي وحــدة عســكرية برطانيــة 
أ
عــام 1930 لــم يتبــق ا

المرتبطيــن  االشــخاص  عــن   
ً
)بعيــدا العــراق  فــي 

بالجيــش البرطانــي الذيــن يقومــون بتدريــب الجيــش 

القــوة  مــن  فصائــل  اربعــة  إلــى  اضافــة  العراقــي( 

الملكيــة. الجويــة 

الحقائــق  تغطيــة  محــاوالت  مــن  الرغــم  وعلــى 

بانتظــام  تــم توظيفهــا  الملكيــة  الجويــة  القــوة  فــان 

لضــرب ومعاقبــة القبائــل المتذمــرة واغلبهــا كانــت 

بجريمــة  تتهــم  كانــت  والتــي  العــراق  جنوبــي  فــي 

االمتنــاع عــن دفــع الضرائــب للجيــش العراقــي وربمــا 
تتطــور  انهــا  الجويــة  الســيطرة  جاهزيــة  اثــر  كان 

 عــن االدارة، ومــع كل هــذه 
ً
بالتدريــج لتكــون بديــال

القــوى التــي تعمــل لخدمــة الحكومــة العراقيــة فــان 

الحكومــة العراقيــة لــم تتشــجع لتطويــر طــرق اقــل 

ي انهــا اســتمرت بالعنــف 
أ
عنفــا لتوســيع ســلطتها )ا

القــوى  مــن  قوتهــا  مســتمدة  القبائــل  تلــك  ضــد 

المســلمة التــي تعمــل لخدمتهــا( ان تكويــن الجيــش 

العراقــي تــوازى بعــدة طــرق مع االتفاقات الدســتورية 

ومــن  الجديــدة،  للدولــة  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي 

 مــن شــكل الدولــة وشــكل الجيــش 
ً
الواضــح ان كال

تضمــن عناصــر اساســية فــي عــدم االســتقرار والــذي 

شــق طريقــه إلــى الســطح بمــرور الوقــت وقــد ظهــر 

الجيــش إلــى الوجــود فــي كانــون الثانــي عــام 1921 

وتزايــد بالحجــم فــي فتــرة االنتــداب مــن 3500 إلــى 

للقــوة  كموصــل  البدايــة  فــي  وكان  رجــل   12000

العراقيــة  الحكومــة  علمــت  وقــد   الملكيــة  الجويــة 

بذلــك واغتاضــت منــه لكــن فــي المــدى الطويــل تــم 

اســتخدام الجيــش كوســيلة اخــرى لســيادة العــرب 

والتراكيــب  الدســتور  فــي  الحــال  هــو  كمــا  الســنة 

لــم   1941 عــام  نهايــة  وفــي  االخــرى،  السياســية 

 وكذلــك 
ً
يكــن هنــاك ضبــاط جيــش شــيعيون ابــدا

كانــت  التــي  العراقيــة  المجالــس  فــي  الحــال  هــو 

وهكــذا  الشــيعة  مــن  شــخصين  و 
أ
ا  

ً
شــخصا تضــم 

وبعــد اتحــاد االحــداث العرضيــة مــع االحــداث التــي 

العســكرية  المؤسســات  فــان  لهــا  التخطيــط  تــم 

اعطــت  البرطانيــون  كونهــا  التــي  والسياســية 

الذيــن  الســنة  للعــرب  الدولــة  فــي  الســلطة  معظــم 

يشــكلون مجموعــة مــن مالكــي االراضــي العثمانييــن 

الجيــش  فــي  الســابقين  والضبــاط  واالســتقراطيين 

العثمانــي والذيــن اكـثرهــم شــاركوا مــع فيصــل بــن 

الحســين وشــركائه البرطانييــن فــي الثــورة العربيــة 

اعتبــار  ويمكــن  االولــى  العالميــة  الحــرب  خــالل 

لقــد  العثمانيــة،  للتركيبــة  طبيعيــة  نتيجــة  هــذه 

كانــت الدولــة العثمانيــة مؤسســة ســنية وحتــى مــع 

منــذ  حدثــت  التــي  للبيروقراطيــة  العظيــم  التوســع 

منتصــف القــرن التاســع عشــر كان الســنة فقــط )مــع 

عضــاء مــن مجتمعــات غيــر مســلمة( يتــم 
أ
بعــض اال

 مــا كانــت المؤسســات التعليميــة 
ً
توظيفهــم ونــادرا

التــي توفرهــا الدولــة تحــت رعايــة المجتمــع الشــيعي 

الــذي كان يمتلــك مدارســه الخاصــة، فبصــوره عامــة 
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الشــيعة  فــان  خــرى 
أ
اال العوامــل  مــن  الرغــم  وعلــى 

نواع الشــر 
أ
المتدينيــن كانــوا يــرون الدولــة كنــوع من ا

لذلــك لــم يكونــوا راغبيــن فــي التوظيــف العســكري 

التعليمــي. و 
أ
ا

معينــة  درجــة  لحفــظ  الحاجــة  هنــاك  كانــت  لقــد 
جــل ديمومــة االنتــداب بســبب دور 

أ
مــن الموازنــة ال

شــخصية  وبســبب  باإلشــراف  المتمثــل  بريطانيــا 

 
ً
الحاكــم الــذي اختارتــه بريطانيــا الــذي كان ممثــال

بـــ »فيصــل« ومثــل اخيــه عبــد هللا فقــد تــم اختيــار 

 فــي تشــكيلة الدولــة 
ً
 معينــا

ً
فيصــل لكــي يلعــب دورا

الجديــدة وقــد قــام بذلــك إلــى حــد مــا ومــن ناحيــة 

اخــرى لــم ينفــذ تلــك االدوار التــي خططتهــا برطلنيــا 

وراهنت عليها، وقد توفي في عمر يناهز الخمســين 

فــي عــام 1933 بعــد ان قــاد الدولــة إلــى نــوع مــن 

االســتقالل عــن برطانيــا وقــد انتهــى االنتــداب عــام 

 بصــورة نظريــة واصبح 
ً
1932 وكان العــراق مســتقال

 فــي الجامعــة العربيــة امــا خلفاء فيصل 
ً
بذلــك عضــوا

فقــد كانــوا مــن نفــس النــوع فقــد ظهــر ان ابنــه غــازي 

ســطحي وال اهميــة لــه وقــد حكــم مــن عــام 1933 

لــه عاهــال 
آ
إلــى عــام 1939 وكان ابــن اخيــه عبــد اال

لــه مكروهــا 
آ
اال إلــى 1958 وكان عبــد  منــذ 1939 

مــن قبــل النــاس بســبب طاعتــه الذليلــة لبرطانيــا، 

 بفرشــاة 
ً
ــا وكان حفيــده البــريء فيصــل الثانــي متلون

ي منهمــا الوقــوف اكـثــر 
أ
خالــه حيــث لــم يســتطيع ا

جــاءوا  الذيــن  الثورييــن  ضــد  واحــدة  فرصــة  مــن 

ضدهــم وضــد نــوري ســعيد فــي تمــوز عــام 1958 .

العراق المستقل )1932 – 1958(

بعــد وفــاة فيصــل فــي عــام 1933 انحلــت السياســة 

اجــل  مــن  النزاعــات  مــن  مجموعــة  الــى  العراقيــة 

القــوة او الســلطة حتــى عــام 1941 عندمــا كانــت 

مقتضيــات الحــرب العالميــة الثانيــة متمثلــة بعــدم 

رغبــة حكومــة رشــيد عالــي الكيالنــي بتنفيــذ التزامات 

 
ً
التالــف الســابق مــع برطانيــا والــذي ســرع احتــالال

 اخــر، ففــي عــام 1936 كان للعــراق مكانــة 
ً
برطانيــا

العســكرية  المجموعــة  باســتضافة  وذلــك  غامضــة 

االولــى فــي الشــرق االوســط وكانــت الــوزارات الثماني 

الالحقــة  ســنوات  الخمــس  عبــر  تشــكلت  التــي 

مجموعــة  مصلحــة  علــى  كبيــرة  بصــورة  معتمــدة 

مترابطــة مــن ضبــاط الجيــش والتــي كانــت تعــرف 

بالفرقــة الذهبيــة )علــى الرغــم مــن ادعــاءات التطــرف 

عالــي  رشــيد  حكومــة  فــي  الــوزارات  رؤوســاء  ان  ال 

الكيالنــي بيــن الفتــرة مــن تشــرين االول عــام 1931 

وفتــرة وزارتــه الثانيــة فــي نيســان عــام 1941 كانــوا 

حذريــن لكــي ال يقعــوا فــي مشــاجرة مــع البرطانييــن( 

وبقيــت القــوات البرطانيــة فــي العــراق حتــى نهايــة 

القــوة الجويــة الملكيــة  الحــرب وتــم اخــالء قواعــد 

بعــد ثــورة تمــوز عــام 1958 .

العــراق  مــن  البرطانيــة  القــوات  انســحبت  وقــد 

بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة لكــن وكمــا فــي 

 ثابتــة علــى عجلــة 
ً
الســابق فقــد ابقــت برطانيــا يــدا

فلقــد  السياســية  التطــورات  وبخصــوص  الحكــم، 

شــهدت الثالثينيــات واالربعينيــات والخمســينيات 

وهــي  اتجاهــات  ثالثــة  ضهــور  القــرن  هــذا  مــن 

علــى  واليســارين  العــرب  والقوميــون  العراقيــون 
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واضــح. تبايــن  وجــود  مــن  الرغــم 

وقــد حاولــت الدعايــة البعثيــة ان تعطــي االفضليــة 

 القوميــة العربيــة الموحــدة وهــي ان العــرب 
أ
لمبــدا

»المغــرب«  االطلســي  المحيــط  مــن  واحــد  شــعب 

الــى الخليــج »العــراق« وبمــا ان الفكــرة كانــت تــروق 

للمســلمين الســنة الذيــن يشــكلون نســبة 20% مــن 

جنــدت  العراقيــة  الســلطة  فــان  العراقــي  الشــعب 

اإلصالحــات  وجنــدت  بريطانيــا  مــن  االســتقالل 

االجتماعية البعيدة المدى التي يكون فيها العامل 

هــو  والسياســي  االقتصــادي  التطــور  فــي  االساســي 

الدولــة العراقيــة الجديــدة فقــد كانــت تلــك الفكــرة 

مــن  الفكــرة  كانــت  وقــد  واســعة  بشــعبية  تتمتــع 

الــذي  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  برنامــج  ضمــن 

تاســس عــام 1934 والــذي تــراس بصــورة تدريجيــة 

حتــى   1930 عــام  بيــن  الرســمية  غيــر  المعارضــة 

انقــالب الحكــم الملكــي فــي عــام 1958. وبصــورة 

 
ً
عامــة فــان الســاحة السياســية كانــت محــددة جــدا

واســتمرت السياســة العراقيــة بعمليــة تعييــن اعضــاء 

فــي مناصــب سياســية بــدون اعتبــار المؤهــالت وقــد 

كانــت هــذه الصفــة المميــزة للسياســة العراقيــة منــذ 

تقــوم  بــان  معنــى  هنــاك  يكــن  فلــم  لــذا   .  1920

المعارضــة بدحــر الحكومــة وتقلــد الســلطة بســالم 

فقــد كان  فــي تركيــا«، وبالنهايــة  الحــال  هــو  »كمــا 

»الشــيوعية«  مــن  الجــذور  عميــق  خــوف  هنــاك 

والطبقــة  المتحــدة  والواليــات  برطانيــا  مــن جانــب 

العراقيــة الحاكمــة وكان هنــاك اتجــاه واســع لتقديــر 

شــعبية  ازديــاد  تشــكله  الــذي  الجســيم  الخطــر 

اليســاريين.

العراق منذ عام 1958:

الخمســينيات  نهايــة  فــي  لقــد تشــكلت  باختصــار، 

بعــد نجــاح الثــورة المصريــة واالنحــدار الــذي منيــت 

بــه برطانيــا وفرنســا فــي عــام 1956 جمعيــة الظبــاط 

االحــرار فــي الجيــش العراقــي، وقــام الضبــاط االحــرار 

فــي تمــوز عــام 1958 بحركــة تحولــت فيمــا بعــد الــى 

ثــورة وقامــوا بقلــب النظــام الملكــي واعلنــوا النظــام 

الجمهــوري ثــم قامــوا بتفكيــك النظــام القديــم ولــم 

تجابــه تلــك االفعــال اال القليــل مــن المقاومــة ومــع 

ذلــك وبينمــا كان اكـثــر العراقييــن قبــل تمــوز عــام 

1958 يعرفون الشيء الذي يقفون ضده )المتمثل 

بالنظــام القديــم واالرتبــاط البرطانــي( فانهــم كانــوا 

الحصــول  يريــدون  مــا  بخصــوص  واضحيــن  غيــر 

عليــه وقــد ضهــر ان العقــد الالحــق مطــرز بالحــركات 

حتــى  الجيــش  داخــل  مــن  المعاكســة  والحــركات 

عــام 1968 عندمــا حدثــت حركـتــان فــي اســبوعين 

حيــث جلبــت حــزب البعــث للســلطة واصبــح صــدام 

 فــي 
ً
حســين نائــب الرئيــس فــي عــام 1969 ورئيســا

 
ً
عــام 1979، واتخــذ مجلــس قيــادة الثــورة دســتورا

 
ً
 فــي عــام 1964 وكان هــذا الدســتور متاثــرا

ً
انتقاليــا

بصــورة كبيــرة بالدســتور المصــري فقــد كانــت 73 

وذلــك  مطابقــة  مــادة   106 مجمــوع  مــن  مــادة 

_ الدولتيــن  بيــن  المســتقبلي  االتحــاد  لتســهيل 

ومصــر«  »ســوريا  المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة 

تشــرين  وحتــى   1958 عــام  شــباط  مــن  اســتمرت 

االول عــام 1961 واالتحــاد االقتصــادي والسياســي 
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العربــي وعلــى الرغــم مــن عــدم شــعبيته فــي العــراق 

وبديــة  الخمســينات  نهايــة  فــي  مناقشــته  تــم  فقــد 

علــى   1964 عــام  دســتور  اكــد  وقــد  الســتينيات( 

 
ً
احتمــاال الخاصــة  الملكيــة  انتهــاك  امكانيــة  عــدم 

االحــزاب  كل  وحــرم  )الشــيوعية(  مــن  فصلهــا  فــي 

خمســة  مــن  مجموعــة  جلبــت  وقــد  السياســية، 

 اخــر بعــد بضعــة 
ً
 انتقاليــا

ً
ضبــاط عســكريين دســتورا

اســابيع بعــد حركــة البعثييــن فــي تمــوز عــام 1968 

، وتــم 
ً
يتــم تعديلــه مطاقــا لــم  لكــن هــذا الدســتور 

انتخــاب الجمعيــة الوطنيــة الول مــرة فــي اذار عــام 

عــام 2003  فــي  الحكــم  انقــالب  1980 وشــهدت 

لكــن لــم يكــن لهــا قــوى مؤثــرة وتــم التحقيــق مــن 

اعضائهــا مــن قبــل الســلطات االمنيــة.

حكــم  تحــت  العــراق  كان   1968 عــام  ومنــذ 

الدكـتاتوريــة او باالحــرى تحــت حكــم حــزب البعــث 

لالشــخاص  صغيــرة  مجموعــة  حكــم  وبالحقيقــة 

او  حســين  بصــدام  مرتبطيــن  نفــوذ  لهــم  الذيــن 

عائلتــه. والــكل ادعــى حكــم القانــون لكــن العمليــة 

ثالثــة  ان  حيــث   
ً
جانبــا موضوعــة  كانــت  الحقــة 

مالييــن عراقــي ذهبــوا فــي المنفــى ومــات االالف فــي 

واالعــدام. التعذيــب  تحــت  الســجون 

وحصــل صــدام علــى نفــوذه وســلطته بواســطة ثــالث 

واليــة  االمــن  ســلطات  ســيطرة  اساســية  وســائل 

حــزب البعــث التــي بــدات عــام 1960 وتاميــم النفط 

بالواليــات  الطويلــة  الجمعيــة  عــام 1972 وعالقــة 

المتحــدة فــي الفتــرة الممتــدة مــن الســبعينات الــى 

النفــط  تاميــم  ان  مــن  الرغــم  وعلــى  الثمانينــات 

العراقــي هــو حركــة شــعبية بصــورة موكــدة اال انــه فــي 

الحقيقــة يعنــي ان مــوادر نفــط الدولــة تعــود بصــورة 

مباشــرة الحكومــة المتمثلــة بصــدام وزمرتــه.

ان البعثيــة هــي صيغــة خــام مــن االشــتراكية القوميــة 

ي شــيء تحــت 
أ
العربيــة فــي ظلهــا يمكــن ان يبــرر ا

شــعار المصالــح العامــة لالمــة العربيــة »مثــل غــزو 

ايــران« التحفــظ علــى القضيــة العربيــة االســرائيلية 

والتصريحــات المؤذيــة بخصــوص القضيــة العربيــة 

االســرائيلية وكذلــك غــزو الكويــت ومــا الــى ذلــك( .

وان معارضــة مشــاريع الرئيــس تســمى خيانــة لذلــك 

اصبحــت السياســة محــدودة لتعــرض بصــورة عامــة 

 
ً
 خطــرا

ً
استحســان قــرارات الرئيــس او كانــت مجلســا

 ربمــا تكــون انتحاريــة وبــدون تلــك العالقــات 
ً
جــدا

العــراق  اوشــك  المتحــدة  الواليــات  مــع  الحميمــة 

علــى الســقوط فــي ايــدي القــوات االيرانيــة فــي عــام 

1980 وبــدون تلــك العالقــة لــم يتمكــن صــدام مــن 

الحصــول علــى الوســائل التــي تكـفــل بقاءه بالســلطة 

بــدون  التســعينات  الــى  الثمانينــات  فتــرة  مــن 

صنــع  ووســائل  المعقــدة  العســكرية  التجهيــزات 

حصــل  التــي  والبايولوجيــة  الكيمياويــة  االســلحة 

عليهــا مــن اصدقائــه فــي الغــرب.

االكراد:

حــول  الكلمــات  ببعــض  التصريــح  الضــروري  مــن 

فلقــد حصــل  العــراق  شــمالي  فــي  الكرديــة  االقليــة 

الذاتــي  الحكــم  حــول  وعــود  علــى  االكــراد  القــادة 

فــي بدايــة عــام 1920 لكــن هــذه الوعــود ســرعان 

مــا تــم نســيانها عندمــا اصبحــت امكانيــة تحقيقهــا 
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غيــر ممكنــة وقــاوم االكــراد الحكومــة العراقيــة فــي 

الحركــة  وضهــرت  القــرن  هــذا  مــن  العشــرينيات 

القوميــة الكرديــة مــرة اخــرى فــي نهايــة الثالثينيــات 

تطــورات  بفضــل  تشــجعت  والتــي  واالربعينيــات 

متشــابهة فــي ايــران، ففــي عــام 1946 دحــر الجيــش

االيرانــي الحركــة الكرديــة االيرانيــة وتــم نفــي القائــد 

الكــردي العراقــي ملــة مصطفــى برزانــي الــى االتحــاد 

الســوفيتي حتــى ثــورة 1958 .

ويجــب القــول مباشــرة بانــه ليــس هنــاك تاريــخ لنــزاع 

اقليــم  بقــي  حيــث  واالكــراد  العــرب  بيــن  مشــهور 

 يســيطر عليه قادة العشــائر 
ً
 قبليا

ً
كردســتان مجتمعا

الــذي كان لهــم ضبــاط عســكريون والذيــن حاولــوا 

الطائــرات  وصــول  حتــى  الســلطة  خــارج  البقــاء 

البرطانيــة فــي عــام 1920.

وبينما تزايد عدد االكراد المتعلمين والذين هاجروا 

العمــل كان  عــن  البحــث  فــي  الكبيــرة  المــدن  الــى 

هنــاك عــدد مــن التحديات للقيــادة التقليدية وكانت 

لتصريحــات  منجذبــة  الجديــدة  االجيــال  بعــض 

البعثيــة  السياســية  القيــادة  او  العــرب  القومييــن 

فــي بغــداد والتــي كانــت تغــدوا مهتمــة باصالحهــم 

علــى »االقطاعيــة« وحتــى  الهجمــات  وبالخصــوص 

فــي  الكرديــة  االقليــة  ظلــت  الســبعينات  منتصــف 

نــزاع بينهــا وبيــن الحكومــة المركزيــة تقــاوم محاوالت 

الســلطة  كانــت  والتــي  حدودهــا  علــى  التعــدي 

المركزيــة تقــوم بهــا بســبب ســيطرتهم علــى المنطقــة 

الجبليــة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا وكذلــك بســبب 

الدعــم االيرانــي حيــث ان ايــران كانــت حــذرة مــن 

ســاعدت  وكذلــك  االســتعمارية  صــدام  تصريحــات 

الواليــات المتحــدة التحالــف الكــردي االيرانــي بقــدر 

محــدود قبــل ســنوات مــن فهــم الواليــات المتحــدة 

لقيمــة النظــام العراقــي.

وفــي بدايــة عــام 1970 اصــدر البعــث بيــان الحكــم 

الذاتــي لالكــراد لكــن بــدون نيــة حقيقية لتنفيذ ذلك 

خاصــة ان النظــام لــم يظهــر الرغبــة فــي تحديــد اقليــم 

كردســتان او علــى االقــل لــم يظهــر الرغبــة فــي اعتمــاد 

كــراد مناطــق كرديــة لذلــك 
أ
مناطــق كبيــرة يســكنها اال

كــراد، والتــي شــجعت 
أ
ظهــرت مخــاوف وشــكوك اال

كــراد لمهاجمــة القــوات الحكوميــة فــي عام 1974 
أ
اال

حســين  صــدام  وافــق  وقــد  اإليرانييــن  بمســاعدة 

فــي اجتمــاع لــه مــع الشــاه فــي نيســان عــام 1975 

وافــق علــى الرؤيــا اإليرانيــة بخصــوص الحــدود بيــن 

كــراد 
أ
العــراق وإيــران اذا اوقفــت ايــران مســاعداتها لال

مســاعدتها  وقفــت 
أ
وا إيــران  انســحبت  وعندمــا 

كــراد تقهقــرت المقاومــة الكرديــة وفــي نهايــة عــام 
أ
لال

 العــرب باالســتقرار فــي المناطــق الكرديــة  
أ
1970بــدا

كــراد مــن منازلهــم 
أ
الف مــن اال

آ
وتــم إزاحــة عشــرات اال

جنوبــي  إلــى  و 
أ
ا القــرى  إلــى  ترحيلهــم  وتــم  بالقــوة 

العــراق وفــي اثنــاء الحــرب مــع إيــران كان للحكومــة 

كـثــر مــن الســيطرة علــى 
أ
العراقيــة اهتمامــات ملحــة ا

للمقاومــة  المجــال  فســح  إلــى  دى 
أ
ا ممــا  الشــمال 

خــرى.
أ
الكرديــة للتجمــع مــرة ا

ذار عام 1988 قصفت القوة الجوية العراقية 
آ
وفي ا

فــي  مســببة  الكيمياويــة  باالســلحة  حلبجــة  مدينــة 

تلــك  وتلــت  المدنييــن  مــن  االف  خمســة  مــوت 
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العمليــة حملــة االنفــال وهــي حملــة القتــل البشــري 

بقيــادة علــي حســن المجيــد احــد ابنــاء عمومــة صدام 

حســين والتــي قتــل فيهــا قرابــة مئتــي الــف كــردي.

الفتــرة  فــي  قريــة  االف   4 بتدميــر  النظــام  وقــام 

.  1990 الــى   1975 مــن  الممتــدة 

وفــي ربيــع عــام 1991 بعــد عمليــة عاصفــة الصحــراء 

التــي ازاحــت القــوات العراقيــة مــن الكويــت كانــت 

والجنــوب  الكــردي  الشــمال  فــي  انتفاضــات  هنــا 

مســاعدات  وجــود  عــدم  تبيــن  وعندمــا  الشــيعي 

خارجيــة هاجــرت مجاميــع كبيــرة مــن االكــراد الــى 

وفــي  االيرانيــة  والحــدود  التركيــة  العراقيــة  الحــدود 

بدايــة نيســان كان هنــاك 2,5 مليــون الجــئ وكانــت 

 فــي شاشــات التلفزيــون
ً
معاناتهــم واضحــة جــدا

والواليــات  برطانيــا  علنــت 
أ
ا النهايــة  وفــي  العالميــة 

خــط  شــمال  الــى  الواقعــة  المنطقــة  بــان  المتحــدة 

حظــر  منطقــة  ي 
أ
»ا امنــة  منطقــة   36 العــرض 

الطيــران الجــوي« وهــو التنظيــم الــذي ســمح بصــورة 

تدريجيــة لضهــور منطقــة الحكــم الذاتــي الكرديــة، 

وبهــذا وعبــر الســنوات االثنتــي عشــر الماضيــة كان 

جــزء كبيــر مــن شــمال العــراق غيــر خاضــع للســلطة 

المركزيــة فــي بغــداد – علــى الرغــم مــن ان هــذا ال 

ي 
أ
ينطبــق علــى اقليــم كردســتان بصــورة كليــة »وفي ا

تســوية فــي مســتقبل العــراق ســيكون مــن الصعــب 

يمتلكونــه  ممــا  اقــل  ســلطة  بقبــول  االكــراد  اقنــاع 

االن وهــذا يعنــي ضــرورة الوصــول الــى حــل فدرالــي 

معيــن وهنــا يجــب االشــارة الــى ان الشــيعة ســوف ال 

يطالبــون بمعاملــة مشــابهة فهــم ليســوا اقليــة عرقيــة 

هنــاك  يوجــد  فــال  الوقــت  نفــس  وفــي  لغويــة،  او 

عــراق  عــن  االنفصــال  يريــدون  االكــراد  بــان  دليــل 

االســتمرار  بامكانهــم  اذا كان  ديمقراطــي دســتوري 

فــي ادارة شــؤونهم الداخليــة.
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مسح التنظيمات السياسية 
الممكنة في العراق

بقلم/ كاريت ستانفيلد
 وحسن عبد الرزاق

ان الجــدال حــول كيفيــة ادارة العــراق بالمعنــى 

 بعــد اندحــاره فــي 1991 بعــد غــزو 
أ
السياســي بــدا

الكويت في 1990 ففي سلسلة من االنتفاضات 

التــي افزعــت دول الشــرق االوســط والمجتمــع 

الدولــي باســره اوشــك نظــام صــدام علــى الســقوط 

وكانــت هنــاك فرصــة ابدالــه بتنظيــم سياســي غير 

معــروف والــذي يتحمــل ان تكــون الشــيعة هــي 

المســيطرة فيــه فقد ســقطت محافظــات الجنوب 
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والســنة  الشــيعة  بايــدي  المركزيــة  الســيطرة  مــن 

التــي  االنتهــاكات  عــن غضبهــم ضــد  نفســوا  الذيــن 

يقــوم بهــا النظــام وكذلــك اصبــح الشــمال الكــردي 

 مــن قبضــة صــدام مــع امكانيــة تكويــن دولــة 
ً
حــرا

كرديــة وكانــت االحــداث تجــري بدرجــة كبيــرة مــن 

النشــاط حيــث ان نظــام صــدام اوشــك علــى نهايــة 

ي فكــرة عــن ماهيــة الحكــم الجديــدة 
أ
دمويــة بــدون ا

وفــي النهايــة اســتطاع صــدام التخلــص مــن االزمــة، 

 
ً
 مجاورا

ً
 عربيا

ً
 قــد غزا بلدا

ً
وعلــى الرغــم مــن ان صدامــا

»الكويــت« وتســبب فــي ســقوط مــات االالف مــن 

البشــر فــي حربــه مــع جارتــه الشــرقية »ايــران« فلــم 

عضــاء المجتمــع الدولــي 
أ
تكــن الــدول المجــاورة وال

عصــر  فــي  الدخــول  فــي  المســاعدة  فــي  راغبيــن 

جديــد فــي الشــرق االوســط وذلــك باعــادة التنظيــم 

السياســي فــي الرقعــة بطريقــة خاصــة.

ان مــدى اقتــراب النظــام العراقــي مــن التغيــر فــي عــام 

1991 كان يهم صانعي السياســة االمريكية الذين 

الشــيعة  توســع  ضــد   
أ
ملجــا صــدام  عــراق  اعتبــروا 

للكويــت  العراقــي  الغــزو  بعــد  وحتــى  االيرانييــن 

 
ً
وكذلــك لفــت انتبــاه العلمــاء الذيــن حــددوا صدامــا

الشــرق  فــي خارطــة  دائمــة  بصــورة مســبقة كصفــة 

التــي  االســئلة  فــان  الوقــت  هــذا  وحتــى  االوســط، 

 مــا 
ً
تخــص التطــور السياســي فــي العــراق كانــت نــادرا

، ومنــذ عــام 
ً
تتضمــن فكــرة ان يكــون النظــام مؤقتــا

1991 ومــا بعــد كان الحديــث التقليــدي المحيــط 

 مــن قبــل جــدول 
ً
بالسياســة العراقيــة يواجــه تحديــا

لنظــام  الدكـتاتوريــة  الطبيعــة  علــى  يركــز  اعمــال 

للسياســة  المتغيــرة  الطبيعــة  واصبحــت  صــدام، 

فــي العــراق الموضــوع العــام اضافــة الــى مــا يحتاجــه 

 ولتكويــن حكومــة ممثلــة 
ً
العــراق ليكــون ديمقراطيــا

للشــعب العراقــي، ان الظهــور غيــر المتوقــع

للدولــة الكرديــة فــي شــمال العــراق ســاهم كعامــل 

الســقوط  عــن   
ً
وبعيــدا لة 

أ
المســا هــذه  فــي  للتغييــر 

ة 
أ
تحــت ضغــوط ادارة منطقــة مدمــرة تقــع تحــت وطــا
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مــن  المتحــدة  التابعــة لالمــم  الخارجيــة  العقوبــات 

جهــة والعقوبــات الداخليــة مــع الحكومــة العراقيــة 

مــن جهــة اخــرى نظــم االكــراد انتخابــات متعــددة 

حكومــة  وكونــوا   1992 عــام  مايــس  فــي  االحــزاب 

اقليميــة كرديــة وســاعد وجــود منطقــة الحكــم الذاتــي 

التي تروج للمثل الديمقراطية في الحدود االقليمية 

االتجاهــات  لحكــم  تخضــع  التــي  العراقيــة  للدولــة 

فــي  ســاعدة  البعثيــة  للحكومــة  التابعــة  التســلطية 

فــي  السياســي  التطــور  بخصــوص  الجــدال  توســع 

العــراق وزاد الوعــي بضعــف نظــام صــدام.

االفكار المتناقضة:

الذيــن  اولئــك  لرغبــات  المــادي  االدراك  يكــن  لــم 

للعــراق  السياســي  التنظيــم  اعــادة  عــن  يبحثــون 

الزمــن  مــن  لعقــد  بقــاء صــدام  وان  ســريعة  قضيــة 

االمــم  التــي فرضتهــا  االقتصاديــة  العقوبــات  بوجــه 

الواليــات  بقيــادة  العســكري  واالحتــواء  المتحــدة 

قبــل  مــن  ازالتــه  حتــى  عــام 1991  منــذ  المتحــدة 

 
ً
قــوات االئـتــالف فــي اذار عــام 2003 نشــر جــداال

 فــي اواســط المعارضــة العراقيــة واالوســاط 
ً
شــديدا

االعالميــة بخصــوص نــوع التنظيــم السياســي الــذي 

يســتطيع تاســيس وتغذيــة ديمقراطيــة محتملــة فــي 

العــراق، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان الجــدل اصبــح 

 على العراق بال منازع 
ً
 بقي مســيطرا

ً
 الن صداما

ً
عبثا

وفشــلت الكـثيــر مــن الحــركات واثبتــت المحــاوالت 
الدكـتاتــور  لطــرد  المتحــدة  للواليــات  الســرية 

علــى  بالحصــول  صــدام  واســتمر  فعالــة  غيــر  بانهــا 

المصداقيــة العامــة باســتمرار العقوبــات االقتصاديــة 

المســتوى  بنخــر  المتحــدة  االمــم  فرضتهــا  التــي 

»ابــدال  حــول  الجــدل  وفــي  للعراقييــن  المعيشــي 

العظيمــة  االفــكار  تطويــر  صعوبــة  ثبتــت  صــدام« 

ان  مــن  الرغــم  وعلــى  العــراق  الــى  الدخــول  بــدون 

العراقيــة  للدولــة  الدســتوري  التصميــم  مقترحــات 

 للمقاييــس الديمقراطيــة 
ً
المســتقبلية اعــارت اهتمامــا

اال انهــا اضهــرت بعــض الغرابــة ومجــرد اعــادة اعــراف 

مظمــون  وبقــي  المقبولــة،  الديمقراطيــة  االنظمــة 

.
ً
االفــكار غريبــا هــذه 

المناقشــات  ســلك  فــي  الدائــم  الموضــوع  وكان 

بعــد  مــا  العــراق  فــي  الفدرالــي  للتركيــب  الترويــج 

صــدام وكانــت االحــزاب السياســية الكرديــة العراقيــة 

االســس الرئيســة للفدراليــة وبقيــت مفاهيــم الحكــم 

السياســية  للنقاشــات  الرئيســي  المحــور  الذاتــي 

الكرديــة منــذ ايجــاد العــراق الحديــث وتــم دعمهــا 

وان   ،1961 عــام  فــي  الكرديــة  الثــورة  بســبب 

المشــكلة المتمثلــة بالمواطنيــن غيــر العــرب الذيــن 

يســكنون فــي مناطــق يحكمهــا قوميــون عــرب الزمت 

التجربــة الكرديــة فــي العــراق بكــون صــدام اخــر قائــد 

فــي االنظمــة العربيــة الســنية التــي لجــات الــى قمــع 

المنطقــة الكرديــة وقــد روج القــادة االكــراد للتنظيــم 

الفدرالــي بكونــه فــي مصلحــة االغلبيــة الشــيعية فــي 

العــراق وقــد احتضنــت القيــادة الشــيعية المبعــدة 

االعلــى  بالمجلــس  اساســية  بصــورة  والمتمثلــة 

للثــورة االســالمية فــي العــراق علــى مضغــة الفدراليــة 

كافضــل اليــة الرضــاء التعدديــة فــي العــراق، ومــع 

للفدراليــة  المحتملــة  العناصــر  رفضــوا  فقــد  هــذا 
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بنــاء  يجــب  لــو  فيمــا  وخاصــة  للعــراق  المقترحــة 

النظــام الفدرالــي علــى اســاس اطــار عرقــي او مذهبــي 

 كانــت هنــاك موافقــة عامــة حــول 
ً
او اقليمــي ايضــا

الكرديــة المجتمعــات  دور  تهميــش  اســتبعاد 

االقليميــة  الوحــدة  علــى  الحفــاظ  مــع  والشــيعية 

االحــزاب  معظــم  وافقــت  فقــد  هــذا  ومــع  للبلــد، 

علــى مبــدا الفدراليــة كوســيلة العــادة تنظيــم نظــام 

ثبــت  ثبــت االكــراد كمــا  العراقيــة، وقــد  الحكومــة 

العراقيــة صعوبــة  المعارضــة  اجــزاء  مــن  الي جــزء 

االمريكيــة  االدارة  نوايــا  بتاميــن  المتمثلــة  المهمــة 

ســاهم  وقــد   2002 عــام  الــى  التســعينات  خــالل 

القــادة االكــراد وبضمنهــم جــالل طالبانــي ومســعود 

برزانــي وقــادة المعارضــة مثــل احمــد الجلبــي رئيــس 

دبلوماســية  بعثــات  فــي  العراقــي  الوطنــي  المؤتمــر 

الفدراليــة  لنواياهــم  الدعــم  بعــض  علــى  للحصــول 

»كلنتــون«  بـــ  المتمثلــة  االمريكيــة  االدارة  وبــدت 

وبعــده »بــوش« غيــر راغبــة وربمــا غيــر قــادرة لدعــم 

الخيــار الفدرالــي بصــورة علنيــة للتنظيــم السياســي 

التقييــم  فــي  الواضــح  النقــص  واصبــح  العراقــي 

تنظيــم  كيفيــة  بخصــوص  النظامــي  والتحليــل 

 كمــا 
ً
 بعــد ازالــة صــدام اصبــح واضحــا

ً
العــراق سياســيا

حصلــت الحركــة باتجــاه تغييــر النظــام علــى خطــوة 

ان  وبمــا  عــام 2001  االول  تشــرين  احــداث  بعــد 

الســير باتجــاه تغييــر النظــام اســتجمع قــواه اصبــح 

 امريــكا بالبحــث عــن نمــاذج 
أ
مــن الواضــح ان تبــدا

مكانيــة محتملــة، وفــي اجتمــاع صحفــي 
أ
فدراليــة كا

مختصــر بعــد الحــرب اشــار »بــوش« الــى رؤياه لعراق 

بالقــول:  العراقييــن  جميــع  يمثــل  ديمقراطــي  حــر 

 
ً
))انــا مقتنــع بــان تحريــر العــراق ســوف يكــون مهمــا

قــادرون  العراقييــن  وان  مشــكلة  فــي  عالــق  كجــزء 

بصــورة كبيــرة علــى حكــم انفســهم فالعــراق مجتمــع 

معقــد والعــراق يملــك المــال وســوف يهيــئ العــراق 

 يمكــن للعالــم مــن خاللــه ان يــرى ان الشــيعة 
ً
مكانــا

مــع  يتماشــوا  ان  علــى  قــادرون  واالكــراد  والســنة 

الفدراليــة وســوف يســهم العــراق فــي عملية التغيير، 

(( لكــن ليس كل المفســرين 
ً
التغييــر االيجابــي طبعــا

يشــاركون الرئيــس »بــوش« فــي تفاؤلــه وثقتــه حتــى 

العــراق  المحاولــة لجعــل  البعــض رفــض فكــرة  ان 

ي محاولــة لبنــاء 
أ
 بســبب خوفهــم مــن ان ا

ً
ديمقراطيــا

الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي محكومــة بالفشــل 

وحتــى انهــا تزيــد مــن مشــاعر الغضــب ضــد الواليــات 

االســالمي  والعالــم  االوســط  الشــرق  فــي  المتحــدة 

الــى اعلــى مســتوياتها وقــدم )دينيــال بيمــان وكينيــث 

بولــك( علــى االقــل خمســة اعتراضــات كعائــق امــام 

خلــق الديمقراطيــة فــي العــراق قائليــن بـــ:

فــي  للديمقراطيــة  مقبولــة  خيــارات  هنــاك  ان   -1

ميــن اســتقرار 
أ
العــراق والتــي تبقــى قابلــة للتنفيــذ لتا

. البلــد  وتالحــم 

2- ان العراق غير جاهز للديمقراطية .

3- ان المجتمــع العراقــي متفــكك بصــورة كبيــرة ال 

تتناســب مــع الديمقراطيــة .

4- ان التحــول الــى الديمقراطيــة فــي العــراق خطــر 

 لذلــك 
ً
 والحكومــة الناتجــة عنهــا ضعيفــة جــدا

ً
جــدا

بصيغــة   
ً
وخصوصــا الديمقراطيــة  تاســيس  فــان 
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. النهايــة  فــي  فدراليــة ســوف يفشــل 

5- افتقرت الواليات المتحدة إلســتراتيجية سياســية 

واضحــة لعــراق مــا بعــد صــدام لذلــك فــان الشــعب 

 باعطــاء الديمقراطيــة 
ً
العراقــي كان ومــا زال عدائيــا

الوقــت الضــروري الــذي تحتاجــه لكــي تصبــح صفــة 

محتملــة الوقــوع .

مــن  تعانــي  االمريكيــة  االدارة  تكــون  ان  ويمكــن 

تلــك المشــاكل المذكــوره اعــاله وبالحقيقــة ال يوجــد 

مؤشــر واضــح مــن االدارة االمريكيــة او مــن ســلطة 

االدارة  تنظيــم  كيفيــة  حــول  المؤقتــة  االئـتــالف 

نــال صــوت  العــراق وقــد  فــي  والســلطة السياســية 

علــى  اكـثــر   
ً
وانتباهــا  

ً
اهتمامــا العراقيــة  المعارضــة 

الرغــم مــن وجــود االنقســامات فيما بينهم بخصوص 

العــراق. فــي  الفدراليــة 

الخيار الفدرالي:

يمكــن تقفــي اثــار الخيــار او اصــول الخيــار الفدرالــي 

الــى تنــاول الجمعيــة الوطنيــة الكردســتانية للحكــم 

فــي عــام 1992 وبعــد بضعــة اشــهر قبــل المؤتمــر 

الوطني الوطني العراقي مقترحات الفدرالية لالكراد 

فــي اجتماعــه الثانــي الــذي عقــد فــي صــالح الديــن فــي 

شــمالي العــراق واكــد المؤتمــر الوطنــي العراقــي مــرة 

اخــرى دعمــه للنظــام الفدرالــي المقتــرح في االجتماع 

الــذي عقــد فــي نيويــورك وفــي البيــان الختامــي فــي 

اجتمــاع لنــدن فــي شــهر كانــون االول عــام 2002 

مــن  مــن المعارضــة العراقيــة  دعــا كل المشــاركين 

االكــراد والســنة والشــيعة وممثلــي االقليــات العرقيــة 

الــى دولــة عراقيــة ديمقراطيــة تعدديــة فدراليــة ضمــن 

القبــول  وان  الحاليــة  العراقيــة  االقليميــة  الحــدود 

نتيجــة  كان  لنــدن  مؤتمــر  فــي  للفدراليــة  الواســع 

وخاصــة  العراقيــة  االحــزاب  مــن  العديــد  لعمــل 

الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني واالتحــاد الوطنــي 

الكردســتاني والتــي كانــت مشــتركة فــي خلــق اطــار 

الــى  باالضافــة  العــراق  فــي  الديمقراطــي  للتحــول 

كانــت  فقــد  الديمقراطيــة  المبــادى  جمعيــة  عمــل 

محكمــة  مجموعــة  الديمقراطيــة  المبــادى  جمعيــة 

مبعديــن  وناشــطين  عراقــي  اكاديمــي  ثالثيــن  مــن 

وبعــد  الغربيــة،  واوربــا  المتحــدة  الواليــات  فــي 

عــدة دعــوات مــن قبــل وزارة الخارجيــة االمريكيــة 

بسلســلة  الديمقراطيــة  المبــادى  جمعيــة  قامــت 

المتحــدة  المملكــة  فــي  عقــدت  االجتماعــات  مــن 

فــي شــهر تشــرين االول عــام 2002 لمناقشــة بنــاء 

واليــات الحكومــة العراقيــة المســتقبلية مــع التركيــز 

العراقيــة  الحكومــة  لنظــام  كـقاعــدة  الفدراليــة  علــى 

عــن  تمخضــت  التــي  الوثيقــة  وخولــت  الجديــدة، 

فــي  الديمقراطــي  التحــول  االجتماعــات  تلــك 

بعــد صــدام  مــا  لعهــد  وتــم اعالنهــا كخطــة  العــراق 

مــن  الديمقراطيــة  المبــادى  جمعيــة  اعضــاء  وجــاء 

مصــادر متعــددة وبضمنهــا حركــة الحكومــة الملكيــة 

العراقــي  الوطنــي  الوفــاق  وحــزب  الدســتورية 

الحــزب  الــى  اضافــة  االشــوريين  عــن  وممثليــن 

الديمقراطــي الكــردي واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني 

كـثــر مــن ذلــك 
أ
وحــزب المؤتمــر الوطنــي العراقــي وا

فلــم يكــن الترويــج لصيغــة بنــاء عــراق فدرالــي طلــب 

االحــزاب العلمانيــة والقوميــون االكــراد فحســب بــل 
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وحتــى اكبــر االحــزاب الدينيــة الشــيعية وهــو حــزب 

الدعــوة االســالمية الــذي ايــد الفدراليــة مــن خــالل 

اعالناتــه السياســية مؤكــدا إن »مشــروع المعارضــة 

العراقيــة يدعــوا لخلــق نظــام فدرالــي بكونــه الحــل 

المناســب للتعدديــة الدينيــة والمذهبيــة والعرقيــة 

فــي العــراق.

وعلــى الرغــم مــن موافقــة تلــك المجاميــع المتعــددة 

 
ً
علــى وضــع نظــام فدرالــي للعــراق ال ان هنــاك تباينــا

يجــب  التــي  الخطــوط  بخصــوص  التفاصيــل  فــي 

ان يبنــى علــى اساســها النظــام الفدرالــي بخصــوص 

ولــكل  العراقيــة  الدولــة  فــي  الســلطة  ادارة  كيفيــة 

المفاوضــات  فــي  مشــاركـتها  يميــز  تاريــخ  مجموعــة 

بخصــوص موقفهــا فــي الدولــة العراقيــة المســتقبلية 

حيــث تتبنــى كل مجموعــة مواقــف مختلفــة تجــاه 

الفدرالــي  للنظــام  والدســتورية  النظاميــة  االطــر 

المقتــرح لــذا فمــن الضــروري تحليــل وتقييــم مواقــف 

العناصــر الفعالــة الرئيســية فــي عــراق مــا بعــد صــدام 

االمريكيــة. االدارة  نظــر  وبضمنهــا وجهــات 

موقف الواليات المتحدة:

هــو  مريكيــة 
أ
اال لــإلدارة  نظامــي  خيــار  فضــل 

أ
ا إن 

بنــاء  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي  التحالفيــة  الفدراليــة 

للوحــدة  طبقــا  صــدام  بعــد  مــا  العــراق  حكومــة 

ويمكــن  العراقيــة  والمذهبيــة  والدينيــة  العرقيــة 

تمثيــل تعدديــة المجتمــع العراقــي باالنقســامات بين 

الســنة والشــيعة وبيــن العــرب واالكــراد وبالنتيجــة 

فــان الحــل المتوقــع هــو تقســيم العــراق إلــى وحــدات 

كــراد فــي الشــمال وواحــدة 
أ
إقليميــة ثــالث واحــدة لال

للعــرب الســنة فــي المركــز والجزيــرة وواحــدة للعــرب 

الفدراليــة  ممارســة  إن  الجنــوب،  فــي  الشــيعة 

للمجاميــع  الدســتوري  لالعتــراف  يــروج  التحالفيــة 

و 
أ
ا نســبي  تمثيــل  مــع  متحــدة  ككيانــات  العرقيــة 

منفصــل فــي المؤسســات العامــة وتشــير الفدراليــة 

ضمــن  »بوسنا-الهرســك«  دســتور  إلــى  التحافيــة 

شــروط اتفاقيــة »دي تــن« للســالم فــي شــهر تشــرين 

مريكيــة 
أ
الثانــي عــام 1995 حيــث تنظــر اإلدارة اال

االعتبــار. بعيــن  التجربــة  لهــذه 

ومــع ذلــك فــان »بوســنا والهرســك« فــي عــام 1995 

تختلــف عــن العــراق عــام 2003 وان مــدى مالئمــة 

العــراق  لمشــاكل  كحــل  الســلطة  يتقاســم  نظــام 

مدعــاة للشــك، لــذا فــان االعتــراض الرئيســي علــى 

تبنــي فدراليــة تحالفيــة فــي العــراق هــو إنهــا يمكــن ان 

تقــوض وحــدة العــراق وتدمــر التعــاون الداخلــي بيــن 

 
ً
 فــي »بوســنا« وغالبا

ً
فــراد المجتمــع كمــا حــدث فعــال

أ
ا

قليــات الكرديــة التــي تتطلع للبقاء 
أ
خبــار اال

أ
مــل يتــم ا

فــي بغــداد ان ترجــع إلــى مناطقهــا فــي نطــاق الدولــة 

العربــي  باالنقســام  تتصــف  التــي  الحاليــة  العراقيــة 

حــول  القلــق  علــى  الضــوء  يســلط  وهــذا  الكــردي 

تقســيم العــراق إلــى خطــوط عرقيــة ومذهبيــة ومــع 

إدراك هــذه القضايــا فقــد اقترحــت وزارة الخارجيــة 

 للفدراليــة التحالفيــة وهــو 
ً
 مغايــرا

ً
مريكيــة نظامــا

أ
اال

نظــام فدرالــي تحالفــي يحكمــه اعضــاء نخبــة مكونــة 

والقبليــة  والعرقيــة  الدينيــة  التجمعــات  كل  مــن 

ولئــك 
أ
ا ويتمتــع  العــراق  فــي  الموجــودة  الرئيســية 

عضــاء بســلطة تمكنهــم مــن تكويــن حكومــة ذات 
أ
اال
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يكــون  إن  الضــروري  مــن  وليــس  وطنيــة،  وحــدة 

هــذا النظــام تعدديــا بالمعنــى الحرفــي ولكــن يمكــن 

القيــام بمحاولــة مــا يجعلــه يمثــل المجتمــع العراقــي.

  وان هــذه الخطــة فــي المراحــل االولــى مــن التنفيــذ 
مــع التاســيس مجلــس الحكــم العراقــي فــي 13 تمــوز 

ومــع  الســابقة  االفــكار  مــن   
ً
مزيجــا كانــت   2003

ذلــك فانهــا قضيــة بنائيــة واضحــة مــع وجــود خطــط 

ســيس نظــام فدرالــي تحالفــي يحكمــه نخبــة مــن 
أ
لتا

الدينيــة  الفصائــل  الــى  ينتمــون  الذيــن  االعضــاء 

هــذا  مثــل  وان  العــراق،  فــي  المتعــددة  والعرقيــة 

النظــام ســوف يواجــه مشــاكل فــي الحفــاظ علــى نــوع 

من الســلطة والقوة في العراق بســبب عدم امتالكه 

الشــرعية المطلوبــة، واكـثــر مــن ذلــك فــان وحشــية 

ي قائــد ذا نفــوذ وطنــي يمكــن 
أ
وقســوة صــدام ازالــت ا
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ان يهــدد حكمــه المســتمر ومثــل هــذا االســتهداف 

واضعــاف  العراقــي  المجتمــع  تجزئــة  الــى  ادى 

وكذلــك  نوعهــا  كان  مهمــا  السياســية  االنتمــاءات 

فــان العــراق  لــذا  تشــجيع عضويــة حــزب البعــث، 

بنشــاطات  الملوثيــن  غيــر  القــادة  الــى  يفتقــر  االن 

مشــابهة لنظــام صــدام وهــذا يكــون مشــكلة جديــة 

اذا مــا اراد شــخص مــا تقويضهــم، وهنــاك ســيناريو 

لــدى االدارة االمريكيــة وهــو تكويــن فدراليــة  اخــر 

واســعة فــي العــراق وســيكون المقتــرح ســيناريو اخــر 

لــدى االدارة االمريكيــة وهــو تكويــن فدراليــة واســعة 

فــي العــراق وســيكون المقتــرح الفدرالــي تعييــن قادة 

للمجاميــع العراقيــة الرئيســية الثــالث وهــي العــرب 

هــذا  ويهــدف  واالكــراد  الســنة  والعــرب  الشــيعة 

الســيناريو الــى اقنــاع القائــد بــان مثــل هــذه الفدراليــة 

ســتكون مبنيــة علــى

والــذي   1787 لعــام  العظيــم«  »الصلــح  نمــوذج 

وســوف  المتحــدة،  الواليــات  ســيس 
أ
تا فــي  ســاعد 

المجاميــع  اعطــاء  النظــام  مــن  النــوع  هــذا  يحــاول 

 
ً
 متســاويا

ً
الفرعيــة االساســية العراقيــة الثــالث تمثيــال

فــي مجلــس اعلــى لحمايــة حقوقهــا علــى المســتوى 

اقتراحــه  تــم  الفدرالــي  النظــام  فــان  لــذا  الدولــي، 

االقليمــي  الذاتــي  الحكــم  لتاميــن  وســيلة  كافضــل 

ولمنــع رجــوع حكومــة مركزيــة اســتبدادية وللتوزيــع 

العراقــي. النفــط  لــواردات  العــادل 

الموقف الكردي:

االحتمــاالت  افضــل  هــو  الكــردي  الموقــف  ان 

 
ً
مرتبطــا االحيــان  بعــض  فــي  يكــون  ان  ويمكــن 

وفــي  الفدراليــة  مــن  اكـثــر  التحالفيــة  بالفدراليــة 

يعتبــرون  االكــراد  فــان  الفدرالــي  للنظــام  دعوتهــم 

ساســيتين وهما 
أ
 لمجموعتيــن عرقيتين ا

ً
العــراق بلــدا

كــراد مبنــي 
أ
اال فــان مقتــرح  كــراد وبهــذا 

أ
العــرب واال

ساســي 
أ
علــى المجاميــع العرقيــة بكونهــا المحــدد اال

لالنقســام السياســي وتتوقــع الخطــط الكرديــة عراقــا 

مــن منطقتيــن جوهريتيــن واحــدة   مكــون 
ً
فدراليــا

عربيــة واالخــرى كرديــة وكل واحــدة منهمــا ســوف 

انتخابهــا  تــم  التــي  التشــريعية  الســلطة  تقتســم 

بصــورة ديمقراطيــة وســوف يكــون هنــاك مجلســان 

تشــريعيان حيــث ان احــد هذيــن المجلســين يمثــل 

للمنطقتيــن  واالخــر  باجمعــه  العراقــي  الشــعب 

الكــردي  المقتــرح  الواضــح ان  الفدراليتيــن، ومــن 

ســيبحث فــي امكانيــة تقســيم الدولــة العراقيــة مــع 

شــركائهم  مــع  مبادلــة  اتفاقيــة  فــي  االكــراد  دخــول 

الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  ووضــع  العــرب 

الفدرالــي  المقتــرح  الكردســتاني  الوطنــي  واالتحــاد 

قدمــوا  انهــم  بذلــك  مدعيــن  الدســتور  ومســودة 

 للتواجــد الكــردي 
ً
 متناســقا

ً
 اجتماعيــا

ً
 سياســيا

ً
اطــارا

المشــترك. العربــي 

ومــع ذلــك فــان افكارهــم تحتــوي علــى عــدة عناصــر 

والــدول  العراقييــن  قبــل  مــن  معارضتهــا  يمكــن 

المجــاورة للعــراق وفــي اطــار عــراق مقســم الــى دولــة 

كرديــة شــمالية ودولــة عربيــة جنوبيــة فــان االكــراد 

مدينــة  وهــي  اال  بالنفــط  غنيــة  محافضــة  يضمــون 

واردات  فــي  حقوقهــم  يمارســون  حيــث  كركــوك 

الدفــاع  علــى  التاثيــر  االكــراد  يريــد  وكذلــك  النفــط 
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الوطنــي ويتوقعــون ان تكــون لهــم محاكــم مســتقلة 

بيــن  ومــن  بغــداد،  فــي  المركزيــة  الحكومــة  عــن 

االشــياء االخــرى المثبتــه فــي المقتــرح الكــردي هــو 

ان يكــون لبرلمانهــم الســلطة للتفــاوض بخصــوص 

الماليــة  سياســته  يتبــع  وان  الدوليــة  المعاهــدات 

ســيس 
أ
ومثــل هــذه المقترحــات ليســت مقصــودة لتا

دولــة كرديــة مســتقلة وال يهــم مــدى مــا يضهــر انهــم 

ان  حيــث  للحالــة  انعــكاس  انهــم  بــل  انفصاليــون 

االكــراد لهــم تجربــة فــي عــراق موحــد لــم تؤمــن فيــه 

الحريــات وقــد تمتــع االكــراد فــي العقد االخير بنجاح 

جديــد مقارنــة مــع بقيــة محافظــات القطــر وهــو احــد 

الشــروط التــي يبحــث القــادة االكــراد للحفــاظ عليهــا 

مــن خــالل الحصــول علــى مســتوى عــاٍل مــن الحكــم 

ســوف  الفدرالــي  النظــام  هــذا  مثــل  وان  الذاتــي، 

يوفرهمــا  ال  اللتيــن  والحمايــة  القــوة  القــادة  يعطــي 

قانــون الحكــم الذاتــي القابــل للنقــض كمــا الحضــوه 

فــي النصــف االول مــن عــام 1970 ومــع هــذا فمــن 

قبــول  علــى  مطالبهــم  تحصــل  ان  المتوقــع  غيــر 

مــن  الذيــن يشــكلون %80  العــرب  شــركاء االكــراد 

ســكان العــراق وســوف تكــون حالــة كركــوك مشــكلة 

بمــا ان الســكان العــرب فــي العــراق يعتبــرون كركــوك 

مدينــة عربيــة ويدركــون بــان الــذي يســيطر علــى نفــط 

كركــوك ســوف يؤمــن الســلطة

السياســية واالقتصاديــة وقــد اوضــح رئيــس الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني مســعود بارزانــي وهــو اكـثــر 

ســس فدراليــة دولتيــن اوضــح الموقــف 
أ
المناديــن با

: بــان 
ً
مــن كركــوك فــي مقابلــة معــه اجريــت حديثــا

قبــول  علــى  صــوت  الكــردي  االقليمــي  المجلــس 

جاهزيــن  لســنا  ونحــن  للعــراق..  الفدرالــي  الحــل 

مــر، ان منطقــة 
أ
للقيــام بالتنــازالت بخصــوص هــذا اال

كردستان منطقة واحدة واالمر متروك الخواننا العرب 

فــي التقريــر فيمــا لــو ارادوا منطقــة واحــدة او منطقتيــن.

 فهــي مســالة مبــدا 
ً
وقضيــة كركــوك قضيــة مهمــة جــدا

 
ً
كيانــا لكركــوك  ان  اولوياتنــا حيــث  قمــة  فــي  وهــي 

فثــورة  كردســتان  تربــة  مــن  جــزء  فهــي   
ً
كردســتانيا

بارازانــي  ملــة مصطفــى  قادهــا  التــي  االول  تشــرين 

بســبب   1974 عــام  فــي  االنتهــاء  علــى  شــارفت 

موقفنــا تجــاه كركــوك ولــم نكــن مســتعدين للقيــام 

بتنــازالت بخصــوص هــذه المدينــة وفــي الوقــت ذاتــه 

فنحــن مســتعدون لقبــول حقيقــة انــه يجــب علينــا 

العيــش ســوية مــع القوميــات االخــرى مثــل التركمــان 

تحــت  بكوننــا  االخــرى  االســالمية  والمذاهــب 

الخصــوص  وبهــذا  خاصــة  حالــة  ذات  ادارة  حكــم 

ي حساســية لكــن بخصــوص الكيــان 
أ
ليــس لدينــا ا

.
أ
الكردســتاني لكركــوك فنحــن نعتبرهــا مســالة مبــدا

الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  ان  يبــدوا  وبهــذا 

ال يقبــل بالحتمــاالت االخــرى اال ان هــذه السياســة 

تخلــق درجــة كبيــرة مــن القلــق فــي شــمال العــراق 

وتخشــى تركيــا مــن بيــن الــدول المجــاورة ان يحقــق 

حيــث  الذاتــي  الحكــم  مــن   
ً
عاليــا مســتوى  االكــراد 

االقليميــة  الناحيــة  مــن  اقليميــة  قــوة  يشــكلون 

 فــي العــراق مــن الناحيــة السياســية.
ً
 مكافــا

ً
ونظيــرا

موقف المعارضة العراقية

ان موقــف مجموعــة المبــادى الديمقراطيــة دعــا الــى 



|   العدد 1   |   صفر   |   اذار   |  2006 147

علــى  وليــس  تحديــد جغرافــي  علــى  مبنيــة  فدراليــة 

المســتقبلية  العــراق  فدراليــة  ان  عرقيــة:  مبــادى 

يجــب ان ال تكــون فدراليــة تنافســية بيــن القوميــات 

بــل يجــب ان تكــون فدراليــة ذات اقاليــم محــددة 

 تشــكل فيهــا المجاميــع الوطنيــة االغلبيــة 
ً
جغرافيــا

علــى  الديمقراطيــة  المبــادى  مجموعــة  واتفقــت 

ان تتكــون فدراليــة العــراق مــن 18 وحــدة تمثــل 

المحافظــات االداريــة فــي العــراق وان تشــكل تلــك 

المحافظــات المكونــات الفدراليــة للدولــة العراقيــة، 

كـقاعــدة  الحالــي  االداري  البنــاء  علــى  وبالحفــاظ 

لنظــام العــراق الفدرالــي يمكــن خدمــة االحتياجــات 

كــد 
أ
التا تجنــب  مــع  للعراقييــن  الماديــة  والمصالــح 

المذهبيــة،  و 
أ
ا العرقيــة  الكيانــات  علــى  المفــرط 

يكـتنــف  دســتوري  تنظيــم  تحديــد  الضــروري  ومــن 

 بذلــك 
ً
المزيــج الثقافــي واالجتماعــي العراقــي محــوال

االيجابــي. للتغييــر  عامــل  الــى  التعدديــة 

ويســمح لتلــك الوحــدات الثمانــي عشــرة بانتخابــات 

البرلمــان  الــى  ممثليــن  وارســال  اقليميــة  حكوميــة 

ســاس 
أ
الفدرالــي ويتــم بنــاء البرلمــان الفدرالــي علــى ا

التمثيــل اإلقليمــي مــع مراقبــة النظــام لمنــع مركزيــة 

العراقييــن  النظــام  هــذا  يســاعد  وســوف  الســلطة 

التــي يتبعهــا كل  علــى مراقبــة وموازنــة السياســات 

خطــر  لتقليــل  والمحليــة  المركزيــة  الحكومــة  مــن 

الطريقــة  هــذه  الجــوار  دول  وفضلــت  الجانبيــن، 

فــي العــراق حيــث ايــدت تركيــا بشــدة هــذه الخطــة 

النهــا تراهــا تلغــي تشــكيل كيــان كــردي فــي شــمال 

العــراق بينمــا تضعــف بصــورة مباشــرة ســلطة كل 

الكردســتاني الديمقراطــي  الحــزب  مــن 

لهمــا  يتــرك  الذيــن  الكردســتاني  الوطنــي  واالتحــاد 

الســيطرة علــى محافظــة واحــدة لــكل منهــا )دهــوك 

والســليمانية بالتتابــع(. وتميــل المجاميــع الشــيعية 

التــي تؤيــد النمــوذج الفدرالــي الــى تفضيــل نمــوذج 

الوحــدات الثمانــي عشــر الن ذلــك ســوف يضمــن لهــا 

الســيطرة السياســية علــى جنــوب القطــر وربمــا حتــى 

 
ً
بغــداد اال ان الموقــف السياســي للشــيعة مهــم جــدا

 بمــا يتعلــق بدســتور الدولــة العراقيــة .
ً
خصوصــا

موقف الشيعة:

يمثــل الشــيعة اكـثــر مــن 65% مــن ســكان العــراق 

العــراق  فــي   
ً
بــارزا  

ً
سياســيا  

ً
دورا لهــم  فــان  لــذا 

 وحتــى اكـثــر مــن 
ً
التعــددي ولقــد عانــى الشــيعة دومــا

 
ً
االكــراد تحــت حكــم النظــام الســني الــذي بقــي ثابتــا

فــي التاريــخ العراقــي، وان اكبــر المجاميــع الشــيعية 

التنظيــم  بخصــوص  النقاشــات  فــي  المشــتركة 

السياســي فــي العــراق هــو المجلــس االعلــى للثــورة 

الدعــوة. وحــزب  العــراق  فــي  االســالمية 

ســيس 
أ
واضهــر حــزب الدعــوة اســتجابة ايجابيــة لتا

باعتبــاره  صــدام  بعــد  مــا  عــراق  فــي  فدرالــي  نظــام 

افضــل اطــار الكـتنــاف التعدديــة الدينيــة والعرقيــة 

والمذهبيــة فــي العــراق، ويؤيــد حــزب الدعوة النظام 

الحالــي  االداري  التقســيم  اســاس  علــى  الفدرالــي 

 
ً
للعــراق وهــو التقســيم الــى 18 وحــدة اداريــة مؤكــدا

علــى  المبنــي  الفدرالــي  النظــام  تطبيــق  )ان  علــى 

الفدراليــة  يجعــل  ســوف  العراقــي  االداري  اســاس 

للعــراق  الوطنيــة  الوحــدة  حفــظ  فــي  فاعليــة  اكـثــر 
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المتزايــدة  والشــكوك  الجــداالت  يدحــض  وكذلــك 

العــراق. ومســتقبل  الوحــدة  ضــد 

للثــورة االســالمية  المجلــس االعلــى  امــا بخصــوص 

االمــر  بــادى  فــي  متحفضــا  كان  فقــد  العــراق  فــي 

بشــان احتضــان نمــوذج فدرالــي للعــراق النــه كان 

االســالمية  للدولــة  معينــة  صيغــة  باتبــاع   
ً
ملتزمــا

فــي العــراق ومــع ذلــك فقــد ادرك المجلــس االعلــى 

للثــورة االســالمية فــي العــراق بعــد ان طــور عالقــات 

وتعامــل  العراقيــة  المعارضــة  احــزاب  مــع  وثيقــة 

بوضــوح مــع الواليــات المتحــدة ادرك بامكانيــة عزلــه 

عــن العمليــة السياســية التــي تســيطر عليهــا ســلطة 

لسياســة  للترويــج  اســتمر  اذا  المؤقتــه  االئـتــالف 
تمــوز  شــهر  وفــي  واشــنطن،  موقــف  تجــاه  عدائيــة 

االكاديمييــن  مــن  كبيــر  عــدد  اصــدر   2002 عــام 

وقــادة  والمثقفيــن  الدينييــن  والقــادة  والمهنييــن 

الشــيعة  اعــالن  الشــيعة  االعمــال  القبائــل ورجــال 

ســنتين  نتيجــة  االعــالن  هــذا  وكان  العــراق،  فــي 

مــن النقاشــات والمجــادالت التــي تهــدف الــى اجابــة 

ســئلة التي تهم الشــيعة في العراق وكان الســؤال 
أ
اال

ســئلة وهــو: مــاذا تريــد الشــيعة؟ 
أ
هــم اال

أ
التاســع مــن ا

نظــام  علــى  المصادقــة  دى 
أ
ا الــذي  الســؤال  وهــو 

كــدت اإلجابــة علــى 
أ
فدرالــي لعــراق مــا بعــد صــدام، وا

المذهبيــة  مشــاكلهم  حــل  يريــدون  ال  الشــيعة  إن 

خــرى.
أ
اال المجاميــع  بمعــاداة 

نهــم يبحثــون عــن الحــل بتبنــي 
أ
نهــم يدعــون با

أ
بــل ا

الدســتورية  العناصــر  كل  حقــوق  يحمــي  نظــام 

جميــع  فيــه  يتســاوى  والــذي  العراقــي  للمجتمــع 

كــد الشــيعة فــي إعالنهــم بــان 
أ
العراقييــن، وكذلــك ا

 علــى 
ً
البنــاء الفدرالــي العراقــي ســوف ال يكــون مبنيــا

تعدديــة مذهبيــة بــل علــى معاييــر إداريــة وإحصائيــة 

وهــذا ســوف يتجنــب تشــكيل كيانــات مبنيــة علــى 

 
ً
تمهيــدا تكــون  ان  يمكــن  والتــي  مذهبــي  ســاس 

أ
ا

والوطنيــة  اإلقليميــة  الوحــدة  وتفكيــك  لتجزئــة 

الفدرالــي النظــام  بــان  االعــالن  وصــرح  العراقيــة، 

المقتــرح ســوف يعطــي الســلطات إلــى المــدن وبهــذا 

الســلطة  ي 
أ
)ا المركــز  وقــوع  امكانيــة  يزيــل  فانــه 

المركزيــة( تحــت ســيطرة مجموعــة مســيطرة يمكــن 

ان توســع هيمنتهــا علــى البلــد باكملــه، وان طيــف 

 عــن مداوالتهــم وان الخــوف مــن 
ً
صــدام ليــس بعيــدا

رجــوع نظــام ســني احــادي الحــزب لــه اثــر اكبــر مــن 

محــاوالت اتســاع دولــة اســالمية فــي العــراق.

الخالصة

 يحيــط بالعــراق 
ً
 مهمــا

ً
 سياســيا

ً
ومــن كونــه مفهومــا

فــي عــام 1990 اصبــح التنظيــم السياســي الفدرالــي 

السياســي  النقــاش  علــى  مســيطرة  صفــة  العراقــي 

بخصــوص عــراق مــا بعــد صــدام وقــد اصبــح الواقــع 

مــن وراء مبــارزة االكــراد فــي محاولــة منهــم لتثبيــت 

 للعيــان وبعــد ترؤســهم 
ً
نموذجهــم الفدرالــي واضحــا

معيشــية  بمســتويات  وتمتعهــم  عقــد  مــن  الكـثــر 

الكــردي  الشــعب  يــرى  القطــر  بقيــة  مــن  اعلــى 

اســاس  علــى  المبنيــة  الفدراليــة  االكــراد  والقــادة 

عرقــي افضــل وســيلة للحفــاظ علــى ســالمتهم وعلــى 

الحكــم الذاتــي، وتــم تبنــي الحــل الفدرالــي مــن قبــل 

احــزاب المعارضــة االخــرى وبضمنهــا حــزب الوفــاق 
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الوطنــي فــي التســعينيات مــن هــذا القــرن وبضمنهــا 

 المجلــس االعلــى للثــورة االســالمية فــي العــراق 
ً
ايضــا

والــذي كان اخــر مجموعــة توقــع علــى جــدول اعمــال 

ومــع   ،2003 عــام  فــي  صــدام  ازالــة  بعــد  فدرالــي 

االحتــالل االمريكــي القائــم للعــراق واعــادة البنــاء 

السياســي للبلــد الــذي اصبــح حقيقــة واقعيــة وليــس 

اكـثــر  لتحديــد  يتقــدم  النقــاش   
أ
بــدا فقــد  افتراضيــة 

النظــم الفدراليــة مالئمــة للدولــة العراقيــة والمشــكلة 

هــي ان لــكل مجموعــة وبضمنهــا الواليــات المتحــدة 

موقفهــا تجــاه المصالحــة العراقيــة، ويصــر االكــراد 

علــى نمــوذج فدرالــي علــى اســاس عرقــي وبهــذا يمكــن 

ي نمــوذج محتمــل 
أ
ان يظهــر صعوبــة قبولهــم علــى ا

اخــر منعهــم مــن تشــكيل منطقــة كرديــة، ويفضــل 

صياغتهــا  يتــم  الفدراليــة  صيغــة  العــرب  الشــيعة 

 ممــا يضمــن لهــم الســمو والرفعــة فــي الدولــة 
ً
جغرافيــا

العراقيــة الجديــدة، ولــم يحــدد العــرب الســنة الذيــن 

الجــدل  فــي  مــن حضورهــم  اكـثــر  غيابهــم  يالحــظ 

 لكــن يمكــن التكهــن بانهــم يفضلــون 
ً
القائــم صوتــا

 )
ً
صيغــة فدراليــة جغرافيــة )اذا وافقــوا عليهــا اصــال

ويمنعــون  الســلطة  مــن  نــوع  علــى  يحافظــوا  لكــي 

بذلــك تجزئــة البلــد.

فهــم  هــي  التســوية  هــذه  فــي  محركــة  قــوة  هــم 
أ
ا ان 

تلــك  تقــاوم  ســوف  المتحــدة  الواليــات  ان  كيــف 

المشــاكل وبتاســيس مجلــس الحكــم العراقــي ذي 

االنتخابــات  تســتبعد  والعرقيــة  الحزبيــة  التعدديــة 

فــي العــراق ويظهــر عــدم وجــود خطــط بعيــدة المدى 

وبالنهايــة يتوجــب علــى الواليــات المتحــدة تحديــد 

 
ً
كـثــر نفعــا

أ
 لمصالحهــا وليــس اال

ً
الخيــار االقــل ضــررا

للعــراق كالحــل الــذي يســمح لحكومــة عراقيــة مــن 

الســيطرة علــى البلــد فــي اقصــر اطــار زمنــي ممكــن 

بينمــا يبــدو االختيــار الديمقراطــي هــو االفضــل فــي 

الوقــت الراهــن ولهــذا يبــدوا ان مبــادرة العالقــات 

العامــة المحيطــة بتاســيس مجلــس الحكــم العراقــي 

هــي بمثابــة نذيــر لتاســيس مثــل هــذه الحكومــة تاركة 

الدقيــق  السياســي  النظــام  تخــص  مســائل  بذلــك 

للعــراق لتاريــخ اخــر.
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شهيد المحراب وريادته
 لحقوق االنسان في العراق

أحمد الحمد الخزعلي
باحث في مجال حقوق االنسان

االنســان  حقــوق  مصطلــح  ان  التوطئــة: 
الدولــي  المجتمــع  فــي  ة 

أ
النشــا جديــد  مصطلــح 

عمــاق 
أ
ا لــى  اإ تمتــد  الحديــث وان كانــت جــذوره 

وتطبيقــات  وفلســفات  فــكار 
أ
با لتصــل  التاريــخ 

دور  المصطلــح  لهــذا  صبــح 
أ
ا واليــوم  قديمــة، 

مســتبدة  فاشــلة  حكومــات  زالــة  اإ فــي  فعــال 

علــى  ديمقراطيــة  وطنيــة  حكومــات  وبنــاء 

نســان  االإ حقــوق  نهضــت  لــذا  نقاضهــا، 
أ
ا

نيــر  مــن  شــعوبها  نقــاذ  الإ عبــاء 
أ
اال هــذه  بتحمــل 

لــى نــور التحــرر واالنعتــاق الدكـتاتوريــة البغيضــة اإ
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تلــك  إســناد  إلــى  الدوليــة  المنظمــات  وعملــت 

الشــعوب فــي هــذا المجــال بإصــدار لوائــح ومواثيــق 

 
ً
مقياســا مســى 

أ
فا وصيانتهــا،  الحقــوق  هــذه  لتاييــد 

عملــت  لــذا  و عكســها، 
أ
ا الحكومــة،  هــذه  لوطنيــة 

هــذه  تدجيــن  علــى  المترديــة  الحكومــات  بغــض 

الشــعب  مصالــح  مراعــاة  دون  لصالحهــا  المســالة 

الحقيقيــة، وشــعبنا العراقــي المظلــوم كان مــن بيــن 

درك 
أ
مرهــا، مــن هنــا ا

أ
تلــك الشــعوب المقهــورة علــى ا

الســيد  العظمــى  هللا  يــة 
آ
ا الغالــي  المحــراب  شــهيد 

محمــد باقــر الحكيــم »قــدس ســره« فــي وقــت مبكــر 

المعارضــة  قــادة  ببيــن  مــن  المســالة  هــذه  هميــة 
أ
ا

العراقيــة، ومنــذ خروجــه مــن البــالد عــام 1980، 

إلنشــاء  وإســناده  ودعمــه  وتوجهاتــه  بمحاضراتــه 

كيــده علــى 
أ
مؤسســات عديــدة بهــذا الخصــوص، وتا

حقــوق  ســالح  نرفــع  وان  الميــدان  هــذا  خــوض 

اإلنســان فــي العــراق لندافــع عــن حقوقنــا المهــدورة 

ســس الحديثــة المعمــول بهــا 
أ
وفــق المصطلحــات واال

مــم المتحــدة ولجانهــا ومؤسســاتها، 
أ
وســاط اال

أ
فــي ا

ترســيخ  فــي  الرائــد  المحــراب  شــهيد  صبــح 
أ
ا وبهــذا 

وإرســاء  العــراق،  فــي  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ 

قواعدهــا، مــن الوجهتيــن »اإلســالمية العرقيــة – 

و ينجــزه الشــعب 
أ
نجــزه ا

أ
والعالميــة الحديثــة«، ومــا ا

والمجتمــع  الديمقراطيــة  ممارســات  مــن   
ً
مســتقبال

المدنــي والمؤسســات الحضاريــة مــا هــو اال مــن ثمــار 

قدمهــا  التــي  الجســام  والتضحيــات  الجهــود  تلــك 

ظافــره، 
أ
شــهيد المحــراب »قــدس ســره« منــذ نعومــة ا

مــن 1980م –  المهجــر  ســنوات  خــالل  ســيما  ال 

 توجت تلك التضحيات الجســام 
ً
2003 م، واخيرا

ليــم بســيارة مفخخــة عنــد مرقــد جــده 
أ
باستشــهاده اال

ميــر المؤمنيــن اإلمــام علــي )ع( فــي النجــف الشــرف 
أ
ا

يــوم 2003/8/30 م المصــادف 1 رجــب 1424 

الدينيــة  مهامــه ومســؤولياته  معتــرك  فــي  وهــو  هـــ، 

مــس الحاجة 
أ
مــة با

أ
والوطنيــة لبنــاء عراقناالجديــد واال

إلــى وجــوده المبــارك بيــن ظهرانيهــا، ومــا نالحظــه 
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ذلــك،  علــى  دليــل  المتواضــع،  البحــث  هــذا  فــي 

وإلقــاء الضــوء علــى تلــك الجهــود والتحــركات التــي 

بذلهــا ســماحته لتعزيــز هــذه المســالة والنهــوض بهــا 

الجريــح  شــعبنا  المطلــوب، إلنقــاذ  المســتوى  إلــى 

مــن بيــن براثيــن الطاغيــة المســتبد فــي بالدنــا.

شــهيد  الســيد  لســماحة  الدائــم  الهاجــس  كان  لقــد 

المحراب  »قدس ســره« هو تحقيق الُســبل الكـفيلة 

صــدام.  نظــام  ظلــم  مــن  العراقــي  الشــعب  بإنقــاذ 

 كل الوضــوح فــي تفكيــر 
ً
وكان هــذا الهاجــس واضحــا

وحركــة ســماحته، فهــو لــم يغفــل لحظــة واحــدة فــي 

ســاة التــي يعانيهــا هــذا الشــعب فــي ظــل 
أ
بيــان الما

برســائله  ويبــرق  صوتــه  يرفــع  وكان  صــدام،  نظــام 

العــام،  مينهــا 
أ
وا المتحــدة  مــم 

أ
اال إلــى  ومذكراتــه 

وملــوك ورؤســاء البــالد العربيــة واإلســالمية فــي كل 

الالزمــة  التدابيــر  باتخــاذ  فيهــا  يطالبهــم  مناســبة، 

مــن  وتمكينــه  العراقــي  الشــعب  عــن  الظلــم  برفــع 

التمتــع بحقوقــه المشــروعة وفــق الموازيــن الشــرعية 

الدوليــة. والمواثيــق 

إيجــاد  إلــى   
ً
دائمــا يســعى  كان  ذلــك  إلــى  إضافــة 

عبــاء هــذه المســؤولية اإلنســانية، 
أ
قنــوات لتحمــل ا

ســيس وإنشــاء وعقــد عــدد مــن المراكــز 
أ
 تا

ً
فتــم فعــال

ففــي  الخصــوص،  بهــذا  والنــدوات  والمؤسســات 

هــم تلــك المجــاالت 
أ
هــذا الفصــل نشــير بإيجــاز إلــى ا

التــي تحــرك فيهــا ســماحة الســيد شــهيد المحــراب  

 لحقــوق اإلنســان فــي العــراق 
ً
»قــدس ســره« دعمــا

 لهــا، نذكرهــا هنــا حســب التسلســل 
ً
 وتعزيــزا

ً
وتثبيتــا

هــذا  فــي  ســماحته  مبــادرات  لنالحــظ  الزمنــي، 

اإلنســان،  لحقــوق  وريادتــه  اإلنســاني،  المضمــار 

باهــرة  نجاحــات  مــن  التحــركات  لتلــك  بانــت  ومــا 

صــداء مهمــة فــي تفعيــل القضيــة العراقيــة وافهــام 
أ
وا

المجتمــع الدولــي عمــا يــدور فــي بالدنــا العزيــزة ومــا 

فضيعــة  خروقــات  مــن  االنتهــاكات  ماكنــة  تفعلــه 

بذلــك  فظهــرت  العــراق،  فــي  االنســان  لحقــوق 

 منهــا 
ً
نتائــج حســنة لتلــك الفعاليــات »ســنذكر قســما

« نحــو تحريــر االنســان مــن بيــن براثيــن الجــور 
ً
الحقــا

واالســتبداد إلــى عالــم النــور والتحــرر، وكمــا جــاء فــي 

صــدر المقــال نمــّر باهــم تلــك المحطــات:

نسان شهيد المحراب وحقوق االإ

ممــا الشــك فيــه ان الســيد شــهيد المحــراب »قــدس 

 
ً
بارعــا  

ً
وسياســيا  

ً
كبيــرا  

ً
اســالميا  

ً
مفكــرا كان  ســره« 

، وكان لــه برنامــج متكامــل ومفاهيــم واضحــة 
ً
مهيبــا

وتباريــح  الظلــم  لجــج  مــن  الحبيــب  عراقنــا  إلنقــاذ 

 
ً
الجــور إلــى بــر االمــن واالمــان، وامســى اســمه مرادفــا

لتطبيــق تلــك المفاهيــم بالتضحيــة والفــداء واإليثــار 

الطاغــوت  براثيــن  بيــن  مــن  الخــالص  يــوم  نحــو 

ثالثــة  مــن  كـثــر 
أ
ا مــن  الشــعب  صــدر  علــى  الجاثــم 

المشــروعة،  الحقــوق   وهــدر  الكبــت  مــن  عقــود 

واقتضــام الدســتور، واالعــراف المحليــة والدوليــة.

وبذل ســماحة الســيد شــهيد المحراب »قدس ســره« 

إلــى ارقــى درجــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي 

عمــاق 
أ
العــراق بغرســه تلــك المفاهيــم وتطبيقهــا فــي ا

الجمهــور بعــد تطبيقــه العلمــي لهــا. فجــاءت النتائــج 

ســليمة ومؤثــرة، تحملهــا بــكل هــدوء ورحابــة صــدر 

وقبلهمــا  الغربــة،  الم 
آ
وا عــزاء، 

أ
اال حبــة 

أ
اال بفقــد 
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فــي   
ً
مفصــال تي 

أ
»ســيا التعذيــب  لــوان 

أ
وا االعتقــال 

مادة تجربتي مع حقوق اإلنســان«، وارســى شــهيدنا 

الغالــي الســيد الحكيــم »قــدس ســره« بذلــك قواعــد 

ســليمة.  ســس 
أ
ا علــى  بالدنــا  فــي  االنســان  حقــوق 

هــذا مــا نــراه فــي مــواد بحثنــا المتواضــع هــذا، الــذي 

يتكــون مــن خمســة مــوارد رئيســة، وهــي:

نسان ول: شهيد المحراب واراؤه  في حقوق االإ
أ
المورد اال

بنــى شــهيدنا الغالــي الســيد الحكيــم »قــدس ســره« 

نظــرة فــي حقــوق اإلنســان فــي العــراق علــى ثــالث 

ليــات رئيســية:
آ
ا

الف: االلية العمومية

إلــى  ينظــر  ســره«  »قــدس  المحــراب  شــهيد  كان 

وكجســد  ككل،  عموميــة  نظــرة  العراقــي  الشــعب 

و 
أ
ا طائـفــي  تمييــز  دون  مكوناتــه،  بجميــع  واحــد 

كان  المشــروعة،  حقوقــه  لنيــل  مذهبــي  و 
أ
ا قومــي 

االقليــات  احتــرام  بضــرورة  ســره«  »قــدس  يؤمــن 

القوميــة والدينيــة وحقوقهــا العامــة وضمــان وحــدة 

بضــرورة  ويؤمــن  الدســتورية،  وبالطــرق  العــراق 

اعطائهــا حقهــا فــي ممارســة معتقداتهــا الدينيــة، كمــا 

المذاهــب  بيــن  االســالمية  الوحــدة  إلــى  يدعــو  انــه 

ــف اإلســالمية )2،1( وهــو يقــف ضــد كل  والطوائـ

الدينيــة. و 
أ
ا السياســية  الطائـفيــة  إلــى  يدعــو  جهــد 

كمــا شــجع علــى إرســال الشــهود والضحايــا والوثائــق 

مؤسســات  إلــى  والمعذبيــن  بالســجناء  المرتبطــة 

مــم المتحــدة المعنيــة وذلــك تحركــت الوفــود علــى 
أ
اال

وربيــة وفي 
أ
منظمــات حقــوق اإلنســان فــي البلــدان اال

ســيوية، وكانــت هــذه الوفــود مــن 
أ
بعــض البلــدان اال

مختلــف شــرائح المجتمــع العراقــي منهــم: العــرب، 

والشــيعة،  والمســيحيون،  والتركمــان،  كــراد 
أ
واال

حقــه  منتهــك  عراقــي  إنســان  كل  ي 
أ
ا والســنة، 

مظلوميتــه  لطــرح  الســفر  علــى  الظــروف  وتســاعده 

وذات  اإلنســان،  بحقــوق  المعنيــة  الجهــات  علــى 

تاثيــر علــى المتغيــرات الدوليــة، فكانــوا يــرون الدعــم 

الكامــل مــن قبــل ســماحته فــي هــذا المجــال علــى 

»كمــا   )3( والمؤسســاتي  الشــخصي  الصعيديــن 

بقضايــا   
ً
خاصــا  

ً
اهتمامــا يولــي  كان  ســماحته  ان 

فــي  ســيما  ال  مــكان  كل  فــي  العراقييــن  الالجئيــن 

إيــران والســعودية ودول المنطقــة والعالــم، واهتــم 

ســرى العراقييــن فــي إيــران »الذيــن ســيقوا 
أ
 باال

ً
ايضــا

« لقضــاء حوائجهــم وغمرهــم 
ً
تــون الحــرب قســرا

أ
إلــى ا

يرونــه  كانــوا  لــذا  وإرشــادا،   
ً
حبــا بــوي 

أ
اال بالحنــان 

ســر 
أ
ســوار اال

أ
مــل والمنقــذ لهــم فــي تحريرهــم مــن ا

أ
اال

الدكـتاتوريــة  براثيــن  مــن  هليهــم 
أ
ا وإنقــاذ   ،

ً
خارجــا

العــراق. داخــل 

سالمية باء:االلية االإ

يــة هللا الشــهيد 
آ
فــي كل مقطــع ومشــروع تحــرك فيــه ا

الحكيــم »قــدس ســره« كانــت مصلحــة اإلســالم هــي 

ول الــذي يتحــرك مــن اجلــه، 
أ
العنــوان الرئيســي واال

فضــل 
أ
وبــذا كان يؤمــن بــان اإلســالم هــو اإلطــار اال

العراقــي،  الشــعب  حركــة  يوحــد  ان  يمكنــه  الــذي 

القوميــات  لجميــع  الكاملــة  الحقــوق  ويضمــن 

قليــات، وانــه يمثــل هويــة الشــعب 
أ
والمذاهــب واال

حافــظ  وقــد  قليــات 
أ
اال ويحتــرم  المســلم  العراقــي 
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لإلســالم وحتــى  ول 
أ
اال الصــدر  منــذ  علــى وجودهــا 

وجهــة  مــن  اإلنســان  »حقــوق  كـتابــه  انظــر  اليــوم. 

نظــر اســالمية«، ومــن محاضراتــه القيمــة فــي هــذا 

فــي  لقاهــا 
أ
ا اإلنســان«  »كرامــة  محاضــرة  المجــال 

مؤسســة الشــهيد الصــدر »رض« عــام 1983 م )4( 

ادم  بنــي  الكريمــة ]ولقــد كرمنــا  يــة 
آ
اال مــن   

ً
منطلقــا

وحملناهــم فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات 

.
ً
وفضلناهــم علــى كـثيــر ممــن خلقنــا تفضيــال

ضــالل  فــي  االصيــل  شــعبنا  بــه  يتمتــع  ومــا   )5(

المشــروعة  حقوقــه  ممارســات  مــن  الديمقراطيــة 

والقمــع  االســتبداد  وكار 
أ
ا هديــره  اكـتســح  بعدمــا 

بثوراتــه الثــالث اال مــن ثمــار لحقــوق اإلنســان ذلــك 

الرجــل العظيــم الــذي ضحــى بنفســه ومالــه واهلــه 

اليــوم البهيــج، فالدســتور العراقــي  مــن اجــل هــذا 

هــل 
أ
الجديــد مفعــم بــروح اإلســالم وينبــض بطيــب ا

شــهيد  الســيد  وبعبيــر  الســالم«  »عليهــم  البيــت 

المحــراب »قــدس ســره« الــذي كان بحــق مــن الدعــاة 

وطموحــات  مــال 
أ
ا يحقــق  دســتور  لوضــع  وائــل 

أ
اال

 
ً
الشــعب العراقــي بجامعــه فــي حيــاة كريمــة، ممارســا

وجــل. دون  المشــروعة  حقوقــه 

لية الدولية
آ
جيم: اال

ســره«  »قــدس  المحــراب  شــهيد  الســيد  يعتقــد 

التابعــة  المختصــة  اللجــان  علــى  التحــرك  بضــرورة 

لة 
أ
بمســا المعينــة  والمنظمــات  المتحــدة،  مــم 

أ
لال

حقــوق اإلنســان، لالطــالع العالــم علــى هــدر حقوقنا 

مــن قبــل النظــام البائــد مــن جهــة والضغــط عليــه 

ي علــى النظــام« مــن قبــل تلــك الجهــات إلنهــاء 
أ
»ا

و التقليــل مــن 
أ
ســاوي فــي عراقنــا ا

أ
هــذا الموضــوع الما

ة تلــك االنتهــاكات الجســام عــن كاهــل شــعبنا 
أ
وطــا

بإرســال  ذلــك  مــن  جــزء  تحقــق  وفــي  المظلــوم، 

الوفــود المختصــة إلــى الهيــات الدوليــة، ومخاطبــة 

مــم المتحــدة، منظمــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة 
أ
اال

والبيانــات،  المذكــرات  بإرســال  وســط 
أ
اال الشــرق 

وبنــاء علــى ذلــك تــم تعييــن مقــرر خــاص لمتابعــة 

بقــرار لجنــة حقــوق  العــراق،  فــي  حقــوق اإلنســان 

 1991/3/6 فــي  والمــؤرخ   1991/74 اإلنســان 

العــراق.« فــي  اإلنســان  والمعنــون »حالــة حقــوق 

الدوليــة  السياســية  حركـتــه  مــن   
ً
جانبــا نذكــر  هنــا 

بشــكل  تحــرك  فقــد  العراقــي  اإلنســان  جــل 
أ
ال

نظــام  إســقاط  وهــو  ســام  هــدف  اجــل  مــن  واســع 

المحنــة  مــن هــذه  الشــعب العراقــي  صــدام وإنقــاذ 

مــم 
أ
اال فــي  فتحــرك  منهــا،  يعانــي  التــي  الطويلــة 

ميــن العــام الســابق »خافييــر 
أ
المتحــدة والتقــى باال

فــزار  الجــوار  بــدول  اهتــم  كمــا  ديكويــالر«  بيريــز 

ودولــة  وســوريا،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

والتقــى  فيهــا  الملــوك والرؤســاء  والتقــى  الكويــت، 

رئيــس الــوزراء التركــي، ورئيــس الــوزراء الســوداني، 

الملــك  الملــك حســين وولــي العهــد  مــع  وتحــادث 

ولقاءاتــه  عالقاتــه  عــن   
ً
فضــال »انــذاك«،  حســن 

المتميــزة مــع قــادة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة، 

كمــا زار بريطانيــا اســتجابة لدعــوة العراقييــن هنــاك 

وسويســرا ولبنــان، والتقــى ســفراء دول المجموعــة 

الدولــي. التحــرك  هــذا  لدعــم  مــرات  عــدة  وربيــة 
أ
اال

وفــي كل مــكان كان يذهــب إليــه ســماحته تكــون 
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القضيــة  هــي  وقضيتــه  العراقــي  الشــعب  ســاة 
أ
ما

.
ً
جميعــا المباحثــات  حولهــا  تــدور  التــي  الجوهريــة 

رســل الوفــود والمبعوثيــن للمنظمــات الدوليــة 
أ
كمــا ا

والــدول المعنيــة فــي مناســبات عديــدة.

ويســتقبل فــي مكـتبــه عــادة عشــرات الســفراء للــدول 

وربيــة والعربيــة واإلفريقيــة، كمــا بعــث فــي هــذا 
أ
اال

المجال عدة رســائل و مذكرات إلى الجهات الدولية 

همهــا:
أ
المعنيــة بقضايــا حقــوق اإلنســان، كان ا

اإلنســان  لحقــوق  الخاصــة  اللجنــة  إلــى  رســالة   -1

فيهــا  لَخــص  المتحــدة،  مــم 
أ
اال لمنظمــة  التابعــة 

فــي  العــراق  فــي  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 

)6 1986م.) /1 /23

ثيــر الدولــي علــى إســقاط النظــام 
أ
 منــه بالتا

ً
2- وايمانــا

اســتعداده  ســماحته  ابــدى  الســلمية  بالطــرق 

مــام القضــاء عنــد محاكمــة صــدام 
أ
لــإلدالء بشــهادته ا

حســين كمجــرم حــرب فــي محكمــة دوليــة، لكونــه 

مــن ضحايــا العنــف الصدامــي، وانتهكــت حقوقــه 

مــام وفــد 
أ
يــدي النظــام، قــال ذلــك ا

أ
المشــروعة علــى ا

بمحاكمــة  المختصــة   )7( »اندايــت«  منظمــة  مــن 

وائــل عــام 2003 م 
أ
صــدام اثنــاء زيارتهــم طهــران ا

ســابيع، وكان الشــيخ 
أ
وقبــل انهيــار النظــام البائــد با

 فــي ذلــك اللقــاء، 
ً
الدكـتــور همــام حمــودي حاضــرا

.
ً
وكان لــي شــرف الحضــور فيــه ايضــا

المورد الثاني: شهيد المحراب من ضحايا حقوق 

نسان: االإ

ســره«  »قــدس  المحــراب  شــهيد  الســيد  تعــرض 

إلــى مجموعــة مــن االنتهــاكات  فــي عمــره الشــريف 

زالم النظــام البائــد 
أ
يــدي ا

أ
لحقوقــه المشــروعة علــى ا

لــوان التعذيــب، 
أ
مــن اعتقــال، ومنــع مــن الســفر، وا

يســرد  ســماحته  هــو  وهــا  اغتيــال،  ومحــاوالت 

 مــن ذلــك بعنــوان »تجربتــي الشــخصية مــع 
ً
فصــال

القيــم  فــي العــراق« خــالل بحثــه  حقــوق اإلنســان 

الخامــس  المؤتمــر  فــي   
أ
المــال مــام 

أ
ا لقــاه 

أ
ا الــذي 

للفكــر اإلســالمي المنعقــد فــي طهــران عــام 1987 

م، والتجربــة مريــرة، بــل هــي وثيقــة تاريخيــة لمــا 

النظــام  علــى وحشــية  الدامغــة  الحقائــق  مــن  فيهــا 

الحضــارة واإلنســانية،  مفهــوم  عــن   
ً
كليــا وابتعــاده 

س النظــام البائــد 
أ
 لمــا يمــارس مــع را

ً
والمغايــرة تمامــا

فــي قفــص االتهــام وهــو الجانــي الســيئ والمســيء، 

صوليــة مــن قبــل قضاتنــا المعروفيــن 
أ
مــن معاملــة ا

المحــراب  شــهيد  يقــول  والتحــرر،  النــور  عهــد  فــي 

عــن تلــك التجربــة)8( »تــم اعتقالــي فــي 11 شــباط 

1977 صفــر 1397 هـــ بتهمــة التحريــض على إحياء 

قــدام 
أ
اال علــى   

ً
مشــيا والســير  الحســينية  الشــعائر 

النجــف  مــن  الســالم«  »عليــه  الحســين  لزيــارة 

إلــى كربــالء فــي منطقــة صحراويــة. وبعــد  االشــرف 

والجســدي  النفســي  للتعذيــب  تعرضــت  االعتقــال 

الــذي اســتعمل فيــه الضــرب علــى اليديــن والرجليــن 

علــى 
أ
ورفــع الجســم عــن طريــق شــد اليديــن إلــى اال

الحديــدي  الكرســي  علــى  والوضــع  الخلــف  مــن 

والضغــط علــى الجمجمــة بجهــاز خــاص، والعصــا 

الكهربائيــة، وإطفــاء الســكائر فــي البــدن باإلضافــة 

البــدن  وبقيــة  س 
أ
والــرا الوجــه  علــى  اللكمــات  إلــى 

الــرب،  »الديــن،  للمعتقــدات  والشــتم  والســب 
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المذهــب«  العلمــاء،  طهــار، 
أ
اال ئمــة 

أ
اال الرســول، 

والوضــع فــي زنزانــات انفراديــة صغيــرة ال يتوفــر بهــا 

الليــل مــن  مــور الصحيــة وال يعــرف فيــه 
أ
ابســط اال

النهــار والتهديــد واالعتــداء علــى العــرض وبالمــوت .. 

كل ذلــك مــن اجــل الضغــط النتــزاع اعترافــات غيــر 

مــام التعذيــب ورفضــت التهــم 
أ
واقعيــة وقــد صدمــت ا

لــي. التــي وجهــت  الســخيفة 

ذار 1977 
آ
 19 ا

ً
وبعــد حوالــي ســتة وثالثيــن يومــا

بلغــات بصــدور الحكــم علــي بالســجن المؤبــد مــن 
أ
ا

مــن العامــة دون محاكمــة 
أ
قبــل ضبــاط فــي دائــرة اال

و الســماح 
أ
و توكيــل محامــي دفــاع ا

أ
و اخــذ إفــادة ا

أ
ا

بالدفــاع عــن النفــس.

وعلمــت ان الحكــم تــم إعالنــه مــن قبــل ذلــك اليــوم 

فــي يــوم 25 شــباط مــن اإلذاعــة والتلفزيــون ونشــر 

 – فــي الصحــف 
ً
 وزورا

ً
فــي الصحــف. وقيــل – كذبــا

عنــد نشــره ان المحاكمــة كانــت مواجهــة، ونقلــت 

عشــرة  حوالــي  قتــل  تــم  وقــد  ســجون،  ثالثــة  إلــى 

صوليــة فــي هــذه القضيــة،
أ
شــخاص دون محاكمــة ا

أ
ا

وقــد تــم عــزل عضــوي المحكمــة الخاصــة الحزبيــة 

التــي شــكلت لهــذا الغــرض مــن جميــع مناصبهمــا 

وزيــر  وهمــا  المذكــور  الحكــم  إصــدار  رفضــا  نهمــا 
أ
ال

ووزيــر  »طبيــب«،)9(  مصطفــى  عــزة  الصحــة 

الصناعــة فليــح حســن جاســم »معلــم)10(« والــذي 

رفــض الحضــور فــي الجلســة الوحيــدة التــي تــم فيهــا 

اعــالن الحكــم فقــط، وهمــا عضــوان قياديــان فــي 

بالســجن  الحكــم  إصــدار  تــم  كمــا  البعــث,  حــزب 

خمســة  علــى  القضيــة  و 
أ
ا الطريقــة  بنفــس  المؤبــد 

خريــن.
آ
ا  

ً
شــخصا عشــر 

كـثــر مــن عشــرة االلــف فــي 
أ
وتــم اعتقــال وتعذيــب ا

وملفقــة  كاذبــة  اعترافــات  اخــذ  وتــم  القضيــة  هــذه 

. التعذيــب  تحــت 

علــى للشــيعة اإلمــام 
أ
- وتــم تهديــد المرجــع الدينــي اال

النظــام  بــان  النجــف  فــي  ســره«  »قــدس  الخوئــي 

كـثــر مــن مائــة شــخص، إذا لــم يقــم 
أ
ســوف يقتــل ا

احمــد  النظــام  س 
أ
را إلــى  اســترحام  رســالة  بإرســال 

حســن البكــر يلتمــس فيهــا العفــو عــن المعتقليــن.

بهــذه  ملــف  تهيئــة  وال  إفــادة  ضبــط  يتــم  ولــم   -

ســماء العاديــة، كمــا 
أ
القضيــة وال حتــى تســجيل اال

مــن  ومنعــي  المدنيــة  الحقــوق  مــن  حرمانــي  تــم 

ي مبــرر بعــد إطــالق ســراحي بمهزلــة 
أ
الســفر دون ا

العفــو العــام بعــد مــرور ســنة ونصــف مــن الســجن.

النظــام  قــام  اإلســالمية  الثــورة  انتصــرت  وعندمــا   -

بنــاء 
أ
ا مــن صفــوة  المــات  وقتــل  باعتقــال  المجــرم 

ســتاذي ومعلمــي وصديقي 
أ
الشــعب العراقــي ومنهــم ا

يــة هللا العظمــى الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر 
أ
ا

ختــه العالمــة الفاضلــة بنــت الهــدى دون محاكمــة 
أ
وا

شــهر مــن االحتجــاز 
أ
حيــث تــم اعتقالــه بعــد عشــرة ا

فــي البيــت وتحــت رقابــة مكـثفــة مــن قبــل رجــال 

و االتصــال بــه. 
أ
مــن ومنــع دخــول النــاس عليــه ا

أ
اال

يــام 
أ
وســلمت جثتــه الطاهــرة بعــد االعتقــال بثــالث ا

و التشــييع 
أ
دون الســماح بإجــراءات عاديــة للدفــن ا

و التحــدث 
أ
و العــزاء ودون الســماح لمعرفــة الخبــر ا

أ
ا

صوليــة، 
أ
و ا

أ
ي اجــراائت قانونيــة ا

أ
قاربــه ودون ا

أ
بــه ال

مــر حتــى ذاع وشــاع 
أ
وتــم نفــي الخبــر فــي بدايــة اال
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 فاعترفــت بــه بعــض الصحــف 
ً
بيــن النــاس تدريجيــا

المحليــة وبشــكل جانبــي.

 مــن عائلتــي 
ً
كمــا انــه تــم قتــل ســبعة عشــر شــخصا

وهــم  ســاتذة 
أ
واال والعلمــاء  المجتهديــن  مــن   )11(

الســيد  االماميــة  للطائـفــة  علــى 
أ
اال المرجــع  ســرة 

أ
ا

 1970  –  1960 ســنة  مــن  الحكيــم  محســن 

واعتقــال الباقيــن مــن الذكــور الذيــن يزيــدون علــى 

موالهــم غيــر المنقولــة 
أ
 ومصــادرة ا

ً
خمســين شــخصا

لمجــرد إننــي تمكنــت مــن الخــروج مــن العــراق إلــى 

بــالد المهجــر بــدون اذن الســلطة المجرمــة وبصــورة 

ســرية وقمــت بنشــاطات سياســية فــي المهجــر ضــد 

النظــام »انظــر الملحــق: عائلــة الحكيــم مــن وجهــة 

نظــر دوليــة«.

مشاهد غريبة

شــهدتها  التــي  الحــوادث  مــن  المــات  هنــاك  ان 

و ســمعت تفاصيلهــا فــي الســجن 
أ
يتهــا عــن قــرب ا

أ
ورا

.
ً
لهــا شــعر اإلنســان هــوال يقــف  وخارجــه 

كـثــر مــن 
أ
فقــد قــام النظــام فــي عــام 1973 م بقتــل ا

الف كردي في مدة شــهرين – حســب رواية 
أ
ســبعة ا

اإلعــدام  قســم  فــي  الســجانين  احــد  مــن  ســمعتها 

ســاعة  وعشــرين  ربــع 
أ
ا لمــدة  يعمــل  كان  انــه  قــال 

 بــان إعــدام 
ً
»جهــازان« لإلعــدام ولمــدة شــهرين علمــا

دقيقــة.  عشــرين  لمــدة  يحتــاج  الواحــد  الشــخص 

لهــا  تعــرض  التــي  االنتهــاكات  بعــض  كانــت  هــذه 

شــهيد المحــراب خــالل فتــرة اعتقالــه، امــا محــاوالت 

ويمكــن  كـثيــرة،  فهــي  لهــا  تعــرض  التــي  االغتيــال 

االطــالع عليهــا مــن خــالل ســيره الذاتيــة.

ها 
أ
المورد الثالث: المؤسسات الثقافية التي انشا

شهيد المحراب

إلــى  اولــى ســماحة شــهيد المحــراب »قــدس ســره« 

جانــب نشــاطاته السياســية الكبيــرة اهتمامــا بالغــة 

ســيس مؤسســات اســالمية،ثقافية، 
أ
فــي المهجــر لتا

فــي  العراقــي  لإلنســان   
ً
عونــا وخدميــة  وإنســانية، 

العراقــي  الشــعب  لخدمــة  صالحــة  ونــواة  المهجــر 

روافدهــا  التحريــر، وتصــب  بعــد   
ً
 مســتقبال

ً
جميعــا

كلهــا نهايــة االمــر فــي مســالة حقــوق االنســان، ففــي 

الجمهوريــة اإلســالمية كان لــه دور كبيــر فــي إنشــاء 

مؤسســات إســالمية منهــا عالميــة، ومنهــا عراقيــة، 

نذكــر منهــا تلــك االنجــازات التــي قــام بهــا ســماحته:

بيــن  للتقريــب  العلمــي  المجمــع  ســيس 
أ
تا  -1

المذاهــب اإلســالمية حيــث كان يحتــل موقــع رئيس 

علــى لهــذا المجمــع إلــى حيــن استشــهاده 
أ
المجلــس اال

ليــم.
أ
اال

هــل البيــت »عليهــم 
أ
ســيس المجمــع العلمــي ال

أ
2- تا

رئيــس  نائــب  موقــع  يحتــل  كان  حيــث  الســالم« 

علــى لهــذا المجمــع إلــى حيــن استشــهاده 
أ
المجلــس اال

ليــم.
أ
اال

ســيس مركــز دراســات تاريــخ العــراق الحديــث 
أ
3- تا

ومقــره فــي مدينــة قــم المقدســة.

ســيس فيلــق بــدر، تحــول بعــد التنظيــم إلــى 
أ
4- تا

عمــار والتنميــة.
أ
منظمــة بــدر لال

تضــم  التــي  الحكمــة«  »دار  مؤسســة  ســيس 
أ
تا  -5

خــر 
أ
 ا

ً
 للنشــر، ومركــزا

ً
مدرســة دينيــة حوزويــة ومركــزا

للبحــوث والدراســات، ومكـتبــة علميــة تخصصيــة.
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لتربيــة  اإلســالمية  الكــوادر  مجمــع  ســيس 
أ
تا  -6

الثقافيــة  بالنشــاطات  والقيــام  اإلســالمية  الكــوادر 

السياســية.

7- اقتــرح علــى منظمــة اإلعــالم اإلســالمي تشــكيل 

العالــم  فــي  مكـتــب متابــع قضايــا حقــوق اإلنســان 

عنهــا. والدفــاع  اإلســالمي 

تجمــع  إنشــاء  العلميــة  الكـفــاءات  علــى  اقتــرح   -8

ثنــاء نــدوة عــام »1995 التعليــم 
أ
لهــم فــي المهجــر ا

العلمــي« والبحــث  العالــي 

المورد الرابع: شهيد المحراب والمؤتمرات 

نسان والندوات الخاصة بحقوق االإ

فــي هــذا المــورد اوّد ان انقــل مــا عايشــته وشــاهدته 

شــهيد  الســيد  هللا  يــة 
أ
ا حضــور  مــن  بنفســي 

المحــراب »قــدس ســره« فــي المؤتمــرات والنــدوات 

حقــوق  لقضيــة   
ً
دعمــا والمجالــس  والمحاضــرات 

 لهــا تــارة، ودعمــه ومباركـتــه لــوالدة 
ً
اإلنســان وتعزيــزا

الخصــوص،  بهــذا  جديــدة  ومؤسســات  منظمــات 

تــارة  محنتهــم  فــي  العراقيــة  الجماهيــر  مشــاركة  و 
أ
ا

وال  المضمــار  هــذا  فــي  كـثيــرة  وفعالياتــه  خــرى، 
أ
ا

يمكــن رصــد جميعهــا بســهولة ولكــن نذكــر هنــا مــا 

منهــا: تســير 

1. المؤتمرات والندوات:

قيــم فــي طهــران 
أ
لــف - مؤتمــر جرائــم صــدام الــذي ا

أ
ا

عــام 1983

قيــم فــي 
أ
بــاء – مؤتمــر نصــرة الشــعب العراقــي الــذي ا

طهــران عــام 1986، وكان مــن مبادراتــه الدؤوبــة.

اإلســالمي  للفكــر  المؤتمــر  فــي  مشــاركـته   – جيــم 

نظــر  وجهــة  مــن  اإلنســان  »حقــوق  القيــم  ببحثــه 

1987 عــام  إســالمية« 

المعارضــة  قــوى  ملتقــى  فــي  مشــاركـته   – دال 

العراقيــة الدولــي، بمناســبة اغتيــال الســيد محمــد 

مهــدي الحكيــم »رض« عــام 1988 م فــي الســودان.

هـــ - مشــاركـته ودعمــه الفعــال فــي عــدة نشــاطات قــام 

العــراق  فــي  الوثائـقــي لحقــوق اإلنســان  بهــا المركــز 

منهــا: 

- نــدوة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي – الواقــع 

وافــاق المســتقبل 1995 م .

- نــدوة االثــار السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

مقابــل  النفــط   986« القــرار  لتنفيــذ  والقانونيــة 

.  »1996 الغــذاء 

قيــم فــي قاعــة 
أ
- افتتــاح معــرض جرائــم صــدام الــذي ا

ســورة فــي طهــران عــام 1992.

كــراد 
أ
اال مؤتمــر  فــي  القيمــة  بكلمتــه  مشــاركـته  و- 

قيــم فــي مدينــة ايــالم عــام 1996 م 
أ
الفيلييــن الــذي ا

ومؤسســات  منظمــات  لــوالدة  ومباركـتــه  2-دعمــه 

ن العراقــي 
أ
جديــدة مهتمــة بحقــوق اإلنســان وبالشــا

ومنهــا:

كراد الفيلية
أ
الف- منظمة الدفاع عن اال

ي و العقيدة
أ
باء- منظمة الدفاع عن حرية الرا

ة العراقية 
أ
جيم- منظمة الدفاع عن حقوق المرا

دال- منظمــة اإلمــام موســى الكاظــم »ع« للدفــاع 

ي
أ
عــن ســجناء الــرا

هاء- حركة الوفاق للتركمان 

واو- منظمات حقوق اإلنسان في الخارج منها:
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لمانيا/النمســا/الدنمارك 
أ
لندن/باريس/هولندا/ا

وغيرهــا

»قــدس  الصــدر  محمــد  الســيد  اغتيــال  حــول   -3

: ســره« 

بجملــة  ســره«  »قــدس  المحــراب  شــهيد  قــام 

يــة هللا الســيد 
أ
 اغتيــال ا

أ
احتجاجــات فــور ســماعه نبــا

محمــد محمــد صــادق الصــدر »قــدس ســره« منهــا:

إلقــاؤه  احتجاجيــة  تظاهــرة  فــي  حضــوره  الــف- 

يــوم  طهــران  فــي  المذكــورة  بالمناســبة  قيمــة  كلمــة 

م.  1999/2/20

م.   1999/2/21 بتاريــخ  ســماحته  وبعــث  بــاء- 

مــن:  كل  إلــى  المناســبة  بعيــن  رســائل 

مم المتحدة كوفي عنان
أ
مين العام لال

أ
- اال

- رئيــس منظمــة المؤتمــر اإلســالمي الســيد محمــد 

خاتمــي

ميــن العــام للجامعــة العربيــة الســيد عصمــت 
أ
- اال

عبــد المجيــد

ثنــاء 
أ
ا المكرمــة  فــي مكــة   

ً
 ســنويا

ً
إقامتــه مؤتمــرا  -4

موســم الحــج لدعــم القضيــة العراقيــة، وثــم زيارتــه 

القادميــن  العراقييــن  الحجــاج  لقوافــل  المتواصلــة 

 لالطــالع علــى احوالهــم وقضــاء 
ً
مــن المهجــر ســنويا

حوائجهــم.

5- رساالته ولقاءاته الدولية:

مــم المتحــدة 
أ
ميــن العــام لال

أ
- لقــاء ســماحته مــع اال

أ
ا

عــام  جنيــف  فــي  ديكــوالر  بيريــز  خافييــر  الســابق 

1991م وطــرح القضيــة العراقيــة بمــا فيهــا مســالة 

اإلنســان. حقــوق 

المتحــدة   مــم 
أ
لال العــام  ميــن 

أ
اال إلــى  رســالته  ب- 

النفــط  قــرار  تطبيقــات  حــول  عنــان  كوفــي  الســيد 

.  986/1996 الغــذاء  مقابــل 

ج- رســالته إلــى المقــرر الخــاص لحقــوق اإلنســان فــي 

العــراق الســيد اندريــاس مافروماتيــس حــول فظاعــة 

االقتصاديــة  ثارهــا 
أ
وا البائــد،  النظــام  انتهــاكات 

واالجتماعيــة علــى المجتمــع العراقــي.

6- مشروع محاكمة صدام: 

- هنــاك عــدة مشــاريع ظهــرت علــى الســطح لمحاكمة 

هــا  فــي  يهمنــا  مــا  ولكــن  حــرب،  كمجــرم  صــدام 

البحــث مــا نمــا بهــا بدعــم ســماحته »قــدس ســره« 

نذكــر عناوينهــا فقــط:

- مشروع مكـتب سماحته في 30/3/1992

علــى للثــورة اإلســالمية 
أ
- مشــروع رائســة المجلــس اال

فــي العــراق 14/12/1992 .

فــي  اإلنســان  لحقــوق  الوثائـقــي  المركــز  مشــروع   -

.  1995 العــراق 

قــوال شــهيد المحــراب فــي حقــوق 
أ
المــورد الخامــس: ا

اإلنسان

قــوال شــهيد المحــراب 
أ
راء وا

أ
هــذه باقــة مختــارة مــن ا

 فــي 
ً
فــي مســائل حقــوق اإلنســان، ولنتمعــن جيــدا

كبيــر  وحــرص  بالــغ  اهتمــام  مــن  فيهــا  لمــا  متونهــا 

علــى قضيــة اإلنســان فــي بالدنــا مــن قبــل ســماحته 

»قــدس ســره«

صل في العمل التغييري هو الحوار 
أ
)1( اال

يــة هللا شــهيد المحــراب »قــدس ســره« إن 
أ
ا يعتبــر 

صــل فــي العمــل التغييــري هــو الحــوار والعمــل 
أ
اال
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بالحكمــة  الرســالة  وابــالغ  والسياســي  الثقافــي 

البــالغ وحريــة  خــالل  ومــن  الحســنة،  والموعظــة 

العمــل  إلــى  اللجــوء  يصــح  وال  والفكــر،  ي 
أ
الــرا

المســلح اال فــي حــاالت الدفــاع عــن النفــس اتجــاه 

تفــرض  ان  تحــاول  التــي  الدكـتاتوريــة  نظمــة 
أ
اال

وجودهــا وبقاءهــا بالقــوة وباالعتــداء علــى الحقــوق 

الشــعب،  حريــات  ومصــادرة  لإلنســان  ساســية 
أ
اال

وتمــارس التصفيــة الجســدية للمعارضــة، وال يصــح 

بريــاء فــي هــذه الحالــة.
أ
ان يطــال العمــل المســلح اال

الشــعب  يعيشــها  التــي  الفعليــة  المرحلــة  وان 

الن  المســلحة  المقاومــة  مرحلــة  هــي  العراقــي 

النظــام قــد حــارب اإلســالم باســتخدام القــوة وقتــل 

الف مــن النــاس 
آ
بريــاء والدعــاة إلــى هللا وشــرد اال

أ
اال

ويقتــل علــى قــول كلمــة الحــق، وال يســمح بالعمــل 

السياســي واإلعالمــي الحــر وال يمكــن مواجهتــه اال 

المســلحة. المقاومــة  ســلوب 
أ
با

)2( حول القضية الكردية:

 
ً
يــرى ضــرورة حــل المشــكلة الكرديــة فــي العــراق حــال

ســاس منــح الحقــوق المشــروعة لهــم فــي 
أ
 علــى ا

ً
ســلميا

كــراد وبقيــة 
أ
إطــار اإلخــوة اإلســالمية بيــن العــرب واال

والمصالــح  العراقيــة،  رض 
أ
اال ووحــدة  القوميــات، 

الوطنيــة المشــتركة، ويمكــن ان يتــم ذلــك فــي صيغة 

و الفدراليــة اإلداريــة وبقــرار 
أ
الحكــم الذاتــي الحقيقــي ا

مــن الشــعب العراقــي عندمــا يملــك حريــة االختيــار.

ة:
أ
)3( مكانة المرا

الحيــاة  فــي   
ً
مهمــا  

ً
دورا ة 

أ
للمــرا ســماحته  يؤمــن 

دور  تــؤدي  كونهــا  جانــب  إلــى  فهــي  االجتماعيــة، 

 
ً
ة الصالحــة، ايضــا

أ
جيــال وتنشــئهم النشــا

أ
التربيــة لال

تستطيع ان تقف إلى جانب الرجل في مجمل الحركة 

صول التي 
أ
االجتماعية والسياســية وفق الضوابط واال

حددهــا اإلســالم لحركـتهــا علــى هــذا الصعيــد.

)4( توحيد الحياة اإلنسانية:

  يعتقــد ســماحته ان النظــام الدولــي يجــب ان يتجــه 
نحــو توحيــد الحيــاة اإلنســانية وإنهــاء جميــع الفوارق 

االســتغالل  ممارســة  و 
أ
ا الطبقيــة  و 

أ
ا العنصريــة 

لإلنســان  ساســية 
أ
اال الحقــوق  واحتــرام  والهيمنــة، 

والمبــادئ والقوانيــن والمواثيــق الدوليــة، وكذلــك 

ديــان الســماوية والبنيــة 
أ
احتــرام الحقــوق الدينيــة لال

ســرة 
أ
ســاس اال

أ
ا االجتماعيــة لإلنســان القائمــة علــى 

الرجــل  بيــن  والمتبادلــة  المتســاوية  والحقــوق 

ة، وان تقــوم العالقــات مــع الحكومــات علــى 
أ
والمــرا

المتقابــل  واالحتــرام  المتبادلــة  المصالــح  ســاس 
أ
ا

واحترامهــا لحقــوق اإلنســان تجــاه شــعوبها ومقــدار 

تمثيلها لهذه الشعوب، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخليــة، وضــرورة معاقبــة المعتــدي، ومحاكمــة 

هميــة حســن 
أ
مجرمــي الحــرب ومجرمــي الشــعوب، وا

الفــوارق  إلغــاء  علــى  والعمــل  الــدول  بيــن  الجــوار 

بيــن الشــمال والجنــوب، واحتــرام إرادة الشــعوب، 

ونصــرة المضطهديــن والمحروميــن، والوقــوف إلــى 

جانــب حركــة التحريــر العالمــي وقضايــا المحروميــن 

وقضايــا حقــوق اإلنســان .

)5( االنتفاضة الشعبانية ثورة الجميع

نهــا فــي 
أ
 االنتفاضــة ثــورة مظلومــة لشــعب مقهــور، ا

البــدء والمنتهــى ثــورة شــعب يعانــي مــن االســتبداد 
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، وكان الجميــع ضحايــاه: 
ً
والهــوان طيلــة 23 عامــا

كــراد والتركمــان.
أ
الســنة والشــيعة، والعــرب واال

ساسية لإلنسان 
أ
)6( صيانة الحقوق اال

ساســية 
أ
يعتقــد ويؤمــن بضــرورة صيانــة الحقــوق اال

وحريــة  والسياســية  الفكريــة  كالحريــة  لإلنســان، 

الضوابــط  ضمــن  الشــخصية،  والحريــة  ي، 
أ
الــرا

اإلســالمية، وكذلــك الــدور المتــوازن للفــرد والدولــة 

فــي االقتصــاد، ولــه فــي هــذا المجــال بحــوث فكريــة 

إلــى الجهــات العالميــة  وبيانــات سياســية، وجههــا 

المهتمــة بحقــوق اإلنســان، وقــد كان لــه دور خــاص 

ســيس وإســناد منظمــات حقــوق اإلنســان فــي 
أ
فــي تا

مــم 
أ
العــراق، والتحــرك فــي مجــال اللجــان التابعــة لال

المتحــدة.

النتائج

والجهــود  الدؤوبــة  الحركــة  تلــك  نتائــج  مــن  كان    

المضنيــة، وذلــك الضغــط المتواصــل علــى الصعيــد 

ايجــاد حالــة جديــدة مــن كشــف الحقائــق  الدولــي 

المــّرة لواقــع الشــعب العراقــي المضطهــد فــي ظــل 

النظــر  غــض  يمكــن  ال  بحيــث   .. المســتبد  نظامــه 

المتحــدة علــى  مــم 
أ
اال إلــى إجبــار  دى 

أ
ا .. ممــا  عنهــا 

صــوات المطالبــة بإيقــاف القمــع عــن 
أ
االســتجابة لال

العراقييــن وايــالء قضيــة الشــعب العراقــي ومعاناتــه 

مــن خــالل  علنــي  بشــكل  ترجمــت  هميــة خاصــة 
أ
ا

مــم المتحــدة 
أ
صدرتهــا اال

أ
البيانــات والنــداءات التــي ا

فــي مواقــع متعــددة تتعلــق بإدانــة انتهــاكات النظــام 

الحاكــم لحقــوق اإلنســان فــي العــراق وصــدور إدانــة 

مــن  كبيــر  عــدد  قبــل  مــن  البائــد  للنظــام  ســنوية 

اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة  والجهــات  المؤسســات 

علــى كافــة الصعــد منهــا، وكذلــك صــدور توجيهــات 

مــم 
أ
لال العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن  ن 

أ
الشــا بهــذا 

المتحــدة

- إدانــة ســنوية للنظــام مــن لجنــة حقــوق اإلنســان 
أ
ا

والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي دورتــه التــي 

تنعقــد فــي جنيــف كل عــام

ب- إدانــة ســنوية للنظــام مــن قبــل المنظمــات ذات 

العالقــة منهــا:

وسط
أ
1- منظمة مراقبة الشرق اال

2- منظمة العفو الدولية

3- المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

4- االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان 

5- التقرير السنوي للكونكرس االمريكي

صــدام  لمحاكمــة  »اندايــت«  منظمــة  إنشــاء  ج- 

ن 
آ
ا الســيدة  البريطانيــة  برائســة  حــرب  كمجــرم 

دلــة 
أ
واال الوثائــق  جمــع  علــى  والعمــل  كلويــد، 

المجــال. هــذا  فــي  العمــل  لدعــم  والشــهادات 

د- إنشــاء منظمــة »إغاثــة عمــار« برائســة البريطانيــة 

الســيدة ايمــا نيكلســون بعــد زياراتهــا للمؤسســات 

والتجمعــات العراقيــة فــي المهجــر

المعنيــة  الجهــات  مــن  الوفــود  مــات  زيــارة  هـــ- 

اإلنســانية،  والمنظمــات  اإلنســان،  بحقــوق 

عضــاء مــن الســلك 
أ
ووســائل اإلعــالم المختلفــة، وا

الشــعب  مظلوميــة  مــع  المتعاطفيــن  الدبلوماســي 

وغيرهــم العراقــي 

و- طبــع مــات الكـتــب والبحــوث والمقــاالت التــي 
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حقــوق  وهــدر  العراقيــة،  القضيــة  عــن  كـتبــت 

مختلفــة،  وبلغــات  الرافديــن  بــالد  فــي  اإلنســان 

رجــال  مــع  الصحفيــة  المقابــالت  مــن  والعشــرات 

علــى  العراقــي ظهــرت  ن 
أ
بالشــا العراقيــة  المعارضــة 

العالــم. فــي  التلفــاز  شاشــات 

ز- إتاحــة الفرصــة للمعارضــة العراقيــة للمشــاركة فــي 

بحقــوق  الخاصــة  العالميــة  والمؤتمــرات  النــدوات 

اإلنســان.

والمؤسســات  المنظمــات  عشــرات  إنشــاء  ح- 

عــن  للدفــاع  العالميــة،  الشــبكة  علــى  والمواقــع 

العــراق. فــي  اإلنســان  حقــوق 

الخاتمة

لة 
أ
بمــا فيهــا مســا بذلــك خرجــت القضيــة العراقيــة 

حقــوق اإلنســان مــن الدائــرة المحليــة واإلقليمية إلى 

الدائــرة الدوليــة، ومــا ســقوط الوثــن الصدامــي فــي 

بغــداد 2003/4/9 م. اال مــن ثمــار تلــك الجهــود 

الجهــاد  مــن  قــرن  ربــع  يقــارب  مــا  طيلــة  المضنيــة 

اإلنســان  تحريــر  ســبيل  فــي  والغربــة  والتضحيــات 

العراقــي مــن ســطوة طاغيــة. وكانــت الريــادة فــي كل 

يــة هللا 
أ
ا الغالــي  شــهيدنا  الــى  تعــود  االعمــال  تلــك 

الســيد محمــد باقــر الحكيــم »قــدس ســره« ، وبــذا 

يحــق لنــا ان نضيــف إلــى اعمالــه وانجازاتــه العمالقــة 

ريــادة حقــوق اإلنســان فــي العــراق.

الهوامش
1- مؤسســة المجمــع العالمــي للتقريــب بيــن المذاهب اإلســالمية 

موقــع  يحتــل  الحكيــم  الســيد  المحــراب  شــهيد  يحتــل  وكان   /

ليــم.
أ
علــى لهــذا المجمــع، حتــى استشــهاده اال

أ
رئيــس المجلــس اال

2- انظــر كـتــاب »الوحــدة اإلســالمية مــن منظــور الثقليــن« مــن 

مؤلفــات شــهيد المحــراب الســيد الحكيــم.

3- انظــر ســجالت المركــز الوثائـقــي لحقــوق اإلنســان فــي العــراق، 

ومكـتب ســماحته.

فــي  4- لالطــالع علــى المحاضــرة راجــع: كـتــاب »قتــل العلمــاء 

»قــدس  المحــراب  لشــهيد  الفرعونيــة«  الظاهــرة  يجســد  العــراق 

ســره«.

ية 70 .
أ
5- القران الكريم / سورة اإلسراء :ا

6- يمكن مراجعة الرسالة المؤرخة في 1986/1/23م.

7- »اندايــت« منظمــة بريطانيــة لمحاكمــة صــدام كمجــرم حــرب 

والوثائــق  دلــة 
أ
اال جمــع  مهمتهــا  كلويــد،  ن 

آ
ا الســيدة  ســها 

أ
ترا

للتجمعــات  زيــارات  بعــد  وقامــت  البائــد،  النظــام  تديــن  التــي 

الغــرض. لهــذا  العراقيــة  والمؤسســات 

8- مســتل مــن كـتــاب حقــوق اإلنســان مــن وجهــة نظــر إســالمية 

/ لشــهيد المحــراب »قــدس ســره«.

 بعد الفصل.
ً
مسى مصيره مجهوال

أ
9- ا

10- بعــد إقالتــه اغتيــل مــن قبــل مخابــرات النظــام فــي الشــارع 

العــام بيــن بعقوبــة – المقداديــة صيــف عــام 1982 م، وكان 

قــدار ان كنــت فــي طريقــي إلــى خانقيــن وشــاهدت 
أ
مــن صــدف اال

لت 
أ
 عنــد محطــة تعبئــة الوقــود فــي الشــارع العــام، فســا

ً
ضجيجــا

مــا الخبــر؟ قيــل: قتــل فليــح حســن جاســم.

لإلمــام  الكريمــة  ســرة 
أ
اال قتلــى  مــن  العــدد  وصــل  ولقــد   -11

 
ً
مراتيــن وطفــٍل ، مضافــا

أ
 وا

ً
الحكيــم إلــى اثنيــن وعشــرين رجــال

 ال يعــرف لهــم اثــر، لحــد ذلــك التاريــخ 
ً
إلــى ثمانيــة عشــر مفقــودا

عــام 1987 م. وهــو 

هم المصادر
أ
ا

1- القران الكريم 

يــة هللا الســيد 
أ
2- حقــوق اإلنســان مــن وجهــة نظــر إســالمية – ا

الحكيــم »قــدس ســره«.

على للثورة اإلسالمية 
أ
3- قرابين المرجع المظلوم – المجلس اال

فــي العراق.
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4- إصدارات المركز الوثائـقي لحقوق اإلنسان في العراق

يــة هللا الســيد محمــد باقــر الحكيــم »قــدس ســره« تعريــف 
أ
5- ا

ســتاذ محمــد هــادي.
أ
موجــز / اال

الخــاص  المقــرر  إلــى  المحــراب »قــدس ســره«  6- رســالة شــهيد 

مافروماتيــس. اندريــاس  الســيد  اإلنســان  لحقــوق 

7- مشاهداتي الخاصة.

الملحق: عائلة الحكيم من وجهة نظر دولية

يــة هللا العظمــى الســيد محســن الحكيــم »رض« عــام 1970 
أ
ان ا

الطائـفــة  لجميــع  الروحــي  الزعيــم  الخمســينيات  منــذ  كان  م 

التاريخييــن  الزعمــاء  مــن   
ً
واحــدا وكان  العالــم،  فــي  الشــيعية 

التــي اندلعــت ضــد االحتــالل البريطانــي بيــن عامــي  للمقاومــة 

. م  م – 1917   1914

مــن خمســمائة  كـثــر 
أ
ا تضــم  عربيــة  عائلــة  هــي  الحكيــم  وعائلــة 

إلعمالهــم   
ً
عالميــا معــروف  منهــم  الكـثيــر  ان  حيــث  شــخص 

يــات هللا 
آ
ا  مــن بينهــم هــم 

ً
العلميــة والثقافيــة والدينيــة وبعضــا

ئمــة.
أ
وا علمــاء  العظــام، 

 مــن مدينــة النجــف المقدســة، وهــي 
ً
ان هــذه العائلــة هــي اصــال

النبــي  ابنــة  التــي يتواجــد فيهــا قبــر اإلمــام علــي، زوج  المدينــة 

كذلــك  تضــم  المدينــة  وهــذه  الرابــع،  والخليفــة  »ص«  محمــد 

 فــي العالــم للدراســات الثيولوجيــة العليــا.
ً
كـثــر قدمــا

أ
المركــز اال

يــة هللا محســن الحكيــم يعيشــون منــذ بضــع 
أ
والد ا

أ
ان ثالثــة مــن ا

ســنوات فــي المنفــى وهــم محمــد باقــر الحكيــم زعيــم المعارضــة 

العزيــز،  عبــد  شــقيقه  مــع  إيــران  فــي  ويقيــم  العراقيــة  الدينيــة 

والثالــث مهــدي الحكيــم ويعيــش فــي لنــدن.

االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان

 / المتحــدة  مــم 
أ
اال لــدى  عليهــا  مصــادق  غيــر حكوميــة  منظمــة 

باريــس مقرهــا 



|   العدد 1   |   صفر   |   اذار   |  2006 164

مالحظات على كتابة
 الدستور العراقي ولجنته

(بحث مقدم إلى األمم المتحدة - قبرص)

الشيخ الدكتور همام حمودي
رئيس لجنة كتابة مسودة الدستور العراقي

مقدمة:
الطريقــة  علــى  دســتور  كـتابــة  ان 

مــن   60 البنــد  فــي  ليهــا  اإ المشــار 

تعتمــد  كانــت  الدولــة  دارة  اإ قانــون 
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سس التالية:
أ
اال

سيســية وطنيــة تعهــد إليهــا 
أ
1- انتخــاب جمعيــة تا

كـتابــة مســودة الدســتور.

الكـتابــة  عمليــة  فــي  العراقــي  الشــعب  إشــراك   -2

والمناقشــة. والحــوار 

3- التصويــت العــام علــى مســودة الدســتور لضمــان 

موافقة الشــعب على اال ترده 3/2 ثالث محافظات 

كـثر.
أ
و ا

أ
ا

يعتبــر  الدســتور  كـتابــة  طريقــة  فــي  المنهــج  هــذا 

كل  فــي  لهــا  ســابقة  وال  والفريــدة  ولــى 
أ
اال التجربــة 

فيمــا  خاصــة  والعالــم  والمنطقــة  العــراق  تاريــخ 

يتعلــق فــي البنــد اال تــرده 3/2 ثــالث محافظــات.
جــواء والعوامــل االيجابيــة فــي كـتابــة الدســتور 

أ
ان اال

تتمثــل فــي وجــود رغبــة عامــة عنــد القــوى السياســية 

 لدولــة 
ً
والدينيــة إليجــاد وثيقــة خاصــة تكــون اساســا

الدينيــة  المرجعيــة  وان  خاصــة  القادمــة  العــراق 

العليــا الكـثريــة الشــعب العراقــي قــد وظفــت نفســها 

إلنجــاح هــذا المشــروع كخطــوة نحــو اســتقرار البلــد 

 
ً
زخمــا اوجــد  ممــا  تعتقــد،  كمــا  ســيادته  وتحقيــق 

ان  ذلــك  إلــى  يضــاف  العمليــة  هــذه  نحــو   
ً
شــعبيا

الكــرد وغيرهــم مــن المكونــات وجــدوا فــي الدســتور 

لحقوقهــم ومصالحهــم  وتشــريعية  قانونيــة  ضمانــة 

ممــا جعلهــم يهتمــون بمشــروع الدســتور.

كامــل  بشــكل  للدســتور  الرافضيــن  ولئــك 
أ
ا وحتــى 

مــع  الدســتور  كـتابــة  وشــرعية  عــدم صحــة  باعتبــار 

و الرافضين للدســتور بســبب 
أ
جنبية. ا

أ
وجود قوات ا

 
ً
اجــواءا خلــق  ممــا  مــواده  بعــض  علــى  اعتراضهــم 

ييــد واالثبات 
أ
مشــحونة بالــرد والنقــاش والرفــض والتا

مــا  عــززت   ،
ً
تقريبــا شــهر 

أ
ا  6 دامــت  والتــي  وغيــره 

الدســتور  حــول  تــدور  كانــت  حــداث 
أ
ا مــن  ســبقها 

نقــش فــي الذاكــرة كل عراقــي هــذه القضيةالتــي لــن 

اســماها  العراقــي والمنطقــة قصــة  التاريــخ  ينســاها 

 
ً
ثقــال عطاهــا 

أ
ا ممــا   .. العراقــي«  الدســتور  »كـتابــة 

 وقيمــة سياســية واجتماعيــة وكل ذلــك فــي 
ً
واهتمامــا

ســاس قانونــي 
أ
صالــح الدســتور العراقــي وبنائــه علــى ا

مل ان تكون في صالح اســتقرار البلد.
أ
وشــرعي، ونا
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و المعيقــة فــي عمليــة كـتابــة 
أ
امــا العوامــل الســلبية ا

الدســتور فهــي:

البعــض  ويعتبــره  جنبيــة 
أ
اال القــوات  وجــود   -1

الدســتور. بشــرعية   
ً
واخــالال  

ً
وتحديــا  

ً
احتــالال

2- القــوى اإلرهابيــة وبقايــا النظــام الســابق الذيــن 

شــرعية  قيــام  منــع  وجــاد  حاســم  بشــكل  قــرروا 

للنظــام الجديــد واســتقراره فعملــوا علــى إفشــال هــذه 

الخطــوة المهمــة فــي العمليــة السياســية هــي انبثــاق 

ولذلــك  الشــرعية،  يمتلــك  عليــه  مســتفتى  دســتور 

قــرروا اســتخدام كل الوســائل والطــرق والسياســات 

إلفشــال هــذه التجربــة ســواء علــى صعيــد عمليــات 
الدســتور  كـتابــة  فــي  المشــاركين  الغتيــال  مســلحة 

و خارجهــا ووصلــت لوســائل تهديــد 
أ
مــن الجمعيــة ا

تــم   
ً
وفعــال خريــن 

آ
وا اللجنــة  رئيــس  إلــى  واضحــة 

لهــا  الســنة  مــن  المشــاركة  العناصــر  احــد  اغتيــال 

ضيــف إلــى اللجنــة.
أ
ممــن ا

سياســية  جهــات  ومــن  حثيثــة  مســاع  قيــام   -3

و التشــويش علــى 
أ
متعــددة إلعاقــة كـتابــة الدســتور ا

قبيــل: مــن  مختلفــة  وبحجــج  اللجنــة  شــرعية 

لــكل  مناســب  بشــكل  ممثلــة  غيــر  الجمعيــة  ان   -

الســنة  بغيــاب  وذلــك  العراقــي  المجتمــع  طيــاف 
أ
ا

العــرب.

- ان الســنة العــرب الذيــن تــم إضافتهــم إلــى لجنــة 

كـتابــة مســودة الدســتور غيــر منتخبيــن وال يمتلكــون 

شــرعية.

بعــد  مــا  إلــى  الدســتور  كـتابــة  جيــل 
أ
لتا الســعي   -

تحقيــق الوحــدة الوطنيــة إلــى االنتخابــات القادمــة 

الدولــة. إدارة  قانــون  علــى  والخــروج 

و مثيــرة لهــذا الطــرف 
أ
- طــرح مطاليــب غيــر واقعيــة ا

و ذاك.
أ
ا

خريــن، كرفــض 
آ
- الوقــوف بالضــد مــن مطاليــب اال

الفدراليــة والتعدديــة المذهبيــة.

وان  جنبيــة 
أ
ا وصايــة  تحــت  انهــا  اللجنــة  اتهــام   -

مكـتــوب. وغيــر   
ً
ســلفا ومعــد  مترجــم  الدســتور 

- ان كـتابــة الدســتور تســتدعي قانــون إدارة الدولــة 

الــذي كـتبتــه إدارة المحتــل ومــا بنــى علــى باطــل فهــو 

باطــل.

جــواء االيجابيــة والســلبية جــرت 
أ
فــي ظــل هــذه اال

فــي  مــع تصعيــد  الدســتور،  كـتابــة مســودة  عمليــة 

وشــهدت  باإلبــادة  وتهديــدات  المســلحة  عمليــات 

الحكومــة. ممثلــة  بيــن  زمــة 
أ
ا الدســتور  كـتابــة  فتــرة 

المجتمــع  مــن  واســعة  وســاط 
أ
وا الداخليــة  بــوزارة 

الســني العراقــي اثــر عمليــة البــرق وغيرهــا، وكذلــك 

ثــارات طائـفيــة وفــي مدينــة 
أ
شــهدت الفتــرة نفســها ا

المدائــن قــرب بغــداد، وفــي مدينــة تلعفــر، ممــا اثــر 

جــواء كـتابــة مســودة الدســتور التــي يفتــرض 
أ
علــى ا

جــواء 
أ
بهــا ان تكــون وثيقــة تطميــن، وتكـتــب فــي ا

ســليمة.

منيــة غيــر المســتقرة 
أ
لعــل الظــروف السياســية واال

جواء 
أ
و قريب على ا

أ
والمثيرة قد ساهمت من بعيد ا

النقــاش الدســتوري وعلــى المــواد الدســتورية..

لهــا  الدســتور  كـتابــة  فــي  العراقيــة  التجربــة  ان 

دراســتها  يمكــن  لكــن  وتعقيداتهــا  خصوصياتهــا 
الدســتور  ان  القــول  ويمكــن  منهــا،  واالســتفادة 
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مــن يقــارب %80  بمــا  الــذي صــوت عليــه  العراقــي 

رد  يمثــل  كان  العراقــي  الشــعب  مــن  المصوتيــن 

النظــام  وسياســات  مبانــي  لــكل  معاكــس  فعــل 

وإجراءاتــه. الســابق 

* لــذا يعــد هــا الدســتور ثــورة حقيقيــة علــى الواقــع 

وعمليــة تغييــر جريئــة وشــجاعة وقــد تكــون خطيــرة 

بالضــد  جائــت  نهــا 
أ
ال نفســه،  الوقــت  فــي  ومثيــرة 

معاكــس  عــام  تيــار  فــي  وتحبــو  الســابق،  للوضــع 

مــور مهمــة ونصــه 
أ
لهــا فــي المنطقــة، بإقــراره جملــة ا

مثــل: عليهــا، 

- اقــرار التعدديــة الدينيــة فــي العــراق مــع ذكــر اســماء 

 فــي العراق.
ً
كل االديــان المعروفــة والموجــودة فعــال

بهــا  واالعتــراف  المذهبيــة  التعدديــة  إقــرار   -

. مهــا حترا ا و

صعيــد  علــى  الحقــوق  درجــات  ارقــى  اعتمــاد   -

اشــكالها. بمختلــف  الحريــات 

والفدراليــة  اإلدارة،  فــي  الالمركزيــة  اعتمــاد   -

الحكــم. فــي  االتحاديــة 

التداخــل  ومنــع  الســلطات  بيــن  واضــح  فصــل   -

. بينهــا

مــور المهمــة 
أ
- اختيــار النظــام البرلمانــي وإناطــة اال

البرلمــان. بيــد 

لحركــة  وخادمــة  راعيــة  مؤسســة  الدولــة  اعتبــار   -

عليــه. مســيطرة  وليســت  الشــعب 

النقــاش  ثــارت 
أ
ا  

ً
بنــودا تعــد  المبانــي  هــذه  كل 

الطويــل وقضايــا كان النظــام الســابق يعتبرهــا مــن 

باإلعــدام. عليهــا  يحكــم  قــد  والتــي  المحرمــات، 

لة االخــرى ان التنــوع العراقــي الدينــي القومــي 
أ
المســا

 فــي إعــداد هــذه 
ً
والمذهبــي والسياســي بــدا واضحــا

الوثيقة، ولعل من  العوامل االيجابية ان الدستور 

وظــروف  جديــدة  ووالدة  مخــاض  فتــرة  فــي  كـتــب 

و تبعاتهــا علــى 
أ
غيــر مســتحكمة لتفــرض تصوراتهــا ا

فــي  كـتابــة الدســتور، وقــد جــرت نقاشــات مطولــة 

البديهيــات السياســية واالجتماعيــة ويمكــن القــول 

الف إلــى اليــاء وقــد اتخــذ قــرار 
أ
 مــن ا

أ
ان الحــوار بــدا

قبــل الشــروع فــي كـتابــة مســودة الدســتور ان ليــس 
هنــاك وثيقــة تكــون لهــا الهيمنــة علــى كـتابة الدســتور 

حتــى قانــون إدارة الدولــة.

مــم المتحــدة علــى 
أ
كـثــر مــن خبيــر مــن اال

أ
شــار ا

أ
لقــد ا

المعاييــر  مــع   
ً
متوافقــا جــاء  العراقــي  الدســتور  ان 

الدوليــة وهــو نمــوذج متقــدم فــي الدســاتير المتطــورة 

مــن   %80 قبــول  اعتبــار  ويمكــن  المنطقــة،  فــي 

 بدرجــة عاليــة 
ً
المصوتيــن ان الدســتور جــاء متوافقــا

مــع المعاييــر الوطنيــة والعراقيــة.

خــذت مواضيــع فكريــة وسياســية قّيمة نقاشــا 
أ
* لقــد ا

 مــن وقــت اللجنــة بســبب عــدم وجــود إطــار 
ً
مطــوال

و القادمــة.. وهــذا 
أ
فكــري وسياســي للدولــة الفعليــة ا

يقبلهــا  التــي  المشــتركات  علــى  التوافــق  فــرض  ممــا 

القادمــة  الدولــة  لشــكل  وقاعــدة  كإطــار  الجميــع 

ودســتورها قبــل الشــروع فــي كـتابــة الدســتور ومــن 

قليــة، كمــا ان بيانــات 
أ
و ا

أ
غلبيــة ا

أ
ي ا

أ
دون فــرض را

النظــام  ســقوط  قبــل  المعارضــة  قــوى  واتفاقــات 

عــززت مــن هــذه التوافقــات.

 التوافــق االيجابــي، والســعي الجــاد 
أ
ان اعتمــاد مبــدا
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كـثريــة دون 
أ
للوصــول إلــى حلــول وســط مرضيــة لال

ساســية 
أ
وا مهمــة  قاعــدة  كان  التصويــت  اعتمــاد 

لنجــاح التصويــت علــى الدســتور بـــ 80% وبمشــاركة 

عاليــة بلغــت 62% مــن الشــعب العراقــي.

طيــاف 
أ
 مشــاركة جميــع اال

أ
التوافــق ومبــدا  

أ
ان مبــدا

القوميــة والدينيــة والمذهبيــة والسياســية فــي لجنــة 

المختلفــة  لجانهــا  علــى  وتوزيعهــم  الدســتور  كـتابــة 

اللجنــة،  عمــل  مســؤوليات  فــي  الجميــع  وإشــراك 

وموضوعيــة  حازمــة  إدارة  ووجــود  ي 
أ
الــرا واحتــرام 

طيــاف بدرجــة 
أ
وعادلــة ومنطقيــة وقريبــة مــن كل اال

ســهم فــي الخــروج بنتيجــة طيبــة وفــي 
أ
متســاوية، ا

المناســب. وقتهــا 

شــار إليهــا 
أ
ان كـتابــة الدســتور.. وفــق الصيغــة التــي ا

بعــاد 
أ
قانــون إدارة الدولــة يعتمــد إجــراء مشــروع ذي ا

متعــددة:

: اختيــار سياســيين منتخبيــن يمثلــون تيــارات 
ً
اوال

التوازنــات  تحفــظ  وبشــكل  المختلفــة  المجتمــع 

 وثــم إضافــة العناصــر غيــر 
ً
فيــه، وهــذا مــا جــرى فعــال

إليــه. المنتخبــة 

بــكل  المجتمــع  مــع  للتواصــل  ليــة 
آ
ا وجــود   :

ً
ثانيــا

منظماتــه ومؤسســاته وقــواه وشــخصياته واالســتفادة 

مــن وجهــة نظرهــم وهــذا مــا قامــت بــه لجنــة الحــوار 

 وتشــكر عليــه.
ً
 ومهمــا

ً
الجماهيــري وعملهــا كان واســعا

: إدارة العمليــة اإلعالميــة التــي تحفــظ شــفافية 
ً
ثالثــا

تحمــل  فــي  النــاس  وتشــرك  المســودة  كـتابيــة 

المســؤولية وإبقــاء الحماســة لهــذه العمليــة وهــذا مــا 

وقــد  المختصــة،  اللجنــة اإلعالميــة  بــه  اضطلعــت 

طيــب. ثيــر 
أ
تا لنشــاطها  كان 

منطــق  وإيجــاد  الفنيــة  المعاييــر  احتــرام   :
ً
رابعــا

ضمــن  الدســتور  مــواد  يحكــم  ودســتوري  قانونــي 

اســتحقاقات  مــع  تتناســب  دســتورية  صياغــة 

السياســية واالجتماعيــة وتؤمــن  العصــر وتطوراتــه 

ييــد 
أ
 علــى تحصيــل تا

ً
 لهــا، فضــال

ً
 عاليــا

ً
 عالميــا

ً
قبــوال

وطنــي كاســح، وهــي معادلــة ليســت باليســيرة وهنــا 
ينبغــي ان نشــكر اللجنــة الداعمــة لكـتابــة الدســتور 

ســهم 
أ
را المتحــدة وعلــى  مــم 

أ
اال قبــل  مــن  المشــكلة 

وكمــا  قيمــة،  بمالحظــات  رفدهــم  علــى  )هيســوم( 

رفــدوا  الذيــن  واالختصاصييــن  الخبــراء  نشــكر 

مهمــة. بتقييمــات  اللجنــة 

وفــي  االهتمامــات  متعــدد   
ً
دســتوريا  

ً
مشــروعا ان 

ظــل سياســة حساســة ومعقــدة، وفــي زمــن قصيــر 

و اقــل( لواقــع مريــر ومعقــد 
أ
شــهر ا

أ
 )حــدود 3 ا

ً
نســبيا

 
ً
ومتنــوع والعمــل علــى إيجــاد وثيقــة مقبولــة وطنيــا

و مســتحيلة 
أ
 مخاطــرة غيــر مضمونــة النتائــج ا

ً
وعالميــا

لــذا يمكــن القــول وبقــوة  التحقــق وشــبه معجــزة، 

ان تجربــة كـتابــة الدســتور العراقــي تجربــة تســتحق 

مــن  الكـثيــر  وفيهــا  والتمعــن  والدراســة  التقويــم 

والخبــرة. الــدروس 

مــن  المنتخبــة  اللجنــة  عضــاء 
أ
ا عــدد  كان  لقــد 

الجمعيــة الوطنيــة يبلــغ خمــس الجمعيــة الوطنيــة 

الوطنيــة  الجمعيــة  ييــد 
أ
تا لضمــان   

ً
عضــوا  55 ي 

أ
ا

لــه وليتحقــق شــرط كـتابــة الجمعيــة للدســتور وان 

ضيــف اليــه 15 – 25 
أ
 ثــم ا

ً
 كبيــرا

ً
كان يعتبــر عــددا

مــن غيــر المنتخبيــن مــن الســنة العــرب، ان إدارة 
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نقــاش دقيــق ومثيــر ومفتــوح االتجاهــات للوصــول 

 
ً
إلــى نتائــج دســتورية خــالل فتــرة قصيــرة كان عمــال

يحتــاج إلــى قــدرة إداريــة عاليــة وتوفيــق الهــي.

التوزيع على اللجان

بواب 
أ
ان القــرار الــذي اتخذتــه رائســة اللجنــة بتوزيع ا

إلــى  نتائجهــا  لتقديــم  فرعيــة  لجــان  علــى  الدســتور 

اللجنــة الرئيســية كان خطــوة مهمــة لعــالج مشــكلة 

وترشــيدها  النقاشــات  ولتركيــز  جهــة  مــن  الوقــت 

للوصــول إلــى نتائــج معقولــة..

العــدد  مشــكلة  عالــج  لجــان  علــى  التقســيم  هــذا 

وحــدة  فقــد  لكنــه  الزمنيــة  الفتــرة  وقلــة  الكبيــرة 

الكاتــب والصياغــة فــي إعــداد مســودة الدســتور ممــا 
ثرهــا علــى اللجنــة الفنيــة لصياغــة الدســتور 

أ
انعكــس ا

خــر عمليــة انجــاز الدســتور ممــا 
أ
والتــي جــاءت فــي ا

المصطلــح  واســتخدام  الكـتابــة  يعيــدون  جعلهــم 

المــواد وتداخلهــا وتكرارهــا ممــا اســتغرق  وترتيــب 

عنــد  حساســية  واثــار   
ً
متكــررا  

ً
وجهــدا  

ً
طويــال  

ً
وقتــا

اللجــان الفرعيــة بحجــة تدخــل الفنيين الدســتوريين 

للموضــوع  ونظــروا  السياســيين،  قــرارات  فــي 

 وهــي الحساســية الموجــودة 
ً
بحساســية عاليــة جــدا

وكانــت  الفنــي،  والخبيــر  السياســي  بيــن   
ً
دائمــا

مشــكلة معقــدة ومثيــرة هــددت عمــل اللجنــة ودفــع 

ولجنــة  اإلدارة  علــى  احتجاجــه  لتســجيل  البعــض 

القانونييــن. المختصيــن  مــن  الدســتور  صياغــة 

وهنــا كان يفــرض إدخــال القانونييــن والخبــراء فــي 

الفقــرات  إعــداد  فــي  لمســاعدتهم  الفرعيــة  اللجــان 

وصياغــة المــواد القانونيــة بصياغــات مقبولــة وفــق 

الدســتورية. المعاييــر 

ثبتــت تجربــة كـتابــة الدســتور فــي العــراق، ان 
أ
لقــد ا

 
ً
الخبــراء الدولييــن مهمــون بشــرط ان يمتلكــوا فهمــا

وخبــرة، ومعرفــة بالتجــارب المعاصــرة ولهــم القــدرة 

الواقعيــة  للمشــكالت  عمليــة  حلــول  إيجــاد  علــى 

هيســوم  الدكـتــور  كان  وقــد  الفرضيــة،  وليســت 

 لذلــك وكان لجهــده ونصائحــه اثــر طيــب 
ً
نموذجــا

فــي دعــم العمليــة الدســتورية.

الخبــراء  ان  القــول  يمكــن  خــر 
أ
ا صعيــد  وعلــى   -

مــن  يكونــوا  ال  وبشــرط  العــرب  و 
أ
ا العراقييــن 

كان  االيدولوجيــة  تحكمهــم  ممــن  و 
أ
ا السياســيين 

صياغــة  فــي  المســاعدة  فــي   
ً
جــدا مفيــد  اثــر  لهــم 

النهائــي. بشــكله  الدســتور 

جهــة  مــن  الترجمــة  مشــكلة  ان  القــول  ويمكــن 

ومشــكلة معرفــة الواقــع العراقــي بدقــة ومشــكالته 

داء بعــض 
أ
خــرى هــي الســبب فــي جعــل ا

أ
مــن جهــة ا

القيمــة. و 
أ
ا المنفعــة  جانــب غيــر واضــح 

أ
الخبــراء اال

القــادة  جراهــا 
أ
ا التــي  والتغييــرات  التعديــالت  ان    

السياســيون علــى نصــوص مســودة الدســتور وخــارج 

وبــدون  المكلفــة  الدســتورية  اللجنــة  عمــل  إطــار 

المشــروع  علــى  ســلبية  ر 
أ
اثــا لهــا  كانــت  مشــاركـتها 

بـــ: تمثلــت 

1- تهميــش اللجنــة المنتخبــة والتــي عهــد إليهــا كـتابة 

مســودة الدســتور وتحويلهــا إلــى لجنــة عليــا إلضفــاء 

مســحة مــن الشــرعية علــى قــرارات لــم تســاهم هــي 

و تخالفها. 
أ
نهــا قد تعارضهــا ا

أ
 علــى ا

ً
فــي إعدادهــا فضــال

وكانــت هــذه الحالــة تمثــل انتكاســة وخطــوة نحــو 
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حــزاب وكـتــل بقــرارات 
أ
الــوراء حيــن تتحكــم قيــادات ا

مشــروعية  اضعــف  ممــا  منتخبــة  لجــان  عضــاء 
أ
ا

ى بعضهــم )ومنهــم رئيس 
أ
الجمعيــة الوطنيــة حتــى را

الكيانــات  قــادة  موافقــة  ان  الوطنيــة(  الجمعيــة 

شــارت 
أ
السياســية كاف لتحصيــل المشــروعية التــي ا

الجمعيــة  ان  علــى  تنــص  والتــي   60 المــادة  إليهــا 

فيعنــي  قــرروا  الكـتــل  رؤســاء  كان  ربمــا  تكـتــب، 

ذلــك ان اللجنــة قــررت وان الجمعيــة وافقــت، دون 

الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى تصويــت الجمعيــة نفســها 

خــر العــودة 
أ
ي بتعبيــر ا

أ
و موافقتهــا وبشــكل مباشــر. ا

أ
ا

و مجلــس قيادة الثورة المنحل، 
أ
إلــى مجلــس الحكــم ا

دون الشــرعية القانونيــة للمنتخبيــن.

حدثتهــا 
أ
ا التــي  التغيــرات  ان  الثانــي  مــر 

أ
اال  -2

 عمــا وصــل 
ً
القيــادات السياســية كانــت بعيــدة تمامــا

جميــع  فيهــا  ضمــت  والتــي  اللجنــة  عضــاء 
أ
ا اليــه 

الكـتــل السياســية ويفتــرض ان الكـتــل ممثلــة بهــا 

فــي اللجنــة، واذا بالقيــادة ال تحتــرم حتــى ممثليهــا 

 
ً
فــي اللجنــة وإذا بهــم )قــادة الكـتــل( يضيفــون مــوادا

كـثــر 
أ
 كان ا

ً
و تثبيــت مــوادا

أ
و مناقشــة ا

أ
غيــر مطروحــة ا

عضــاء اللجنــة ومــن جميــع الكـتــل يــرى انهــا غيــر 
أ
ا

مناســبة. و 
أ
ا دقيقــة 

الكـثيــر مــن  و جــدت تحفظــات عنــد 
أ
ا هــذه الحالــة 

عضــاء اللجنــة الذيــن يعترضــون بهــا علــى موافقــة 
أ
ا

المــواد،  هــذه  إقرارهــم  علــى  السياســية  قياداتهــم 

هــذا إذا الحظنــا ان الكـتــل السياســية فــي الجمعيــة 

عضــاء 
أ
ا مــن  متعــددة  مجموعــات  تمثــل  الوطنيــة 

مســتقلة. وشــخصيات  مختلفــة  حــزاب 
أ
ا

القيــادات بشــكل  مــن  التعديــالت  لقــد جــاءت   -3

غيــر مــدروس وقــد صيغــت بشــكل غامــض ولعــل 

 فــي غموضهــا لحــل مشــكلة سياســية، 
ً
هنــاك قصــدا

شــبه ببيــان سياســي وليــس 
أ
و ان صياغتهــا كانــت ا

أ
ا

حساســية  وبســبب  دســتورية  لمــادة  صياغــة 

علــى  الســهل  مــن  يكــن  فلــم  ودقتــه  الموضــوع 

المتفرعــة  الصياغــة  لجنــة  و 
أ
ا الدســتورية  اللجنــة 

ي تعديــل لمــا جــاء فــي صياغــات مــن 
أ
عنهــا القيــام بــا

 
ً
قبــل القيــادات.. ولذلــك نجــد فــي الدســتور احيانــا

صياغــات تختلــف عــن النســق العــام لباقــي المــواد.

حدثهــا القــادة السياســيون 
أ
4- ان التعديــالت التــي ا

يــام 
أ
اال هــذه  فــي  إقرارهــا  وكان  مشــورة  دون  ومــن 

اطــالع  دون  مــن  خيــرة 
أ
اال والدقائــق  والســاعات 

و مناقشــتها، اضعــف 
أ
و إقرارهــا ا

أ
اللجنــة المنتخبــة ا

مــن هيبــة الدســتور وشــكك بالعمليــة كلهــا واضعــف 

مصداقيتهــا.

وخاصــة  جانــب 
أ
اال الســفراء  حضــور  ان   -5

المناقشــات  فــي  بــارز  وبشــكل  المتحــدة  الواليــات 

الدســتورية للفرقــاء السياســيين القــى بظاللــه علــى 
اســتقاللية القــرار العراقــي، وان كان هــذا الحضــور 

الســنة  وحضــور  المشــاركة  علــى  الطيبــة  ثــاره 
أ
ا لــه 

وجهــات  بيــن  وللتقريــب  فاعــل  وبشــكل  العــرب 

طــراف.
أ
اال جميــع  علــى  النظر،والضغــط 

لجنة الحوار:

الدســتورية  اللجنــة  فــان   .. 60،ج  بالبنــد   
ً
التزامــا

مــع  والحــوار  لالتصــال  وســيلة  مــن  كـثــر 
أ
ا مارســت 

ارزهــا: كان  المجتمــع 
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بمختلــف  طيــاف 
أ
اال مــع  ســبوعي 

أ
ا اجتمــاع  عقــد   -

كـثــر 
أ
مكوناتهــم عقــدت اللجنــة اجتماعــات دوريــة ال

سياســية  لمجموعــات  ممثلــة  شــخصية   50 مــن 

وفكريــة ومؤسســاتية فــي الوســط الســني، لمناقشــة 

مشاركـتهم في اللجنة ولتوضيح ما تم التوصيل إليه 

 منهــم.
ً
وكللــت هــذه المســاعي باختيــار 15 شــخصا

بمعــدل  وإعالمــي  صحفــي  مؤتمــر  تســجيل  تــم   -

عضــاء 
أ
ا مــع  دوري  وبشــكل  ســبوع 

أ
ا كل  مؤتمريــن 

الفرعيــة  اللجــان  رؤســاء  وبمشــاركة  اللجنــة  مــن 
طيــاف والمكونــات وكان الحضــور 

أ
ومــن مختلــف اال

.
ً
ودينيــا  

ً
ومذهبيــا  

ً
سياســيا  

ً
متنوعــا

ومــا  اللجنــة  اجتماعــات  نتائــج  عــرض  تــم  لقــد   -

مــرة  مــن  كـثــر 
أ
ا الوطنيــة  الجمعيــة  اليــه  توصلــت 

قبــل  ثــم  تشــكيلها،  مــن  بعــد شــهر  ولــى 
أ
اال كانــت 

االنتهــاء مــن عملهــا وثالثــة فــي إقــرار الدســتور علــى 

اللجنــة  اجتماعــات  قاعــدة  كانــت  كمــا  الجمعيــة، 

وللخبــراء  وغيرهــم  الجمعيــة  عضــاء 
أ
ال مفتوحــة 

العراقييــن.

- ان تقريــر لجنــة الحــوار واتصالهــا ومــا قامــت بــه من 

عمل كبير وواســع وخالل فترة زمنية شــجع الكـثير 

للقيــام  المدنــي والمعاهــد  المجتمــع  مــن منظمــات 

تثقيــف دســتورية واســتطالع التجاهــات  بحمــالت 

المجتمــع إزاء القضايــا الحساســة فــي الدســتور وهنــا 

ال يســعنا اال شــكر جميع منظمات المجتمع المدني 

التــي زودتنــا بدراســتها وتابعــة عمــل اللجنة وراســلت 

المعهــد  بــه  مــا زودنــا  و مطالبها،وكذلــك 
أ
ا رســائلها 

الجمهــوري الدولــي مــن دراســات ودعــم. 

 فــي 
ً
 وكبيــرا

ً
 مهمــا

ً
- مارســت الصحافــة العراقيــة دورا

التعريــف بالمــواد الدســتورية ومناقشــتها وإشــراك 

قطــاع واســع فــي النقــاش والبحــث، كمــا ســاهمت 

المتحــدة  مــم 
أ
اال مــن  المدعومــة  الدعايــة اإلعالميــة 

هميــة الدســتور.
أ
فــي التنبيــه ال

مــن   
ً
نوعــا اوجــد  دســتورنا..  كلمــة  اختيــار  ان    

االرتبــاط النفســي بهــذا المشــروع، كمــا ان الدعــوة 

للمســاهمة فــي كـتابتــه، واعتبــاره خيمــة للجميــع، 

إلــى  خــاص  نخبــوي  مشــروع  مــن  المشــروع  ّحــول 

عــام. وطنــي  مشــروع 

والسياســية  الشــعبية  وســاط 
أ
اال تفاعلــت  لقــد   -

والدينية والنســوية مع القضايا الجديدة والحساســة 

 لنقاشــات 
ً
التــي طرحــت فــي الدســتور وكانــت مثــارا

فــي  حــادة إلبــداء وجهــات نظــر متعــددة ســاهمت 

وقــد  دســتورنا،  لمــواد  االنتبــاه  وجلــب  اغنائهــا 

عقــدت اجتماعــات واســعة وكـثيــرة تناولــت جملــة 

منهــا: الدســتورية  القضايــا  مــن 

حوالهــا الشــخصية مــن زواج 
أ
ة وحقوقهــا وا

أ
•  المــرا

وطــالق.

فــي  والمدنيــة  والمذهبيــة  القوميــة  التعدديــة   •

معهــا. التعامــل  وطريقــة  العراقــي  المجتمــع 

والحكــم  كالفدراليــة  واإلدارة  الســلطات  توزيــع   •

الالمركــزي.

للجميــع  والواجبــات  الحقــوق  فــي  والمســاواة    •

واســتحقاقات ذلــك علــى موضــوع قانــون اجتثــاث 

البعــث.

• الجنسية وكسبها والقوانين المرتبطة بها.
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•  الثروات الطبيعية وتوزيعها.

•  الضمانات الدستورية.. للعملية الديمقراطية.

زمة التخندق الطائـفي
أ
ما كان ينبغي ان ال يكون / ا

مــن المؤســف لــه ان الخندقــة الطائـفيــة والقوميــة 

التــي  والقضايــا  المســائل  مــن  كـثيــر  علــى  غطــت 

علــى   
ً
مبنيــا فيهــا  الحــوار  يكــون  ان  يفتــرض  كان 

ومثــال  وميدانيــة  وعلميــة  موضوعيــة  ســاس 
أ
ا

ذلك،بحــث اإلدارة الالمركزيــة والنظــام الفدرالــي، 

و نظــام الواليــات.. فــان هــذا الموضــوع بقــدر مــا فيــه 
أ
ا

مجــاالت للبحــث والحــوار العلمــي حــول نقــاط قوتهــا 

طيــاف، 
أ
و ضعفهــا ومناســبتها لمجتمــع متعــدد اال

أ
ا

المواضيــع  هــذه  فــي  كان  الحــوار  فــان  واالقــوام، 

ييــد 
أ
التا و 

أ
ا المســبق،  والرفــض  الطرشــان  حــوار 

جانــب 
أ
اال للخبــراء  فرصــة  يتــح  لــم  مــا  المســبق، 

وغيرهــم مــن تقديــم وجهــات نظرهــم، والموضــوع 

تحــول مــن دائــرة الحــوار إلــى االتهــام بمــن يريــد ان 

خريــن، ومــن يريــد عــودة 
آ
يمــزق العــراق خدمــة لال

مركــزي. نظــام  بقيــام  الدكـتاتوريــة 

كـتابــة  مســودة  كـتابــة  علــى  اثــر  الخنــدق  هــذا 

يــراد  جــواء حواريــة ونقاشــية 
أ
الدســتور فــي إيجــاد ا

وتحــول  متقاربــة،  قناعــات  إلــى  الوصــول  منهــا 

ي، وتســجيل 
أ
إلــى تنــازع وفــرض را إلــى الموضــوع 

الحــوارات  هــذه  ومثــل  خــر، 
أ
اال علــى  انتصــارات 

امتــدت إلــى قضايــا شــكلية ومصطلحاتيــة، وليســت 

ذات قيمة، ســوى التحشــيد ضد الدســتور إلســقاطه 

خــرى وكان منهــا موضــوع 
أ
إلعــادة كـتابتــه، بطريقــة ا

لكــن  الدســتور  مــن   
ً
جــزءا ليســت  التــي  الديباجــة 

وبمعــادالت  جديــد  عــراق  عــن  تتحــدث  معطياتهــا 

ولــى 
أ
جديــدة وافــاق جديــدة ممــا جعلهــا القضيــة اال

للدســتور. الرافضيــن  عنــد 
تجــاوز  علــى   

ً
وحرصــا اللجنــة  رائســة  ســعت  لقــد    

جانــب 
أ
اال الخبــراء  مــن  طلــب  إلــى  التخنــدق  زمــة 

أ
ا

إيجــاد  فــي  للمســاعدة  »هيســوم«  ســهم 
أ
را وعلــى 

 
ً
جــواء حواريــة ونقاشــية وعلــى افتــراض ان موضوعــا

أ
ا

كالفدراليــة عندمــا يطــرح مــن خبيــر محايــد يمكــن 

كـثــر 
أ
كـثــر مقبوليــة ويتعامــل معــه بنفــس ا

أ
ان يكــون ا

موضوعيــة، وقــد قــدم رئيس لجنة الدعم الدســتوري 

 دراســات عديــدة 
ً
مــم المتحــدة مشــكورا

أ
التابعــة لال

الدقيقــة والجيــدة  بالمتانــة وبالمعلومــات  اتســمت 

وكمقارنــات الكـثــر مــن 25 دولــة دســتورية، لكــن 

زمة »التخندق« 
أ
سف لم تتمكن من تجاوز ا

أ
ومع اال

 وبشــكل 
ً
طيرهــا طائـفيــا

أ
والتــي ســعى بعضهــم إلــى تا

غيــر قابــل للتجــاوز.

وبهــذا الخصــوص كانــت هنــاك وجهتــا نظــر، تــرى 

ولــى ان حــل ازمــة التخنــدق تحتــاج بعــض الوقــت 
أ
اال

، فيمــا 
ً
جيــل كـتابــة الدســتور تعــد حــال

أ
لذلــك فــان تا

 لجهة وبمرور 
ً
خــرى ان التاجيــل يعــد انتصــارا

أ
تــرى اال

الوقــت ســوف يتعقــد الموضــوع مــن خالل ســعي كل 

طــرف إليجــاد مبــررات وحجــج كل حســب موقفــه.

 
ً
وهــي علــى كل حــال مشــكلة ينبغــي ان نجــد لهــا حــال

فــي المحاولــة الثانيــة لمناقشــة الدســتور فــي االشــهر 

ربعــة القادمــة، وال اعتقــد انهــا بتلــك الســهولة!!
أ
اال

م 
أ
ا  / القانونيــون  الخبــراء   .. الدســتور  يكـتــب  مــن 

المنتخبــون؟ السياســيون 
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السياســي وطريقــة فهــم  المنظــار  الواضــح ان  مــن 

مــور مــن خاللــه تســتند إلــى المصلحــة الخاصــة 
أ
اال

خــرى، 
أ
ثــار اال

آ
للفئــة التــي ينتمــي إليهــا دون لحــاظ اال

كاديمــي 
أ
كمــا ان مناقشــة السياســي تختلــف عــن اال

الــذي ينظــر للموضــوع مــن زاويــة المعرفــة والواقــع 

السياســي  ان  ذلــك  إلــى  يضــاف  الكليــة.  والنظــرة 

ينطلــق مــن حالــة جزئيــة عــاش فيهــا، ويحــاول ان 

و يجعلهــا مــادة قانونيــة.
أ
يعممهــا ا

يكـتــب  مــن  نظريــة  علــى  انعكــس  االختــالف  هــذا 

باعتبــار  السياســيون،  يكـتبــه  فهــل  الدســتور، 

تمثيلهــم لشــرائح اجتماعيــة ويعبــرون عــن مصالــح 

مختلفــة وبذلــك يكــون الدســتور القاســم المشــترك 

حيــان 
أ
لجميــع المشــاركين، وان كان فــي بعــض اال

قــادرة  مترابطــة، وغيــر  غيــر  المــواد  تركيبــة  تكــون 

علــى تكويــن دولــة منســجمة متماســكة ثــم تعــرض 

علــى خبــراء دســتوريين ليضعــوا المــواد الدســتورية 

ويســدوا نواقصهــا /كمــا مــر فــي تجربتنــا العراقيــة.

والقانونــي  الدســتوري  الخبيــر  الدســتور  يكـتــب  م 
أ
ا

القانونيــة  وخبرتــه  وتطلعاتــه  معرفتــه  خــالل  مــن 

 كل وجهــات النظــر والنظريــات 
ً
والدســتورية عارضــا

المختلفــة ويشــارك السياســي فــي خبرتــه ومعاناتــه، 

وبعد إتمام الخبير الدســتوري كـتابته والذي يفضل 

ان يكــون مــن شــرائح اجتماعيــة وسياســية وفكريــة 

المنتخبيــن  السياســيين  علــى  تعــرض  مختلفــة، 

مــن قبــل الشــعب ليناقشــوه ويعدلــوه وبمــا يرونــه 

 لمصالحهــم ووجهــات نظرهــم وبذلــك يكــون 
ً
مناســبا

الطريــق هنــا عكــس الطريــق فــي النظريــة الســابقة.

إلــى هنــا  المســودة يعدهــا الخبيــر القانونــي ليعدلهــا 

ويقومهــا السياســي المنتخــب.

والنظرية التي مارستها الوطنية، كانت هي ان:

المســودة يعدهــا السياســي المنتخــب – ليصوغهــا 

ويقومهــا الخبيــر الدســتوري.

فضل:
أ
ي الطريقتين ا

أ
ا

ــو  يبــدو ان لــكل طريــق امتيــازات وفوائــد، ولكــن ل

خيــرت ضمــن إطــار محــدود، وتنــوع سياســي وقومي 

 
أ
حــاد وواســع، الختــرت الطريــق الثانــي الــذي يبــدا

بالقانونــي ثــم يقومهــا السياســي المنتخــب. وذلــك، 

ويوصــل  الزمــن  يختصــر  الخبــراء  بيــن  الحــوار  ان 

إلــى عمــق المشــكلة وطريقــة التفاهــم بينهــم علــى 

التخاذهــم  ســهم 
أ
ا القومــي  و 

أ
ا السياســي  اختالفهــم 

العلميــة  الــروح  ولعــل  متقاربــة  تعبيــر  وســائل 

تــي 
أ
يا ثــم  بينهــم،  التفاهــم  تســهل  واالكاديميــة 

 علــى المســودة 
ً
 وتبديــال

ً
السياســي ليفــاوض تعديــال

المكـتوبــة.

ول هــو ان السياســي يكـتــب 
أ
بينمــا فــي الطريــق اال

مــور صعبــة 
أ
 مــن السياســيين يجعــل اال

أ
والحــوار يبــدا

ولغــة التفاهــم غيــر موجــودة، ممــا تحتــاج إلــى وقــت 

لية للحــوار والتفاهم 
آ
طويــل وجهــد غيــر قليــل لتجــد ا

والنقــاط المشــتركة.

والخــروج فــي المناقشــة مــن المصالــح الجزئيــة لهــذا 

والقضايــا  العامــة  المصالــح  إلــى  ذاك  و 
أ
ا الطريــق 

و 
أ
ا الفئــة  هــذه  وليــس  الدولــة  تهــم  التــي  والمــواد 

للمناقشــة. قابلــة  نظــر  هــذه وجهــة  تلــك، 

ولعــل الطريــق الوســط بيــن هاتيــن الطريقتيــن ان 
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يكــون  ان  الدســتور  لكـتابــة  يختــار  فيمــن  يشــترط 

مــن ذوي االختصاصــات العلميــة والقانونيــة، ولــه 

تمثيــل شــعبي وامتــداد سياســي.

مالحظة:

  المقصــود فــي هــذا المقتــرح الخبــراء الدســتوريون 

هــل البلــد( هــم مــن ذوو االختصــاص القانونــي 
أ
)مــن ا

الدســتوري ومــن يحكــم تفكيرهــم هــذا االختصــاص 

و قوميــة 
أ
وان كانــوا ينتمــون إلــى شــريحة سياســية ا

و دينية،وليــس المقصــود مــن الخبيــر الدســتوري 
أ
ا

النظــر  بغــض  عااليــة  شــهادة  يحمــل  مــن  كل  هــو 

عــن درجتهــا لكــن تحكــم تفكيــره النظــرة الحزبيــة 
مــور 

أ
والقوميــة الخاصــة، والتــي ال تجعلــه ينظــر لال

بعيــن واســعة وافــق كلــي عــام.

م معيق؟
أ
جانب .. مفيد ا

أ
االستفادة من الخبراء اال

مــم المتحــدة مشــكورة بالتعــاون مــع 
أ
قامــت ممليــة اال

جانــب إلــى 
أ
معاهــد دوليــة مختلفــة بتوفيــر خبــراء ا

بحاثهــا، فمــا 
أ
العمليــة الدســتورية لمســاعدتها فــي ا

هــو تقويــم هــذه العمليــة؟!

خريــن ومعرفــة 
آ
: فكــرة االســتفادة مــن تجــارب اال

ً
اوال

مــن  مناســبة  حلــول  وإيجــاد  المتوقعــة  المشــاكل 

خــالل تجربــة خبــراء دولييــن، عمــل ســليم ومهــم 

ومفيــد، ال يختلــف عليــه اثنــان، وبذلــك فمــا قامــت 

مــم المتحــدة مهــم ومفيــد.
أ
بــه اال

يــن كانــت المشــكلة فــي عــدم االســتفادة مــن 
أ
  لكــن ا

الخبــراء حيــث تولــد انطبــاع ان التجربــة العراقيــة 

 مــن الخبــرات الدوليــة؟
ً
الدســتورية لــم تســتفد كـثيــرا

ولى:
أ
لة اال

أ
المسا

و ان مــا 
أ
ان بعــض الخبــراء لــم يكــن بمســتوى خبيــر ا

، خاصة 
ً
 جديدا

ً
عضاء اللجنة امرا

أ
عنده ال يعد عند ا

بحــاث 
أ
عضــاء اللجنــة مــرو بتجــارب وا

أ
 مــن ا

ً
وان كـثيــرا

ومناقشــات طويلــة فــي فتــرة المعارضــة ونقاشــاتها 

حــول مســتقبل العــراق والحــوار في شــكل الحكومة 

القادمــة كموضــوع الفدراليــة وموضــوع الجنســية، 

وموضــوع  المســلحة  والقــوات  الجيــش  ودور 

ــف ان  الحريــات والحقــوق ومــا شــابه، ومــن الطرائـ

احــد الخبــراء مــن دول التحالــف تقــدم إلــى اللجنــة 

إلعطــاء محاضــرات حــول دور الجيــش فــي الدولــة 

بالتعدديــة السياســية ومــا شــابه، وبــدل  وعالقتــه 

ان يعطــي الخبيــر معلوماتــه ُعــرض عليــه تصــورات 

عجــب بهــا 
أ
اللجنــة ومــا كـتبتــه حــول الموضــوع، فا

وقــال كل مــا عنــدي عندكــم ولــم يــدم اللقــاء مــع احــد 

كـثــر مــن نصــف ســاعة وقــدم ملخص 
أ
عضــاء اللجنــة ا

أ
ا

موضــوع  فــي  الحــال  وكــذا  ورقتيــن.  فــي  فــكاره 
أ
ا

الفدراليــة.

لة الثانية:
أ
المسا

 التــي لــم تشــجع علــى االســتفادة مــن الخبــراء هــي 

عضــو  وانشــغال  اللجنــة  عمــل  وقــت  محدوديــة 

وعمــل   ،
ً
صباحــا الجمعيــة  باجتماعــات  اللجنــة 

منيــة 
أ
اللجنــة الدســتورية بعــد الظهــر والضوابــط اال

لمحاضــرات   
ً
ووقتــا فرصــة  يتــح  لــم  ممــا  المقيــدة 

الخبــراء، وقــد يوفــر للخبــراء وقــت لكــن فــي الوقــت 

متعبيــن. فيــه  عضــاء 
أ
اال يكــون  نفســه 
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لة الثالثة:
أ
المسا

هــي مشــكلة الترجمــة فقــد كانــت تضيــع الكـثيــر مــن 

عضــاء 
أ
ا إلــى  الفكــرة  وصــول  عــدم  بســبب  فــكار 

أ
اال

و لطولهــا.
أ
اللجنــة بســبب الترجمــة، وعــدم دقتهــا ا

لة الرابعة:
أ
المسا

هــي قصــر وقــت الخبيــر بحيــث تكــون مــدة بقائــه 

يــام ممــا يجعــل االســتفادة منــه 
أ
و عشــرة ا

أ
 ا

ً
اســبوعا

محــدودة، وقــد تكــون االســتفادة منــه لــم تحــن بعــد 

و 
أ
الن خبرتــه تتعلــق بموضــوع لــم يصــل إلــى بحثــه ا

 المشــكلة 
ً
إلــى ذلــك خامســا الحــوار فيــه، يضــاف 

منيــة ومحدوديــة حركــة الخبــراء.
أ
اال

لقــد اتخــذت رائســة اللجنــة مجموعــة قــرارات لتالفــي 

لتجــارب  مفيــدة  تكــون  ان  يمكــن  المشــاكل  هــذه 

خــرى مثــل:
أ
ا

وذلــك  المحاضــرة:  بــدل  المحاضــر  اســتخدام   -1

بالطلــب مــن الخبيــر تدويــن مــا عنــده ضمــن مــالزم 

واللجــان  عضــاء 
أ
اال علــى  وتــوزع   ،

ً
جيــدا مترجمــة 

و موضوع يحتاج 
أ
المختصة وإذا كان هناك ســؤال ا

إلــى مزيــد مــن التوضيــح فيصــار إلــى عقــد اجتمــاع 

نقاشــي حولــه.

مــن  تحويلهــا  يتــم  مفيــدة  الخبــرة  تكــون  لكــي   -2

لقضايــا  مباشــرة  ســئلة 
أ
ا مجموعــة  إلــى  محاضــرة 

التجــارب العالميــة  إلــى معرفــة  ومشــكالت نحتــاج 

تــم تقديــم اســئلة لمواضيــع وعقــد   
ً
حولهــا، وفعــال

دراســات  المتحــدة  مــم 
أ
اال قدمــت  ومشــكالت  

خــالل  مــن  لكــن  حولهــا  مفيــدة  نظــر  ووجهــات 

تمــر  التــي  المحــددة  والمشــكلة  الفعليــة  الحاجــة 

بهــا اللجنــة ومثــال علــى ذلــك، تحديــد الســلطات 

حكومــة  بيــن  الضرائبيــة  والعالقــات  الحصريــة، 

الميــاه  ومشــكلة  المحليــة  والحكومــة  اإلقليــم 

اإلدارات  تنــوع  لة 
أ
ومســا الطبيعيــة،  والثــروات 

الواحــدة،  الدولــة  فــي  للمحافظــات  والصالحيــات 

وكنــا  شــابه  ومــا  نواعهــا 
أ
وا الدســتورية  المحكمــة  و 

أ
ا

قــرب إلــى مشــاكلنا، 
أ
 للنمــوذج اال

ً
 نطلــب شــرحا

ً
فعــال

والهنــدي،  االســباني،  للنمــوذج  توضيــح  تــم  فقــد 

وماليزيــا. إفريقيــا  وجنــوب 

وقــات 
أ
تــون ال

أ
3- إبقــاء الصلــة مــع الخبــراء الذيــن يا

وإرســال  المطلعيــن  الخبــراء  وخاصــة  محــددة 

جوبــة 
أ
اال واســتالم  االنترنيــت  عبــر  لهــم  ســئلة 

أ
اال

. وترجمتهــا

بعقــد  الخبــراء  مــن  االســتفادة  مجــال  توســيع   -4

و لالســتفادة 
أ
عضــاء الجمعيــة ا

أ
نــدوات لهــم مــع باقــي ا

عضــاء 
أ
و ا

أ
و طــالب الدراســات العليــا ا

أ
فــي الجامعــات ا

منظمــات المجتمــع المدنــي.

فضــل لــكان مجــال 
أ
منيــة ا

أ
  ولــو كانــت الظــروف اال

وإلقــاء  بزيــارات  قيامهــم  مــع  وســع 
أ
ا االســتفادة 

القطــر. محافظــات  فــي  محاضــرات 

زمــات 
أ
5- كمــا تــم االســتفادة مــن الخبــراء فــي عــالج ا

حواريــة مثــل موضــوع الفدراليــة والثــروات عندمــا 

فصيــل  مــع  خاصــة  اجتماعــات  عقــد  منهــم  طلــب 

فــي  زمــة وشــد 
أ
ا و لجنــة معينــة تعانــي مــن 

أ
ا معيــن 

فــق الحــوار واالســتفادة 
أ
حوارهــا مــن اجــل توســيع ا

مــن التجــارب الدوليــة.

هــذا  مــن  واالســتفادة  الخبــراء  عمــل  لتصحيــح 
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مناســبة  ورقــة  وضــع  ينبغــي  اعتقــد  المهــم  العمــل 

واختيــار   ،
ً
مســبقا الزيــارات  وتنظــم  لالحتياجــات 

فــي  زمــات دســتورية 
أ
ا فــي  فاعلــة ومشــاركة  عناصــر 

الــدول  مــن  االســتفادة  ويفضــل  خــرى، 
أ
ا بلــدان 

كــدول  االجتماعيــة  وضاعهــا 
أ
ا فــي  ايضــا  المشــابهة 

و 
أ
ا العــرب  الخبــراء  مــن  االســتفادة  وكذلــك  ســيا 

أ
ا

العــرب. مــن  القريبيــن 

م 
أ
ا تثقيــف؟  عمليــة  هــو 

أ
ا  .. الجماهيــري  االتصــال 

المجتمــع؟ فــي  جديــد  وحــس  لقيــم  تعزيــز 

ساسي من مهمة 
أ
لعل من المهم ان نحدد الهدف اال

االتصــال  وســائل  عبــر  للدســتور  الترويــج  وعمليــة 

الجماهيــري مــن حــوار وإعــالم ونقــاش ونشــر وورش 

ثقافــة  إيجــاد  منهــا  الهــدف  هــل  شــابه،  ومــا  عمــل 

هميــة مــواده القانونيــة 
أ
دســتورية حــول الدســتور وا

المهمــة ومــا شــابه، بحيــث تكــون المعرفــة الثقافيــة 

ساســية، 
أ
واال  .. ولــى 

أ
اال المهمــة  هــي  الدســتورية 

ســوف  والثقافــة  المعرفــة  ان  نظريــة  علــى   
ً
اعتمــادا

والعدالــة  الحريــة  لمفاهيــم   
ً
واعتبــارا  

ً
قيمــا تخلــق 

الدســتور  وتقديــس  القانونــي  وااللتــزام  والمشــاركة 

والحــوار  التثقيــف  دائــرة  اتســعت  كلمــا  وبذلــك   ..

هــذا  ووفــق  المعرفــة،  نتائــج  حققنــا  الدســتوري، 

نــه 
أ
ال مهــم  الزمــن  عامــل  فــان  والتصــور  المفهــوم 

بــه يمكــن ان تشــمل قطاعــات جماهيريــة واســعة 

بالثقافــة والحــوار الدســتوري، ولذلــك فــان إطالــة 

الزمــن  مــن  مطولــة  لفتــرة  الدســتور  كـتابــة  عمليــة 

مــع إعــداد محــدودة وإمكانيــات محــددة يمكــن ان 

شــاملة،  دســتورية  معرفــة  المعادلــة  هــذه  تحقــق 

إلــى شــعور قيــم وحــس دســتوري. تــؤدي 

خــرى، 
أ
فــي مقابــل هــذه النظريــة هنــاك وجهــة نظــر ا

تــى 
أ
تتا ال  والمعنويــة  االجتماعيــة  القيــم  ان  تــرى 

بشــكل ديناميكــي مــن المعرفــة واالطــالع والحــوار، 

ثيــر لكــن كــي تحــول المعرفــة 
أ
وان كان للمعرفــة تا

لصالــح  معنويــة  وقيمــة  حــس  إلــى  الدســتورية 

زمــة 
أ
با المجتمــع  يمــر  ان  فيجــب  وقيمــه  الدســتور 

ي بشــد اجتماعــي يعمــق فــي نفســه اهتمامــا نحــو 
أ
ا

واهتمــام  الســتقطاب   
ً
محــورا ويكــون  الموضــوع 

واســع وبانفعــال حــاد إزاء قضيــة معينــة كالدســتور.

ان مثــل هــا االســتقطاب واالهتمــام، وبهــذا الشــد 

ولــى 
أ
ا كـقضيــة  ينعكــس  ولــذي  والذهنــي،  النفســي 

اإلعــالم  وعبــر  االجتماعــي  الوســط  فــي  وحساســة 

فــي  وتغيــر  تعــدل  ان  يمكــن  النقــاش،  والحــوار 

و قيــم، 
أ
و عــادات ا

أ
و حــس اجتماعــي ا

أ
مســار مجتمــع ا

زمة والتحدي. 
أ
وذلــك مــن خــالل اإلحســاس بهــذه اال

نشــطة 
أ
ا وهــدف  مهــم  المجتمــع  دور  فــان  وبذلــك 

 فقــط وتكــون 
ً
االتصــال الجماهيــري ليــس تعليميــا

و حواريــة، بــل مهمــة لجنــة الحــوار 
أ
مهمتــه تعليميــة ا

خلق تيار وحدث يســتطيع ان يســتقطب الحوارات 

و 
أ
ا الدائــرة  و 

أ
ا المدرســة  مــن  ســواء  والمناقشــات، 

و... وبــدون هــذه الحالــة فــان 
أ
و المســجد ا

أ
المصنــع ا

إلــى  تحويلهــا  يمكــن  الجماهيــري  االتصــال  مهمــة 

المــدارس، عبــر درس حــول الدســتور فــي مــادة – 

النظريــة  بهــذه  فــإذا ســلمنا  الوطنيــة –  الواجبــات 

فــي تحديــد مهمــات الحــوار واالتصــال الجماهيــري 

كـثــر 
أ
ا القــول ان الزمــن الطويــل واعنــي  ... يمكننــا 
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شــهر، ليــس فــي صالــح الحــوار 
أ
و ثمانــي ا

أ
مــن ســتة ا

ي خلــق قيــم 
أ
التصــور، )ا الجماهيــري ضمــن هــذا 

مــة والدولــة غيــر قــادرة علــى 
أ
وحــس دســتوري الن اال

كـثــر مــن هــذه 
أ
ان تنشــد لموضــوع وتتفاعــل معــه ا

يحــّول  اطــول  لفتــرة  امتــداده  الن  الزمنيــة  الفتــرة 

هــذا الموضــوع إلــى عبــئ ومشــكلة وازمــة اجتماعيــة 

إلــى  ينقلــب  وقــد  ومزعــج  وممــل  ثقيــل  وموضــوع 

حالــة ســلبية ويكــون الموقــف مــن الوضــع بالضــد 

حــاد  اســتقطاب  مــن  العــراق  فــي  جــرى  مــا  ن   )..

 وإشــارة 
ً
 ونقاشــا

ً
ومثيــر حــول الدســتور ومــواده حــوارا

ودخــول المجتمــع العراقــي بكله )سياســيين وعلماء 

كاديمييــن ...( فــي هــذا الموضــوع، وطلــب 
أ
ديــن وا

خــرى، إن هــذه 
أ
شــهر ا

أ
اســتمرار البحــث فيــه لســتة ا

الحالــة ســوف تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تعزيــز القيــم 

الدســتورية مــن العدالــة والديمقراطيــة والمشــاركة، 

الحــوار  لعمليــة  البعيــد  الهــدف  بالحقيقــة  وهــي   ...

الجماهيــري. واالتصــال 

خــذه ان إطالــة 
أ
ومــن هنــا فــان الــدرس الــذي ينبغــي ا

حــول  مســتقطب  حــوار  زمــة 
أ
ا خلــق  دون  المــدة 

، الن العامــل 
ً
و مؤثــرا

أ
ا  

ً
لــن يكــون مفيــدا الدســتور 

إلــى  المعرفــة والنقــاش حتــى يحتــاج  ليــس  المؤثــر 

طــول بقــدر مــا ان المؤثــر هــو قــدرة الموضــوع 
أ
زمــن ا

علــى شــد واســتقطاب اهتمــام المجتمــع وانفعاالتــه.

هل كانت مشاركة السنة بهذه الطريقة مفيدة؟

الواقــع يشــير ان كل مــا قــدم مــن عــروض وامتيــازات 

وتنــازالت لــم يغيــر مــن موقــف اإلخــوة الســنة، واذا 

الــذي  فــان التغيــر  رصدنــا إجــراء وسياســة اإلخــوة 

حــدث فــي موقفهــم فــي قــرار االشــتراك باالســتفتاء 

إصــر  وبعضهــم  الدســتور  علــى  بالضــد  للتصويــت 

االشــتراك  فــي  وإصرارهــم  االشــتراك،  عــدم  علــى 

كان  النــواب،  مجلــس  الختيــار  االنتخابــات  فــي 

الهــدف وراء كل ذلــك والدافــع لــه هــو حرصهــم علــى 

 بغــض النظــر 
أ
 واخيــرا

ً
الحفــاظ علــى مصالحهــم اوال

عــن قناعتهــم بالعمليــة السياســية، ان فتــح البــاب 

التصويــت  مقابــل  فــي  الدســتور  لتعديــل   
ً
واســعا

بنعــم، وان كان بعــض المطلعيــن ينفــون تصويتهم 

بـ)نعــم(، لذلــك يمكــن القــول ان المنهــج الســابق 

 ،
ً
 تمامــا

ً
فــي اســتيعاب الحالــة الســنية ليــس صحيحــا

ولــذا فالموضــوع بحاجــة الــى إعــادة نظــر.

نه يوثر 
أ
ان موضوع الســنة موضوع حســاس ومهم ال

علــى موضــوع العمليــات العســكرية كمــا يصــرح بــه 

قيــادات القــوات المتعــددة الجنســيات ممــا يجعــل 

كـثــر ممــا هــي 
أ
منيــة ا

أ
الموضــوع يحســب بحســابات ا

اهتمامــا  اخــذ  الملــف  هــذا  فــان  وبــذاك  سياســية، 

خاصــا.

نســب للتعامــل مــع 
أ
يبقــى الســؤال فــي الطريــق اال

بالدســتور  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  الســني،  الملــف 

بالتعديــالت  المتعلــق  منــه  القادمــة  المرحلــة  وفــي 

المنتظــرة، ويكيــف يمكــن إقنــاع 80% مــن الشــعب 

 ،
ً
و يغيــر فيــه تغيرا

أ
الــذي صــوت للدســتور ان يعــدل ا

ولــذا نحــن امــام مشــكلة حقيقيــة، امــام هــذا الملــف 

ويبدو ان الطرف الســني يطالب بتغيير مواد تعتبر 

مهمــة فــي نظــر الذيــن اقــروا الدســتور وكمــا صــرح 

اإلخــوة الســنة فــان القضايــا المطالــب بتعديلهــا هــي 
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فــي  المحافظــات  بحــق  تتعلــق  التــي  المــادة 144 

مــام مشــكلة فــي 
أ
قاليــم، وبذلــك نحــن ا

أ
التحــول إلــى ا

مور مرسلة فان بند رفض 3/2 
أ
الضد، وإذا تركنا اال

ي تغييــر يمكــن ان 
أ
ثــالث محافظــات ســوف تفشــل ا

يمــس جوهــر الدســتور الفعلــي، وبــذا فليــس هنــاك 

فــي  والنقــاش  الحــوار،  مــن  المزيــد  ســوى  جديــد 

القادمــة  شــهر 
أ
اال ربعــة 

أ
ا خــالل  الدســتورية  المــواد 

و ضــد هــذه 
أ
ثــم شــهريين للترويــج لهــذه التغييــرات ا

التغييــرات، وهــي مــدة مفيــدة لتحقيــق مزيــد مــن 

االهتمــام بالدســتور وتفــوق فــي زمنهــا الفتــرة الســابقة 

ضيــف 
أ
و بقدرهــا اذا ا

أ
شــهر ا

أ
التــي دامــت حــدود 3 ا

ي مــا بيــن 8/22 – 
أ
لهــا فتــرة الترويــج للدســتور، ا

.  10/15

ن مســيرة النقــاش والحــوار التــي جــرت 
أ
وال اعتقــد ا

 فــي هــذه 
ً
فــي اللجنــة الدســتورية ســوف تتغيــر كـثيــرا

غلبيــة مقتنعــة بمــواد 
أ
اللجنــة، حيــث كان هنــاك ا

وفئــة  الكــرد(  الشــيعة  )مــن  الدولــة  إدارة  قانــون 

و معترضــة عليــه )مــن الســنة 
أ
اخــرى غيــر متفاعلــة ا

و علــى بعــض بنــوده، ونقاشــات اللجنــة 
أ
وغيرهــم( ا

انهــا  يبــدو  النــواب  مجلــس  يشــكلها  ســوف  التــي 

)فالشــيعة  نفســها  بالمعادلــة  تكــون  ســوف  يضــا 
أ
ا

الكــرد( الذيــن صوتــوا بنعــم للدســتور وفئــة الســنة 

.. عليــه  المعترضــة 

غيــر  خــرى 
أ
ا باتجاهــات  ثالــث  عامــل  يدخــل  قــد 

و الشــد حــول محــور 
أ
مرتبطــة بهــذا الشــد الطائـفــي، ا

و تتعلــق 
أ
خــرى جزئيــة ا

أ
الفدراليــة، ليشــمل مســائل ا

العامــل  وهــذا  شــابه،  مــا  و 
أ
ا ة 

أ
المــرا و 

أ
ا بالحريــات 

يوســع  لــم  ان  المشــكلة  يحــل  لــن  ســوف  الثالــث 

خــرى رافضــة 
أ
نــه ســوف يوجــد جهــة ا

أ
عمليــة الرفــض ال

لهــذه التعديــالت ولمــا كان التصويــت هــو »كســلة 

ي عمليــة تغيــر فــي 
أ
واحــدة« فلــن يكــون فــي صالــح ا

مــام 
أ
الدســتور، وطــرح المــواد المعدلــة للتصويــت ا

 كمــا صــرح فــي ذلــك خبــراء 
ً
مــر غيــر ممكــن عمليــا

أ
ا

مــم المتحــدة، لذلــك فــان التوســع فــي التغييــر 
أ
اال

تعديــل  صالــح  فــي  ليــس  الدســتور  فــي  والتعديــل 

الدســتور، واالقتصــار علــى المــواد مثــار االختــالف 

 الفدراليــة قــد رفد قســم باالســتفتاء بنعم 
ً
وهــي حصــرا

علــى الدســتور وال اعتقــد ان النــاس تعــد موافقتهــا 

شــهر.
أ
و 8 ا

أ
شــهر ا

أ
المهمــة خــالل 6 ا

ولــذت فلعــل مــن المناســب اســتثمار هــذه الفتــرة 

لفتــح حــوارات عامــة وواســعة ومعمقــة حــول مــواد 

وميزاتــه،  مــواده  وبيــان  بــه  للتعريــف  الدســتور 

مــن اجــل مزيــد مــن الثقافــة، وينبغــي علــى لجنــة 

مــم المتحــدة العمــل مــن 
أ
دعــم الدســتور التابعــة لال

ربعــة 
أ
شــهر اال

أ
الن لوضــع خطــة عمــل الســتثمار اال

أ
ا

وتوفيــر خبــراء، ومنشــورات وزيــارات ونــدوات، فــي 

المواضيــع الحساســة، مثــار النقــاش فــي الدســتور، 

الطبيعيــة  الثــروة  فــي  واســتحقاقاتها،  كالفدراليــة 

ترصيــن  اجــل  مــن  شــابه  ومــا  والضرائــب  والميــاه 

والنقــاش. الحــوار  وترشــيد 

 لبنــاء دولــة دســتورية 
ً
وبالنتيجــة فــان الســير قدمــا

ســاس 
أ
ا علــى  والتعامــل  مؤسســات  وحكومــة 

يســحب  ســوف  الــذي  هــو  والكـفــاءة  المواطنــة 

كـثــر 
أ
و المغيبيــن ليكونــوا ا

أ
و الغائبيــن ا

أ
المتردديــن ا
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 بيــد فــي العمليــة السياســية 
ً
شــجاعة للدخــول يــدا

 لعــراق 
ً
بمــا يحفــظ مصالــح الجميــع ويؤمــن مســتقبال

الجميــع. فيــه  يطمئــُن  مســتقر 

حصاءات: عالم واالإ االإ

مــم المتحــدة وبدعــم مــن االتحــاد 
أ
صرفــت ممثليــه اال

اجــل  مــن  اإلعــالم  لوســائل   طائلــة 
ً
امــواال وربــي 

أ
اال

الترويــج للدســتور بلغــت المالييــن مــن الــدوالرات، 

وهنــا إذ نشــكر هــذه المســاهمة والمبــادرة والدعــم 

، عبــر 
ً
الكريــم لمشــروع الترويــج للدســتور اعالميــا

الصحــف واإلذاعــات والفضائيــات لعــل مــن المفيــد 

واقــع  علــى  اإلعــالم  هــذا  محصلــة  علــى  الوقــوف 

المجتمــع العراقــي ونقــّوم فائــدة ومــردود وكـفــاءة هــذا 

العمــل اإلعالمــي، فــي مــدى قدرتــه علــى:

- جذب اهتمام المواطن بمشروع الدستور.
أ
ا

ب- في مدى شده إلى المواد الدستورية المهمة.

هميته.
أ
ج- في مدى التعريف بالدستور واثاره وا

فــي  المشــاركة  فــي  قــراره  علــى  ثيــر 
أ
التا فــي  د- 

التصويــت، والــذي يعبــر عــن االهتمــام بالموضــوع 

.
ً
ايجابــا و 

أ
ا  

ً
ســلبا

حــول  لإلحصائيــات  وليــة 
أ
ا دراســة  جرينــا 

أ
ا  -

فــي  خيــرة 
أ
واال حزيــران،  فــي  الســابقة  االنتخابــات 

الشــهر العاشــر والتــي ارتفعــت فيهــا نســبة المشــاركة 

ي بزيــادة عــن 
أ
للتصويــت علــى الدســتور إلــى 63% ا

ي بزيــادة 
أ
نســبة المشــاركة الســابقة والبالغــة 58% ا

5% .. وال تعتبر هذه الزيادة ذات قيمة عالية اال اذا 

 
ً
و مباشــرا

أ
 ا

ً
 خاصا

ً
الحظنا ان الدســتور ليس موضوعا

القــول  يمكــن  بــل  لصالحــه  دعايــة  فيــه  تجــر  ولــم 

التصويــت  و 
أ
ا المشــاركة  بعــدم  كانــت  الدعايــة  ان 

صــرف  مــا  ان  القــول  يمكــن  حــال  كل  وعلــى  ال  بـــ 

ممثليــه  قبــل  مــن  صــوره  بمختلــف  اإلعــالم  علــى 

مــم المتحــدة، لــم يــؤت نتائــج عاليــة، بحســاب 
أ
اال

رقــام لدرجــة االحتمــال، والكــن يمكــن اعتبــار انــه 
أ
اال

عطــى نتائــج طبيعيــة بحســاب الموضــوع وظروفــه 
أ
ا

وخصوصيتــه )نــوع المحتمــل( الن الدســتور قضيــة 

النخبــة ولــم يبيــن بشــكل كامــل وبتعبئــة عاليــة مــن 

طــراف السياســية التــي اشــتركت فــي االنتخابــات 
أ
اال

الســابقة اال المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف االشــرف 

بنعــم  بالخــروج وبالتصويــت  النــاس  التــي طالبــت 

اإلعــالم  لحســاب  كانــت  الزيــادة  فهــل  للدســتور، 
م للقــوى الســنية الرافضــة للدســتور 

أ
م المرجعيــة ا

أ
ا

والتــي تريــد إســقاطه.

بطريقــة  اإلحصائيــة،  البيانــات  قــراءة  عدنــا 
أ
ا إذا    

خرى حســب التقســيم المذهبي والقومي وبحســاب 
أ
ا

و الرافضة للدســتور فســتكون 
أ
المحافظات المؤيدة ا

بهــذا الشــكل:

المحافظات الجنوبية والوسطى والزيادات عليها:

 )%4-( كربــالء   +  %7 قــار  ي   +%8  +  %4+ بابــل 

 + النجــف %5   + المثنــى %24   + ميســان %29   +

واســط )-19%( = 77% -)23%( = 54% كمعــدل.

وامــا الزيــادة فــي نســبة المشــاركة فــي المحافظــات 

الجنوبيــة فقــط:

ميســان   %29  + و  قــار  ذي   %7  + و   %8 البصــرة 

نســبة  فــي  الزيــادة   %68=  %24 العمارة+المثنــى 

 
ً
جــدا عاليــة  الجنوبيــة  المناطــق  فــي  التصويــت 
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.  %70 إلــى  الزيــادة  حــدود  وبلغــت 

واما المنطقة الوسطى وهي:

القادســية -14% + وكربــالء -4% + والكــوت -%19 

= - 37% انخفضــت نســبة المشــاركة فــي المنطقــة 

الوســطى مــن التصويــت علــى الدســتور.

خذنــا 
أ
وهــي مفارقــة غريبــة تحتــاج إلــى تفســير، فــإذا ا

ثيــر فتــوى المرجعيــة 
أ
العامــل المذهبــي فيفــرض ان تا

واحــد علــى الجميــع فلمــاذا تفاعلــت معهــا المنطقــة 

مــن  الشــكل،  بهــذا  ربــع 
أ
اال المحافظــات  الجنوبيــة 

إلــى  المشــاركة  نســبة  ارتفــاع  درجــة  إلــى  االهتمــام 

. %70

المناطــق  مــن  المشــاركة  نســبة  انخفضــت  بينمــا 

والحــوزة  المرجعيــة  تواجــد  مركــز  مــن  القريبــة 

 مثــل كربــالء والقادســية، والكــوت 
ً
الدينيــة جغرافيــا

ي ان هــذه 
أ
 ا

ً
إلــى درجــة 37% وهــي نســبة عاليــة جــدا

المحافظــات لــم تحافــظ علــى نســبتها الســابقة فــي 

المشــاركة فــي شــهر حزيــران فــي انتخابــات الجمعيــة 

وهــي   ..  %40 بحــدود  انخفضــت  وانمــا  الوطنيــة 

مســالة غريبــة تحتــاج إلــى تعليــل .

 
ً
وفــق هــذه المعطيــات ومــع تشــابه المنطقــة مذهبيــا

العامــل  ان  القــول  يمكــن  والوســط(  )الجنــوب 

المذهبــي بمعنــى الفتــوى وحــث المرجعيــة لــم يكــن 

و 
أ
و الوحيــد فــي موضــوع زيــادة ا

أ
العامــل الحاســم ا

 وانمــا هنــاك عامــل اخــر مؤثــر.
ً
نقصــا

و 
أ
 ا

ً
ثيــر ســلبا

أ
كمــا يمكــن تقليــل دور اإلعــالم فــي التا

 ،
ً
 ووســطا

ً
 علــى هــذا المجتمــع الواســع جنوبــا

ً
ايجابــا

 
ً
كـثــر تاثــرا

أ
وســط ا

أ
وقــد يكــون المجتمــع فــي الفــرات اال

باإلعــالم والثقافــة نســبة بمناطــق العمــارة والمثنــى.

فــي  وإخفاقهــا  الحكومــة  داء 
أ
ا الســبب  يكــون  قــد 

الخدمــات، ممــا ولــد رد فعــل ســلبي مــن االشــتراك 

كان  ولمــا  واالســتفتاء  السياســية،  العمليــة  فــي 

الوســطى  والمنطقــة  وســط 
أ
اال الفــرات  مجتمــع 

للمناطــق  نســبة  االقتصــادي  فــي وضعــه   
ً
متوســطا

لتحصيــل   
ً
تطلعــا كـثــر 

أ
ا فانــه  الجنــوب  فــي  الفقيــرة 

الخدمــات والتحســينات وهــو مجتمــع ناقــد ومطالــب 

علــى عكــس المناطــق الجنوبيــة فإنهــا قانعــة وليــس 

ناقــدة. لهــا طمــوح وغيــر 

وال يذهبــن بنــا التصــور إلــى ان الزيــادة فــي المشــاركة 

هــذه  نتائــج  الن  العــرب  الســنة  لمشــاركة  راجعــة 
ييد للدســتور 

أ
المحافظات الجنوبية كانت نســبة التا

 حيــث بلغــت التصويــت بنعــم:
ً
عاليــة جــدا

فــي البصــرة 96% وفــي ميســان 97% وفــي ذي قــار 

97% وفــي المثنــى %98 .
للدســتور  ييــد 

أ
التا ن 

أ
فــا الوســطى  المحافظــات  امــا 

التاليــة: النســب  حســب  بنعــم، 

بابل 94% ، واسط95% ، النجف 95% ، وكربالء 

. %96

إذن ليســت الزيادة بســبب المشــاركة الســنة العرب 

كمــا هــو الحــال فــي المناطــق الغربيــة حيــث بلغــت 

نســبة الزيــادة فيهــا كمــا هــي:

االنبــار 28% + نينــوى 25% + صــالح الديــن %43 + 

9% وبغداد %5 = %114

حــدود نســبة الزيــادة مــن 110% _ 114%، وهــي 

ي مــا يقــارب مشــاركة مضاعفــة 
أ
 ا

ً
نســبة عاليــة جــدا
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الرائعــة  الزيــادة  وهــذه  بالكامــل   %100 بنســبة 

والدخول في العملية السياســية، ال يمكن تفســيره 

بســبب تاثيــر االعــالم، وإنمــا بســبب الموقــف العــام 

الــذي اتخذتــه القيــادات الســنية بالضــرب علــى وتــر 

 علــى 
ً
الخطــر القــادم ويجــب إســقاط الدســتور حفاضــا

مصالــح الســنة، وكمــا هــو معــروف فــان دفــع الضــرر 

عامــل  الخطــر  وتوقــع  المصلحــة  جلــب  مــن  اولــى 

كـثــر مــن عامــل تحصيــل المنفعــة، مــن هنــا 
أ
محــرك ا

كانــت نســبة الزيــادة فــي المناطــق الغربيــة الســنية 

الشــيعية  المناطــق  فــي  بينمــا   ،%100 بحــدود 

بشــكل عــام 40% ، وفــي المناطــق الجنوبيــة %37 

وال يمكــن إرجــاع هــذه الزيــادات إلــى عامــل اإلعــالم 

المحافظــات  فــي   
ً
تاثيــرا لــه  لــم نجــد  الــذي  ثيــره 

أ
وتا

الوســطى وإنمــا كان الوضــع فــي تناقــص، وكذلــك 

فــي منطقــة الســليمانية وكركــوك.

ما المنطقة الكردية 
أ
ا

فاربيــل الزيــادة فيهــا 2% ودهــوك نســبة االنخفــاض 

انخفــاض   %52=  %47  – والســليمانية   %7-

كركــوك  ضفنــا 
أ
ا وإذا  النصــف  بدرجــة  المشــاركة 

بحــدود -40% = تصبــح نســبة االنخفــاض بحــدود 

.
ً
جــدا عــاٍل  انخفــاض  وهــو   %90-

وديالــى،  بغــداد  مثــل  المختلطــة  المنطقــة  امــا 

الزيــادة: فنســبة 

5% بغــداد + 16% ديالــى + 21% ويمكــن ان تكــون 

نســبة الزيــادة فــي منطقــة ديالــى نســبة عامــة تشــمل 

لصالــح  احتســابها  يمكــن  ال  ولــذا  وغيرهــم  الســنة 

جهــة معينــة.

إلــى  نصــل  ان  يمكــن  النســب  هــذه  مجمــوع  مــن 

ســليمانية  منطقــة  فــي  الكــرد  نســبة  انخفــاض  ان 

 %39-  + ســليمانية   %47- بلغــت  والتــي  وكركــوك 

.
ً
تقريبــا  %86  = كركــوك 

فــي  االنخفــاض  نســبة  وتشــبه  عاليــة  نســبة  وهــي 

الوســطى  الشــيعية  المناطــق  فــي بعــض  المشــاركة 

4/3 نصــف الوضــع 
ً
ي تقريبــا

أ
والتــي بلغــت -37% ا

الكــردي.

ان من التفاسير التي يمكن ان تبرر هذا االنخفاض 

هــو اطمئنــان ابنــاء هــذه المناطــق ان الدســتور قــد 

صواتهــم، 
أ
ا إلــى  يحتــاج  وال  الخطــر  منطقــة  اجتــاز 

بـــ4/3 ،  ليــس هنــاك خطــر إســقاطه  خاصــة وانــه 

وكذلــك فــان موقــف الحــزب اإلســالمي قــد ســاهم فــي 

ســحب وخفــض التحــدي والشــد الــذي كان ســيطر 

علــى الحالــة العامــة.

ان نتائــج هــذا البحــث مــن االرقــام تؤكــد مــا اشــرنا 

اليــه فــي بدايــة بحثنــا وهــي ان اســباب ارتفــاع نســبة 

حســب  تختلــف  المناطــق  بعــض  فــي  المشــاركة 

المنطقــة نفســها وغيــر مرتبطــة مباشــرة بســبب عــام 

و لفتــوى دينيــة فالمناطــق الجنوبيــة 
أ
 ا

ً
كاإلعــالم مثــال

عائــدة  فيهــا  المشــاركة  نســبة  ارتفــاع  ســبب  يكــون 

إلــى:

- فتوى المرجعية.
أ
ا

همية المشاركة.
أ
كيده على ا

أ
ب- اإلعالم وتا

ج- حالة التحدي في مقابل جهة الرافضين.

د- جميع االسباب اعاله.

وإمــا ارتفــاع نســبة مشــاركة المناطــق الغربية الســنية 
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فيمكن تفســيره بـ
- الشعور بالخطر ووجوب إسقاط الدكـتاتور

أ
ا

والسياســية  الدينيــة  المرجعيــات  توجيهــات  ب- 

. طقهــم لمنا

همية المشاركة.
أ
ج- اإلعالم وبيان ا

عاله.
أ
سباب ا

أ
د- جميع اال

امــا انخفــاض نســبة المشــاركة فــي المناطق الوســطى 

)ديوانيــة، كربــالء، فــرات اوســط، الكــوت( فيمكن 

تفسيره بـ:

إعالمــي  ثيــر 
أ
)تا المشــاركة  هميــة 

أ
با الشــعور  عــدم   -

أ
ا

ضعيــف(

ب- عدم الشعور بالتحدي والمنافسة.

همية الدستور )ضعيف(.
أ
ج- جهل با

د- عدم احترام فتوى المرجعية )ضعيف(

عاله.
أ
سباب ا

أ
هـ- جميع اال

ســباب االنخفــاض فــي المناطــق الكرديــة فراجــع 
أ
امــا ا

إلى:

و التحدي.
أ
- عدم الشعور بالخطر ا

أ
ا

ي القيادات السياسية )ضعيف(
أ
ب- عدم احترام را

همية المشاركة.
أ
ج- عدم الشعور با

عاله.
أ
سباب ا

أ
د- جميع اال

وســائل  دور  فــان   .. النتائــج  هــذه  علــى   
ً
سيســا

أ
وتا

نظــر  إعــادة  إلــى  يحتــاج  الترويــج  وطريقــة  االعــالم 

ونخــرج  المتلقــي،  مــع  العالقــة  نفعــل  ان  وينبغــي 

مــن دائــرة االعــالم مــن طــرف واحــد الــذي ال نضبــط 

ولمــا  المطــروح،  فاالقتــراح  فعــال، 
أ
اال ردود  فيــه 

هــو  فضــل 
أ
اال فلعــل  واســعة،  إمكانيــة  هنــاك  كان 

إيجــاد وســيلة لشــد المواطــن إلــى الدســتور، ودفعــه 

الدســتورية،  المعرفــة  وزيــادة  االطــالع  باتجــاه 

وتثميــن وتشــجيع المواقــف والعــادات واالتجاهــات 

المتفاعلــة والمهتمــة بالدســتور، ويبــدو ان مــردود 

 فــي إعــالم مكلــف وواســع لــم 
ً
ثيــرا

أ
كـثــر تا

أ
هــذا المنهــج ا

 حســب الدراســات اإلحصائية.
ً
 فعــال

ً
نجــد لــه مــردودا

مقترحات إلعالم متفاعل من الطرفين:

و 
أ
ســبوعية، ا

أ
1- مســابقات حول الدســتور )ســؤال( ا

و فصليــة تتضمــن هدايــا للفائزيــن باإلجابــة 
أ
شــهرية ا

ومــواده،  الدســتور  حــول  ســئلة 
أ
ا مجموعــة  علــى 

و 
أ
ســئلة عبــر الجرائــد والصحــف ا

أ
ويكــون عــرض اال

عبــر التلفزيــون.

2- استخدام الغرف في االنترنيت للحوار والنقاش.

3- طبع كراســات تتضمن معارف دســتورية ويمكن 
تحويــل هــذه الكراســات إلــى مــادة للمســابقة تــدور 

ســئلة.
أ
حولهــا مجموعــة ا

و 
أ
ا الثانويــة  المــدارس  مــع  االتفــاق  يمكــن   -4

المتوســطة، لالشــتراك فــي مســابقة إلزاميــة لجميــع 

و 
أ
ا المتوســطة  مــن  المنتهيــة  للمراحــل  الطلبــة 

الثانويــة، كــدرس دســتوري، ومســابقة وطنيــة عامــة 

طالــب   1000 فضــل 
أ
ال مشــجعة  جوائــز  ووضــع 

لذلــك. معتبــرة  هدايــا  وتقديــم 

والتعريــف  للتثقيــف  كوســيلة   CD اســتخدام   -5

الدســتورية. بالمــواد 

إليجــاد  وقانونييــن  باحثيــن  مــع  االتفــاق  ان   -6

و الصحافة 
أ
حــوارات فاعلــة ومشــوقة عبــر التلفزيون ا
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وبصــورة  مباشــر  بشــكل  الدعايــة،  مــن  فضــل 
أ
ا

تحذيــرا  تحكمهــا  جــواء 
أ
ا فــي  وخاصــة  تقليديــة، 

قوميــة. و 
أ
ا طائـفيــة 

عبــر  والمناطــق  الشــارع  فــي  واإلعــالم  الدعايــة   -7

ان  علــى  البوســترات  وعبــر  والالفتــات  اللوحــات 

المــدارس  كل  فــي  لتوزيعهــا  الحكومــة  تتعــاون 

.... ســواق 
أ
واال الجــدران  عــن   

ً
فضــال والجامعــات 

الحكومة ودورها:

شــكلت الحكومــة االنتقاليــة لجنــة مــن مجموعــة مــن 

الوزراء لدعم العملية الدســتورية .. ويبدو ان عملها 

، ولــم يســاهم فــي اقتــراح 
ً
 واعالميــا

ً
 دعائيــا

ً
كان عمــال

ودراســات  تصــورات  تقديــم  و 
أ
ا دســتورية،  مــواد 

مــا  وال  واحتياجهــا  وعملهــا  الحكومــة  يخــص  فيمــا 

يهــم الــوزارات ومؤسســاتها، وانمــا اقتصــر دور هــذه 

اللجنــة للقيــام بعمليــات تثقيفيــة فــي بعــض الــوزارات 

و القيــام بطبــع مجموعــة 
أ
كنــدوات حــول الدســتور ا

فــي  الدعايــة  وكذلــك  بالدســتور،  تتعلــق  كراســات 

الصحافــة والتلفزيــون.
 لكـتابــة الدســتور 

ً
 ومتنوعــا

ً
 ومعقــدا

ً
 واســعا

ً
ان عمــال

خــذ كل جهــة 
أ
عمــال كــي تا

أ
يســتدعي التكامــل فــي اال

ثنــاء العمــل.
أ
مســؤولياتها وعملهــا كحالــة متكاملــة .. ا

دعــم  فــي  اهتمامهــا  علــى  تشــكر  اذ  الحكومــة  ان 

كـتابــة مســودة الدســتور والترويــج لــه وكان يفتــرض 

مــن اجــل مزيــد مــن التكامــل وتحقيــق التخصــص، 

فضــل ان 
أ
ا للمــوارد والطاقــات بصــورة  واالســتثمار 

الحــوار  لجنــة  بيــن  مشــتركة  لجنــة  هنــاك  يكــون 

لجنــة  رائســة  إلــى  التابعــة  الجماهيــري  واالتصــال 

الحكوميــة  اللجنــة  مــع  الدســتور  مســودة  كـتابــة 

.. دوارهــم 
أ
ا ولتكامــل  عمالهــم 

أ
ا لتنســيق 

من يقوم بدور الوسيط في التفاوض الدستوري؟

زمــات التــي يصــل فيهــا التفــاوض إلــى نقطــة 
أ
فــي اال

و يتعقــد فيهــا الوصــول إلــى حــل 
أ
غيــر قابلــة للحــل، ا

علــى  عــادة طــرف وســيط ليضغــط  وســط يتدخــل 

مــر 
أ
مــر ويقنــع ذاك با

أ
و يرضــي هــذا با

أ
هــذا وعلــى ذاك ا

خــر و يفــرض عليهــم العــودة إلــى المفاوضــات فــي 
أ
ا

و تعثرهــا ..
أ
حالــة انقطاعهــا ا

الدســتوري  التفــاوض  زمــة 
أ
ا فــي  المؤهــل  هــو  مــن 

مــور؟
أ
اال بهــذه  للقيــام  العراقــي 

مــور إلــى 
أ
ن نصــل فــي اال

أ
- علــى فــرض إننــا ال نريــد ا

هنــا  يســتند  الــذي  والقانونــي  التشــريعي  الحســم 

الجمعيــة  داخــل  فــي  ســواء  التصويــت   
أ
مبــدا علــى 

 
أ
مبــدا إلــى  بالتصويــت  الحــل  وتجاوزنــا  و خارجهــا 

أ
ا

طــراف 
أ
اال جميــع  إشــراك  ي 

أ
ا والشــراكة  التوافــق 

مــن دون شــك نحتــاج  العراقيــة والتوافــق معهــا، 

و ُنهــج يخلصنــا مــن الوصــول إلــى 
أ
إلــى وســيط ثالــث ا

نقطــة غيــر قابلــة للحــل.

 إليجــاد 
ً
  ان رائســة اللجنــة الدســتورية ســعت كـثيــرا

طراف المتعددة، وحتى 
أ
و مقنعة لال

أ
حلول وسط، ا

وضعنــا  قاليــم 
أ
اال موضــوع  الشــائك  الموضــوع  فــي 

صيغــة كانــت مفتوحــة لــكل وســط نــال قبــول حتــى 

عضــاء غيــر المنتخبيــن، وكــذا 
أ
ولئــك مــن اال

أ
بعــض ا

اقترحنــا صيغــة  عندمــا  والنفــط،  الثــروة  مــور 
أ
ا فــي 

واإلدارة،  واالســتخراج،  الملكيــة  بيــن  فيهــا  فرقنــا 
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وتوزيــع الثــروة، وقســمنا فيهــا هــذه المهمــات بيــن 

الحكومــة االتحاديــة والحكومــة المحليــة.

وكان قرار اللجنة الدستورية هو إحالة الموضوعات 

توافــق  إلــى  فيهــا  لــم نصــل  و 
أ
ا عليهــا  المتفــق  غيــر 

إحالتهــا  هــو   70 مجموعــة  و 
أ
ا  55 مجموعــة  بيــن 

إلــى اجتماعــات القيــادات التــي تتشــكل مــن 15 – 

 ممــا ُيّســهل عمليــة التوافــق، هــذا القــرار 
ً
18 عضــوا

عضــاء اللجنــة مــن الكـتــل علــى تحويــل كـثيــر 
أ
شــجع ا

مــن المواضيــع إلــى اللجنــة القياديــة دفــًع لتحمــل 

و لعــدم الرغبــة 
أ
المســؤولية وعتــب ولــوم القيــادات ا

فــي تحمــل مزيــد مــن جهــد وعنــاء خاصــة وان وقــت 

القضايــا  هــذه  لجعــل  و 
أ
ا محــدود وضيــق،  اللجنــة 

مــواد  للتســاوم عليهــا. واحيلــت  مــن صفقــة   
ً
جــزءا

إلــى  القياديــة باإلضافــة  إلــى اللجنــة  كـثيــرة ومهمــة 
دور  موضــوع  مــن  كان  واســتحقاقاتها،  الفدراليــة 

اإلســالم فــي التشــريع، وتعــدد المحاكــم الشــخصية 

ومــا شــابه مــن المســائل.

الن   ،
ً
يســيرا يكــن  لــم  القيــادات  بيــن  التفــاوض 

 بتحقيــق اكبــر المصالــح لقومه 
ً
جميعهــم كان مطالبــا

مــور الدســتور وبنــوده قــد 
أ
كـثــر ا

أ
و لجماعتــه كمــا ان ا

أ
ا

تــم نشــرها فــي الصحافــة فالتنــازل والتعديــل لصالــح 

 لتلــك الجهــة، كمــا ان 
ً
ي طــرف يحســب انتصــارا

أ
ا

 يتحجــج بالمطالــب الكبيــرة 
أ
كل طــرف قيــادي بــدا

و مرجعيتــه 
أ
و برلمانــه ا

أ
و حزبــه ا

أ
التــي يرفعهــا شــعبه ا

ممــن منحــه حــق التفــاوض.

طبيعة المفاوضات:

قــام الطــرف الكــردي قبــل دخولــه المفاوضــات بيــن 

مــن برلمــان كردســتان زار  بإرســال وفــٍد  القيــادات 

طيــاف فــي العمليــة الدســتورية ثــم اســتخدام 
أ
كل اال

ســلوب الضغط اإلعالمي بتوزيعه ونشــره للدســتور 
أ
ا

المقتــرح مــن قبــل التحــاف الكردســتاني – برلمــان 

حــدود  توضــح  خارطــة  نشــر  ثــم  كردســتان، 

الفعليــة  عــن حدودهــم  امتــداد  وفيهــا  كردســتان، 

 ،
ً
اعالميــا وعكســوها  واســعة،  حــوارات  وفتحــوا 

طــراف سياســية حليفــة 
أ
وحشــدوا لهــا مؤيديــن مــن ا

لهــم.

علــى  احتجــاج  مذكــرة  كـتبــوا  نفســه  الوقــت  وفــي 

رائســة اللجنــة واتهموهــا بالتحيــز والهــدف السياســي 

مــن ذلــك هــو التنصــل مــن كل مــا تــم التوصــل اليــه 

فــي داخــل اللجــان الدســتورية الن الــذي قبلــوا بــه 

فــي مباحثاتهــم مــن اللجــان الدســتورية كان يمثــل 

دنــى الــذي يمكــن ان 
أ
بالنســبة لهــم اقــل مــن الحــد اال

تقبــل بــه قياداتهــم ..

فــي  الكردســتاني  التحالــف  عضــاء 
أ
ا جعــل  ممــا 

لجنــة إعــداد الدســتور فــي حــرج مــع رائســة اللجنــة 

نــه موقــف 
أ
واعتــذروا مــن توقيعهــم هــذا االحتجــاج با

وتقديرهــم  واحترامهــم  اعتزازهــم  مــع  سياســي 

شــقائهم 
أ
إلدارة رئيــس اللجنــة، وبيــن حرجهــم مــع ا

وقياداتهــم علــى موافقتهــم علــى بنــود مــا تــم نشــره 

داخــل  النقاشــات  كل  ان   
ً
)علمــا الصحافــة،  فــي 

اللجــان الدســتورية تــم تصويرهــا وتســجيلها ويمكــن 

إليهــا(. الرجــوع 

امــا جبهــة االئـتــالف فــان مــا تــم نشــره والتوصــل اليه 

يمثــل المســتوى المطلــوب اال فــي النقــاط المختلــف 
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عليهــا والتــي تــم تثبيتهــا فــي مســودة الدســتور كنقــاط 

لــم ُتحســم بعــد وُينتظــر ان تحســمها القيــادات وان 

الرجــوع إلــى مــا نشــر فــي الصحافــة ومــا جــرى مــن 

اكـتشــاف  يمكــن  المفاوضــات  بعــد  عليــه  تعديــل 

يكــن  لــم  لذلــك  المفاوضــات.  وطبيعــة  اتجــاه 

محــدودة  نقــاط  اال  االئـتــالف  مــن  المفــاوض  مــام 
أ
ا

تحتــاج إلــى حســم. كـتلــك المتعلقــة بــدور الديــن، 

حــوال الشــخصية، واجتثــاث البعــث، ومــواد 
أ
واال

مــور 
أ
متعلقــة بالعتبــات والشــعائر والمرجعيــة وهــذه ا

ليــس لهــا اســتحقاقات قانونيــة بقــدر مــا هــي اعتــراف 

طويلــة  ســنين  ســحقت  التــي  الشــيعية  بالهويــة 

لهــا  مطالــب  كانــت  فقــد  الكرديــة  المطالــب  مــا 
أ
ا

اســتحقاقات سياســية وماليــة وإداريــة واقتصاديــة 

الثــروة  وتوزيــع  اإلقليــم  رئيــس  كبيــرة كصالحيــات 

صالحيــات  وحــدود  كردســتان  وحــدود  والميــاه، 

الحكومــة االتحاديــة والهويــة، وتمثيــل اإلقليــم فــي 

هميــة ومثــار 
أ
كـثــر حساســية وا

أ
الخــارج، فهــي قضايــا ا

اختــالف.

مطاليــب  عنــده  تكــن  فلــم   .. الســني   الطــرف  مــا 
أ
ا

خريــن 
آ
بقــدر مــا كان موقفــه قبــل برفــض مطالــب اال

مثــل  عنهــا  مختلــف  غيــر  عامــة  شــعارات  وتحــت 

الحفــاظ علــى وحــدة العــراق وعروبتــه والحــرص علــى 

ثرواتــه فرفضــوا الفدراليــة ثــم وافقــوا مضطريــن ان 

تكــون إلقليــم كردســتان مــدة وبحــدود عــام1991، 

علــى  صــروا 
أ
وا المحافظــات،  لباقــي  ورفضهــا 

المحــدود، ضيقــوا  الالمركــزي  و 
أ
ا المركــزي  الحكــم 

التعدديــة  ثــم رفضــوا  الموقــف،  هــذا  اســتحقاقات 

حــوال الشــخصية، ورفضــوا اعتبــار 
أ
المذهبيــة فــي اال

علــى  كــدوا 
أ
وا ثانيــة،  رســمية  لغــة  الكرديــة  اللغــة 

العــراق، وعروبتــه. بنــد حــول وحــدة  إضافــة 

 
ً
وبالنظــر فــي خارطــة التفــاوض نجــد ان هنــاك نقاطــا

الكــردي  الطــرف  بيــن  مــا  للحــل  وقابلــة  مشــتركة 

فــي  التاريخيــة  العالقــة  وان   
ً
خصوصــا والشــيعي 

فتــرة المعارضــة ســاهمت فــي التقريــب بيــن وجهــات 

ومطاليبهــم. نظرهــم 

وتبقــى المشــكلة فــي رفــض الطــرف الســني، والــذي 

طــراف 
أ
و منــع اال

أ
يمثــل رفضــه العــودة إلــى الماضــي، ا

خــرى مــن الحصــول علــى اســتحقاقاتها، وســعى 
أ
اال

الســنة فــي تحقيــق مطاليبهــم فــي التحالــف مع الكرد 

مواجهــة  فــي  المذهبــي  المشــترك  علــى  وبالضــرب 

المطاليــب الشــيعية، لكــن كمــا هــو واضــح ان مــا 

بيــن مطاليــب الكرديــة والعقليــة الســنة وهمومهــا 

بشــكل عــام بــون شاســع، كمــا مــارس الســنة العــرب 

 علــى المشــترك 
ً
مــع الشــيعة الموقــف نفســه اعتمــادا

وصلــت المفاوضــات إلــى نقطــة 
أ
القومــي الــذي فيهــم ا

زمــة لكــن مــا بيــن الطــرف الســني ومــا بيــن 
أ
شــكلت ا

التوافــق الكــردي الشــيعي.

الثالثــة  ركان 
أ
اال مــع  المشــتركات  هــذه  كل  ومــع 

كـثــر مــن 
أ
للمجتمــع الشــيعي والتــي تشــد الجميــع با

وكالهمــا  عربــي  والســني  عربــي  فالشــيعي  صــرة 
آ
ا

 ،
َ
ايضــا ســني  والعربــي  ســني  والكــردي  مســلم، 

مظلــوم  والشــيعي  معــارض  مظلــوم  والكــردي 

لكــن  العراقــي،  الهــم  يجمعهمــا  والــكل  معــارض 

التفــاوض وصــل إلــى طريــق مســدود مــا بيــن الطــرف 
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الشــيعي. الكــردي  الطــرف  بيــن  ومــا  الســني 

ان  للدســتور  الرافــض  الســني  الطــرف  اعتبــر    *

نقطــة االختــالف الجوهريــة والتــي كانــت تقــف وراء 

موقفهــم مــن الدســتور تتمثــل فــي – النظــام الفدرالي 

قاليــم، وفــي غيــر  إقليــم كردســتان ومــن 
أ
وقيــام اال

رفضهــم  إلــى  يضــاف  كردســتان،  حــدود  مشــكلة 

الدســتور. لديباجــة 

الفدرالية نقطة االختالف:

هــذه  إلــى  الدســتور  فــي  االختــالف  تلخــص  لقــد   -

جيلهــا ســتة 
أ
ساســية والتــي تــم حلهــا، بتا

أ
النقطــة اال

النــواب  مجلــس  علــى  مرهــا 
أ
ا حيــل 

أ
وا  

ً
تقريــا شــهر 

أ
ا

القــادم، الــذي ســوف يكــون االنتخابــات فيــه علــى 

الطيــف  يمثــل  والــذي ســوف  المحافظــات  ســاس 
أ
ا

ان  لحجمهــا،  ممثلــة  معقولــة  بنســبة  فيــه  الســني 

جيــل مكســب مهــم للطيــف الســني وتنــازل 
أ
هــذا التا

حقيقــي للطــرف الســني مــن قبــل االئـتــالف الشــيعي.

للشــيعة،  بالنســبة  قاليــم 
أ
اال وتشــكيل  الفدراليــة 

 لعــدم عــودة الحكــم المركــزي المدعــوم 
ً
تعــد ضمانــا

خــرى 
أ
كـثريــة الشــعب العراقــي مــرة ا

أ
 لضــرب ا

ً
اقليميــا

 بالنســبة لهــم.
ً
 وحياتيــا

ً
 اساســيا

ً
ولذلــك يعــد مطلبــا

المفاوضات والتدخالت:

و 
أ
  بعــد ان رســمنا خريطــة المصالــح والمخــاوف، ا

المطالــب والضمانــات، لــكل طــرف مــن االطــراف 

النقــاش  فــي  المشــاركة  واالجتماعيــة  السياســية 

الحســم  ســاس 
أ
ا تثبيــت  وكذلــك  الدســتوري، 

غلبيــة 
أ
باال التصويــت  وليــس  التوافــق  قاعــدة  عبــر 

التوافــق  عمليــة  فــي  نحتــاج  اللجنــة،  داخــل  فــي 

هنــاك  كان  ولمــا  الوســط،  الحلــول  إلــى  الوصــول 

اذن  فهنــاك  الجــواب  فــي  كطــرف  جهــة  مــن  كـثــر 
أ
ا

شــير 
أ
عمليــة توافــق صعبــة، كمــا اشــرنا إليهــا، وهنــا ا

زمــات فــي 
أ
طــراف الوســيطة فــي عــالج اال

أ
إلــى دور اال

الحــوار الدســتوري وكيــف تــم تجــاوز النقــاط الحرجــة 

ويمكــن القــول انــه تــم كســب طــرف مهــم لصالــح 

اللحظــات  فــي  بنعــم،  عليــه  والتصويــت  الدســتور 

طــراف الوســيطة وطريقــة 
أ
خيــرة .. وكــي احلــل اال

أ
اال

شــير إلــى الجهــات 
أ
و نجاحهــا، ا

أ
دائهــا ومــدى فشــلها ا

أ
ا

ثــم المهمــات التــي قامــت بهــا والحلــول المقدمــة، 

اســتخدمتها. التــي  ســاليب 
أ
واال

الجهات .. الوسيطة:

مم المتحدة
أ
1- ممثلية اال

مريكي
أ
2- السفير اال

طراف عراقية
أ
3- ا

مم المتحدة
أ
 – ممثلية اال

ً
اوال

اشــرف  الســفير  العــام،  ميــن 
أ
اال بممثــل  ممثلــة 

المســاعدة  لجنــة  وبرئيــس  وبمســاعده،  قاضــي، 

معــه. العمــل  وفريــق  هيســوم  الدســتورية، 

الــدور الــذي قامــت بــه كان متابعــة ورصــد مــا يجــري 

الحالــة  علــى  واالطــالع  وخطــط،  نقاشــات  مــن 

طــراف، 
أ
لــكل اال الدســتورية والمواقــف السياســية 

ي تحصيــل المعلومــات ومعرفــة حقيقــة المواقــف، 
أ
ا

مــن جهــة ومــن  العــام  ميــن 
أ
اال وعكــس ذلــك علــى 

خــرى رســم صــورة الحالــة.
أ
جهــة ا

تنبيــه  يتــم  واثــارات  شــارات 
أ
ا تقديــم  هــو   :

ً
ثانيــا  -
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طــراف إلــى المواضيــع الحساســة والمهمــة والتــي 
أ
اال

حســب  عقــد  و 
أ
ا مشــاكل  مثــار  تكــون  ان  يمكــن 

العالــم. فــي  خــرى 
أ
ا مناطــق  فــي  تجربتهــم 

و حلول لمشــكلة 
أ
و دراســات ا

أ
: تقديم نصائح ا

ً
- ثالثا

والتجــارب  خبرتهــم  خــالل  مــن   
ً
فعــال مطروحــة 

العديــدة التــي يمتلكونهــا، فــي باقــي البلــدان ..

وإيجــاد  طــراف 
أ
اال بيــن  بالتقريــب  الســعي   :

ً
رابعــا  -

فــرص للتعــارف والتقريــب بينهــم، وإيصــال رســائل 

بشــكل  بهــا  يقــوم  وكان  طــراف، 
أ
اال بيــن  ايجابيــة 

مين العام اشــرف قاضي ومتابعتها.
أ
مباشــر ممثل اال

نهــا ال تمتلــك 
أ
 ال

ً
مــم المتحــدة ضغوطــا

أ
- لــم تمــارس اال

قــدرة علــى ذلــك وإنمــا اســتخدمت وســائل تشــجيع 

ي رســائل تشــجيع معنويــة.
أ
 باالهتمــام ا

ً
ووعــودا

 
ً
مــم المتحــدة مــن ان تكــون وســيطا

أ
- انســحبت اال

فــي المرحلــة النهائيــة للمفاوضــات وخاصــة عندمــا 

اللجنــة الدســتورية  الحــوار الدســتوري مــن  تحــول 

وفــي  طــراف 
أ
اال القيــادات  بيــن  حــوار  إلــى  ومقرهــا 

مريكــي 
أ
اال الســفير  ودخــول  حــزاب، 

أ
اال مقــرات 

فاعلــة. ضغــط  وســائل  يمتلــك  قــوى 
أ
ا كوســيط 

مم المتحدة
أ
طراف العراقية من دور اال

أ
مواقف اال

طــراف السياســية العراقيــة 
أ
وهنــا اســجل مواقــف اال

مــم المتحــدة كمســاعد فــي انجــاز العمليــة 
أ
مــن دور اال

طــراف 
أ
اال بيــن  للتقريــب  كوســيط  و 

أ
ا الدســتورية 

العراقيــة.

العمليــة  دعــم  فــي  المتحــدة  مــم 
أ
اال شــاركت   

ً
اوال  -

الدســتورية بنــاًء علــى طلــب مــن الجمعيــة الوطنيــة 

وزارة  بهــا  بلغتهــا 
أ
ا والتــي  العراقيــة  والحكومــة 

الخارجيــة.

ميــن العــام ورئيس 
أ
- جــرى لقــاء رســمي بيــن ممثــل اال

فــي  للبحــث  الدســتورية  اللجنــة  ورئيــس  الجمعيــة 

مجــاالت الدعــم.

 UNAMI – عبــر  المتحــدة  مــم 
أ
اال دعــم  تمثــل   -

وتوفيــر  والمنشــورات،  الخبــراء  بتوفيــر   .  UNDP

جهــزة ودعــم اإلعــالم، ولجنــة الحــوار واالتصــال 
أ
اال

مــم 
أ
اال بيــن  التفاهــم  معاهــدة  )راجــع  الجماهيــري 

.).. اللجنــة  ورئيــس  المتحــدة 

- الــدور السياســي – الــذي اشــرنا إليــه عبــر ممثــل 

ميــن العــام ونائبــه.
أ
اال

الدعــم  مجموعــة  عبــر  والخبــروي  الفنــي  الــدور   -

هيســوم. الدســتور، 

المــواد  صياغــة  فــي  المتحــدة  مــم 
أ
اال تتدخــل  لــم 

الدســتورية لكنهــا كانــت تقــدم نصائــح وفق المعايير 

بعــض  لوجــود  و 
أ
ا المــواد،  هــذه  لصياغــة  الدوليــة 

بالحقــوق والحريــات. الخــاص  البــاب  فــي  المــواد 

مــم 
أ
اال دعــم  مــن  العراقيــة  طــراف 

أ
اال موقــف  امــا 

يلــي: كمــا  فــكان  المتحــدة 

لكــن  عــام،  بشــكل  بالدعــم  رحبــت  اللجنــة   -

المتحــدة  مــم 
أ
اال تدخــالت  مــن  تخــوف  هنــاك  كان 

والمعارضــة   
ً
عمومــا العراقــي  الوســط  فــي  وهنــاك 

مــن  وتشــكيك  وتخــوف  عتــب  بالخصــوص  منــه 

مــم المتحــدة، خاصــة وان 
أ
نزاهــة وحياديــة دور اال

وســاط عراقيــة 
أ
ا نظــر  فــي  دور االخضــر االبراهيمــي 

بــه،  الخاصــة  جندتــه 
أ
ا لــه  وكان   

ً
حياديــا يكــن  لــم 

ميــن العــام وهــو الــذي كان 
أ
علــى خــالف ممثــل اال
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كـثــر 
أ
 مــن الوضــع العراقــي الجديــد وا

ً
كـثــر قربــا

أ
يبــدو ا

فريــق  قــدم  ان  وصــادف  طــراف 
أ
اال بيــن  حياديــة 

حفيظــة  اثــار   
ً
مقترحــا الدســتوري  المتحــدة  مــم 

أ
اال

اللجنــة الدســتورية المنتخبــة وهــو تكويــن مفوضيــة 

خريــن من 
آ
عضائهــا وا

أ
لكـتابــة الدســتور مــن اللجنــة وا

خارجهــا مــن الطيــف الســني وتكــون هــذه اللجنــة 

مفوضــة وقراراتهــا فــوق قــرارات الجمعيــة الوطنيــة 

المنتخبــة.

مــم 
أ
هــذا المقتــرح زاد مــن الشــكوك فــي موقــف اال

الســابقة  للمواقــف  اســتمرار  انــه  وفهــم  المتحــدة 

لشــخص االخضــر االبراهيمــي، ممــا جعــل اللجنــة 

مــم 
أ
ي طــرح سياســي توفيقــي مــن اال

أ
ال تتفاعــل مــع ا

المتحــدة، وطلــب منهــم مســؤول الدعــم الدســتوري 

الجوانــب  علــى  االقتصــار  المتحــدة  مــم 
أ
لال التابــع 

بحاث سياســية، 
أ
الفنيــة، وعــدم إدخــال اللجنــة فــي ا

مــم المتحــدة.
أ
ليســت مــن اختصــاص اال

مــن  ارتيــاح  عــدم  يشــوبها  العمليــة  بدايــة  وكانــت 

عضائهــا 
أ
 برائســة اللجنــة وا

ً
الطرفيــن العراقــي ممثــال

مــن الكـتلتيــن االئـتــالف والتحالــف الكردســتاني، 

ومــن جانــب مســؤول الدعــم الدســتوري، وكذلــك 

ميــن العــام اشــرف قاضي،خاصــة 
أ
شــخص ممثــل اال

روقة 
أ
 من المعلومات من داخل ا

ً
وان هناك تسريبا

الممثليــة فــي العــراق تشــير إلــى عــدم حياديتهــا وان 

علــى  يكونــوا  لــم  الرئيســين  شــخاصها 
أ
وا الممثليــة 

و الشــيعة.
أ
حالــة طيبــة مــع االئـتــالف، ا

مــن  كـثــر 
أ
ا وبحــدود  بالقصيــرة  ليســت  فتــرة  بعــد   -

وجهــات  تبــادل  خــالل  ومــن  ثالثــة  و 
أ
ا ســبوعين 

أ
ا

النظــر والتعامــل االيجابــي فــي القضايــا الفنيــة تــم 

ووجــدت  التشــكيك  و 
أ
ا الفهــم  ســوء  علــى  التغلــب 

عالقــة طيبــة مبنيــة علــى حــرص متبــادل وســعي جاد 
وثقــة واحتــرام بيــن رئيــس لجنــة الدعــم الدســتوري 

مــم المتحــدة ورئيــس اللجنــة الدســتورية وطاقمه.
أ
لال

 
ً
بــدت قائمــة التحالــف الكردســتاني امتعاضــا

أ
- لقــد ا

مــم 
أ
اال فــي  الخبــراء  ومناقشــات  مالحظــات  فــي 

المتحــدة ومــن تقديــم مالحظاتهــم وخاصــة النقــاش 

حــول الفدراليــة والصالحيــات الحصريــة للحكومــة 

االتحاديــة.

 مــا كان يفتــح مباحثــات 
ً
- امــا الطــرف الســني فكـثيــرا

ميــن العــام، ويجــد الســنة فــي ممثليــة 
أ
مــع ممثــل اال

خــذون 
أ
 لهــم ويا

ً
كـثــر قربــا

أ
مــم المتحــدة الطــرف اال

أ
اال

.
أ
بنصائحهــم ومالحظاتهــم. ووجــدوا فيهــم الملجــا

مــن  خــر، 
أ
اال الطــرف  إلــى  الســنة  تحــول  ثــم   -

. ء ســطا لو ا

مريكي 
أ
 – الطرف اال

ً
ثانيا

القســم  ورئيــس  ومســاعده،  بالســفير،   
ً
ممثــال

.. السياســي 

القســم  رئيــس  عــرف  اللجنــة  عمــل  بدايــة  فــي 

السياســي، الشــخص المســؤول عــن دعــم العمليــة 

مهمتــه  كانــت  والــذي  الســفارة  فــي  الدســتورية 

جهــزة،
أ
المســاعدة فــي توفيــر مــكان للجنــة، وتوفيــر ا

فــي  تدخــل  دون  شــابه  ومــا  وحاســوب  وراق 
أ
وا

مضمــون الدســتور ومــواده، وكذلــك عرضوا إمكانية 

عضــاء مــن اللجنــة إلــى 
أ
اســتخدام خبــراء وإرســال ا

ي 
أ
الواليــات المتحــدة، وبســبب قصــر المــدة رفضنــا ا



|   العدد 1   |   صفر   |   اذار   |  2006 189

فكــرة للســفر، ورحبنــا بالخبــراء وقدومهــم وطلبهــم 

عنــد احتياجنــا لهــم.

فــي  يجــري  مــا  تتابــع  مريكيــة 
أ
اال الســفارة  تكــن  لــم 

اللجــان، واللجنــة الدســتورية فيمــا يتعلــق بالمــواد 

بحاثهــا، لكنهــم كانــوا مهتميــن بدرجــة 
أ
الدســتورية وا

اللجنــة  فــي  العــرب  الســنة  بإشــراك   
ً
جــدا عاليــة 

وجهــات  فــي  اختــالف  هنــاك  وكان  الدســتورية 

واســتنادا  ينــا 
أ
را وكان  الســفارة  وبيــن  بيننــا  النظــر 

علــى احتــرام االســتحقاق االنتخابــي، هــو تشــكيل 

لجنــة فرعيــة يشــارك فيهــا الســنة العــرب مــن اجــل 

اللجنــة،  اليــه  تتوصــل  مــا  نتائــج  فــي  مناقشــتهم 

هــو  كان  مريكــي 
أ
اال ي 

أ
والــرا فرعيــة،  لجنــة  وتعتبــر 

إشــراكهم فــي اللجنــة المنتخبــة مــن الجهــة وبنســبة 

، وكان هنــاك اخــذ ورد 
ً
معقولــة بحــدود 15 شــخصا

فــي هــذا الموضــوع واشــكال قانونــي فــي المســاواة 

بيــن شــخص منتخــب وشــخص غيــر منتخــب، ثــم 

كيف نختار هؤالء الســنة، هل وفق نظام الكوكس 

مــن  تمثيــل  و طلــب 
أ
ا نخبويــة(  )انتخابــات جزئيــة 

حزابهــم المعروفــة وفــي كل طريــق واختيــار هنــاك 
أ
ا

واعتــراض. وعقــدة  مشــكلة 

  ومــن اجــل تحقيــق هــذه المهمــة المدعومــة مــن 

علــى المســتويات 
أ
واشــنطن وبشــكل رســمي وعلــى ا

صّعــد اإلخــوة الســنة مــن مطالبيهــم وطالبــوا بإعــداد 

صعــب وتحــٍد مثيــر.
أ
اكبــر وبشــروط ا

  ثــم بعــد اللتيــا والتــي وتصريحــات متبادلــة ومثيــرة 

ولــى 
أ
اال النســب  وفــق  للمشــاركة  الســنة  ومشــجعة 

وبضغــوط علــى الطرفيــن.

ي محاولــة للتدخــل فــي الملــف الســني 
أ
ثــم اســتبعاد ا

مــن ايــة جهــة عراقيــة خاصــة وان هنــاك اعتراضــات 

رســمية مــن جهــات عراقيــة علــى بعــض المرشــحين 

مــن قبــل المجموعــات الســنية.

لــن  نهــا 
أ
ا وهــو   

ً
جــدا  

ً
واضحــا اللجنــة  موقــف  وكان 

تتدخــل فــي اختيــار مــن يمثــل الســنة وســوف تتــرك 

وتســمية  االختيــار  طريقــة  فــي   
ً
تمامــا لهــم  مــر 

أ
اال

المختاريــن  علــى  ينطبــق  ان  بشــرط  عضــاء 
أ
اال

ال  ي 
أ
ا المنتخبيــن،  علــى  ينطبــق  مــا  المعينيــن 

ينطبــق عليهــم قانــون اجتثــاث البعــث، ثــم انتهــى 

الموضــوع إلــى ان هنــاك لجنــة منتخبــة ولهــا حــق 

تمثــل  تفاوضيــة دســتورية  قانونــي، وهنــاك هيئــة 

مــام 
أ
حالــة توافقيــة، وان اللجنــة 55 هــي المســؤولة ا

خذت على عاتقها 
أ
الجمعيــة الوطنيــة وليــس غيرهــا وا

ان تلتــزم بمــا يتوصــل اليــه فــي الهيئــة الدســتورية.

خــرى فــي المــواد غيــر 
أ
مريكــي مــرة ا

أ
ثــم جــاء الــدور اال

المتفــق عليهــا والتــي لــم تتمكــن اللجنــة مــن حســمها 

حيلــت إلــى اللجنــة القياديــة، وهنــا اســتخدم 
أ
والتــي ا

علــى  وضاغــط،  للســنة  مؤيــد  موقــف  مريــكان 
أ
اال

خريــن، ولكــن بشــكل محــدود وكان التوقــع ان 
آ
اال

مجيــئ بعــض الســنة ســوف يحــل المشــكلة، لكــن 

والرســميين  المســؤولين  والتحــاق  الســنة  إصــرار 

المعنييــن معهــم كرئيــس الجمعيــة ونائــب الرئيــس، 

لة صعبــة وغير 
أ
وغيرهــم مــن الرســميين جعــل المســا

قابلــة للتجــاوز.

الموقــف  لكســب  تســعى  كانــت  طــراف 
أ
اال جميــع 

وســيلته  حســب  وكل  جانبهــا  إلــى  مريكــي 
أ
اال
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وطريقتــه وموقــع قوتــه، خاصــة عندمــا كان الســفير 

 مــن الســنة، وغيــر ضاغــط علــى الشــيعة وكان 
ً
قريبــا

الكــرد الذيــن صعــدوا مطالبهــم فــي حــدود كردســتان 

الطــرف  مــارس  المثيــرة،  خريطتهــم  وتوزيــع 

 واشــارات حمــراء علــى المطالــب 
ً
مريكــي ضغوطــا

أ
اال

الكرديــة.

مــا الكــرد مــن جانبهــم فقــد وجهــوا ســهامهم نحــو 
أ
ا

الســفير عبــر مقــاالت الذاعــة نافــذة فــي صحيفتيــن 

مشــهورتين، ممــا فتــح العيــون والنقــد علــى الســفير 

نــه يناصــر 
أ
 منهــا حيــث اتهــم با

ً
ويبــدو انــه اخــذ درســا

مجموعــة  علــى   
ً
ضغطــا مــارس  ثــم  اإلســالميين، 

ايــاد وحاجــم عندمــا قــرروا حــل الجمعيــة الوطنيــة 

بســبب عــدم التوافــق علــى الدســتور وبالتالــي عــدم 

إكمالــه.

علــى  الضغــط  بــوش  الرئيــس  مــن  طلــب  الســفير 

االئـتــالف باتصــال تلفونــي مــع الســيد عبــد العزيــز، 

كمــا هــدد بإعــادة النظــر في العالقات مع االئـتالف، 

يالحــق  والزمــن  ومعقــدة،  صعبــة   
ً
ايامــا وكانــت 

المفاوضيــن مــن جهــة وحساســية الموضــوع وثقــل 

مــن  الكـثيــر  يحقــق  ان  الســفير  الجميــع واســتطاع 

الســنة. مطالــب 

مريكي
أ
المواضيع التي اهتم بها الطرف اال

 وبشــكل 
ً
- كانــت الســفارة تتابــع الدســتور تفصيــال

دقيــق وعبــر قانونييــن وسياســيين وكانــوا مهتميــن 

حقــوق  وموضــوع  الثانــي  البــاب  بخصــوص   
ً
جــدا

مــن خــالل  اللجنــة  علــى   
ً
ة ومارســوا ضغوطــا

أ
المــرا

مــن  كـثيــر  لتعديــل  النســوية،  المنظمــات  بعــض 

 مــع المعاييــر الدوليــة 
ً
تــي متوافقــا

أ
النصــوص، كمــا يا

اإلنســان. لحقــوق 

علــى  وحرصــوا  االقاليــم،  بموضــوع  اهتمــوا  كمــا   -

وتبنــي  جيلــه، 
أ
وتا الموضــوع  هــذا  فــي  التحقيــق 

المجــال. هــذا  فــي  الســنية  المطاليــب 

المرتبطــة  والحقــوق  وذكرهــا،  ديــان 
أ
اال موضــوع   -

قليــات.
أ
باال

و 
أ
 ا

ً
- تعديــل نصــوص التــي يمكــن ان تشــكل عقــدا

.
ً
مشــاكل لوضعهــم فــي العــراق مســتقبال

مريكي:
أ
طراف من التدخل اال

أ
موقف اال

 
أ
بــدا وقــد  عاليــة،  مطاليبهــم  الكــرد  ان  باعتبــار   -

مريكــي عليهــم، ثــم الــرد الكــردي علــى 
أ
الضغــط اال

 
ً
شــخص الســفير، ثــم يبــدو ان الســفير اتخــذ موقفــا

 
ً
وثانيــا الحلفــاء،  اقــرب  باعتبارهــم  معهــم   

ً
لينــا

نهــم يســتطيعون إســقاط وفــق بنــد ثلثيــن ثــالث 
أ
ال

محافظــات.

مــن  تخــوف  عندهــم  كان  واالئـتــالف:  الشــيعة   -

 ،
ً
ســنيا  

ً
معبــا صبــح 

أ
ا باعتبــاره  مريكــي 

أ
اال الضغــط 

وكان الموقــف الشــيعي ان هنــاك نقــط حمــراء، ال 

يمكــن تجاوزهــا واال تــم إســقاط الدســتور والمتعلقــة 

الشــخصية،  حــوال 
أ
واال الدولــة،  فــي  الديــن  بــدور 

و  والثــروة،  والمرجعيــة،  والعشــائر  والفدراليــة، 

.. وكـثيــر مــن هــذه النقــاط تــم تجاوزهــا مــع الطــرف 

الحلفــاء  مــع  بــدت  المشــكلة  لكــن  مريكــي 
أ
اال

كــراد، والــذي تــم توســيقه، بشــكل 
أ
التقليدييــن اال

ال  لكنــه  الوســط  بالحــد  ولــو  الطرفيــن  يرضــي  قــد 

خريــن.
آ
اال يرضــي 



|   العدد 1   |   صفر   |   اذار   |  2006 191

- الشــيعة: اســتخدموا كل نقــاط قوتهــم ومنهــا ثقــل 

المرجعيــة ودورهــا وقدرتهــا، وإمكانيــة تغييــر مســار 

بضغــط  تهديــد  إلــى  يضــاف  العــراق  فــي  وضــاع 
أ
اال

والعمليــة  االئـتــالف  علــى  وخروجهــم  الصدرييــن 

السياســية، وإصرارهــم علــى مبنــى العدالــة وال تمييــز 

و مذهــب.
أ
و لقوميــة ا

أ
حــد علــى احــد ا

أ
ال

جهــة  اقــرب  البدايــة  فــي  فكانــوا  الســنة:  مــا 
أ
ا  -

واســتمرار  مطالبيهــم،  كل  تبنــي  فــي  مريكييــن 
أ
لال

طــراف مهمــة مــن 
أ
الحــال كذلــك واســتطاعوا إقنــاع ا

والدخــول  تغييــر مواقفهــم،  مــن  الشــيعية  الحالــة 

مريــكان المطلــك 
أ
وكان الشــخص المفضــل عنــد اال

مريكــي فــي االجتماعــات.
أ
وينتقــل بســيارة الســفير اال

ويبقــى الطــرف الســني يجــد ان المدافــع عنــه وعــن 

فــي  لكــن  مريكــي 
أ
واال البريطانــي  الســفير  مطالبيــه 

خــر حلقــات التفــاوض غيــرت الســفارة مــن نظرتهــا 
أ
ا

عــن المطلــك وتبنــت الحــزب اإلســالمي الــذي كان 

كـثــر معقوليــة.
أ
ا

- فــي معــرض اإلجابــة علــى الســؤال: هــل كان هنــاك 

يــن .. ولمــن ..؟
أ
مريكيــة .. وا

أ
ضغوطــات ا

فيمــا  االئـتــالف  لصالــح  بعضهــا   .. نعــم  الجــواب: 

والديباجــة  والعتبــات،  الديــن،  بــدور  يتعلــق 

والفدراليــة. الشــخصية  حــوال 
أ
واال
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ضد االئتالف

حــوال 
أ
اال بنــد  وتعديــل  المرجعيــة،  حــذف  فــي   -

الثانــي،  البــاب  فــي  معاييــر  وإضافــة  الشــخصية، 

الفدراليــة. جيــل 
أ
وتا

مع الكرد

فــي دعــم خصوصيــة إقليــم كردســتان واالعتــراف بــه 

، فــي بنــد اللغــة، والثــروة.
ً
دســتوريا

ضد الكرد

فــي موضــوع كركــوك وحــدود كردســتان، وموضــوع 

اإلســالم.

مع السنة

فــي  العربــي،  ودوره  العــراق  عروبــة  كيــد 
أ
تا فــي 

جيــل 
أ
تا فــي  االجتثــاث،  موضــوع  مــن  التخفيــف 

ليــة. الفدرا

ضد السنة

فــي تجاوزهــم ورفــض اعتراضاتهــم فــي حــل الجمعيــة 

و عرقلــة الدســتور.
أ
ا

كيف سيتم التعامل مع التعديل:

: كيــف تشــكل اللجنــة )لجنــة إعــادة النظــر فــي 
ً
اوال

الدســتور(.

- هــذه اللجنــة كمــا نــص الدســتور يجــب ان تكــون 

ممثلــة بشــكل يتناســب مــع حجــم ووضــع مجلــس 

النــواب وتكويناتــه:

خذنــا حســب النســب، فــي 
أ
خــذ كمــا ا

أ
1 فمــا ان نا

مــن   %20 و 
أ
ا  %10 ي 

أ
ا الســابقة  اللجنــة  تكويــن 

مجلــس النــواب، وعلــى هــذا فــان اللجنــة اذا كانــت 

 وهــذا قــد ال 
ً
مــن 25 فــان نســبة الســنة فيهــا 6 تقريبــا

يحقــق طموحهــم.

اقتــراح  هــو  الموضــوع  ان  يقــول  خــر 
أ
اال ي 

أ
الــرا  -2

تعديــل الدســتور لــذا فالذيــن صوتــوا لصالحــه لــن 

لــذا  التعديــل،  فــي لجنــة تطالــب  يكونــوا فاعليــن 

مــع  المعترضــة  غالبيــة  مــن  تكــون  ان  فالمقتــرح 

وجــود مجموعــة مــن اللجنــة الســابقة ومــن الكيانات 
الدســتور  بمــواد  واالقتنــاع  الدفــاع  المختلفــة، 

واســعة. لتعديــالت   
ً
دفعــا وللتوضيــح 

مــن   %10 كانــت  ســواء  اللجنــة  تشــكلت  اذا   -3

و 
أ
و 20%، وبالصــورة التمثيليــة، ا

أ
مجلــس النــواب ا

الثانــي فــان المتوقــع ان الشــهية ســوف تفتــح إلجــراء 

ان  ذلــك  ويعنــي  حــذف  و 
أ
ا إضافــات  و 

أ
ا تعديــالت 

ربــع ســوف تعــج بحــوار ونقــاش وإثــارة فــي 
أ
 ا

ً
اشــهرا

داخــل اللجنــة، وقــد تظهــر عبــر اإلعــالم والصحــف.

سؤال / ما هو الموقف المناسب وما هي 

الخطة:

والنقــاش  الحــوار  فــي  الشــفافية  ان  اعتقــد   -1

مــور المطلوبــة.
أ
وتســجيل الحــوار والمحاضــر مــن اال

2- اختيــار ســكرتارية قويــة للجنــة، ورائســة، قــادرة 

وهدوئــه،  موضوعيتــه  وحفــظ  النقــاش  إدارة  علــى 

وقــادرة علــى فــرض االحتــرام، الن النقاشــات ســوف 

تكــون جــادة ومثيــرة.

ن دراســات علميــة 
آ
3- مــن المفيــد التحضيــر مــن اال

المختلــف عليهــا وطريقــة  المــواد  عــن  وموضوعيــة 

تنــاول مختلــف الدســاتير لهــا.

3- مــن المفيــد ترتيــب زيــارات، ودورات وخبــراء، 
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مــن  المزيــد  تحتــاج  حساســة  مواضيــع  حــول 

فيهــا, الوضــوح 

خــر ، هــل نحتــاج إلــى لجنــة حوار جماهيري 
أ
ســؤال ا

خرى؟
أ
.. مــرة ا

خــرى 
أ
ي ايجابــي، يســتند علــى فكــرة انهــا فرصــة ا

أ
را

هميتــه 
أ
للتثقيــف الدســتوري، وللتعبئــة للدســتور وا

وبذلــك  شــهر، 
أ
ا  6 تــدوم  فتــرة  وهــي  وتفاصيلــه، 

وبالنســق  عملهــا  ن 
آ
اال تواصــل  ان  للجنــة  يمكــن 

نفســه.

تعديــل  هــو  الموضــوع  ان  يقــول  ســلبي،  ي 
أ
را

مــر قــد صــوت عليه %80 
أ
الدســتور، وبالتالــي هنــاك ا

بنعــم، فــي مقابــل يســعى لتعديلــه وهنــا قــد يكــون 

الحــوار الجماهيــري فــي القضايــا الحــادة المختلفــة 

ســوف تســاهم فــي شــق المجتمــع واثــارة االختــالف 

حــوج مــا 
أ
وتقســيمه، فــي وقــت المجتمــع العراقــي ا

إننــا  احــد  يظــن  وال   .. المشــتركات  كيــد 
أ
لتا يكــون 

البحــث  فــي  العالمــي  التــوازن  قــادرون علــى حفــظ 

والحــوار فــي وســط اجتماعــي منفعــل وحــاد.

وهنــا يحتــاج ان نضــع برنامــج يتناســب مــع الوضــع 

الجديــد.
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من المكتبة الحديثة

إعداد: علي عبد األمير
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية

1- حــرب الواليــات المتحــدة علــى العراق 

قليميــة االإ االســتراتيجية  وانعكاســاتها 

كـتــاب  االمــارات  مركــز  عــن  صــدر 

المتحــدة  الواليــات  عــن حــرب  يتحــدث 

وانعكاســاتها  العــراق  فــي  مريكيــة 
أ
اال

قليميــة للدكـتــور احمــد  االســتراتيجية االإ

السياســية العلــوم  ســتاذ 
أ
ا شــكارة 
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هــم مــا يــدور علــى الســاحة السياســية 
أ
تنــاول فيــه ا

علــى  مريكيــة 
أ
اال المتحــدة  الواليــات  حــرب  وهــي 

العــراق وانعكاســاتها االســتراتيجية اإلقليميــة حيــث 

ربــع 
أ
ا  

ً
طارقــا الموضــوع  هــذا  الباحــث  فيــه  تنــاول 

ــا رئيســية علــى خلفيــات التطــورات السياســية  قضاي

وهــي: اإلقليميــة  والديناميكيــات  المنطقــة  فــي 

1- عقيــدة الحــرب االســتباقية االســتراتيجية للرئيــس 

بوش

التهديــدات  ســياق  مريكيــة ضمــن 
أ
اال هــداف 

أ
اال  -2

العــراق فــي  المتاحــة  والفــرص 

3- التداعيات اإلقليمية لحرب الخليج الثالثة

4- رؤية مستقبلية لعالقات العراق اإلقليمية.

مــن  مهمــة  حلقــة  الكـتــاب  هــذا  اعتبــار  يمكننــا    

فــي  حدثــت  التــي  السياســية  التطــورات  حلقــات 

نتيجــة  المســتقبل  فــي  ســتحدث  والتــي  المنطقــة 

هــذه الحــرب ومــن الكـتــب التــي ينصــح بمطالعتهــا 

القطــع  مــن  صفحــة   )31( عــن  عبــارة  والكـتــاب 

المتوســط مطبــوع بشــكل جيــد وجميــل فهــو عبــارة 

محاضــرات  سلســلة  مــن   )96( الـــ  المحاضــرة  عــن 

المركــز. عــن  تصــدر  التــي  االمــارات 

خالصة المحتوى:

تصــدر الكـتــاب مقدمــة تحــدث فيهــا المحاضــر عــن 

قضايــا  ربــع 
أ
ا ســيتناول  وكونــه  الكـتــاب  مســتوى 

ســبق. فيمــا  ذكرناهــا  والتــي  رئيســة 

مريكية 
أ
يتحــدث الكاتــب عــن تغيير االســتراتيجية اال

يلــول 2001 حيــث تحولت هذه 
أ
بعــد احــداث 11/ا

اســتراتيجية مــن الــردع واالحتــواء إلــى اســتراتيجية 

الســتباق´ويجد الكاتــب ذلــك فــي تحركهــا فــي حــرب 

فغانســتان والعــراق بــل تــم التخلــي عــن االحتــواء 
أ
ا

المــزدوج الموجــه ضــد العــراق وإيــران حتــى انتخــاب 

جــورج بــوش عــام 2001 ويؤكــد الباحــث ان لــدى 

اســتباقية"  "عقيــدة   
ً
حاليــا المتحــدة  الواليــات 

طموحــة للغايــة.

هــذا  دعــم  علــى  دلــة 
أ
اال بعــض  الكـتــاب  ويــورد   

الساســة  رجــال  لســان  علــى  وذلــك  ســلوب 
أ
اال

و 
أ
الغربييــن مــن قبــل رئيــس الــوزراء تونــي بليــر، ا
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قوالــه 
أ
رئيــس الــوزراء االســترالي جــون هــاورد ومــن ا

مــا   
ً
شــخصا ان  اعتقــدت  إذا  انــك  البديهــي  "مــن 

و 
أ
 ا

ً
 تقليديا

ً
 علــى بــالدك ســواء هجومــا

ً
سيشــن هجومــا

 وكانــت لديــك القــدرة علــى الحيلولــة دون مــا 
ً
ارهابيــا

حدوثــه ولــم يكــن هنــاك بديــل ســوى اســتخدام تلك 

القــدرة فليــس امامــك بالطبــع ســوى ان تســتخدمها 

خــرى 
أ
قــوال اال

أ
"ويستشــهد الكاتــب كذلــك ببعــض اال

خطــار 
أ
للساســة الغربييــن ويعــرج البحــث إلــى ان اال

التهديــد  مــع  الشــامل  الدمــار  ســلحة 
أ
ال المحتملــة 

اإلقليمــي الدولــي الــذي كان يمثلــه صــدام هــو المبــرر 

لغــزو العــراق.

  وكانــت هــذه الخطــة االســتباقية علــى مراحــل كان 

شــارت إليهــا الواليــات المتحــدة 
أ
ولهــا ثــالث دول ا

أ
ا

كوريــا  إيــران،  العــراق،  وهــي  الشــر  محــور  نهــا 
أ
با

ول للبرنامــج 
أ
صبــح العــراق االختيــار اال

أ
الشــمالية، وا

مريكــي مــع التصريــح والخطــاب انــه 
أ
االســتراتيجي اال

ال توجــد لــدى الواليــات المتحــدة مطامــع إقليميــة 

خــرى.
أ
فــي ان تســيطر علــى شــعوب ا

  يشــير هنــا إلــى بعــض تصريحــات رجــال الســلطة 

فــي الواليــات المتحــدة ومنهــم كوندليــزا رايــس بنــاء 

علــى المقومــات الموجــودة لــدى الواليــات المتحــدة 

ومنهــا القــوة االقتصاديــة.

مريكية
أ
هداف اال

أ
اال

واالقتصاديــة  االســتراتيجية  هــداف 
أ
اال هــي  مــا 

معرفــة  يمكــن  العــراق،  فــي  المتحــدة  للواليــات 

المحتملــة  الفعليــة  التهديــدات  معرفــة  مــن  ذلــك 

المتاحــة  والفــرص  فيهــا،  حســين  صــدام  لنظــام 

الديمقراطيــة  وتطويــرات  النفطيــة  المصالــح  مــن 

بالعــراق. المطروحــة 

مــا  بيــن  شاســع  فــرق  وجــود  إلــى  الكاتــب  ويشــير 

علــى  يحــدث  مــا  وبيــن  المتحــدة  الواليــات  تريــده 

ارض الواقــع فــي العــراق، الطريقــة التــي تتشــكل بهــا 

مــور علــى ارض الواقــع فــي العــراق وغيــره.
أ
اال

هداف بـ:
أ
يمكن إجمال هذه اال

اإلرهــاب  ومحاربــة  حســين  بصــدام  اإلطاحــة   -1

الشــامل. الدمــار  ســلحة 
أ
ا مــن  والتخلــص 

الكاتــب  يــورد  الشــامل  الدمــار  ســلحة 
أ
ال فبالنســبة 

مريكيــة الصريحــة بــان قضيــة 
أ
تصريحــات اإلدارة اال

ســلحة الدمــار الشــامل كانــت مجــرد تبريــر مناســب 
أ
ا

لشــن الحــرب، باعتبــاره المبــرر الوحيــد الــذي يمكــن 

ان يوافــق عليــه الجميــع.

راهــن  كمــا  المتحــدة  الواليــات  العالــم  يــرى  وان 

الرئيــس بــوش "قــوة مــن اجــل الخيــر" ويمكــن ان 

الضــرورة. تدعــوا  عندمــا  لوحدهــا  تمضــي 

 
ً
 خطيــرا

ً
وهــي كانــت تــرى فــي نظــام صــدام تهديــدا

والحيويــة. منيــة 
أ
اال لمصالحهــا   

ً
جــدا

2- النفط.

 يــورد الكاتــب بعــض المؤشــرات النفطيــة فــي العراق 

ومنهــا احتياطــي النفــط المؤكــد البالــغ 110 مليــار 

مــع  العالــم  فــي  احتياطــي  اكبــر  ثانــي  وهــو  برميــل 

 االحتياجــات الدوليــة والطلــب علــى 
أ
ربطهــا بمبــدا

 التــي تــزداد 
ً
النفــط البالــغ 76 مليــون برميــل يوميــا

 عــام 2020.
ً
إلــى 120 مليــون برميــل يوميــا

إمــدادات  المتحــدة ضمــان  الواليــات  مصلحــة  مــع 
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بــول  جيمــس  تصريــح  ونجــد  العراقيــة،  النفــط 

james paul بالرغــم مــن كل مــا قيــل عــن اإلرهــاب 

ســلحة الدمــار الشــامل وانتهــاكات صــدام حســين 
أ
و ا

القضايــا  هــي  هــذه  فليســت  اإلنســان  لحقــوق 

المحوريــة التــي تحــرك سياســة الواليــات المتحــدة 

النفــط  إلــى  الوصــول  حريــة  فــان  يــه 
أ
را وحســب 

العراقــي والســيطرة علــى النفــط مــن قبــل الشــركات 

مريكيــة وتقليــل االعتمــاد علــى النفــط الســعودي.
أ
اال

مــن  العديــد  العراقيــة  الســلطات  علــى  يلقــي  وهــذا 

التدابيــر فيمــا يخــص إنتــاج النفــط لســد الحاجــات 

الديــون  وتســديد  مريكيــة 
أ
اال للشــركات  الخاصــة 

العراقيــة وحاجــة البــالد فــي نهضتهــا، كذلــك وكيــف 

فرنســا  مثــل  دول  مــع  العراقــي  النظــام  ســيتعامل 

فــي  كبيــر  نشــاط  لهــا  كان  التــي  والبلقــان  وروســيا 

العــراق. فــي  النفــط  مجــال 

المســتوردة  الــدول  اكبــر  مــر 
أ
اال ســيكون  وبالتالــي 

عالمــي. احتياطــي  ثانــي  اكبــر  تديــر 

التــي  الكيفيــة  علــى  المســائل  هــذه  حــل  ويتوقــف 

ســتقوم بهــا الســلطة العراقيــة مســتقلة بــإدارة صناعة 

النفــط الوطنيــة.

التغيرات الديمقراطية المطروحة:

يتركــز  علمانــي  ديمقراطــي  لعــراق  جديــد  نمــوذج    

 
ً
 شــامال

ً
علــى القيــم الغربيــة للحريــة ســيكون عالجــا

وســط االقتصادية والسياســية 
أ
لمشــكالت الشــرق اال

كافــة كمــا يــراه الكاتــب.

  حيــث سيشــهد العــراق تجربــة ثقافيــة – سياســية 

فرديــة فلــن يكــون الشــروع فــي عمليــة ديمقراطيــة 

.
ً
 مســتحيال

ً
امــرا

يتطــرق الباحــث إلــى التداعيــات اإلقليميــة لحــرب 

ردنــي 
أ
الخليــج الثالثــة وانعكاســاتها علــى المنظــور اال

والمصالــح االســتراتيجية التركيــة والمنظــور اإليرانــي 

ورد الفعــل الســوري.

هــل يتمكــن العــراق مــن التفــوق فــي المنــاورة علــى 

المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران ويصبــح قلــب 

سياســات  مجــال  فــي  ســيما  وال  وســط 
أ
اال الشــرق 

النفــط وهــل ســتكون الــدول العربيــة فــي الخليــج 

الدفــاع عــن  قــادرة علــى  وســط 
أ
العربــي والشــرق اال

مريكــي – غربي 
أ
و نمــوذج تدخــل ا

أ
نفســها ضــد نظــام ا

و االســتفادة منــه، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة 
أ
ا

القيــم الثقافيــة ونظــام الحيــاة؟

محاضرتــه  فيهــا  الباحــث  يختــم  ســئلة 
أ
ا مجموعــة 

ســئلة وطــرح بعــض االراء فــي 
أ
مــع تحليــل لهــذه اال

مدارهــا.

والبحــوث  للدراســات  االمــارات  مركــز  عــن  صــدر 

 مجموعــة بحــوث تحــت عنــوان 
ً
االســتراتيجية مؤخــرا

المســتقبلي" والــدور  االعمــار  اعــادة  "العــراق 

ول عوامــل 
أ
قســام ، القســم اال

أ
ربعــة ا

أ
ضــم الكـتــاب ا

التغيــر فــي العــراق الجديــد.

والثانــي التطــورات الراهنــة المتمثلــة فــي بحث إعادة 

المــد  تجمــع  والثالــث  اإلقليمــي،  مــن 
أ
واال عمــار 

أ
اال

مريكيــة 
أ
اال المتحــدة  الواليــات  لمعــاداة  المتصاعــد 

وضــم القســم الثالــث نظــرة مســتقبلية تكونــت فــي 

الســيناريوهات السياســية فــي عــراق مــا بعــد الحــرب 

والسياســات اإلســالمية فــي العــراق مــا بعــد ســقوط 
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صــدام، والقســم الرابــع يتحــدث عــن صناعــة النفــط 

فــي العــراق ومســتقبلها فــي العــراق.

  بلغــت عــدد صفحــات الكـتــاب 170 صفحــة مــن 

القطــع الكبيــر حيــث توزعــت علــى مباحــث الكـتــاب 

الســابقة الذكــر.

ول: عوامل التغيير في العراق الجديد.
أ
القسم اال

مــن  كبيــر  تحــول  عــن  فيــه  الباحــث  يتكلــم    

التطــورات  إلــى  الدوليــة  الحلبــة  فــي  المناظــرات 

داخــل العــراق نفســه ويتحــرك الجميــع فــي رغبتهــم 

مــم 
أ
برؤيــة عــراق مســا لــم لــه دوره وســط تجمــع اال

عمــار 
أ
يــن العــراق، ا

أ
وبذلــك المجــاالت الرئيســية "ا

العــراق".

جمعــت القــوات المتعددة 
أ
ولــى فقــد ا

أ
ففــي القضيــة اال

الجنســيات عمليــات مختلفــة بدوافــع عديــدة قلــت 

فــي ..... دوليــة إســالمية إلــى إعــادة النظــام الســابق 

صعوبــة.  واجهــت  جنبــي 
أ
اال الوجــود  ومعارضــة 

 
ً
ويذهــب الباحــث إلــى ان الــدرس المســتفاد دائمــا

وخلــق   
ً
اوال القانــون  دولــة  ســيس 

أ
تا تزويــد  هــو 

وســيعاث مجمــع .... علــى العراقييــن مســؤولين فــي 

عــداء 
أ
حكومــة جديــدة هــي إحــدى وســائل دفــع اال

المتحــدة. الواليــات  تجــاه 

يفضــل الباحــث اال تذهــب الواليــات المتحــدة فــي 

التــي  والحكومــة  العــراق  شــكل  مســتقبل  تحديــد 

تتولــى شــؤونه والعالقــات الخارجيــة ويشــير الباحث 

إلــى تخــوف الواليــات المتحــدة مــن ســيادة االغلبيــة 

المحتــم  ومــن  السياســي،  النظــام  فــي  الشــيعية 

اإلســالمية  الشــيعية  حــزاب 
أ
اال تحقــق  ان   

ً
تقريبــا

الســيادة السياســية فــي العــراق فلهــا قيــادة بصــورة 

مــن  كبيــرة  اعــداد  حشــد  علــى  قــادرة  وهــي  جيــدة 

السياســية. للقــوة  عــرض  فــي  العراقييــن 

ان  يجــب   
ً
واقعــا تمثــل  السياســية  توليهــم  وان    

والمقاربــة  مريكيــة 
أ
اال المتحــدة  الواليــات  تواجــه 

يــه هــي تكويــن عالقــات مهمــة 
أ
االيجابيــة حســب را

حتــى  العــراق  فــي  الشــيعة  مــن  المعتدليــن  مــع 

مور المشــجعة 
أ
تحتــوي العناصــر المتطرفــة، ومــن اال

واالكــراد  الســنة  مــع  الشــيعة  تعامــل  طريقــة  هــي 

مريكييــن 
أ
ويســتدل ببعــض تصريحــات الساســة اال

 ال يعنــي ان الشــيعة يرغبــون 
ً
ن كــون المــرء شــيعيا

أ
بــا

الديــن. فــي دولــة إســالمية يحكمهــا علمــاء 

للنظــام  الوحيــد  ســاس 
أ
اال ليســت  والطائـفيــة    

السياســي االجتماعــي فــي العــراق غيــر ان ارث عقــود 

مــن حكــم حــزب البعــث خاصــة تحــت حكــم صــدام 

 فيــه االنقســامات الطائـفيــة 
ً
حســين كــّون مجتمعــا

والمنافســة.

مــن هــو العمــود الفقــري 
أ
ويشــير الكاتــب إلــى ان اال

لنجــاح الواليــات المتحــدة فــي العــراق.

 مــن القــوات 
ً
 ومــا يحتــاج العــراق إليــه ليــس مزيــدا

جنبيــة ولكــن مهــارات متخصصــة فــي الخدمــات 
أ
اال

القديمــة،  الت 
آ
اال واصــالح  الشــرطة  ساســية؟ 

أ
اال

فضــل 
أ
ا بشــكل  توفرهــا  ان  يمكــن  مهــارات  وهــذه 

دول غيــر الواليــات المتحــدة ويخلــص الباحــث إلــى 

واالســتقرار  الداخلــي  مــن 
أ
اال ان  هــي  مهمــة  نتيجــة 

العــراق. عمــار 
أ
ا همــا شــرطان ضروريــان إلعــادة 

ويمكــن ان تكــون المســاعدات الماليــة التــي تعطــى 
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خرى وإعادة 
أ
 مــا تتلقــاه الدول اال

ً
للعــراق تفــوق كـثيــرا

 ومعــه االســتقرار المؤسســي والشــفافية 
ً
مــن مهمــا

أ
اال

القويــة،  المســتمرين  متطلبــات  مــن   
ً
ايضــا همــا 

ومــن معوقــات اعمــار العــراق بــطء توفيــر الخدمــات 

ساســية مثــل الكهربــاء ويختــم الباحــث قولــه إذا 
أ
اال

 فيمكــن 
ً
 مزدهــرا

ً
 مســتقرا

ً
صبــح العــراق ديمقراطيــا

أ
ا

المنطقــة  علــى  وايجابــي  قــوي  ثيــر 
أ
تا لــه  يكــون  ان 

والعكــس صحيــح ومــن المؤكــد ان احــداث العــراق 

ســوف تؤثــر علــى جيرانــه.

القســم الثانــي تنــاول التطــورات الراهنــة فتحــت هــذا 

العــراق  عمــار 
أ
ا إعــادة  الباحــث  اســتعرض  العنــوان 

هــي  مــا  ولكــن  جيــد  بشــكل  تســير  عمليــة  وكونهــا 

التــي تحــدد هــذه النتيجــة ونجــد العديــد  المعاييــر 

المرتفعــة  للتوقعــات   
ً
وفقــا وليــس  المعاييــر  مــن 

فــي: تتمثــل  معاييــر  ربعــة 
أ
ا الباحــث  ويعطــي 

فــي  الوضــع  مــع  العــراق  فــي  الوضــع  مقارنــة   -1

وتيــرة  ومالحظــة  والبوســنة  والبلقــان  كوســوفو 

لــكل  بالنســبة  االعمــار  مســتوى  علــى  التغيــرات 

منهــا مــع وتيــرة هــذا االعمــار فــي العــراق بعــد تغييــر 

فيــه. النظــام 

حــداث مــا بعــد الحــرب 
أ
2- معيــار التاريــخ وخاصــة ا

العالميــة الثانيــة حيــث تتقــدم عمليــة إعــادة اعمــار 

ســرع مــن إعــادة االعمــار بعــد عــام 
أ
العــراق بخطــو ا

.1945

خر هو التاريخ العراقي الحديث.
أ
3- المعيار اال

نفســهم 
أ
4- معيار الكيفية التي ينظر بها العراقيون ا

للوضــع الراهــن وهــذا المعيــار الــذي يفضلــه الباحــث 

ي حــول 
أ
ويســتعرض العديــد مــن اســتطالعات الــرا

هــذا المعيــار.

ما هي الصورة في عراق ما بعد صدام

عليــه  يكــون  ان  يجــب  مــا  إلــى  الباحــث  يعــرض    

العــراق بعــد ســقوط نظــام صــدام ولــم تكــن رؤيــة 

 
ً
شــهر القليلة شــيا

أ
عراق ديمقراطي مســتقر خالل اال

 وقــد تضاعفــت مشــكلة إعــادة بنــاء الدولــة 
ً
واقعيــا

خطــاء التــي ارتكبتهــا إدارة 
أ
العراقيــة نتيجــة بعــض اال

بــوش وينهــي الباحــث قولــه بــان الحيــاة فــي عــراق 

بــل  ســاوية 
أ
ما وال  فوضويــة  هــي  ال  صــدام  بعــد  مــا 

هــي خليــط مــن االيجابيــات والســلبيات، وســيخدم 

الدخــل  مســتويات  علــى  الدالــة  المؤشــرات  بعــض 

الطويلــة  االســتهالكية  الســلعة  علــى  والطلــب 

الســيارات. واســتيراد  االســتخدام 

تجــارب  مــن  التعلــم  عبــر  وذلــك  الحلــول  ويعطــي 

الديمقراطيــة فــي الكـتلــة الســوفيتية الســابقة وفــي 

الــدول الفاشــية التــي تدخــل فيهــا المجتمــع الدولــي 

خيــر مــن تيمــور الشــرقية إلــى الصومــال 
أ
فــي العقــد اال

إلــى هايتيــــي والبوســنة، ســيراليون، كوســوفو واهــم 

درس هــو التباطــؤ، وخلــق حكــم

 ومؤسســات المجتمــع المدنــي القويــة، 
ً
القانــون اوال

واالســتفادة مــن الخبــرات الفنيــة وتدريــب الشــرطة 

وبنــاء المؤسســات السياســية.

امــن الخليــج  بيــن  إلــى العالقــة  الباحــث  ويتطــرق 

العربــي وإعــادة اعمــار العــراق مــع اإلشــارة إلــى مــا 

الجــوار. إلــى دول  لبنــان وامتــداده  فــي  حــدث 

الواليــات  لمعــاداة  المتصاعــد  المــد  كبــح  وعــن 
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مريكية 
أ
المتحــدة فــي العــراق ومســتقبل العالقات اال

العراقيــة، حيــث يدرســها الباحــث ويقــدم توصيــات 

فــرص  اجــل تحســين  مــن  القضايــا  تلــك  لمعالجــة 

وذلــك  الدولتيــن  بيــن  فضــل 
أ
ا مســتقبلية  عالقــات 

دعــم  حيــث  مــن  الســابقة  للعالقــات  توافــد  بعــد 

ضــد  حربــه  فــي  صــدام  لنظــام  المتحــدة  الواليــات 

.
ً
ايضــا التنمــوي  والدعــم  إيــران 

العراقيــة   – مريكيــة 
أ
اال العالقــات  مســتقبل  وعــن 

فإنهــا طريــق وعــر ويتطلــب تنــازالت مــن الجانبيــن 

المتحــدة  الواليــات  تملــي  نتوقــع ان  وال يمكــن ان 

العــراق. علــى 

إلدارة  العريضــة  الخطــوط  الكاتــب  ويســتعرض 

بــوش فيمــا يتعلــق بمــا يجــب ان يكون العراق عليه. 

مــن وســالمته والحكــم والمشــاركة، 
أ
مــن حيــث اال

النفــط  وقضيــة  ساســية، 
أ
اال والخدمــات  االقتصــاد 

العراقــي واخيــرا يجــب ان تتغلــب الواليــات المتحدة 

علــى عوامــل فقــدان الثقــة والشــك الراســخة بعمــق 

نهــا تتصــرف بحســن نيــة.
أ
وتثبــت للعراقييــن ا

القســم الثالــث ضــم الســيناريوهات السياســية فــي 

فــي  اإلســالمية  والسياســات  صــدام  بعــد  مــا  عــراق 

العــراق بعــد ســقوط صــدام.
تطــور  إلــى  الباحــث  يتطــرق  ول 

أ
اال البحــث  فــي 

المعارضــة لصــدام والتحالفــات االولــى مــن المؤتمــر 

التجمــع  هــذا  تاريــخ  ويــورد  العراقــي  الوطنــي 

حــزاب المنضويــة تحتــه وتاريخــه ثــم الحزبيــن 
أ
واال

الراديكالييــن  اإلســالميين  واالكــراد  الكردييــن 

المجلــس  وهــي  الشــيعية  اإلســالمية  والمنظمــات 

علــى للثــورة اإلســالمية فــي العــراق وكـتائــب بــدر، 
أ
اال

حــزب الدعــوة، حركــة الصــدر والمتمثلــة بمقتــدى 

والممثــل  السيســتاني  الســيد  هللا  وايــة  الصــدر، 

اإلســالمي. العمــل  ومنظمــة  العلميــة،  للحــوزة 

الشــخوص  هــذه  جميــع  الباحــث  ويســتعرض 

والضعــف. القــوة  نقــاط  فــي   
ً
وتحليــال  

ً
اســتعراضا

الجماعــات  وســط  االنشــقاقات  حــول  ويتحــدث 

الوفــاق  ظهــور  إلــى  دت 
أ
ا والتــي  لصــدام  المضــادة 

العراقــي. الوطنــي 

يلول وتوســيع 
أ
حداث 11 ا

أ
 بعــد ا

ً
 التحــرك فعليــا

أ
وبــدا

المعارضــة الداخلية لصدام.

ويســتعرض فيهــا فصائــل المعارضــة علــى اختــالف 

الســيناريوهات   
ً
ايضــا ويســتعرض  توجهاتهــا 

ســيس 
أ
تا مــن  النظــام  ســقوط  بعــد  المطروحــة 

مجلــس الحكــم واســتعراضه ومــا يســمى بالمقاومــة 

مســمياتها. واختــالف  وتفصيالتهــا 

خــر يتنــاول فيــه السياســات اإلســالمية 
أ
وفــي فصــل ا

فــي العــراق مــا بعــد ســقوط صــدام.

إســالمية  سياســات  وجــود  عــدم  باســتنتاج   
أ
يبــدا  -

وسياســاته. الســابق  النظــام  بســبب  ســابقة 

بــن الدن  ثــم عــرض اإلســالمي وهــل اســامة  ومــن 

اإلســالميين  كل  ليــس  ان  إلــى  ويصــل  اســالمي، 

قــوة  ســباب 
أ
ا ويتنــاول  مخيفيــن  ارهابييــن 

حــزاب اإلســالمية واســتخدام 
أ
االســالميين ونجــاح اال

ييــد.
أ
التا لكســب  منــه  محاولــة  الديــن  صــدام 

 بتحليل للسياســة اإلســالمية من اإلســالميين 
أ
ويبدا

 بالسيســتاني 
أ
الشــيعة وتحليــل تاريخــي فقهــي يبــدا
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ومقتــدى والقــوة اإلســالمية الشــيعية، فيعــرض لهــا 

الباحــث بالتحليــل والدراســة.

انــه  ويذكــر  الســنة  اإلســالميين  علــى  يعــرج  ثــم 

الســنيين  االســالميين  قــوة  تحليــل  الصعــب  مــن 

الســنة  االســالميين  صفــات  ويــورد  العــراق،  فــي 

وامتــداد  الشــيعة  االســالميين  عــن  واختالفاتهــم 

االســالميين الســنة فــي الوطــن العربــي وجذورهــم 

المســلمين. اإلخــوان  مــن حركــة  بدايــة  التاريخيــة 

والتداعيــات  الراديكاليــة  اإلســالمية  السياســة  ثــم 

العراقيــة  الخارجيــة  السياســية  علــى  اإلســالمية 

الشــيعي  والعــراق  وإيــران  الشــيعي  والعــراق 

العربيــة  والمملكــة  الشــيعي  والعــراق  والبحريــن 

ولبنــان  وســوريا  الشــيعي  والعــراق  الســعودية 

الكرديــة. واإلســالمية 

النفــط  صناعــة  هــو  الكـتــاب  مــن  الرابــع  القســم 

الجديــدة  اإلمــدادات  خريطــة  فــي  ودوره  والعــراق 

للنفــط، حيــث يحلــل الباحــث المنشــات النفطيــة 

مــا  ســعة  اســتعادة  ومحاولــة  والحقــول  العراقيــة 

 .
ً
قبــل الحــرب التــي بلغــت 2,8 مليــون برميــل يوميــا

، ويشــرح بــان االســتقرار 
ً
ومحولــة لالرتفــاع تدريجيــا

السياســي الســريع شــرط لبلــوغ ســعة )5( مالييــن 

.)2010( بحلــول   
ً
يوميــا برميــل 

مفتــاح  العــراق  ان  اســتنتاج  إلــى  الباحــث  ويصــل 

ويتطلــب  القادمــة  الســنوات  فــي  النفــط  ســعار 
أ
ا

فــي  النظــر  إعــادة  منهــا  مــور 
أ
اال مــن  العديــد  مــر 

أ
اال

راس  وجــذب  والتكريــر  االســتخراج  اســتراتيجيات 

جنبــي إلــى قطــاع الغــاز وســيبقى بالنســبة 
أ
المــال اال

قادمــة،  لســنوات  محوريــة  نقطــة  النفــط  لصناعــة 

المجــاورة  الــدول  علــى  الزيــادة  هــذه  تؤثــر  وســوف 

علــى  ســتؤثر  بــل  النفــط  شــركات  إلــى  باإلضافــة 

.
ً
ايضــا العالمــي  االقتصــاد 
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ترتيـلة
في يوم عاشوراء

شعر: د. عبد الهادي الحكيم

ادم  ولــد  علــى  المــوت  «خــّط 

الفتــاة، جيــد  علــى  القــالدة  مخــطَّ 

ســالفي 
أ
ا لــى  اإ وهلتنــي 

أ
ا ومــا 

يوســف، لــى  اإ يعقــوب  اشــتياق 

القيــه،  نــا 
أ
ا مصــرٌع  لــي  وخيــر 

بالقلــم، يــوم  عــن  محيــص  ال 

نصبــر   ، البيــت  اهــل  رضانــا  هللا  رضــا 

الصابريــن». جــور 
أ
ا ويوفينــا  بالئــه  علــى 
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ترتيـلة
في يوم عاشوراء

»اال تــرون إلــى الحــق ال يعمــل بــه، والــى الباطــل ال 

يتناهــى عنــه، 

ال ارى المــوت اال ســعادة، والحيــاة مــع الظالميــن 

اال برمــا«.

»اال وان الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز بيــن اثنيــن بيــن 

بــى هللا لنــا 
أ
ــة، وهيهــات منــا الذلــة، يا

َّ
ة والذل

َّ
الســل

لــك ورســوله والمؤمنــون، 

العــدد  قلــة  علــى  االســرة  بهــذه  زاحــف  وانــي  اال 

الناصــر..«. وخــذالن 

االمام الحسين )ع(

الـــــــــثوراُت ِوصـــــــــالك  تتشـــــــــهى 

والمْرهفـــــــــاُت والســـــــــْمُر  الســـــــــرايا 

تِدعيــــــــِه وقــــــْد   
ً
ْنهجـــــــــا ئيـــــــــه 

ْ
ترت

تْقتــــــــاُت ُحلِمهــــــــــا  ـــن  ـِ مـــ وُبحلـــــــٍو 
َ
ِرياحــــــــــا اَن  ُيقـــــــــال  ْن 

أ
ا حْســـــــــُبها 

عاِصـــــــــفاُت كـــــــرْبال  ِمـــــــن  لهبْتتهـــــــا 
أ
ا

ً
ُســــــــــُيوفا ان  ُيقـــــــــال  ْن 

أ
ا حْســـــــــُبها 

ُمصـــــــــلتاُت كـــــــربال  مـــــــن  ْصـــــــلتْتها 
أ
ا

ً
ـــوال ـُ ُخيــــــ اَن  ُيقـــــــــال  ْن 

أ
ا حْســـــــــُبها 

ُمســــــــرجاُت كـــــــرْبال  ِمـــــــْن  اْســـــــرجْتها 

ِدمــــــــــاَء انَّ  ُيقـــــــــال  ْن 
أ
ا حْســـــــــُبها 

ناِزفـــــــــاُت كـــــــرْبال  ِمـــــــْن  خضـــــــبتها 

ِلواهـــــــــــا ُيقـــــــــال  ْن 
أ
ا حْســـــــــُبها 

ِسمــــــــــاُت كرْبـــــــالء  ِمـــــــن  وسْمتـــــــه 

لظاهـــــــــا انَّ  ُيقـــــــــال  ْن 
أ
ا حْســـــــــُبها 

ســـــــــاُة
أ
الما كـــــــرْبال   ـــْن  ـِ مـــ ســـــــعرتها 

ً
حْســـــــــُبها ... حْســـــــــُبها، وحْســـــبك فخـــرا

ُعـــــــــداة ـــدِعيك  ـُ مـــ ـــْن  ـِ مـــ  
َ
ْبعضـــــــا ن 

أ
ا

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الْقـــــــلِب ِبنجيـــــــِع   
ً
ِفتحـــــــا تتشـــــــهاك 

ـــداة ـِ خالـــــــ ـــُه  ـُ اياتــــــ  
ً
فْتحـــــــــا

واْن ْمنـــــــُه  يـــــــن 
أ
ا الفـــــــتُح  فْتُحـــــــك 

ثـــــــورات جلــــــْت 
ْ
و جل

أ
ا ُفـــــــتوٌح  جلـــــــْت 

فْتحتتتـــك  مـتــــْن  ْيــــــن 
أ
ا

التــــدهُر ُه 
ُ
شــــْوط الــــــذي 
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ســـــــــــاعات ها 
ُ
شــــــــواط

أ
ا ُفُتــــــــوٌح 

طغـــــــــاٌة صـــــــــنِيُعُهن  ـــوٌح  ـُ وُفتــــ

ُقســــــــــــات وظـــــــاِلمون  وُعتــــــــاُة 

وصــــــــْرخاُت حصـــــــادُهن،  ويتـــــــامى 

ُبكـــــــــــــات ونـــــــاُدبون  يـــــــامى، 
أ
ا

الــــــذي الضـــــياِء  ـــْعلِة  ـُ شـ ـــْن  ـِ مــ يـــــــن 
أ
ا
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مـــــــات
ُ
ل

ُ
ظ ـــياؤُه  ـِ ضـــ فـــــــْتٌح  ـــرجت  ـْ اســ

ـــت ـْ ْجري
أ
ـــتي ا ـــدماِء الـ ـــِة الـ ـــْن ِبْركـــ ـِ ـــن مــ يــ

أ
ا

قطـــــــــــرات ِدمــــــــــاُؤه  فــــــــْتٌح 

ــوٌم ــِب ُجُسـ ــِمك التريـ ـ ـْ ــْن ِجســـ ـ ـِ ـــن مـــ ْيــــ
أ
ا

ُمْترفـــــــــــات ِبشـــــــْحِمها  ُمــــــــْثقالٌت 

الُجبـــــــات ذهبْتهــــــا  قــــــْد  وِرقـــــــاٌب 

الُجبـــــــــات ذهْبهـــــــــا  قــــــْد  يــــــِد 
أ
وا

لمـــــداِر علـــــى الـــــرْمِح
ُ
ـِـــك ا ســ

أ
ْيـــــــن ِمــــــن را

أ
ا

ناظرهـــــا ثـــــورة  كــــــل  مــــــن  نــــــت 
أ
ا

المشــــــــكاة الـــــــــدجنة  فــــــي  ولــــــــها 

االولــــــى الخفقـــة  ســـــورة  مــــــنك  ولــــــها 

الحيـــــــــــاة تشــــــــــربتها  مــــــــا  اذا 

الــــــدم مــــن   
ً
هــــــالال لــــــها  يتجلــــــى 

لمـــــــــــات
ُ
الظ ـــها  ـِ بــــــ حـــــدقْت 

أ
ا وقـــــد 

استعصـــــت اذا  بســــــاعديها   
ً
وحســـــــاما

الهامــــــــات تلكــــــــم  القطــــــــــع  عـــــلى 
الكـــــبرى االمــــــنا  ذكــــــراك  تتقــــــرى 

المــــــــــــاساة ســــــــاتنا 
ْ
ما فتبكـــــــــي 

صدئـــــت فـــــي نفــــــوسنا الــــهمم الشـــــم

العزمــــــــــات صــــــدرنا  فــــــي  ومـــــــاتت 

عنـــــاء طــــول  بعــــد  مـــــن  واستراحــــــت 

الصافنــــــــات عدائـــــــــــها 
أ
ا وارحــــــــت 

 – الكمـــــــاة  ســـــــــــيوف  ال 

– الخضيـــــبات  حاشـــــى 

كمــــــــــــاة الكــــــــماة  وال  سيــــــــوف، 

الغــــــض التتعنـــدام  بنحتــــرنا  يتحــــــــنى 

الـــــــــــــوْردات خــــــدودها  وتطــــــــلي 
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االدمان وانواعه وعالجه

د.حسين رستم
استاذ سابق في كلية الطب/ بغداد

بالحاجــة  الفــرد  شــعور  هــو  االدمــان 

الملحــة والقســرية لتنــاول مــادة تــؤدي 

ومزاجــه،  وعيــه  درجــة  تغييــر  لــى  اإ

مــن  يعانــي  ذلــك  عــن  االمتنــاع  وعنــد 

مــن  يتضــح  وبدنيــة،  نفســية  اعــراض 

ثالثــة  دمــان  لالإ بــان  التعريــف  هــذا 

ول هــو تغيــر الوعــي والمــزاج
أ
شــروط، اال
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االدمان وانواعه وعالجه
والثانــي الحاجــة الملحــة للمــادة وقســرية تناولهــا، 

والثالــث حــدوث اعــراض نفســية وبدنيــة عنــد عــدم 

يقلــل  المدمنــة  المــادة  اســتعمال  تكــرار  تناولهــا، 

ثيرهــا ممــا يدفــع إلــى زيــادة الكميــة فــي كل 
أ
مــن تا

علــى  للحصــول  الجرعــات  عــدد  زيــادة  ثــم  جرعــة 

القــدر المطلــوب مــن التاثيــر، مــن الممكــن القــول 

و يزيــل المعانــاة 
أ
بــان كل شــيء يبعــث علــى النشــوة ا

يدفــع الفــرد إلــى االشــتياق اليــه واســتعماله وبالتالــي 

نوعيــن،  علــى  المدمنــة  المــواد  عليــه،  االدمــان 

درجــة  ويقلــل  العصبــي  الجهــاز  يهــدئ  احداهمــا 

الوعــي، واالخــر ينبــه الجهــاز العصبــي ويرفــع درجــة 

الوعــي.

اقــراص،  شــكل  علــى  تكــون  قــد  المدمنــة  المــواد 

و 
أ
و ســائلة، وتؤخــذ عــن طريــق الفــم، ا

أ
كبســوالت ا

و تستنشــق عــن طريــق االنــف 
أ
تــزرق فــي الوريــد، ا

علــى  المدمنــة  المــواد  تاثيــر  ســرعة  والتدخيــن، 

و ســيولتها 
أ
الجهــاز العصبــي تعتمــد علــى صالبتهــا ا

الســائلة  المــواد  امتصــاص  تناولهــا،  كيفيــة  وعلــى 

واالستنشــاق  بالوريــد  والــزرق  الصلبــة  مــن  اســرع 

ثــواِن. بعــد  ثيــره 
أ
تا  

أ
يبــدا والتنفــس 

المــواد المدمنــة تختلــف فــي ســرعة ودرجــة تاثيرهــا 

واهــم عامــل فــي االدمــان هــو درجــة النشــوة والراحــة 

النفســية بعــد تناولهــا، االدمــان امــا ان يحصــل بعــد 

تنــاول المــادة المدمنــة لغــرض طبــي

الجراحيــة  العمليــات  بعــد  االلــم  كمســكنات 

و لغــرض الحصــول 
أ
والمهــدائت فــي حــاالت القلــق ا

اعــم. وهــذا  النشــوة  علــى 

المــواد المدمنــة امــا ان تكــون شــائعة وشــرعية فــي 

علــى  تســتعمل  ان  و 
أ
ا والقانــون،  المجتمــع  نظــر 

القانــون. وال  المجتمــع  يجيزهــا  وال  نطــاق ضيــق 

الشــاي،  مثــل  المنبهــات  تشــمل  منهــا  الشــائعة 

و 
أ
ا الــكاكاو، مشــروبات الكــوال، والتبــغ،  القهــوة، 

و)الفاليــوم(. الكحــول  مثــل  كمهــدئ 

والــكاكاو  والقهــوة  الشــاي  فــي  منبهــة  مــادة  اهــم 

والكــوال هــي الكافيــن وفــي التبــغ النيكوتيــن، فــي 

مجتمعنــا العربــي حظيــت القهــوة بتقاليــد قــي طريقة 
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االمثــال  تناولهــا وصيغــت  عنــد  تحضيرهــا واخــرى 

ونظــم الشــعر وتــردد االغانــي فــي وصفهــا.

والنشــاط  االنتبــاه  تحســن  منبهــة  مــادة  الكافيــن 

ي 
أ
ا بتعقــل،  مشــروباته  اســتعمال  عنــد  الفكــري 

، تدخين 
ً
و كوال يوميا

أ
و قهوة ا

أ
قداح شاي ا

أ
شرب 3 ا

 
ً
تقليــدا الشــباب  عمــر  فــي   

أ
يبــدا مــا  عــادة  الســجائر 

البعــض  فيــه  ويســتمر  البعــض  يتركــه  ثــم  للكبــار 

 4000 حوالــي  يوجــد  ســيجارة  كل  فــي  االخــر، 

مــادة ســامة مــن بينهــا 43 لهــا عالقــة بالســرطان، 

ثيــر النيكوتيــن فــي تبــغ الســجائر مشــابه إلــى تاثيــر 
أ
تا

الكافيــن، لكــن مضــار التدخيــن تتعــدى االدمــان 

لعالقتــه الوثيقــة بامــراض الجهاز التنفســي، ســرطان 

الرئــة، الفــم، الثــدي، المثانــة، وامــراض القلــب، 

وضعــف  الدماغيــة،  الجلطــة  الشــرايين،  تصلــب 

الجنســية. الخصوبــة 

االشــارة  تجــدر  النيكوتيــن  خطــورة  علــى  للتدليــل 

مضــار  الحشــرات،  مبيــدات  فــي  يســتعمل  انــه  اال 

إلــى  تمتــد  بــل  المدخــن  علــى  تقتصــر  ال  التدخيــن 

كل مــن يتنفــس الدخــان مــن زفيــر المدخــن بعــد ان 

اضــاف اليــه جراثيمــه واوســاخ فمــه ورئـتيــه، بمــرور 

الوقــت يصبــح التدخيــن عــادة تلقائيــة تبحــث فيهــا 

منــذ  والوالعــة  الســجائر  علبــة  عــن  المدخــن  يــد 

اســتيقاظه حتــى ســاعة نومــه يرغــب المدخــن فيهــا 

 عــن قصــد فــي اشــاعة التدخيــن 
ً
بــدون قصــد وغالبــا

 ،
ً
اوال االنتقــاد  لتفــادي  واقرانــه  عائلتــه  افــراد  بيــن 

ونفســه  فمــه  رائحــة  مــن  االخــرون  ينفــر  ال  وحتــى 

ومالبســه، بســبب العالقــة الحميمــة بيــن الزوجيــن 

يدفــع احدهمــا االخــر إلــى التدخيــن ليتقاســما الجــو 

الخانــق والرائحــة الكريهــة وضجيج الســعال، ويؤثر 

 علــى العالقــة الزوجيــة الحميمــة اذا 
ُ
التدخيــن ســلبا

و قبولهــا 
أ
 لعــزوف االخــر عنهــا ا

ً
كان احدهمــا مدخنــا

و 
أ
ا الغلويــن  و 

أ
ا الســيجارة  تدخيــن  مضــض،  علــى 

التدخيــن الن كل  مــن مضــار  يقلــل  ال  )النركيلــة( 

والمــواد  النيكوتيــن  علــى  تحتــوي  التبــغ  انــواع 

االخــرى. الســامة 

االكـثــار مــن الكافيــن والنيكوتيــن يــؤدي إلــى التوتــر 

والتذكــر  التركيــز  فــي  وصعوبــة  والبدنــي،  النفســي 

واضطــراب النــوم، واذا نــام المدخــن يوقظــه ومــن 

مــن  يشــكو  المدخــن  المتكــرر.  ســعاله  نشــاز  معــه 

االرق ولكنــه فــي نفــس الوقــت يدخــن قبــل الشــروع 

الحماقــة،  قمــة  وهــذه  الفــراش  فــي  و 
أ
ا النــوم  فــي 

والمالحــظ ان اكـثــر المدخنيــن يكـثــرون مــن شــرب 

المنبهــات  االعــراض،  فتشــتد  والقهــوة  الشــاي 

رتيــن و االمفيتاميــن.
آ
االخــرى تشــمل الكوكيــن واال

ويؤخــذ الكوكيــن علــى شــكل مســحوق باالستنشــاق 

 بالوريــد، وتنبيــه اشــد مــن الشــاي 
ً
و زرقــا

أ
مــن االنــف ا

والقهــوة وقــد تصحبــه نوبــة صــرع، كـثرة االستنشــاق 

تســبب تقرحــات والتهابــات فــي االنــف قــد 

رتيــن عقــار يوصــف 
آ
كل فــي بطانتــه، اال

أ
تــؤدي إلــى تــا

مــع عقاقيــر مــرض الفصــام )شــيزوفرينا( للحــد مــن 

والنشــوة  االســترخاء  ويســبب  الجانبيــة  اعراضهــا 

ويؤخــذ علــى شــكل حبــوب. المفيتاميــن ومشــتقاته 

و 
أ
 يــزرق بالوريــد ا

ً
يؤخــذ علــى شــكل اقــراص واحيانــا

 لســرعة التنبيــه.
ً
يستنشــق طلبــا
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ســمعية  هلوســة  يســببان  واالمفيتاميــن  الكوكيــن 

والكوكيــن  عدائيــة،  وهميــة   
ً
وافــكارا وبصريــة 

يســبب هلوســة لمســوية )مــن لمــس( علــى شــكل 

حشــرات تــدّب علــى الجلــد، القــات نبــات يحتــوي 

علــى مشــتقات االمفيتاميــن وتمضــغ اوراقــه وبراعمــه 

المهدئــة  المدمنــات  شــاي،  شــكل  علــى  يغلــى  و 
أ
ا

نوعــان، االول يوصــف لعــالج االرق والقلــق مثــل 

نبــات  مركبــات  مــن  والثانــي  واللبريــوم،  الفاليــوم 

االفيــون ويوصــف كمســمن لاللــم مثــل المورفيــن 

والكوديــن والهيرويــن . عقاقــر االرق والقلــق يســاء 

الــدول  مــن  اكـثــر  الغنيــة  الــدول  فــي  اســتعمالها 

الن  لشــيوعها  صحيــة  مشــكلة  وتعتبــر  الفقيــرة، 

االفيــون  مركبــات  مقــٍو.  وكانهــا  يوصفونهــا  االطبــاء 

عــالوة علــى تســكين االلــم تســبب نشــوة، ومــادة 

الهرويــن شــبيهة فــي تاثيرهــا للمورفيــن. نــوع جديــد 

العقديــن  فــي  اســتعماله  شــاع  المدمنــات  مــن 

التــي  الهايدركاروبونيــة  المذيبــات  هــو  االخيريــن 

اصبــاغ  )وبضمنهــا  االصبــاغ  صناعــة  فــي  تدخــل 

والصمــغ  والدهــون  الالصقــة  واالشــرطة  االحذيــة( 

والبخاخــات بانواعهــا. هــذه تستنشــق عــن طريــق 

استنشــاق  طريــق  عــن  و 
أ
ا )عصــارات(  مــن  االنــف 

ابخرتهــا بعــد وضعهــا فــي كيــس نايلــون يغطــي الفــم 

يستنشــق  المذيبــات  توفــر  عــدم  وعنــد  واالنــف، 

والبنزيــن. النفــط  المدمــن 

يكــون  عندمــا  منبهــة  الهايدركاروبونيــة  المذيبــات 

يــزداد  عندمــا  منومــة  بــل  ومهدئــة   
ً
قليــال تركيزهــا 

وبصريــة  ســمعية  هلوســه  تصاحبهــا  وقــد  تركيزهــا 

فــكار وهميــة عدوانيــة، االستنشــاق مــن االكيــاس 
أ
وا

الــذي  الكربــون  اوكســيد  ثنائــي  تركيــز  مــن  يزيــد 

االختنــاق.  والنــوم مســببا  االســترخاء  علــى  يســاعد 

الوانهــا  اختــالف  علــى  الكحوليــة  المشــروبات 

ومذاقهــا ورائحتهــا واشــكال الزجاجات التي تحتويها 

تشــترك فــي كــون المــادة المســكرة فيهــا )الكحــول 

باختــالف  )التســكير(  درجــة  تختلــف  االثيلــي(. 

تركيــز الكحــول وال عالقــة للــون والطعــم والرائحــة 

وشــكل الزجاجــة فــي ذلــك، المشــروبات الكحوليــة 

 فــي العالــم ممــا جعــل 
ً
مــن اكـثــر المدمنــات شــيوعا

العصبــي  الجهــاز  علــى  تاثيرهــا  اوســع.  اضرارهــا 

التهدئــة واالســترخاء، لكــن لكونهــا تزيــل الضوابــط 

الســلوكية مثــل الخجــل و)العيــب والمصيــر( تظهــر 

كانهــا منبــه وينطلــق الســكران وتنحــل عقــدة لســانه 

ومهرجــا. مداعبــا 

اذا اســتمر فــي الشــرب يفقــد مــا تبقــى مــن ســيطرته 

علــى تصرفاتــه، ويفقــد معــه احتــرام نفســه واحتــرام 

االخريــن لــه.

الفــرد  يشــعر  مــا   
ً
غالبــا الكحــول  تاثيــر  زوال  بعــد 

بــة التــي تدفعــه لمعــاودة تعاطــي الكحــول وهنــا 
آ
بالكا

يكمــن خطــر االدمــان، المــواد المدمنــة تضــر العقــل 

و 
أ
ي تضــر هــذا الجهــاز ا

أ
والبــدن ولكــن بتخصــص، ا

ذاك اال الكحــول فضــرره هــام ال تســلم منــه خليــة 

ذلــك.  توضــح  بريطانيــا  مــن  واحصائيــة  واحــدة، 

ســرة االمــراض 
أ
المعلومــات تشــير إلــى ان 25% مــن ا

الحــادة فــي المستشــفيات وعلــى مــدا الســنة يشــغلها 

و 
أ
و نفســي ا

أ
مرضــى مصابــون بخلــل جهــاز عصبــي ا
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بدني ســببه الكحول. االدمان على الكحول يســبب 

الــدم، تضخــم  ارتفــاع ضغــط  المعــدة،  فــي  قرحــة 

القلــب، تشــمع الكبــد، ضمــور االعصــاب والدمــاغ 

ال  المثــال  ســبيل  علــى  وهــذا  والعقــم  والخــرف، 

و الحشيشــة نوعــان مــن ناحيــة 
أ
الحصــر. لحشــيش ا

ثيــر، االول يفــرز علــى شــكل دهــن مــن 
أ
النقــاوة والتا

زهــور انثــى النبــات ، واالخــر علــى شــكل تبــغ مــن 

اوراق وزهــور النبــات المجففــة، الدهنــي اكـثــر نقــاوة 

 واغلــى ســعرا ويؤخــذ علــى شــكل حبيبــات، 
ً
وتاثيــرا

يبعــث  الحشــيش  تدخيــن  يدخــن،  والمجفــف 
علــى االســترخاء الفكــري والبدنــي إلــى حــد الخمــور 

ي 
أ
ا عمــل  فــي  الرغبــة  وغيــاب  بالبــالدة  والشــعور 

شــيء، تعاطــي الحشــيش باســتمرار قــد يــؤدي إلــى 

مــا يشــبه مــرض الفصــام واالصابــة بالعقــم الجنســي، 

تقــدم التقنيــة االليكـترونيــة ادى إلــى ادمــان جديــد، 

المعلومــات  شــبكة  علــى  الشــباب،  بيــن  خاصــة 

اصبــح  التلفزيونيــة،  والفضائيــات  وااللعــاب 

واجتماعيــة  فرديــة  مشــكلة  االلكـترونــي  االدمــان 

 
ً
الن المدمــن يقضــي جــل وقتــه امــام الشاشــة بعيــدا

رقــام والرمــوز 
أ
 بلغــة اال

ً
صبــح بليغــا

أ
عــن االخريــن، وا

االجتماعــي،  والتواصــل  التخاطــب  بلغــة   
ً
واميــا

النــوع  لهــذا  الســلبي  ثيــر 
أ
التا إلــى  تشــير  الدراســات 

مــن االدمــان علــى ســلوك الفــرد وتحصيلــه العلمــي. 

المــادي  )البطــر(  مــع  عالقــة  لــه  االدمــان  انتشــار 

والفقــر والبطالــة. وفــي المجتمعــات الغربيــة، رخــاء 

العيــش وتوفيــر وســائل الترفيــه خلــق جــوا عــام مــن 

)مرفهــات(  عــن  والبحــث  الحســية  القناعــة  عــدم 

الجنســية  العالقــات  فــي  التفنــن  اهمهــا  جديــدة 

المخــدرات  وتعاطــي  والمقــزز،  منهــا  المقبــول 

فقــدان  إلــى  صاحبــه  يدفــع  الفقــر  والمنبهــات، 

االمــل والتشــبث بــكل مــا يلهيــه عــن فقــره فيصبــح 

عرضــة لالســتغالل مــن قبــل عصابــات المخــدرات 

ــا  ــه المخــدرات مجان و توفــر ل
أ
فيجبــر علــى زراعتهــا، ا

عالــم  لهــا ويدخــل  للترويــج  ادمانــه يســتغل  وبعــد 

الجريمــة المنظمــة. البطالــة نوعــان مهنيــة وفكريــة، 

واالولــى قــد تكــون متالزمــة مــع الفقــر والثانيــة مــع 

لــم  ان  كالســيف  الوقــت   ( البليــغ  القــول  الغنــى، 

الفكريــة  البطالــة  علــى  ينطبــق  قطعــك(  تقطعــه 

النــه يدفــع الفــرد إلــى اســتعمال المهــدائت لشــعوره 

 فراغــه الفكــري، الغــرام 
أ
بالضجــر، والمنبهــات ليمــال

والحــب والعشــق والوجــد مفــردات تعبــر عــن مــدى 

تعلــق االنســان باخــر واذا طبقنــا عليهــا متطلبــات 

االدمــان الثالثــة نــرى تشــابه مــا تحملــه مــن مفــردات 

لرؤيــة  والقســرية  الملحــة  الرغبــة  االدمــان،  مــع 

 اللوعــة عنــد رؤيتــه، 
ً
المحبــوب، والنشــوة واحيانــا

مثيلتهــا  تشــبه  لفراقــه  والحــزن  والحســرة  والقلــق 

فــي االدمــان، اذا قارنــا الجهــد الــذي يبذلــه المدمــن 

مشــابها  وجدنــاه  المدمنــة  المــادة  علــى  للحصــول 

لعنــاء المحــب للوصــول إلــى مــن يحــب، المقارنــة 

تكـتمــل فــي تشــابه االعــراض النفســية والبدنيــة عنــد 

المحبيــن والمدمنيــن فهــل الوقــوع فــي )فــخ( الحــب 

يشــبه الوقــوع فــي فــخ االدمــان؟ االعــراض النفســية 

و عــدم 
أ
والبدنيــة عنــد امتنــاع عــن تنــاول المدمــن ا

فــي  تختلــف  والكنهــا  متشــابهة  عليــه  الحصــول 
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بــة، 
آ
شــدتها. االعــراض النفســية تشــمل القلــق، الكا

صعوبــة التركيــز والتفكيــر، واضطــراب نوم، البدنية 

ارتفــاع ضغــط  الصــداع،  الغزيــر،  العــرق  وتشــمل 

الــدم، خفقــان القلــب، والتقيــؤ واالرتعــاش، عــدم 
تنــاول المنبهــات قــد يــؤدي إلــى الشــعور بالخمــور 

والتعــب والنعــاس، المدمنــون معرضــون اكـثــر مــن 

واالمــراض  الفيروســي  الكبــد  التهــاب  إلــى  غيرهــم 

الجنســية ومنهــا االيــدز بســبب اســتعمال الحاقنــات 

الغيــر  الجنســية  الملوثــة والعالقــات  )الســرنجات( 

وجهــد  وقــت  إلــى  يحتــاج  االدمــان  عــالج  ســوية. 

نفســية  معانــاة  مــن  يصاحبــه  مــا  علــى  والصبــر 

المصادقــة  المدمــن  رغبــة  يتطلــب  وهــذا  وبدنيــة، 

العــالج. الخطــوة االولــى  فــي كل مراحــل  وتعاونــه 

المــادة  مــن  فطمــه  ثــم  المدمــن  بصحــة  العنايــة 

االدمــان،  شــدة   حســب 
ً
تدريجيــا و 

أ
ا  

ً
انيــا المدمنــة 

بعــد  مستشــفى.  فــي  ذلــك  يتــم  ان  االفضــل  ومــن 

 
ً
وعائليــا  

ً
نفســيا المــدن  تاهيــل  فــي  الشــروع  ذلــك 

االدمــان  مــن  التعافــي  طريــق   .
ً
واجتماعيــا  

ً
ومهنيــا

الطبيةواالجتماعيــة  والرعايــة  كـثيــرة  مطبــات  فيــه 

يمــر  التــي  االلزمــات  عنــد  تكــون جاهــزة  ان  يجــب 

تقــدر  والمنبهــات  المخــدرات  تجــارة  المدمــن.  بهــا 

تــزرع   ،
ً
ســنويا الــدوالرات  مــن  المليــارات  بــاالف 

نباتاتهــا الشــعوب الفقيــرة )لتنتشــي( بهــا الشــعوب 

الغنيــة، ولتكــدس دوالراتهــا العصابــات المنظمــة، 

لتنامــي  مســتمر  ازدهــار  فــي  التجــارة  هــذه  رواج 

انتشــارها  مــن  الحــد  وصعوبــة  المســتهلكين، 

لســهولة نقلهــا وللتواطــؤ بيــن العصابــات المصــدرة 

ومنظمــات  السياســة  فــي  المشــتغلين  وبعــض 

مكافحــة المخــدرات الرســمية وغيــر الرســمية ومنهــا 

الكـثيــر  المدمنــات يســتعملها  الشــرطة والجمــارك. 

النفــوذ السياســي واالقتصــادي وخاصــة  مــن ذوي 

مريــكا. رب مــن يســال اذا كانــت المشــروبات 
أ
فــي ا

الكحوليــة والتدخيــن الســجائر لهمــا اضــرار صحيــة 

مــن  يحــد  و 
أ
ا تمنــع  لــم  فلمــاذا  واســعة  واقتصاديــة 

بــه  تتمتــع  الــذي  النفــوذ  هــو  الجــواب  اســتعمالها؟ 

الشــركات المصنعــة مــن خــالل الرشــاوي والفســاد 

السياســي وخاصــة فــي الغــرب. مــن ســخرية القــدر 

 مــن تصحيــح 
ً
ان المســتهلك الغربــي )البطــران( بــدال

اللــوم  يضــع  للمدمنــات  ونهمــه  المنحــرف  ســلوكه 

علــى المــزارع الفقيــر ويتهمــه بالفســاد. الفــرد الغربــي 

يدخــن المدمنــات بفمــه ويستنشــقها بانفــه ويزرقهــا 

بوريــده وبعــد ذلــك يلــوم االخريــن علــى زراعتهــا النــه 

المدلــل. الطفــل 
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نقاط القوة في الدستور
 الدائم للعراق

الدكتور حسن الياسري
مستشار لجنة كتابة الدستور

رئيس هيأة النزاهة 
عضو مجلس النوب

لقــد غــاب الدســتور الدائــم عــن المشــهد 

عالن الجمهورية  الدستوري العراقي منذ اإ

ذ شــهد العــراق دســاتير  فــي هــذا البلــد، اإ

مطامــع  تمثــل  كانــت  مؤقتــة  جمهوريــة 

دون  المســتبدين،  حــالم 
أ
وا الحــكام، 

مــال الشــعب العراقــي 
أ
لــى ا ان تلتفــت اإ
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نقاط القوة في الدستور
 الدائم للعراق

لــم  الســابقة  العراقيــة  الدســاتير  ان  اخــر  بمعنــى 

تمثــل ادنــى مصلحــة للشــعب العراقــي، االمــر الــذي 

احــدث فجــوة وهــوة واســعة بيــن المواطــن العراقــي 

مــن جهــة، والدســتور الــذي يحكمــه مــن جهــة ثانيــة 

ن وفــي اعقــاب ســقوط النظــام البائــد فقــد الــى 
آ
واال

دســتوره  يكـتــب  ان  نفســه  علــى  العراقــي  الشــعب 

بيــده، عبــر مجموعــة منتخبــة مــن قبلــه، إذ جــرت 

عــن  ســفرت بدورهــا 
أ
ا التــي  التشــريعية  االنتخابــات 

)اللجنــة  عنــه  انبثقــت  منتخــب  برلمــان  تكويــن 

خــذت علــى عاتقهــا 
أ
الدســتورية( تلــك اللجنــة التــي ا

فكـتــب  الدائــم،  العراقــي  الدســتور  كـتابــة  مهمــة 

عــام. باســتفتاء  الشــعب  واقــره  الدســتور 

امتــاز بايجابيــات  قــد  الدائــم  ان الدســتور العراقــي 

كـثيــرة، وعناصــر قــوة متعــددة.

المالبســة  الظــروف  االعتبــار  بعيــن  خــذ 
أ
اال ومــع 

لكـتابــة الدســتور الدائــم، فإننــا نســتطيع ان نجمــل 

تلــك االيجابيــات، وعناصــر القــوة بالنقــاط التاليــة:

يدي الشعب:
أ
: انه دستور كـتب با

ً
اوال

ابــان  الصــادر  العراقــي  الدســتور  اســتثنينا  إذا 

الحكــم الملكــي فــي عــام 1925 م فإننــا نالحــظ كل 

الشــعب،  يــدي 
أ
با تكـتــب  لــم  تلتــه  التــي  الدســاتير 

كانــت  وقــد  الحاكمــة،  الفئــة  يــدي 
أ
با كـتبــت  بــل 

زمنــة، ومــن هنــا 
أ
هــذه الفئــة مســتبدة كل تلــك اال

جــاءت هــذه الدســاتير معبــرة عــن مطامــح ومطامــع 

الحــكام دون النظــر  إلــى مصلحــة الشــعب العراقــي 

مــره، فــكان الدســتور دســتور حاكــم
أ
المغلــوب علــى ا

مستبد، ال دستور منظم للحكم ويرعى المؤسسات 

الدســتورية التــي تصــب فــي خدمــة الشــعب، وهــذا 

مــا يمكــن مالحظتــه فــي كل دســاتير تلــك الحقبــة 

 1958 لعــام  الجمهــوري  النظــام  بدســتور   
ً
ابتــداءا

 
ً
 بدســاتير 1963 و 1964و 1968 وانتهــاءا

ً
ومــرورا

بدســتور البعــث البائــد الصــادر فــي عــام 1970 م.

الــذي  الدائــم  العراقــي  الدســتور  إلــى  اذا جئنــا  امــا 

م.   2005 فــي  باالســتفتاء  العراقــي  الشــعب  اقــره 

هــو  الدســتور  هــذا  ان  جلــي  بشــكل  نالحــظ  فإننــا 

بنــاء الشــعب العراقــي ممــا ال 
أ
يــدي ا

أ
دســتور كـتــب با
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، إذ انــه كـتــب عبــر ممثلــي الشــعب 
ً
مثيــل لــه ســابقا

المنتخبين)الجمعيــة الوطنيــة( فكانــت النتيجــة ان 

يــد عراقيــة مخلصــة وبافــكار عراقية 
أ
كـتــب الدســتور با

العــراق  بــان  واضــح  تصريــح  ذلــك  وفــي  خالصــة، 

بنــاؤه ال حكامــه.
أ
الجديــد هــو العــراق الــذي يؤسســه ا

: انه دستور كـتب بطريقة ديمقراطية:
ً
ثانيا

لقــد تمــت كـتابــة هــذا الدســتور بطريقــة ديمقراطيــة، 

نــه 
أ
بــل لعلنــا ال نجانــب الصــواب وال نبالــغ إذا قلنــا با

فــي  الطــرق ديمقراطيــة  كـثــر 
أ
ا تعــد   كـتــب بطريقــة 

العالــم، ذلــك انــه قــد وضــع بطريقــة الجمــع والمــزج 

واالســتفتاء  سيســية 
أ
التا »الجمعيــة  طريقتــي  بيــن 

الدســتوري«

جــرت  قــد  تشــريعية  انتخابــات  ان  ذلــك  وبيــان 

فــي  الشــعب  ممثلــي  اختيــار  لغــرض  العــراق  فــي 
الدســتور  مســودة  ســيكـتبون  الذيــن  البرلمــان، 

مــن  السياســية  الغالبيــة  ان  يعنــي  وهــذا  الدائــم. 

كانــون  مــن  الثالثيــن  فــي  جــرت  التــي  االنتخابــات 

سيســية 
أ
الثانــي عــام 2005 م هــي اختيــار جمعيــة تا

خــذ علــى عاتقهــا مهمــة كـتابــة مســودة الدســتور، 
أ
تا

هــي مجلــس  الجمعيــة  هــذه  كــون  عــن   
ً
هــذا فضــال

المرحلــة  ابــان  التشــريعات  بســن  يقــوم  تشــريعي 

سيســية( 
أ
االنتقاليــة. وهــذه الطريقــة )الجمعيــة التا

تعــد مــن الطــرق الديمقراطيــة فــي كـتابــة الدســاتير 

المتقدمــة. الــدول  بعــض  بهــا  خــذ 
أ
تا والتــي 

لكـتابــة  االليــة  بهــذه  العراقــي  الشــعب  يكـتــف  لــم 

خــرى 
أ
ا باليــة  خــذ 

أ
اال اثــر  بــل  الدائــم،  دســتورهم 

)االســتفتاء  اليــة  هنــا  بهــا  ونعنــي  ولــى، 
أ
لال مكملــة 

الدســتوري(. ان االســتفتاء الدســتوري يعنــي بكلمــة 
الدســتور  إقــرار  فــي  الفصــل  القــول  ايــكال  موجــزة 

إلــى الشــعب نفســه، فهــو الــذي يقــرر قبــول مســودة 

الجهــة  عــن  النظــر  وبصــرف  رفضهــا،  و 
أ
ا الدســتور 

المســودة. بصياغــة  قامــت  التــي 

ومــن هنــا فــان طريقــة )االســتفتاء الدســتوري( تعــد 

 فــي صياغــة 
ً
خــرى مــن الطــرق المتقدمــة جــدا

أ
هــي اال

مــم المتحضــرة.
أ
الدســاتير لــدى اال

الدســتور العراقــي بموجــب  بعــد ان تمــت صياغــة 

المســودة  عــرض  تــم  سيســية( 
أ
التا )الجمعيــة  اليــة 

فيهــا  رايــه  بيــان  لغــرض  العراقــي  الشــعب  علــى 

اقــر  ولقــد  الدســتوري(،  الشــعبي  )االســتفتاء  عبــر 

 مــن 
ً
الشــعب العراقــي المســودة بنســبة عاليــة جــدا

ذلــك  ان   .  %80 ال  قاربــت  المصوتيــن  صــوات 
أ
ا

مريــن:
أ
ا لــى  اإ االشــارة  يعنــي 

عــن   
ً
راضيــا الشــعب  كان  لقــد  ول: 

أ
اال مــر 

أ
اال  -1

سيســية )الجمعيــة 
أ
عمــل ممثليــه فــي الجمعيــة التا

 )اللجنــة الدســتورية( المنبثقــة 
ً
الوطنيــة( وتحديــدا

عضــاء اللجنــة كانــوا يكـتبــون مــا يعــد 
أ
عنهــا، وان ا

الشــعب. وطموحــات   
ً
منســجما

هــو  غلبــه 
أ
با العراقــي  الشــعب  ان  الثانــي:  مــر 

أ
اال  -2

راض عــن الدســتور، اذ ال يمكــن ان يحظــى دســتور 

فــي  المطلقــة  االغلبيــة  ان  بــل  الجميــع،  بموافقــة 

بــت عليــه شــعوب العالــم، فمــا 
أ
ذلــك تكـفــي، ومــا دا

مــر 
أ
غلبيــة الثلثيــن، اال

أ
غلبيــة هــي ا

أ
بالــك اذا كانــت اال

بــان ادعــاءات  القــول  إلــى  الــذي يفضــي بالضــرورة 

البعــض مــن ان الشــعب العراقــي يرفــض )الفدرالية( 
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و ان هــذا الدســتور )ســيجزئ البلــد( ومــا إلــى ذلــك 
أ
ا

مــن ادعــاءات ال تمثــل اال قائليهــا وال تمثل الشــعب.

ان شــعوب العالــم تفتخــر بدســاتيرها التــي تكـتــب 

»الجمعيــة  المتقدمتيــن  الطريقتيــن  مــن  بواحــدة 

الدســتوري« فكيــف اذا  سيســية« و«االســتفتاء 
أ
التا

 مــا قــد كـتــب عبــر هاتيــن الطريقتيــن 
ً
كان دســتورا

، وتلــك منقبــة قلمــا تحققــت.
ً
معــا

ولوية للشعب
أ
عطى اال

أ
: انه دستور ا

ً
ثالثا

ان مــن يطلــع علــى هــذا الدســتور يالحــظ بشــكل 

ولوية 
أ
ولويــة، تلك اال

أ
عطــى الشــعب ا

أ
جلــي، انــه قــد ا

بــل والعلويــة قــد تمثلــت فــي مواطــن عديــدة، منهــا:

1- لقــد جعــل الدســتور الشــعب مصــدر الســلطات 

ســاس شــرعيتها، وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــة 
أ
وا

المتعلــق  ول 
أ
اال البــاب  فــي  الــواردة   )5( المــادة 

بقولهــا: ساســية 
أ
اال بالمبــادئ 

الســلطات  مصــدر  والشــعب  للقانــون،  »الســيادة 

المباشــر،  الســري  باالقتــراع  يمارســها  وشــرعيتها، 

الدســتورية(. مؤسســاته  وعبــر 

الســلطة  كـفــة  يرجــح  ان  الدســتور  حــاول  لقــد   -2

التنفيذيــة،  الســلطة  علــى  »البرلمــان«  التشــريعية 

فــي ذلــك إشــعار إلــى ان الســلطة التشــريعية مــا هــي 

فــي حقيقتهــا اال ســلطة منتخبــة مــن قبــل الشــعب 

باالقتــراع المباشــر، فهــي اذا تمثــل إرادة الشــعب، 

علــى  العلويــة  لهــا  تكــون  ان  ينبغــي  اإلرادة  وهــذه 

 الديمقراطيــة 
أ
مــا ســواها، وفــي ذلــك اعمــال لمبــدا

بهــى صــوره.
أ
با

: انه دستور راعى وحافظ على وحدة العراق:
ً
رابعا

 الفدراليــة 
أ
قــد يعلــم الجميــع ان الدســتور اخــذ بمبــدا
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ونــص عليهــا بشــكل واضــح. لكــن قــد التبــس علــى 

للبلــد،  تجزئــة  ذلــك  فــي  اّن  فظــن  مــر 
أ
اال البعــض 

بضــرورة  نقــول  هنــا  ونحــن  للعــراق،   
ً
وتقســيما

إلــى  وليــس  الدســتور،  نصــوص  إلــى  االحتــكام 

لــه  ليــس  و تخوفاتــه مــن شــيئ 
أ
ا البعــض  تعليقــات 

صــل يتمثــل بنصــوص الدســتور 
أ
اســاس، اذ ان اال

ذاتــه.
 وفي هذا المقام ال يســعنا ســوى القول ان الدســتور 

، وراعــى 
ً
 وشــعبا

ً
الدائــم قــد حافــظ علــى العــراق ارضــا

علــى  نســتند  ذلــك  فــي  ونحــن  الوطنيــة،  الوحــدة 

تيــة:
آ
دلــة اال

أ
اال

بهــا  اســُتهل  التــي  المــادة  نــص  إلــى  بالرجــوع   -1

ولــى فإننــا نالحــظ 
أ
الدســتور، ونعنــي بهــا المــادة اال

انهــا  اذا  قلنــاه،  مــا  علــى  صراحــة  نصــت  قــد  انهــا 

تــي: »جمهوريــة العــراق دولــة اتحادية 
أ
نصــت علــى اال

واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم 

فيهــا جمهــوري نيابــي )برلمانــي( ديمقراطــي، وهــذا 

العــراق« الدســتور ضمــان لوحــدة 

تي:
أ
ومن هذا النص يمكن استنتاج اال

- ان جمهوريــة العــراق هــي عبــارة عــن دولة اتحادية 
أ
ا

واحدة، ال مجموعة دول مستقلة.

الضمــان  هــي  الملزمــة  الدســتور ونصوصــه  ان  ب- 

العــراق وعــدم تجزئـتــه. ول لوحــدة 
أ
اال

الشــكل  إلــى  تحــول  قــد  العــراق  كــون  ان  ج- 

.
أ
تجــزا قــد  البتــة  يعنــي  ال  )الفدرالــي(  االتحــادي 

2- ان مــن يطلــع علــى صيغــة اليميــن الدســتورية 

عضــو  علــى  ينبغــي  والتــي  الدســتور.  فــي  الــواردة 

البرلمان ان يتلوها قبل مباشــرة عمله، وكذا ينبغي 

علــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء ان 

يقســموا بهــا قبــل مباشــرتهم عملهــم. فانــه يالحــظ 

ولئــك بضــرورة 
أ
ا ان هــذه الصيغــة تحتــم علــى كل 

واســتقالله  العــراق وســالمته  علــى وحــدة  الحفــاظ 

وســمائه  رضــه 
أ
ا ســالمته  علــى  والســهر  وســيادته 

مــور ذكرتهــا 
أ
ومياهــه وثرواتــه، ومــا إلــى ذلــك مــن ا

صيغــة اليميــن المنصــوص عليهــا فــي المــادة )48( 

مــر الــذي يؤكــد حقيقتيــن اثنتيــن:
أ
مــن الدســتور، اال

ولــى: ان صيغــة اليميــن الدســتورية قــد 
أ
الحقيقــة اال

كــدت بشــكل قاطــع ان العــراق هــو دولــة واحــدة 
أ
ا

و مقســمة.
أ
غيــر مجزئــة ا

بعــد  تشــكل  اليميــن  صيغــة  ان  الثانيــة:  الحقيقــة 

وحــدة  علــى  الحفــاظ  مــن ضمانــات  مهمــة  ضمانــة 

وســالمته. العــراق 

3- ان مــن يراجــع )64( مــن الدســتور والمخصصــة 

دوره  إلــى  واإلشــارة  الجمهوريــة  برئيــس  للتعريــف 

 ان هــذا النــص قــد القــى 
ً
الدســتوري، يالحــظ جليــا

علــى عاتــق رئيــس الجمهوريــة مهمــة الحفــاظ علــى 

راضيــه، اذ 
أ
اســتقالل العــراق، وســيادته، وســالمة ا

جــاء النــص باالتــي:

»رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة ورمــز وحــدة 

الوطــن، يمثــل ســيادة البــالد، ويســهر علــى ضمــان 

اســتقالل  علــى  والمحافظــة  بالدســتور،  االلتــزام 

راضيــه، 
أ
ا العــراق، وســيادته، ووحدتــه، وســالمة 

 الحــكام الدســتور«.
ً
وفقــا

 للحديــث عــن 
ً
4- لقــد جــاء البــاب الرابــع مخصصــا
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لنعلــم  واننــا  االتحاديــة،  الســلطات  اختصاصــات 

بضــرورة  القائلــة  بالطريقــة  اخــذ  قــد  الدســتور  بــان 

تحديد اختصاصات السلطات االتحادية المركزية، 

قاليــم، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة 
أ
وتــرك مــا دونهــا لال

ثانية، فاننا نالحظ ان الدستور قد القى على عاتق 

هــي  تلــك  مهمــة،  مســؤولية  االتحاديــة  الســلطات 

المتمثلــة بضــرورة قيــام الســلطاتاالتحادية المركزيــة 

بالحفــاظ علــى وحــدة العــراق وســالمته واســتقالله 

هــذه ســيادته، فلقــد نصــت المــادة )106( الــواردة 

فــي الرابــع مــن الدســتور علــى االتــي:

»تحافــظ الســلطات االتحاديــة علــى وحــدة العــراق 

وســالمته واســتقالله وســيادته ونظامــه الديمقراطــي 

علــى  بالحفــاظ  المتعلقــة  النصــوص  االتحــادي« 

االتيــة:  النتائــج  نســتنج  ان  يمكــن  العــراق  وحــدة 

هــذه: ومــن كل

واســتقالله  العــراق  وحــدة  الدســتور  كـفــل  لقــد   -
أ
ا

راضيــه.
أ
ا وســالمة  وســيادته 

ب- ان مــا اثــار مخــاوف البعــض مــن مســالة التجزئــة 

والتقســيم انمــا تتمثــل بالبــاب الخامــس المخصــص 

فــي  الفدراليــة.  اقــر  والــذي  االقاليــم«  »ســلطات  لـــ 

لــم  البــاب  هــذا  ان  فيــه  نالحــظ  الــذي  الوقــت 

عــن  االنفصــال  لالقاليــم  يجيــز  نــص  ي 
أ
ا يتضمــن 

 علــى ذلــك فــان مســالة 
ً
سيســا

أ
الدولــة االتحاديــة، وتا

مــر غيــر 
أ
انفصــال اقليــم مــا ) ال ســامح هللا ( يعــد ا

ســائغ مــن الناحيــة الدســتورية بــل وممنــوع. ومــن 

ي انفصــال يعــد امــرا مخالفــا للدســتور.
أ
هنــا فــان ا

ج- لقــد حــاول الدســتور ان يضــع الضمانــات التــي 

تحفــظ وحــدة العــراق والتــي ســبقت اإلشــارة إليهــا 

هنالــك  ان  بــل  بذلــك  االكـتفــاء  يعنــي  ال  وهــذا 

خــالل  مــن  توضــع  ان  يمكــن  خــرى 
أ
ا ضمانــات 

التشــريعات الفرعيــة، ومــن خــالل إيمــان الشــعب 

عليهــا. الحفــاظ  وضــرورة  بوحدتــه  العراقــي 

قلية:
أ
غلبية وا

أ
 انه دستور لم يفرق بين ا

ً
خامسا

 
أ
مبــدا قــرت 

أ
ا التــي  الدســاتير  مــن  الكـثيــر  هنالــك 

ســمتها 
أ
قليات معينة ا

أ
شــارت إلــى وجــود ا

أ
غلبيــة. وا

أ
اال

قليــات« . ببــل لعــل ثمــة دســاتير لــم تشــر إلــى 
أ
بـــ »اال

قليــات.
أ
ي حــق يمكــن ان تتمتــع بــه تلــك اال

أ
ا

مــن  الدائــم  الدســتور  موقــف  معرفــة  ردنــا 
أ
ا واذا 

هــذه المســالة فإننــا نجــد ان هــذا الدســتور قــد نظــم 

بنــاء الشــعب العراقــي، 
أ
الحقــوق والحريــات لــكل ا

قليــة، 
أ
وا غلبيــة 

أ
ا بيــن  ن 

أ
الشــا هــذا  فــي  يفــرق  ولــم 

باالتــي: يتمثــل  الــكالم  هــذا  علــى  ودليلنــا 

قليــة« 
أ
1- ان هــذا الدســتور لــم يســتخدم مصطلــح »ا

غلبيــة« ومــن هنــا فإننــا نعجــب مــن 
أ
إزاء مصطلــح »ا

نــه ذكــر مصطلــح 
أ
راء التــي تنقــد الدســتور ال

آ
بعــض اال

ان  حيــن  فــي  البعــض،  علــى  طلقهــا 
أ
وا قليــة« 

أ
»ا

 ،
ً
اطالقــا المصطلــح  ذلــك  يســتخدم  لــم  الدســتور 

نهــم 
أ
ا علــى  للجميــع  ينظــر  ان  حــاول  نــه 

أ
ال وذلــك 

فحســب. عراقييــن 

والحريــات  الحقــوق  الدســتور  عطــى 
أ
ا ان  بعــد   -2

لجميــع العراقييــن فانــه وامعانــا فــي مراعــاة بعــض 

دينيــة  و 
أ
ا قوميــة  اقليــة  تشــكل  التــي  ــف  الطوائـ

ذكرهــم  قــد  المندائييــن،  والصابئــة  كالمســيحيين 

كيــد علــى ضــرورة 
أ
علــى وجــه الخصــوص وذلــك للتا
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يعبــر عنهــم بمصطلــح  ان  مراعــاة حقوقهــم، دون 

مــن   )2( المــادة  عليــه  نصــت  مــا  وهــذا  قليــة« 
أ
»ا

. إذ ورد فــي هــذا البنــد مــا 
ً
الدســتور فــي البنــد ثانيــا

تــي:
أ
يا

كامــل  ويضمــن  كمــا   ... الدســتور  هــذا  يضمــن 

الحقــوق الدينيــة لجميــع اإلفــراد فــي حريــة العقيــدة 

واالزيدييــن،  كالمســيحيين،  الدينيــة  والممارســة 

المندائييــن. والصابئــة 

عطــى الحريــة 
أ
  هــذا علــى الرغــم مــن ان الدســتور قــد ا

فــي العقيــدة والممارســة الدينيــة لجميــع العراقييــن 

فــي نصــوص اخــرى، لكــن هنــا اراد ان يحــرص علــى 

مراعــاة هــؤالء، دون ان يخدشــهم بتعبيــر »اقليــة«.

الخامــس  البــاب  مــن  الرابــع  الفصــل  جــاء  لقــد   -3

مخصصا لما يسمى »االدارات المحلية«، وقد نص 

هــذا الفصــل علــى ضــرورة ضمــان الحقــوق االداريــة 

للقوميــات  والتعليميــة  والثقافيــة  والسياســية 

واالشــوريين،  والكلــدان  كالتركمــان،  المختلفــة 

ومــا إلــى ذلــك، اذ جــاءت المــادة )121( بالنــص 

اإلداريــة  الحقــوق  الدســتور  هــذا  يضمــن   « االتــي: 

للقوميــات  والتعليميــة  والثقافيــة  والسياســية 

واالشــوريين،  والكلــدان  كالتركمــان،  المختلفــة 

وســائر المكونــات االخــرى، وينظــم ذلــك بقانــون«.

ان  دون  الشــعب  ابنــاء  جميــع  يراعــي   
ً
دســتورا ان 

يمثــل  ومــن  اغلبيــة  منهــم  يمثــل  مــن  بيــن  يفــرق 

اقليــة. الريــب فيــه انــه دســتوٌر يتمتــع بعنصــر قــوي 

فــي هــذا الشــان.

: انه دستور احترم الهوية االسالمية 
ً
سادسا

للشعب العراقي:

ابنــاء  مــن   %98 العــراق  فــي  المســلمون  يمثــل 

ن مــدى قبوليــة الدســتور انمــا 
أ
شــعبه، ومــن هنــا فــا

دون  االســالمية،  للهويــة  بمراعاتــه   
ً
ساســا

أ
ا ترتبــط 

القــول   لغيــر المســلمين، اذ تقــدم 
ً
ان يعنــي هــدرا

ان الدســتور فــي هــذا الشــان قــد كـفــل للجميــع وزاد 

المســلمين. لغيــر  بالنســبة  الكـثيــر  عليهــا شــيء 

مــن   )2( المــادة  جــاءت  قفــد  ذلــك  علــى   
ً
وبنــاءا

المخصــص  االول  البــاب  فــي  الــواردة  الدســتور 

االتيــة: الحقائــق  بالنــص علــى  للمبــادئ االساســية 

1- ان االســالم هــو ديــن الدولــة الرســمي، ومصــدر 

اســاس للتشــريع وليــس هــو المصــدر الوحيــد .

2- ال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع ثوابــت احــكام 

قانــون  ســن  يجــوز  ال  الوقــت  نفــس  وفــي  االســالم 

و يتعــارض مــع 
أ
يتعــارض مــع مبــادئ الديمقراطيــة، ا

الحقــوق والحريــات.

3- ان هــذا الدســتور يضمــن الحفــاظ علــى الهويــة 

عيــن  وفــي  العراقــي،  الشــعب  لغالبيــة  االســالمية 

الوقــت فانــه يضمــن كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع 

االفــراد االخريــن.

ان مجيــئ الدســتور بهــذه الحقائــق يمثــل عنصــر قــوة 

 
ً
لــه، ذلــك ان الدســتور ال يمكــن ان يكــون مقبــوال

مــن ابنــاء الشــعب العراقــي المســلمين مــا لــم يضمــن 

هويتهــم االســالمية، وهــذا مــا درجــت عليــه اغلبيــة 

مســتوى  إلــى  تــرق  لــم  والتــي  العربيــة،  الدســاتير 
هــذا الدســتور فــي هــذا الشــان مــن حيــث ان دســتور 

العراقــي قــد ضمــن الحقــوق كافــة لغيــر المســلمين 
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دون تمييــز.

: انه دستور لم يخرج عن المحيط العربي
ً
سابعا

مــة العربيــة هــي مــن المســائل 
أ
ان مســالة االنتمــاء لال

المتعلقــة بالواقــع التاريخــي والجغرافــي، وليســت 

االســاس.  بحســب  الدســتورية  المســائل  مــن  هــي 

ن هــذا الدســتور قــد اشــار إلــى انالعــراق 
أ
ومــع ذلــك فــا

هــو جــزء مــن محيطــه العربــي عنــد االشــارة إلــى ان 

العــراق هــو عضــو مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول 

العربيــة، وهــذا مــا اشــارت اليــه المــادة )3( والتــي 

وضعــت المبــادئ االساســية للدســتور.

: دستور نظم كل الحقوق والحريات:
ً
ثامنا

قــد  الدســتور  هــذا  ان  مبالغــة  دون  القــول  يمكــن 

نظــم كل الحقــوق التــي يتمتــع بهــا العراقــي، وكل 

يمارســها. التــي  الحريــات 

فلقــد خصــص الدســتور البــاب الثانــي منــه لبحــث 

 بيــن 
ً
)الحقــوق والحريــات( فجــاء هــذا البــاب ضامــا

دفتيــه ثالثيــن مــادة تعلقــت بــكل حــق وبــكل حريــة 

تــارة   
ً
مواطنــا بوصفــه  للمواطــن  تعطــى  ان  يمكــن 

 تــارة اخــرى.
ً
وبوصفــه انســانا

ان الحقــوق والحريــات التــي نظمهــا هــذا الدســتور 

ُتعــد رائــدة وفريــدة مــن نوعهــا لــو قورنــت بالدســاتير 

 . العربيــة  البــالد  بدســاتير  و 
أ
ا الســابقة  العراقيــة 

 يمكــن ابــداء عناصــر القــوة فــي بــاب الحقوق 
ً
وعمومــا

والحريــات فــي الدســتور العراقــي باالتــي:

 يتمتــع بــه 
ً
1- لقــد نظــم الدســتور كل مــا يعــد حقــا

الفــرد، وحريــة يمارســها فــي ســلوكه.

2- لقــد تطــرق الدســتور إلــى كل الحقــوق والحريــات 

النــص  عــن  الفــرد عمومــا، فضــال  بهــا  يتمتــع  التــي 

علــى الحقــوق االخــرى الخاصــة بالعراقــي. ومــن هنــا 

بالحقــوق  المتعلــق  الثانــي  البــاب  تقســيم  تــم  فقــد 

منهــا  االول  خصــص  فصليــن،  إلــى  والحريــات 

الحقــوق  ووزعــت  للحريــات،  والثانــي  للحقــوق، 

إلــى حقــوق مدنيــة وسياســية، وحقــوق اقتصاديــة 

وثقافيــة. واجتماعيــة 

وهــذا  المصطلحــات،  اســتعمال  فــي  الدقــة   -3

الفــاظ  مــن  ورد  مــا  ن 
أ
بشــا مالحظتــه  يمكــن  مــا 

كالفــاظ:  خــاص،  معنــى  منهــا  لــكل  متباينــة، 

الفــرد، والعراقــي، والمواطــن، ومــا إلــى ذلــك مــن 

مصطلحــات ربمــا التبســت علــى البعــض ممــن لــه 

، فــي حيــن انهــا فــي 
ً
يفقههــا فظنهــا منقصــة وضعفــا

وقــوة. منقبــة  المختصيــن  نظــر 

4- مــع ان هــذا الدســتور قــد حــاول التــص علــى كل 

الحقــوق والحريــات، فانــه فــي عيــن الوقــت راعــى 

الخصوصيــة العراقيــة، ولقــد تجلــى ذلــك مــن خــالل 

وضــع بعــض القيــود التــي ترعــى الــذوق العراقــي، وال 

تتعــارض مــع حقــوق االنســان، مثــال ذلــك مــا ورد 

فــي المــادة )36( التــي كـفلــت حريــة التعبيــر وحريــة 

االجتمــاع ومــا شــابه، بشــرط عــدم االخــالل بالنظــام 

موقــف  ينســجم  الــذي  االمــر  واالداب،  العــام 

الدســاتير فــي الــدول المتقدمــة.

وبهــذا الشــكل يكــون الدســتور العراقــي الدائــم قــد 

خطــى خطــوة متقدمــة فــي هــذا البــاب، االمــر الــذي 

اضفــى قــوة إلــى قوتــه.

: انه دستور مازج بين النظام الفدرالي 
ً
تاسعا
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ونظام االدارة الالمركزية:

علــى  الفدراليــة  يفــرض  لــم  الدســتور  هــذا  ان 

 
ً
المحافظــات العراقيــة بــل جعــل مــن الفدراليــة امــرا

 إلــى ســكان المحافظــة انفســهم، فــإذا اختــاروا 
ً
مــوكال

لالليــة   
ً
وفقــا بهــا  يتمتعــو  ان  لهــم  كان  الفدراليــة 

عــدم  اثــروا  واذا  الدســتور،  فــي  عليهــا  المنصــوص 

االخــذ بهــا، فــان لهــم صالحيــات كبيــرة يمارســونها 

عبــر نظــام االدارة الالمركزيــة المنصــوص عليهــا فــي 

خــذو 
أ
الدســتور، ذلــك ان ســكان محافظــة مــا قــد يا

ثــم يستشــعروا   بنظــام االدارة الالمركزيــة، 
ً
ابتــداءا

بــان هــذا النظــام ال يلبــي جميــع مطاليبهــم فيتحولــوا 

الــزام  ثمــة  يكــون  ان  دون  الفدرالــي،  النظــام  إلــى 

و ذاك.
أ
عليهــم ياخــذ هــذا النظــام ا
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