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 شــكلت مرحلــة مــا بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين فــي 2010/4/9 صفحــة جديــدة ومختلفــة فــي 
ــى  ــة عل ــية واالقتصادي ــة والسياس ــات المجتمعي ــة العالق ــي وطبيع ــي العراق ــام السياس ــكل النظ ش
المســتوى الداخلــي وعلــى مســتوى عالقــات العــراق بمحيطــه الخارجــي .. ولكــن هــذه المرحلــة بــكل 
تاريخيتهــا وأهميتهــا التصــق بهــا كــم كبيــر مــن األخطــاء واالزدواجيــة واكتنــف بعــض مفرداتهــا 
الغمــوض واإلبهــام .. تميــزت مرحلــة مــا بعــد الديكتاتوريــة الصداميــة بميــزات مهمــة علــى رأســها 

تعــدد األحــزاب وتعــدد اإلعــالم الحــر غيــر الحكومــي .
إن ابتــداء المرحلــة البرلمانيــة الجديــدة عمليــة زمنيــة ال تتكــرر إال كل أربعــة أعــوام لذا فإنها تكتســب 

اهميــة كبيــرة لــدى كل العراقييــن فالــكل يتطلــع ان تتحــول األربــع 
ســنوات المقبلــة مــن زمــن الــى تاريــخ، يــؤرخ الــى مرحلــة جديــدة ذات 
خصوصيــة جــادة تجعلهــا افضــل ممــا ســواها وتتميــز بكــم مضغــوط 

ومكثــف مــن التغيــرات والتطــورات والمنجــزات علــى كل االصعــدة.
إن هــذه اللحظــة المنتظــرة تبقــى جديــرة باهتمــام الجاديــن مــن 
السياســيين والمثقفيــن والمهموميــن بحركــة الزمــن الذيــن ينتابهــم 
هاجــس الخــوف مــن مــرور الزمــن دون الفعــل المؤثــر فــي بنــاء العــراق 
وتأهيلــه سياســياً  واقتصاديــاً واجتماعيــاً ، وهــي مهمة وطنيــة يتداعى 

لهــا كثيــرون ويصعــب علــى جهــة واحــدة القيــام بهــا.
وتبقــى مجلــة حــوار الفكــر المنبــر الديمقراطــي الحــر والمكلــف بفتــح 
ــية  ــا السياس ــف توجهاته ــية بمختل ــب السياس ــام النخ ــوار أم ــاب الح ب
العــراق  بهــا  يمــر  التــي  المحوريــة  القضايــا  لمناقشــة  والفكريــة 

ــي  ــام صانع ــكل اهتم ــي تش ــية الت ــن الرئيس والعناوي
ــن  ــن مثقفي ــا م ــن به ــغل المهتمي ــا تش ــة كم السياس

ــة. ــال دول ــزاب ورج ــادة أح ــن وق واكاديميي
ملحوظــة: تسلســل األســماء جــاء حســب أســبقية وصــول 

الــردود علــى األســئلة.. 
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ــو  ــن ه ــة والوط ــي للدول ــاء السياس ــل االنتم ــف تجع ــددة كي ــتويات متع ــية مس ــاءات السياس - لالنتم
ــاء األول؟ االنتم

داخــل المجتمــع العراقــي قــوى وتكوينــات اجتماعيــة وسياســية متعــددة، وال تعتبــر ظاهــرة التعددية 
ــات  ــا المجتمع ــة تعرفه ــرة عالمي ــي ظاه ــل ه ــط، ب ــي فق ــع العراق ــة بالمجتم ــة لصيق المجتمعي

المتقدمــة كمــا تعرفهــا البلــدان الناميــة.
يرتبــط المواطــن بالعديــد مــن االنتمــاءات التحتيــة )دون الدولة(..االنتمــاء لألســرة والعشــيرة والديــن 
والمذهــب والقوميــة والحــزب والنقابــة والرابطــة ...الــخ، وليــس هنــاك مــا يمنــع أن يعــزز المواطــن 

انتماءاتــه هــذه بشــرط أن يكــون انتمائــه لدولتــه محــل خيــار او مفاضلة 
واإلشــكالية التــي تعانــي منهــا بعــض المجتمعــات هــي عدم التناســق 
بيــن تلــك الدوائــر واالنتمــاءات ، أن قيمــة هــذه االنتمــاءات دون الدولــة 
ــي  ــة. وف ــوالء للدول ــع ال ــس م ــث تتناف ــوة بحي ــن الق ــا م ــون أحيان تك
اعتقــادي ان العناصــر الضروريــة لجعــل االنتمــاء السياســي للدولــة 
والوطــن هــو االنتمــاء األول هــي .. الحريــة .. والمســاواة أمــام القانــون 

ــة االجتماعيــة. ..والعدال

- كيــف نبنــي إســتراتيجية أمنيــة متكاملــة وفعالــة لــردع أعــداء 
العمليــة السياســية مــع مــا يشــوب األجهــزة األمنيــة مــن اختــراق 

وعــدم كفــاءة بعــض العناصــر واألجهــزة؟
اإلســتراتيجية األمنيــة بشــطريها الخارجــي و الداخلــي يجــب أن ترتكــز 

علــى نوعيــة مــن القــدرات ، قــدرة ايجابيــة تعنــي 
ــق  ــن طري ــي ع ــا السياس ــى هدفه ــة عل ــول الدول حص
تحقيــق النصــر ، وقــدرة ســلبية تعنــي تحقيــق الهــدف 
ــه  ــدو ومنع ــل الع ــر بش ــر المباش ــل غي ــق العم ــن طري ع
مــن األقــدام علــى الفعــل او رد الفعــل إزاء موقــف 
ــتعدادات  ــن االس ــة م ــود مجموع ــة لوج ــن ، نتيج معي
ــا ، ومعنــى ذلــك تحقيــق  التــي تشــكل تهديــدا كافي
نتيجــة ســيكولوجية عــن طريــق التهديــد وإجبــار العدو 
علــى المقارنــة بيــن حســاب المجازفةوالنتائــج المرجــوة 
ــة وبيــن الخــوف الناجــم مــن مخاطــر  منهــا مــن ناحي

ــة أخــرى. ــه مــن ناحي الصــراع ومجهوالت
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- تقتــرب عمليــة صنــع القــرار السياســي فــي 
ــوذج  ــة او نم ــد -النخب ــوذج القائ ــن نم ــراق م الع
القائــد المســيطر وهــذا يؤكــد عــدم ديمقراطيــة 
ــائل  ــات والوس ــي اآللي ــا ه ــي . م ــرار السياس الق

لتحقيــق ديمقراطيــة القــرار؟
أن سياســة ايــة دولــة تنطلــق مــن أدراك صانــع 
إدراكــه  اقتــرب  الواقع،وكلمــا  لحركــة  القــرار 
وتشــابكاته  تعقيداتــه  بــكل  الواقــع  لهــذا 
القائــم جــاءت سياســته  بالواقــع الموضوعــي 
أكثــر توافقــا ، وان نمــوذج القائــد –النخبــة او 
ــود  ــط وج ــذا النم ــن ه ــيطر يتضم ــد المس القائ
صانــع السياســة المســيطر الــذي يمكنــه أن يتخذ 
القــرارات بمفــرده دون الحاجــة الــى اخــذ مشــورة 
شــخصيات او مؤسســات معينــة ، وان هــذا النمط 
ــات ،  ــة دور المؤسس ــة ومحدودي ــم بالمركزي يتس
ــة  ــي عملي ــخاص ف ــوذ األش ــدى نف ــف م ويتوق
صنــع القــرار علــى عالقتهــم الشــخصية بالقائــد 

ــي. ــم الوظيف ــى موقعه ــس عل ولي
وعــدم ديمقراطيــة القــرار السياســي تتمثــل فــي 
تقليــل عــدد الحلقــات التــي يمــر مــن خاللهــا 
، ولضمــان ديمقراطيــة القــرار يجــب اعتمــاد 

ــا : ــاليب أبرزه ــات واألس ــن اآللي ــة م جمل
- توســيع درجــة المشــورة فــي عمليــة صنــع 
ــن  ــر م ــي يم ــات الت ــدد الحلق ــادة ع ــرار وزي الق

خاللهــا .
- تقوية دور المؤسسات واألجهزة التنفيذية .

ــزة  ــة ألجه ــة الحرك ــي حري ــبي ف ــيع نس - توس
ومؤسســات صنــع القــرارات التنفيذيــة.

او مــا  الــى أســلوب المفاجــأة  الميــل  - عــدم 
الكهربائيــة((. ))الصدمــة  بأســلوب  يســمى 

- تخضــع أجنــدة السياســة الخارجيــة بصفــة 
األوســطي  والشــرق  اإلقليمــي  والشــرق  عامــة 
بصفــة خاصــة لجــدل متكــرر حــول مــدى مالءمة 
الجوهريــة  الطــرق  لمصالــح  السياســة  هــذه 

..كيــف تعلقــون؟
ــة  ــات السياس ــن مكون ــة بي ــة جدلي ــاك عالق هن
الخارجيــة أليــة دولــة ويبيــن مــدى تناســبها 
مــع قــدرات تلــك الدولــة. ومســالة مــدى مالئمــة 
أجنــدة السياســة الخارجيــة للعــراق مــع مصالحــه 
لتقديــرات  بطبيعتهــا  تخضــع  الجوهريــة 
متضاربــة مــن زاويــة حســاب المكســب والخســارة 
ــرات  ــذه التقدي ــف ه ــي أن تختل ــن الطبيع ، وم
بحســب المنطلقــات الفكريــة واإليديولوجيةلمن 
يقــوم بالتقييــم ، وعلــى الرغــم مــن وقــوف 
ــراق  ــي الع ــة ف ــية الفاعل ــوى السياس ــم الق معظ
ــة  ــن مصلح ــالق م ــة واالنط ــة وطني ــى أرضي عل
العــراق الوطنيــة أيضــا ، فــان ذلــك لــم يخفــف 
مــن االنقســام حــول أجنــدة السياســة الخارجيــة 
العراقيــة ومكوناتهــا ، وبشــكل أكثــر حــدة حــول 
أهميــة وترتيــب أولويــات السياســة الخارجيــة 
األوســطي  والشــرق  اإلقليمــي  الوضــع  تجــاه 

ــي . والدول

واضــح  حضــور  الخارجــي  للعامــل  أصبــح   -
فــي مالبســات األزمــة السياســية فــي العــراق 
الخــارج  دور  عالنيــة  منظــور  مــن  خصوصــاُ 

تعلقــون؟ كيــف   .. حضــوره  وانكشــاف 
جــزء مهــم مــن األزمــة السياســية التــي تمــر 
بهــا البــالد خاضــع العتبــارات إقليميــة ودوليــة 
الداخليــة  المعطيــات  بيــن  للتفاعــل  وكان   ،
تأثيــر  الخارجيــة  البيئــة  ومعطيــات  لالزمــة 
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ــن  ــا الراه ــة وتطوره ــرورة األزم ــي صي ــم ف مه
ــة  ــوط المزدوج ــراق للضغ ــرض الع ــث يتع ، حي
ومــن  الخــارج  ومــن  اعلــى  مــن   ، والمتزامنــة 
األســفل مــن الداخــل فــي آن واحــده ، مــن خــالل 
بعــض اطــرأف العمليــة السياســية التــي بــدأت 
ــى  ــة ال ــوى إقليمي ــة ق ــن رغب ــا م ــتمد قواته تس
أضعــاف النظــام السياســي الجديــد فــي العــراق 
العمليــة  حركتهــا  اإلطــراف  هــذه  وتبنــي   ،
علــى ســاس التكيــف مــع سياســات هــذه القــوى 
الجوهــري  المتغيــر  هــو  وهــذا   . اإلقليميــة 
الــذي أدى فــي واقــع األمــر الــى اســتمرار األزمــة 

السياســية وتدهــور الوضــع األمنــي .
ونــادراُ مــا يعمــل العامــل الخارجــي باتجــاه 
او  مشــكلة  تســوية  او  إنهــاء  لصالــح  ايجابــي 
ــث  ــي . حي ــم ونهائ ــكل دائ ــي بش ــالف داخل خ
المتدخــل مصالــح  الخارجــي  للطــرف  يكــون 
معينــة هــي التــي تشــكل الدافــع األساســي وراء 
تدخلــه ، كمــا أن جــود طــرف خارجــي متدخــل 
يســتحضر بالضــرورة أطــراف خارجيــة أخــرى 
ــارات متعلقــة  ــح واعتب ــس لديهــا مصال ــا لي ربم
باألزمــة ، وانمــا لحســابات متعلقــة بالطــرف 
الخارجــي الــذي تدخــل مــع األزمــة وحســبما 
المرتبطــة  والحســابات  التوازنــات  تقتضيــه 
ــذا  ــة . وهك ــة باألزم ــي والمحيط ــد اإلقليم بالبع

تتحــول األزمــة لســاحة تتقاطــع فيهــا األدوار 
. الخارجيــة 

التفاعــالت  أفرزتهــا  التــي  الظواهــر  مــن   -
الصراعيــة بيــن أطــراف العمليــة السياســية فــي 
المرحلــة الســابقة هــو اختــالل ميــزان القــوى 
ــوازن  ــط الت ــي نم ــم ف ــو رأيك ــا ه ــي ، فم الداخل
الــذي يــؤدي الــى خلــق تفاعــالت تعاونيــة بيــن 

ــراف. ــذه األط ه
الــذي  هــو  القــوى  تــوازن  أن  المعــروف  مــن 
القــوى  بيــن  العالقــات  طبيعــة  يعكــس 
مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  السياســية  واألطــراف 
ــهدت  ــد ش ــة ، ولق ــة او تعاوني ــالت صراعي تفاع
ــن  ــات بي ــة صراع ــرة الماضي ــوال الفت ــالد ط الب
ــة  ــة طبيعي ــية كنتيج ــة السياس ــراف العملي أط
لعــدم اســتقرار ميــزان القــوى الداخلــي وســيادة 
التوازنقائــم علــى توزيــع عناصــر  نمــط مــن 
القــوة داخــل النظــام السياســي علــى أســاس 
قومــي وطائفــي ، وبالضــرورة ميــزان قــوى مــن 
هــذا النمــط ال ينتــج ســوى الصراعــات . لــذا نحــن 
بحاجــة الــى تحقيــق ميــزان قــوى مبنــي علــى 
ــعب  ــات الش ــع مكون ــتركة لجمي ــح المش المصال
العراقــي وقــواه السياســية . وميــزان قــوى يهتــم 

الجميــع بالمحافظــة عليــه وعلــى بقائــه.
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- علــى ضــوء التجربــة التــي أعقبــت ســقوط الديكتاتــور ماهــي السياســة االكمــل برأيكــم القــادرة علــى 
تلبيــة احتياجــات المواطــن ورفــع باقــي النشــاطات االقتصاديــة؟ 

ــع  ــي م ــى التماه ــادرة عل ــتراتيجية ق ــة س ــى رؤي ــر ال ــد التغيي ــي بع ــاد العراق ــع االقتص ــم يخض ل
ــت  ــي فالزال ــاع النفط ــي القط ــة ف ــالد وخاص ــهدها الب ــي تش ــة الت ــية واالجتماعي ــرات السياس التغيي
ــه بســبب  ــا يلــف أســاليب العمــل فــي كافــة مفاصل الصناعــة النفطيــة تعيــش اليــوم تخلفــا تقني
غيــاب النظــام اإلداري القــادر علــى صيانــة الثــروة واالرتقــاء بــاألداء فلمتشــهد تحســنا طــوال الســنوات 
ــى  ــلبي عل ــكل س ــر بش ــا اث ــي مم ــاج النفط ــي االنت ــورا ف ــت تده ــل واجه ــر ب ــد التغيي ــة بع الماضي
ــز  ــزداد العج ــد ي ــام 2010 وق ــار دوالر لع ــرب 18 ملي ــي يق ــز حقيق ــرز عج ــة وب ــراق المالي ــدات الع عائ
للســنوات القادمــة. ان تغييــر واقــع االقتصــاد العراقــي يجــب ان ينطلــق مــن خــالل توظيــف الجهــود 

واإلمكانيــات للنهــوض بالصناعــة النفطيــة لتعظيــم المــوارد الماليــة 
المطلوبةمــن اجــل تأميــن متطلبــات التنميــة وتوزيــع ايرادتــه بشــكل 
عــادل مســتهدفا الشــرائح الفقيرة.والعمــل علــى تجــاوز الســلبيات 
التــي ادت الــى تدهــور الصناعــة النفطيــة مــن خــالل اعتمــاد الكفــاءة 
فــي اختيــار العناصــر القياديــة بــدال مــن المحســوبية والمنســوبية 
واتبــاع التخطيــط العلمــي الســليم فــي االدارة والعمــل واالبتعــاد عــن 
العشــوائية واإلقصــاء واســتثمار الزمــن بــدال مــن اضاعــة الفــرص ورســم 
سياســات خاضعــة للمصلحــة العامــة بــدال مــن االجتهــادات الشــخصية 
ومحفــزة للعامليــن باالرتبــاط بالمؤسســة النفطيــة وجاذبــة لالســتثمار.

ويتــم رســم سياســة لتأهيــل وتطويــر القطاعللتعجيــل بزيــادة االنتــاج 
ــة  ــة لتلبي ــنوات المقبل ــاز للس ــتثمار الغ ــك اس ــازي وكذل ــي والغ النفط
االحتياجــات المحليــة وزيــادة معــدالت التصديرضمــن خطــة متكاملــة 

للتطويــر العمــودي واالفقــي للصناعــة النفطيــة شــاملة القطاعــات 
ــة  ــة تحتي ــن وبني ــل وتخزي ــات ونق ــة وبتروكيماوي ــن تصفي ــة م النهائي
اضافــة الــى تأهيــل وتحســين وزيــادة منافــذ التصديــر اعتمــادا علىمبدأ 
المزاوجــة بيــن االســتثمار الوطنــي واالســتثمار االجنبــي بمختلــف صيغــه 
بمــا يحقــق المصلحــة العليــا للعــراق للوصــول الــى معــدالت انتاجيــة 

ــة  ــة العالمي ــركات النفطي ــع الش ــاون م ــام 2020. ان التع ــي ع ــا ف ــل يومي ــون برمي ــدود 8-10 ملي بح
الرصينــة لتطويــر الحقــول النفطيــة والغازيــة واســتثمار الغــاز للوصــول الــى طاقــات انتاجيــة يجــب 
ــر  ــي نظ ــذ ف ــة تأخ ــة معقول ــات زمني ــن مدي ــة ضم ــات التنمي ــاء بمتطلب ــار االيف ــي اط ــع ف ان يوض
االعتبــار احتياجــات الســوق النفطيــة العالميةومعتمــدة صيــغ تعاقديــة فضلــى تضمــن االســتغالل 
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فــي  ذلــك  يكــون  ان  علــى  للثــروة  االمثــل 
ــار  ــر االعتب ــي نظ ــذ ف ــة تأخ ــة متكامل ــار خط اط
التطويــر العمــودي واالفقــي للصناعــة النفطيــة 
مــع ضــرورة مغــادرة اســلوب جــوالت التراخيــص 
التــي تمــت فــي العــام الماضي.وكذلــك العمــل 
علــى اجــراء اصــالح اداري وقانونــي فــي القطــاع 
النفطــي يشــمل االســراع فــي اعــادة شــركة النفط 
للنفــط  اتحــادي  مجلــس  وتشــكيل  الوطنيــة 
السياســات  علــى  المصادقــة  يتولــى  والغــاز 

ــد.  ــة فــي البل النفطي
 

ــض  ــة بع ــل ملكي ــم نق ــهم برأيك ــف سيس - كي
الصناعــات مــن الدولــة الــى القطــاع الخــاص 

ــي؟  ــاع الصناع ــر القط ــي تطوي ف
االقتصــاد العراقــي ال يمكــن ان يتعافــى بــدون 
وجــود ادارة رشــيده لتوظيــف ايــرادات النفط من 
اجــل تنميــة قطاعــي الزراعــة والصناعة.وهنــاك 
اليــوم اكثــر مــن مائتــي مصنــع يمتلكــه القطــاع 
العــام ال زالــت تعانــي اشــكاليات االدارة واالنتــاج 

ــي  والبعــض منهــا متوقــف عــن العمــل وبالتال
ــم انهــا تعيــل  ــة مــع العل تشــكل خســائر للدول
اكثــر مــن نصــف مليــون منتســب. السياســة 
االقتصاديــة تتطلــب ايجــاد تــوازن بيــن القطــاع 
العــام والخــاص بمــا يدفــع عجلــة التنميــة مــع 
توفيــر حمايــة للصناعــة الوطنيــة تهــدف للحــد 
مــن التضخــم المالــي الناتــج عــن اعتمــاد الســوق 
االســتهالكية.  المــواد  مجمــل  اســتيراد  علــى 
ــر  ــار ضمــان تطوي ويجــب ان تأخــذ بنظــر االعتب
لمصلحــة  وكذلــك ضامنــة  الصناعــات  هــذه 
العامليــن فيهــا ومانعــة لالحتــكار. ان صناعــات 
البتروكيماويــات واالســمنت والزجــاج والصناعــات 
الكهربائيةكلهــا تواجــه اليــوم مشــاكل متعددة 
ــن  ــد م ــا والب ــن معالجته ــة م ــن للحكوم ال يمك
اجــراء اصــالح صناعــي تقــوده شــركات استشــارية 
متخصصــة لدراســة امكانيــة االســراع فــي نقــل 
ــاع  ــى القط ــات ال ــذه الصناع ــض ه ــة بع ملكي

الخــاص باســرع فرصــة. 
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ــو  ــن ه ــة والوط ــي للدول ــاء السياس ــل االنتم ــف ُيجع ــددة كي ــتويات متع ــية مس ــاءات السياس - لالنتم
ــاء االول؟ االنتم

 ســوف يُغلــب المواطــن انتمــاءه الوطنــي للدولــة علــى انتماءاتــه الحزبيــة والعرقيــة والقوميــة 
ــه  ــن مصالح ــع ع ــه وتداف ــة تمثل ــات الدول ــرى ان مؤسس ــا ي ــائرية عندم ــة والعش ــة والديني والطائفي
ويمكنــه ان يتكــئ عليهــا عندمــا يصيبــه حيــف او يلتجــئ لهــا عندمــا يشــعر بالظلــم الواقــع عليهــا 
ــوى  ــي يق ــة وبالتال ــن والمواطن ــة المواط ــاء دول ــد لبن ــق الوحي ــي الطري ــات ه ــة المؤسس ــاء دول اذن بن

ــة ــزب او الطائف ــيرة او الح ــى العش ــاء ال ــس االنتم ــن ولي ــى الوط ــاء ال ــس باالنتم الح

- كيــف نبنــي ســتراتيجية أمنيــة متكاملــة وفعالــة لــردع أعــداء العمليــة السياســية مــع مــا يشــوب 
االجهــزة االمنيــة مــن اختــراق وعدم كفــاءة بعــض العناصــر واالجهزة؟

 ان جــذر العنــف فــي العــراق هــو سياســي والطريــق الوحيــد للقضــاء 
ــراك  ــة واش ــة شــاملة وحقيقي ــة وطني ــالل مصالح ــن خ ــو م ــه ه علي
جميــع المكونــات فــي حكــم الوطــن بحيــث يشــعر كل مكــون ان لــه 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــك الت ــة تل ــة خاص ــررات المصيري ــي الق حق)الفيتو(ف
ذلــك المكــون فينبغــي ان نتصالــح مــع انفســنا وهــذا ســوف يــؤدي الى 
بنــاء جســور ثقــة بيــن المواطنواالجهــزة االمنيــة وكذلــك جــذر العنــف 

فــي العــراق اقليمــي فينبغــي ان نبــدأ سياســة اقليميــة تصالحيــة 
مــع جيراننــا ونخلــق شــبكة مــن المصالــح االقتصاديــة بيــن العــراق 
ــدول مــن جهــة اخــرى ونجعــل اســتقرار  مــن جهــة وبيــن هــذه ال
ــراق  ــة الع ــن مصلح ــس م ــا ولي ــة جيرانن ــن مصلح ــن العراقم وأم
ــة  ــرق مكافح ــس ط ــار االرهاببنف ــا نح ــف مازلن ــع االس ــب ،م فحس
التمــرد اي بواســطة الجيــش والشــرطة وهمــا غيــر مؤهليــن لذلــك 
وكمــا هــو معلــوم ان مكافحــة االرهــاب تختلــف جوهريــاً عــن 
مكافحــة التمــرد الن مكافحــة االرهــاب هــي حــرب معلومــات 
..........حــرب اســتخبارات، فينبغــي بنــاء اجهــزة اســتخبارية مهنيــة 
مــن الوطنيينالذيــن لهممصلحــة فــي الدفــاع عــن مكتســبات 

المرحلــة الســابقةوممن تعرضــوا للظلــم واالضطهــاد فــي المرحلــة ماقبــل 2003وكذلــك تزويــد اجهزة 
ــاع  ــى اتب ــة ال ــذا باالضاف ــراق ه ــت واالخت ــة والتصن ــورة للمراقب ــزة متط ــدات واجه ــتخبارية بمع االس
ــة  ــة والنزاه ــائلة والعدال ــون المس ــق قان ــي تطبي ــن تصاعديةف ــة ولك ــس فجائي ــة ولي ــية حازم سياس
وتطبيــق مبــدا العقــاب والثــواب باالضافــة الــى تحديــد المســؤاليات والوظائــف بيــن االجهزةوكذلــك 
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ــة. ــوذ كل جه ــق نف مناط

السياســي  القــرار  صنــع  عمليــة  تقتــرب   -
فــي العــراق مــن نمــوذج )القائــد -النخبــة( او 
ــدم  ــد ع ــذا يؤك ــيطر(، وه ــد -المس ــوذج )القائ نم
ديمقراطيــة القــرار السياســي . مــا هــي االليــات 

القــرار؟ لتحقيــق ديمقراطيــة  والوســائل 
 الطريــق الوحيــد لتعزيــز ديمقراطيــة القــرار 
ومنــع عــودة قائــد الضــرورة او القائــد االوحــد او 
ــات  ــة المؤسس ــاء دول ــي بن ــو ف ــزب ه ــلطة الح س
محاصصــة  وليســت  مهنيــة  اســس  علــى 
طائفيــة او قوميــة او حزبيــة ان انهــاء الطائفــة 
لعدمعــودة  االمــان  صمــام  هــي  السياســية 
الديكتاتوريــة وســلطة الحــزب وذلــك مــن خــالل 
بنــاء دولــة المؤسســات اليفوتنــي هنــا ان اذكر ان 
ــات واســتكمال حزمــة  ــون االحــزاب واالنتخاب قان
المؤسســات  تعــزز  فانهــا  االخــرى  القوانييــن 
الديمقراطيــة بحيث تكــون المؤسســات اقوىمن 
الحــزب والشــخص بحيــث يصبــح المســؤولون 
موظفيــن يعينهــم الشــعب ,ويســتبدلهم كل 
اربعــة ســنوات أمــا مؤسســات الدولــة فهــي ثابــة 

ومســتدامة.

- هــل تــرى أن إدارة الحوارات بتشــكيل الحكومة 
المناخــات  ظــل  فــي  ســهل  او  معقــد  امــر 

الســائدة؟
 اعتقــد ان ادارة الحــوارات لتشــكيل الحكومــة 
امــر معقــد فــي ظــل المناخــات الســائدة حاليــاً 
الن هنــاك تجاذبــا وطنيــا وتماحــكا اقليميــا 
المصالــح  مــع  متعارضــة  دوليــة  ومصالــح 

ــة  ــاك ارادات متصراع ــة وهن ــة والوطني االقليمي
كل ذلــك فــي غيابتأصــل الثقافــة الديمقراطيــة 
ولــم  فتيــاً  اليــزال  الديمقراطــي  نظامنــا  الن 

يســتكمل
فــي  متجــذرة  السياســية  الطائفيــة  والزالــت 
داخــل منظومتنــا الديمقراطيةممــا ينتــج عنهــا 
وحزبيــة.....ان  وقوميــة  مذهبيــة  محاصصــة 
ــد للخــروج مــن هــذه االزمــة هــو  الطريــق لوحي

فــي تعييــن وزراء مهنييــن وليــس حزبيــي

ــة  ــة العراقي ــة الخارجي ــدة السياس ــع اجن - تخض
والشــرق  اإلقليمــي  والشــرق  عامــة  بصفــة 
ــول  ــرر ح ــدل متك ــة لج ــة خاص ــطي بصف االوس
ــراق  ــح الع ــة لمصال ــذه السياس ــة ه ــدى مالءم م

تعلقــون؟ كيــف  الجوهريــة.. 
 أعتقــد ان علــى العــراق ان يعمــل علــى اقامــة 
ــة  ــة وامني ــية واقتصادي ــذرة سياس ــات متج عالق
ــة عربيــة اخــرى  مــع تركيــا وايــران وســوريا ودول
لتكويــن محــور يحــد مــن سياســة التوســع التــي 
ويصبــح  المنطقــة  فــي  اســرائيل  تمارســها 
الصــراع  فــي  الســتراتيجي  العمــق  العــراق 

-الصهيونــي العربــي 

واضــح  حضــور  الخارجــي  للعامــل  اصبــح   -
فــي مالبســات االزمــة السياســية فــي العــراق 
الخــارج  دور  عالنيــة  منظــور  مــن  خصوصــاً 

ذلــك. حقيقــة  مــا  حضــوره...  وانكشــاف 
 اننــي قلقــل جــدا مــن التدخــالت االقليميــة 
مــن دول عديــدة وســوف يعــزز الــدور االقليمــي 
ممــا يزيــد الطيــن بلــة ويزيــد فــي االســتقطاب 
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ــي  ــهد السياس ــد المش ــي ويعق ــي والقوم الطائف
ــة ــكيل الحكوم ــي يصعبتش ــر وبالتال ــر فاكث اكث

التفاعــالت  افرزتهــا  التــي  الظواهــر  مــن   -
الصراعيــة بيــن أطــراف العمليــة السياســية فــي 
المرحلــة الســابقة هــو اختــالل ميــزان القــوى 
ــوازن  ــط الت ــي نم ــم ف ــو رايك ــا ه ــي، فم الداخل
الــذي يــؤدي الــى خلــق تفاعــالت تعاونيــة بيــن 

ــراف.  ــذا االط ه
ــذي اعتمــد فــي  ان نظــام القائمــة المفتوحــة ال
ــف  ــيم الص ــى تقس ــة ادى ال ــات الماضي االنتخاب
الســبابه  ،كُل  والكــردي  والســني  الشــيعي 
ــار ايجابيــة  ــار ســلبية واث ــه ولذلــك اث الخاصــة ب
اثــار ســلبية اتيــة فــي تعقيــد المشــهد السياســي 
واثارايجابيــة علــى المــدى البعيــد النهــا تســاعد 
ــس  ــى اس ــية عل ــاحة السياس ــكيل الس ــى تش عل
غيــر طائفيــة وانمــا تكــون علــى اســس واقعيــة 

ــة. ــات براجماتي ــية وحاج واساس

ــة  ــوء التجرب ــى ض ــم وعل ــن برأيك ــف يمك - كي
الســابقة خــالل ثمانيــة أعــوام ان الحــد مــن 
مــن  اعتمــاد  مــن  الناتــج  المالــي  التضخــم 
اعتمــاد الســوق علــى اســتيراد مجمــل المــواد 

االســتهالكية.
 احــد الطــرق االساســية للحــد مــن التظخيــم 
المالــي الناتــج مــن اعتمــاد الســوق علــى اســتيراد 
المــواد االســتهالكية هــي مــن خــالل اتبــاع 
ــة رشــيدة والتحكــم بســعر صــرف  سياســة تغذي
ــار ودعمــه مــن اجــل ان يصــل دوالر واحــد  الدين
ثــم اســقاط االصفــار الثــالة او طبــع مايســمى ب 

ــي. ــار الحال ــى الدين ــة ال ــار( اضافي ــوبر دين )س

ــض  ــة بع ــل ملكي ــم نق ــهم برأيك ــف ستس - كي
الصناعــات مــن الدولــة الــى القطــاع الخــاص 

ــي؟ ــاع الصناع ــر القط ــي تطوي ف
العراقيــة  الصناعــات  خصخصــة  مــن  البــد   
ــى  ــن عل ــاص ولك ــاع الخ ــى القط ــا ال وتحويله
ــدم  ــة بع ــة الفائق ــع العناي ــدة م ــرات متباع فت
دفــع وجبــات جديــدة مــن العامليــن الــى جيــش 

العاطليــن.

- علــى ضــوء التجربــة التــي اعقبــت ســقوط 
الديكتاتــور مــا هــي السياســة النفطيــة االكمــل 
احتياجــات  تلبيــة  علــى  القــادرة  برأيكــم 
ــة. ــاطات االقتصادي ــي النش ــع باق ــن ورف المواط

 البــد مــن اتبــاع اســاليب حديثــة لالســراع باالنتاج 
مــن خــالل اســتعمال تقنيــات عالميــة يمكنهــا 
زيــادة االنتــاج خــالل ســنة ونصــف والننتظــر 
ســنوات عــدة مــن اجــل زيــادة كبيــرة فيــه.

زيــادة  ان تســير علــى خطين:خــط  فينبغــي 
علــى  االنتــاج  زيــادة  ،وخــط  الســريع  االنتــاج 

المــدى الطويــل.
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ــو  ــن ه ــة والوط ــي للدول ــاء السياس ــل االنتم ــف ُيجع ــددة كي ــتويات متع ــية مس ــاءات السياس - لالنتم
ــاء االول . االنتم

عندما نميز مابين الهوية السياسية والهويات غير السياسية في مجتمع متنوع 
فــكل مجتمــع متنــوع قوميــاً ودينيــاً ومذهبيــاً ال يمكــن أن يجعــل مــن أحــدى هويــات هويــة سياســية 
تجمــع مشــتركات جميــع الهويــات الفرعيــة وبالنســبة للعــراق مثــالً ال تصلــح لــه هويــة سياســية يتــم 

اختيارهــا مــن بيــن أحــدى الهويــات الفرعيــة ســواء كانــت قوميــة أو دينيــة أو مذهبيــة .
ــة ،  ــة )القومي ــات الفرعي ــج الهوي ــع وال يدم ــي وال يقم ــة ال يلغ ــذه الهوي ــار ه ــن اختي ــد م ــه الب علي
ــة  ــية لدول ــة السياس ــتوى الهوي ــى مس ــي ال ــا ترتق ــدة منه ــل أي واح ــة ( وال يجع ــة ، المذهبي الديني

ــراق. ــمه الع ــن اس ولوط

- كيــف نبنــي ســتراتيجية أمنيــة متكاملــة وفعالــة لــردع أعــداء العملية 
السياســية مــع مــا يشــوب االجهــزة االمنيــة مــن اختــراق وعــدم كفــاءة 

بعــض العناصــر واالجهــزة؟
توحيــد الخطــاب األمنــي الحكومــي الن واقــع الحــال يشــير الــى وجــود 

أكثــر مــن خطــاب فــي هــذا الشــأن .
- االهتمام بالقدرة االستخباراتية والمعلوماتية .

- االعتماد على المواطنين.
- حسن اختيار العاملين في األجهزة األمنية.

- تقتــرب عمليــة صنــع القــرار السياســي فــي العــراق مــن نمــوذج 
ــد  ــذا يؤك ــيطر(، وه ــد –المس ــوذج )القائ ــة) او نم ــد- النخب )القائ
عــدم ديمقراطيــة القــرار السياســي . وماهــي االليــات والوســائل 

لتحقيــق ديمقراطيــة القــرار؟
ديمقراطيــة القــرار السياســي جــزء مــن منظومــة متكاملــة تحكــم 
النظــام السياســي وهــذه المنظومــة تحتــاج الــى أربعــة حوامــل 

هــي.
-انتخابــات  دســتور  واعتمــاد  للمنظومــة  السياســي  الحامــل   -

-مجلــس نيابــي -تعدديــة حزبيــة- تعدديــة رأي - قضــاء المســتقل- احترام حقوق اإلنســان -مؤسســات 
ــي( ــع المدن المجتم

- الحامل االقتصادي ) سوق مستقرة(
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- الحامل االجتماعي ) طبقة وسطى(
- الحامــل الثقافــي ) ســيادة النزعــة الفرديــة 

) -العقالنيــة 

بتشــكيل  الحــوارات  إدارة  أن  تــرى  هــل   -
ظــل  فــي  ســهالً  او  معقــداً  امــراً  الحكومــة 

الســائدة؟ المناخــات 
ــر أن  ــض النظ ــوارات بغ ــدون ح ــة ب ال ديمقراطي
ــة او ســهلة وفــي الغالــب  كانــت حــوارات صعب
فــان الحــوارات فــي الديمقراطيــة هــي حــوارات 
هــو  للديمقراطيــة  بالنســبة  فالحــوار  صعبــة 
بمثابــة المــرارة فــي الــدواء والديمقراطيــة عــالج 
ــرارة  ــن م ــزء م ــي ج ــوارات ه ــة الح ــر وصعوب م

عــالج الديمقراطيــة .

ــة  ــة العراقي ــة الخارجي ــدة السياس ــع اجن - تخض
والشــرق  اإلقليمــي  والشــرق  عامــة  بصفــة 
ــول  ــرر ح ــدل متك ــة لج ــة خاص ــطي بصف االوس
ــراق  ــح الع ــة لمصال ــذه السياس ــة ه ــدى مالئم م

تعلقــون؟ كيــف  الجوهريــة.. 
 مــن حــق البرانــى أن يراعــي مصالحــه ســواء 
بالعــرض ام بالغــرض فــاذا كان الجواني ضعيفاً 
مشــتتاً فــان المصالــح الرانــي ســتكون مفروضــة 
علــى الجوانــي وإذا كان الجوانــي غيــر ضعيــف 
ســوف يضطــر البرانــى الــى عــرض مصالحــه 

ــى الجوانــي. وليــس فــرض مصالحــه عل

واضــح  حضــور  الخارجــي  للعامــل  اصبــح   -
فــي مالبســات االزمــة السياســية فــي العــراق 
الخــارج  دور  عالنيــة  منظــور  مــن  خصوصــاً 

ذلــك. حقيقــة  مــا  حضــوره...  وإنكشــاف 
ان تشــكيل نظــام سياســي جديــد او حكومــة 
علــى  ورضــا  مقبوليــه  الــى  تحتــاج  جديــدة 
مســتووين المســتوى األول داخلــي والمســتوى 
الثانــي خارجــي ولكــن األولويــة للقبــول والرضــا 
تــؤدي  الداخليــة  المقبوليــة  الن  الداخلــي 
بالنتيجــة الــى مقبوليــة خارجيــة والعكــس ليــس 

صحيــح دائمــا.
لذلــك فــان الحضــور الخارجــي مطلــوب بيــد أن 
األولويــة هــي للحضــور الداخلــي اي للمقبوليــة 

الداخليــة.
كذلــك فــان الحضــور الخارجــي ســيكون ايجابيــاً 
لــو تــوف الحضــور الداخلــي )المقبوليــة الداخلية 
ــم يتــوف األخــر فــان الحضــور الخارجــي  ( وان ل
المصالــح  يراعــي  ال  ســلبياً  خضــوراً  ســيكون 
العراقيــة وحقيقــة األمــر بالنســبة للعــراق تشــير 
الــى أن الركــض وراء الحضــور الخارجــي ســيكون 
بيــن  الداخلــي  الحضــور  يتكامــل  أن  ســلبياً 

ــة. ــية العراقي ــة السياس ــوى العملي ــراف وق أط

التفاعــالت  افرزتهــا  التــي  الظواهــر  مــن   -
الصراعيــة بيــن أطــراف العمليــة السياســية فــي 
المرحلــة الســابقة هــو اختــالل ميــزان القــوى 
ــوازن  ــط الت ــي نم ــم ف ــو رايك ــا ه ــي، فم الداخل
الــذي يــؤدي الــى خلــق تفاعــالت تعاونيــة بيــن 

ــراف.  ــذا االط ه
التفاعــالت التعاونيــة بيــن أطــراف العمليــة 
السياســية ســتحقق لــو كان هنــاك اعتمــاد علــى 

ــماء . ــخوص وأس ــى ش ــج ال عل برام
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 - هل ترى أن إدارة الحوارات بتشكيل الحكومة أمراً معقداً او سهالً في ظل المناخات السائدة؟
انهــا عمليــة معقــدة ، لــو نظرنــا لنتائــج االنتخابــات ، حيــث أفــرزت 4 كتــل سياســية بــاوزان متقاربــة 
مــن حيــث عــدد المقاعــد ومجاميــع سياســية اخــرى اصغــر ، وهنــاك طــرق عديــدة لتشــكيل االغلبيــة 
، وان هــذه القضايــا التــي البــد مــن حلهــا هــي معقــدة للغايــة . وان هــذه العمليــة ال تتضمــن فقــط 
اختيــار رئاســة البرلمــان ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء ، ولكــن ايضــا حســم مواضيــع عالقــة مثل 
قضيــة االراضــي المتنــازع عليهــا الســيما فــي كركــوك والســيطرة علــى النفــط وتوزيــع المــوارد . لــذا 
ليــس مــن الضــروري ان تبقــى بعــض الكتــل منســجمه مــع بعضهــا االخــر ، بــل ربمــا يحــدث هنــاك 

تحالفــات ، الســيما فــي ظــل وجــود المتعيــرات الكثيــرة المؤثــرة فــي 
ــأن  ــخه، ف ــة راس ــود ديمقراطي ــل وج ــي ظ ــى ف ــة. حت ــكيل الحكوم تش

تشــكيل الحكومــة فــي ظــل هكــذا ظــروف تتطلــب اشــهر عــدة . 

- اصبــح للعامــل الخارجــي حضــور واضــح فــي مالبســات االزمــة 
السياســية فــي العــراق خصوصــاً مــن منظــور عالنيــة دور الخــارج 

وإنكشــاف حضــوره... مــا حقيقــة ذلــك؟
ــذ ســقوط نظــام صــدام حســين ، هــذه  ــر مــن اي وقــت مضــى من اكث

العمليــة هــي فــي أيــدي العراقييــن ، صحيــح ان ايــران والمملكة 
العربيــة الســعودية ال ترغبــان فــي مجــيء قــوة الــى الحكــم 
ــان الواليــات  ــح كل منهــم . لكنــي اعتقــد ب بحيــث تــؤذي مصال
ــراق  ــي الع ــية ف ــة السياس ــرك العملي ــان تت ــتعدة ب ــدة مس المتح
للسياســيين العراقييــن ، بســبب ان التأثيــر االمريكــي فــي تراجــع 
مســتمر . وان الواليــات المتحــدة تــدرك بشــكل متزايــد بــان تتــرك 
العمليــة الديمقراطيــة فــي العــراق تســير وفــق مــا مرســوم لهــا 
ــج  ــة ، وان نتائ ــات معين ــح مخرج ــم لصال ــن ان تتحك ــل م افض
ــة  ــي ادام ــب ف ــي ترغ ــية الت ــوى السياس ــمل الق ــوف يش ــذا س ه

ــات المتحــدة .  عالقــة اســتراتيجية بيــن العــراق والوالي

- تقتــرب عمليــة صنــع القــرار السياســي فــي العــراق مــن نمــوذج )القائــد- النخبــة) او نمــوذج )القائــد 
–المســيطر(، وهــذا يؤكــد عــدم ديمقراطيــة القــرار السياســي . وماهــي االليــات والوســائل لتحقيــق 

ديمقراطيــة القــرار؟
ال اعــرف بالضبــط مــاذا تقصــد بنمــوذج القائــد ، لكنــي ال اعتقــد وجــود اي شــخص يمكــن ان يديــر 
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ــن .  ــت الراه ــي الوق ــرده ف ــة بمف ــذه العملي ه
ــول  ــتعدين لقب ــن مس ــي ان العراقيي ــدو ل واليب
فــرض  فمحاولــة  لــذا   ، مجــددا  الدكتاتوريــة 
ــرة  ــة كبي ــي صعوب ــوف يالق ــن س ــخص معي ش
. لــذا ســتكون الحكومــة المقبلــة هــي نتــاج 
كتــل   3 بيــن  تتــم  وتســويات  لمفاوضــات 
 ، اربعــه  وربمــا  باالنتخابــات  فــازت  كبيــرة 
ــني  ــل الس ــوا بالتمثي ــن ان يقبل ــى االيرانيي وعل

فــي الحكومــة المقبلــة ، كمــا يؤكــد معظــم 
امــر  الكرديــة  المشــاركة  ان  علــى  المراقبيــن 
ضــروري . المشــكلة الوحيــدة هــي اذا طالــت 
مــدة مفاوضــات تشــكيل الحكومــة ، فــان هــذا 
ــى  ــي عل ــدالع اعمــال عنــف . لكن قــد يــؤدي الن
العــراق  فــي  السياســيين  الزعمــاء  بــان  ثقــة 
يبذلــون  وســوف   ، الحقيقــة  لهــذه  مدركيــن 

قصــارى الجهــود لتجنــب هــذا .



|   العدد 13   |   رجب االصب   |   حزيران   |  2010 19

ــو  ــن ه ــة والوط ــي للدول ــاء السياس ــل االنتم ــف ُيجع ــددة كي ــتويات متع ــية مس ــاءات السياس - لالنتم
االنتمــاء األول ؟

يعــد وجــود األحــزاب مــن أهــم مقومــات الدولــة الحديثــة ، وفــي الوضــع الطبيعــي ال يمكــن نشــوء 
تناقــض أو تنافــس بيــن الــوالء لألحــزاب والــوالء للوطــن ، الن االرتبــاط بالحــزب ليــس والء بالمعنــى 
العقيــدي فالحــزب وســيلة مــن وســائل خدمــة الوطــن والشــعب ، وكل تأييــد أو ارتبــاط بالحــزب يعــد 
وســيلة لتحقيــق مطالــب معينــة ، علــى آن األحــزاب فــي المجتمعــات البدائيــة او التــي لــم تعــش 
تجربــة تــداول الســلطة هــي غيــر األحــزاب فــي الــدول الديمقراطيــة الحديثــة فالمعــروف ان البلــدان 

ــع  ــات ذات طاب ــش صراع ــا تعي ــزاب فيه ــت األح ــورا مازال ــل تط األق
راديكالــي ولــم تحســم تلــك الصراعــات لصالــح رؤيــة معينــة وبســبب 
الطابــع الراديكالــي أي العقيــدي الفكــري لألحــزاب فــي البلــدان األقــل 
تطــورا يمكــن أن تعيــد تلــك األحــزاب صياغــة مفــردة الوطــن ضمــن 
ــوالء بيــن الوطــن والحــزب ، أمــا  ــازع فــي ال ــاك تن رؤيتهــا ليصبــح هن
ــوذج  ــى نم ــي عل ــام السياس ــتقر النظ ــد اس ــورة فق ــدان المتط ــي البل ف
أديولوجــي ثابــت ، وفــي الغــرب أصبحــت الليبراليــة هــي االيدولوجيــا 
الســائدة واألحــزاب التــي تظهــر وتنشــط هنــاك ليــس لديهــا مشــكلة 

ــى  ــا عل ــة مقدم ــزاب مجمع ــع األح ــة فجمي ــة االديولوجي ــي الرؤي ف
اإليمــان بالنظــام اللبرالــي ، فيكــون االختــالف بينهــا علــى صعيــد 
ــذا تســمى  ــع الحقوقــي والخدمــي والثقافــي ، ل ــب ذات الطاب المطال
ذوي  او  النخبــة  أوســاط  فــي  تزدهــر  وغالبــا  المطلبيــة  بأالحــزاب 
ــزاب إال  ــأون باألح ــال يعب ــاس ف ــة الن ــا عام ــية أم ــات السياس االهتمام
ــن  ــا ع ــاد إداراته ــي أبع ــة ف ــت الدول ــا نجح ــدود . وكلم ــكل مح بش
التســييس وترســيخ نظــام المؤسســات أدى ذلــك الــى انحســار نشــاط 
ــات  ــور منظم ــة وظه ــار الدول ــي اط ــع ف ــاس المجتم ــزاب وانغم األح
ــا . المجتمــع المدنــي التــي يمكــن ان تحــل محــل االحــزاب تدريجي

- تقتــرب عمليــة صنــع القــرار السياســي فــي العــراق مــن نمــوذج )القائــد- النخبــة( او نمــوذج )القائــد 
–المســيطر(، وهــذا يؤكــد عــدم ديمقراطيــة القــرار السياســي . وماهــي االليــات والوســائل لتحقيــق 

ديمقراطيــة القــرار؟
يفتــرض ان العــراق اصبــح بلــدا يطبــق المشــاركة واالنتخــاب والتعدديــة والدســتور فــي حياتــه 
ــة المؤسســات وهــذه  ــاء دول ــى بن السياســية ويفصــل بيــن الســلطات ويؤمــن بالحريــات ، ويســعى ال
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الميــزات تنعكــس مباشــرة علــى اداءه السياســي 
ــرار ،  ــي الق ــرد ف ــاك تف ــد هن ــم يع واالداري ، فل
وللدقــة ال يمكــن تعريــف القــرار والمقصــود 
ــلطات  ــن الس ــل بي ــذي يفص ــام ال ــي النظ ــه ف ب
حيــث ان هنــاك آليــات فــي التشــريع والمؤسســة 
التشــريعية والرقابيــة الوحيــدة هــي مجلــس 
ــي  ــدة ه ــة الوحي ــة التنفيذي ــواب ، والمؤسس الن
ــلطة  ــاك الس ــة ، وهن ــوزراء او الحكوم ــس ال مجل
القضائيــة وال ينازعهــا العمــل القضائــي ســواها 
، والدســتور يوضــح تشــكيل ووظائــف كل ســلطة 
وتوابعهــا ، واذا حــدث تمــدد فــي صالحيــات أي 
ســلطة مــن الســلطات فســببه أمــا عــدم تفصيــل 
ــة  النــص الدســتوري الخــاص بموضوعــات معين
بقانــون الحــق وهــو مــن اعمــال البرلمــان وبقــاء 
الموضــوع خاضعــا لالجتهــادات أو تجــاوز الجهة 
المعنيــة علــى النــص الدســتوري بمبــررات ومــن 
واجــب البرلمــان فــي اطــار مهمتــه الرقابيــة 
متابعــة الخلــل واصالحــه . لــذا ال اعتقــد ان صنع 
القــرار فــي العــراق يســير باتجــاه طريقــة النخبــة 
أو طريقــة الحاكــم الفــرد بــل هنــاك نمــوذج 
ثالــث هــو فصــل الســلطات ودولــة المؤسســات .

بتشــكيل  الحــوارات  إدارة  أن  تــرى  هــل   -
ظــل  فــي  ســهالً  او  معقــداً  امــراً  الحكومــة 

الســائدة؟ المناخــات 
هنــاك عــدة عوامــل ســوف تؤثــر فــي المحادثات 

الهادفــة الــى تشــكيل الحكومــة وأهمها :
النتائــج  علــى  القانونــي  التصديــق  تأخــر  أ ( 
النهائيــة لالنتخابــات ، وازدادت القضيــة تعقيدا 
بقبــول المفوضيــة اعــادة فــرز اصــوات العاصمــة 

بطلــب مــن قائمــة دولــة القانــون فيمــا تعتــزم 
كتــل اخــرى تقديــم طلبــات مماثلــة العــادة 
الفــرز ، وفــي تطــور آخــر اعلنــت محكمــة التمييــز 
ــر مــن خمســين مرشــحا لشــمولهم  اســتبعاد اكث
القائمــة  مــن  أغلبهــم  والعدالــة  بالمســائلة 
العراقيــة االمــر الــذي ســيغير نتيجــة االنتخابــات 
ــى  ــاج ال ــورات يحت ــذه التط ــن ه ــور م . وكل تط
ــية  ــات سياس ــر اضطراب ــا يثي ــي كم ــرار قضائ ق

ــرة . خطي
تثيــر  العراقيــة  وهــي  االكبــر  القائمــة  ب ( 
ــن  ــم بي ــا تض ــي كونه ــارع العراق ــة الش حفيظ
الســابق  النظــام  وبقايــا  البعثييــن  صفوفهــا 
والمشــمولين باالجتثــاث ، وتشــعر بقيــة القوائــم 
باالحــراج مــن الدخــول معهــا فــي نقــاش حــول 

تشــكيل الحكومــة .
القانــون ان رئيســها  ت ( شــعور قائمــة دولــة 
ــوات  ــر لالص ــز االكب ــو الحائ ــي وه ــوري المالك ن
ــا ان  ــن حقه ــي م ــا الثان ــراق وترتيبه ــي الع ف
تفــرض شــروطها فــي التفــاوض الجــل تشــكيل 
الوطنــي  االئتــالف  يرفــض  فيمــا  الحكومــة 

واآلخــرون ترشــيح المالكــي لرئاســة ثانيــة .
ــم  ــة رغ ــن العراقي ــرب م ــون تقت ــة القان ث ( دول
العــداء العميــق الجبــار االئتــالف الوطنــي علــى 
االندمــاج  الــى محادثــات  والعــودة  التســاهل 

ــدود . ــق مس ــى طري ــت ال ــي وصل الت
ــالف  ــى االئت ــف الكردســتاني اقــرب ال ج ( التحال
التحالــف  بامكانيــة  االثنــان  ويلــوح  الوطنــي 
لتشــكيل جبهــة برلمانيــة قويــة قــد تســتقطب 
آخريــن والكردســتاني يختلــف مــع دولــة القانون 
للدولــة  المركزيــة  االدارة  حــول  والعراقيــة 
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واضعــاف االقاليــم لكــن الكردســتاني يمكــن ان 
ــيء . ــى ش ــل عل ــه اذا حص ــر تحالفات يغي

هــذه العوائــق ناتجــة فــي االصــل مــن حصــول 
ــة  ــدام الكتل ــة وانع ــج متقارب ــى نتائ ــم عل القوائ
الســاحقة وكان باالمــكان تغييــر مجــرى الحــدث 
القانــون  دولــة  االئتالفيــن  ان  لــو  االنتخابــي 
االنتخابــات  وخاضــا  اندمجــا  قــد  والوطنــي 

بقائمــة واحــدة .

ــة  ــة العراقي ــة الخارجي ــدة السياس ــع اجن - تخض
والشــرق  اإلقليمــي  والشــرق  عامــة  بصفــة 
ــول  ــرر ح ــدل متك ــة لج ــة خاص ــطي بصف االوس
ــراق  ــح الع ــة لمصال ــذه السياس ــة ه ــدى مالئم م

تعلقــون؟ كيــف  الجوهريــة.. 
اعــادة صياغــة عالقاتــه  علــى  قــادر  العــراق 
ــم  الدوليــة وعالقاتــه فــي الشــرق االوســط والعال
ــة  ــع طبيع ــجم م ــدة تنس ــة جدي ــي بطريق العرب
ــي ادارة  ــان ف ــاك طريقت ــي ، هن ــه السياس نظام
العالقــات الدوليــة الطريقــة المثاليــة والطريقــة 
الواقعيــة ، والنظــام الديمقراطــي فــي عالقاتــه 
علــى  المبنــي  الواقعــي  االســلوب  يفضــل 
تشــكيل منظومــة مصالــح مشــتركة مــع دول 
المنطقــة اال ان هنــاك عوامــل عديــدة تقــف 
ــراق  ــة للع ــات الدولي ــالح العالق ــام اص ــا ام عائق

ــا :  اهمه
ــابع  ــد الس ــة البن ــت طائل ــراق تح ــازال الع 1- م
االممــي وذلــك يخــل باســتقالله ويقلــل مــن 
ــه . ــة مع ــات وثيق ــة عالق ــدول القام ــاس ال حم

فــي  المنطقــة  دول  مــع  اختــالف  هنــاك   -2
ــات  ــم والعالق ــي الحاك ــام السياس ــة النظ طبيع

ــي  ــس السياس ــل التجان ــي ظ ــور ف ــة تتط الدولي
بيــن انظمــة الحكــم ونــادرا ماتثمــر عالقــة نظــام 

ــي . ــام ديمقراط ــع نظ ــوري م دكتات
ــداء  ــوف وع ــر بخ ــة تنظ ــض دول المنطق 3- بع
الــى النظــام الجديــد القائــم فــي العــراق وتعتبــر 
ــا  ــة حكمه ــي انظم ــر ف ــة للتغيي ــوده مقدم وج

ممــا يــؤدي الــى فقــدان الثقــة .
العــراق كــردي تدعــي  وزيــر خارجيــة  4- الن 
بعــض الــدول العــر بيــة ان ذلــك ينافــي العروبة 
ــا  ــر عالقاته ــي تطوي ــا ف ــل رغبته ــذا تتضائ ، ل

ــراق . ــع الع م
ــا  ــة مازالت ــفارات العراقي ــة والس 5- وزارة الخارجي
وعناصــر  البعثيــة  بالعناصــر  ملغومتيــن 
المخابــرات القدامــى بحجــة المهنيــة وهــؤالء 
عالقــات  تقويــض  فــي  خطيــرا  دورا  يــؤدون 

 . والعالــم  بالعــرب  العــراق 
ــع  ــا م ــراق إقامته ــد الع ــي يري ــات الت 6- العالق
دول المنطقــة ذات فائــدة محــدودة فــي مجــال 
االعمــار والتنميــة النهــا دول متخلفــة نســبيا وال 
يمكنهــا تقديــم خدمــة راقيــة للعــراق فــي هذه 

المجــاالت لــذا يفضــل الــدول األكثــر تطــورا . 

واضــح  حضــور  الخارجــي  للعامــل  اصبــح   -
فــي مالبســات االزمــة السياســية فــي العــراق 
الخــارج  دور  عالنيــة  منظــور  مــن  خصوصــاً 

ذلــك. حقيقــة  مــا  حضــوره...  وإنكشــاف 
يقــع العــراق في قلــب منطقة الصــراع التقليدي 
بيــن النفوذ الســعودي والنفــوذ االيراني والتوســع 
ــد اعــادة تشــكيل  ــا التــي تري االســرائيلي وتركي
مجالهــا الحيــوي ، النفــوذ الســعودي قائــم علــى 
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طمــوح شــغل الفــراغ الــذي تركتــه مصــر العجــوز 
ــة  ــى مجموع ــتناد ال ــي باالس ــم العرب ــي العال ف
وازدهــار  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
ــي وتمــدد مؤسســتها الدينيــة  ــا النفط موقعه
الوهابيــة فــي العالــم االســالمي ، امــا ايــران 
ــا  ــتقلة له ــة مس ــا كدول ــة حياته ــد ممارس فتري
حقــوق نفطيــة ونوويــة وثقافيــة ، اال ان المنحــى 
للغــرب  الخضــوع  ورفــض  الدينــي  االيرانــي 
وهاجــس الخــوف االســرائيلي مــن طهــران ذي 
المنشــأ العقيــدي التلمــودي ادى الــى تعقيــد 
ــة  ــران مكتوف ــف طه ــم تق ــا ، ول ــالف معه الخ
لهــا  متقدمــة  قواعــد  اوجــدت  بــل  اليديــن 
ــر  ــراق بتطوي ــج والع ــان والخلي ــورية ولبن ــي س ف
عالقاتهــا مــع شــيعة المناطــق ثقافيــا وتجاريــا 
، فــي وقــت يظهــر الشــيعة موحديــن ويغلــب 
ــع  ــذي يجم ــري ال ــي عش ــب االثن ــم المذه عليه
شــيعة المنطقــة مــن عــرب وفــرس وكــرد وتــرك 
. وكان صــدام قــد شــن حربــه علــى ايــران بدعــم 
عربــي وكان حــارس البوابــة الشــرقية التــي هــي 
بوابــة اســرائيل التــي اصبحــت محور ادارة الشــرق 
االوســط الكبيــر الممتــد مــن جبــال الهماليا وســط 
آســيا الــى ســاحل االطلســي ، وعندمــا حــدث 
الــدول  بعــض  قــررت  العــراق  فــي  التغييــر 
ــري  ــي التكفي ــف البعث ــاندة التحال ــة مس العربي
ــراق او  ــي الع ــلطة ف ــى الس ــن ال ــادة البعثيي الع
ــن  ــيتها م ــك لخش ــره ، وذل ــد وتدمي ــراق البل اح
ــر خرقــا  تاســيس نظــام حكــم ديمقراطــي يعتب
فــي قلعــة الديكتاتوريــة العربيــة، وخشــيتها 
مــن تعــاون متوقــع بيــن بغــداد وطهــران االمــر 
الــذي يجعــل ايــران تتقــدم خطــوة علــى االرض 
المذهبــي  التــوازن  وتخــرق  اســرائيل  باتجــاه 

القائــم فــي المنطقــة المبنــي علــى ابقــاء العراق 
 ، المذهبيــة  االقليــة  حكومــة  هيمنــة  تحــت 
وبذلــك اصبــح لــدول المنطقــة وصايــة علــى 
بعــض االحــزاب العراقيــة التــي تعمــل بالنيابــة 
ــدة  ــذ اجن ــة لتنفي ــررات الطائفي ــتخدم المب وتس

ــة .  إقليمي

التفاعــالت  افرزتهــا  التــي  الظواهــر  مــن   -
الصراعيــة بيــن أطــراف العمليــة السياســية فــي 
المرحلــة الســابقة هــو اختــالل ميــزان القــوى 
ــوازن  ــط الت ــي نم ــم ف ــو رأيك ــا ه ــي، فم الداخل
الــذي يــؤدي الــى خلــق تفاعــالت تعاونيــة بيــن 

ــراف.  ــذا االط ه
نجــح التحالــف البعثــي التكفيــري بعــد ســقوط 
ــدى  ــل ل ــاع باط ــق انطب ــي خل ــد ف ــام البائ النظ
الــراي العــام العراقــي والعربــي مفــاده ان العراق 
يشــهد حربــا طائفيــة بيــن الســنة والشــيعة 
التكفيــري  البعثــي  التحالــف  ان  والصحيــح   ،
شــن حربــا اســتهدفت جميــع مكونــات الشــعب 
العراقــي بــال تمييــز فهــي حــرب التكفيــر كلــه 
مقابــل الشــعب العراقــي كلــه ، وحاولــت بعــض 
القــوى المشــبوهة االســتفادة مــن هــذه المعركــة 
لكنهــا فشــلت فــي النهايــة . يمكــن ان تحقــق 
القــوى الوطنيــة العراقيــة المزيــد مــن التعــاون 
ــة :  ــروط االتي ــت بالش ــا اذا التزم ــم بينه والتفاه
- الشــعور باالنتمــاء الــى الوطــن وتقديمــه علــى 

االنتمــاءات الثانويــة المذهبيــة والقوميــة .
- عــدم تســييس االنتمــاء الثانــوي وابقــاؤه ضمــن 

حجمــه الطبيعــي كحــق ثقافــي .
- جعــل األولويــة للحــوار والتفاهــم وعــدم اللجوء 

الــى العنــف فــي حــل الخالفــات .
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واإليمــان  الدســتور  إلــى  باالحتــكام  الرضــا   -
بالنظــام الديمقراطــي االنتخابــي والتعــاون مــع 

جميــع المؤسســات الوطنيــة .
- عــدم التجــاوب مــع أي دولــة أجنبيــة تريــد 
خدمــة  عراقيــة  أحــزاب  او  أشــخاص  تجنيــد 

. لحهــا لمصا
- ســعي الجميــع دائما لتشــكيل حكومة مشــاركة 
وطنيــة ذات قاعــدة واســعة علــى أســاس قاعــدة 
التوافــق والتراضــي بالشــكل الــذي ال يصــادر 

الحــق االنتخابــي.
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التعدي الحضري وأثره 
في نشوء المناطق 
العشوائية المتخلفة

)نموذج منطقة الدراسة ناحية بغداد الجديدة(

م. م عالء هاشم داخل
جامعة بغداد/ كلية اآلداب قسم الجغرافية
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- المقدمــــة :

يكـتســب موضــوع حمايــة المــدن مــن التعــدي 

دول  مســتوى  علــى  قصــوى  هميــة 
أ
ا الحضــري 

 
ً
 وصناعيا

ً
العالم ســواء الدول المتقدمة حضريا

عنــوان  تحــت  الحضريــة  بالتنميــة  خــذة 
أ
ال و 

أ
ا

 Scape عــام هــو حمايــة المظهــر الحضــري العــام

مجــرد  مــر 
أ
ال Protection Urbanويتعــدى 

احترازيــة  خطــوة  الــى  الحمايــة  او  المحافظــة 

ظاهــرة  وقــف  بــل  الحضــري  الجمــال  إحيــاء 

المــدن  فــي  وخاصــة  الحضريــة  الحيــاة  تهــدد 

التــي الــم تشــهد تنميــة حضريــة ، قــد اتخــذت 

مســميات عديــدة فــي شــتى انحــاء العالــم كل 

بحســب قدرتــه ، وجهــده فتــارة يتخــذ الموقــف 

بعــض  يناصــرة  عــام  دبــي 
أ
ا التــزام  خــال  مــن 

كـثــر 
أ
اإلعامييــن او الكاديميــن وتــارة يكــون ا

القوانيــن  ســن  طريــق  عــن   
ً
ووضوحــا صابــة 

عقوبــات  عليهــا  يترتــب  الصارمــة  والقــرارات 

وغرامــات.

طار النظري : الإ
ً
اول

مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث بالوقــوف علــى اســباب 

ظهــور هــذا النــوع مــن التعــدي الحضــري وهــذا 

عــدد  وتزايــد  المتخلفــة  المناطــق  مــن  النــوع 

وتوزيعهــا  مســاحتها  رقعــة  واتســاع  ســكانها 

اختيــار  وســبب   ، الموقــع  هــذا  واختيارهــا 

لهــذا  ســتقطابها 
أ
وا الجديــدة  بغــداد  ناحيــة 

النــوع مــن المناطــق المتخلفــة ويظــن تتمثــل 

مشــكلة البحــث بالــدور الــذي يلعبــه التخطيــط 

المشــاكل  هــذه  مثــل  معالجــة  فــي  الحضــري 

فــي  والحضريــة  الســكانية  السياســات  ودور 

نتشــارها.
أ
وا الظاهــرة  هــذه  توســع  مــن  الحــد 

هدف البحث:

الحقائــق  تقصــي  الــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

مــن حيــث  المتخلفــة  بالمناطــق  تتعلــق  التــي 

ة وخصائــص هــذه المناطــق مــن 
أ
ســباب النشــا

أ
ا
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الديموغرافيــة والخصائــص  الخصائــص  حيــث 

القتصاديــة والجتماعيــة وخصائــص المســكن 

والبنــى التحتيــة ومعرفتهــا بصــورة خاصــة فــي 

المناطــق المتخلفــة فــي ناحيــة بغــداد الجديــدة.

همية البحث ومبرراته:
أ
ا

هميــة البحــث فــي كونــه يتنــاول مشــكلة 
أ
تكمــن ا

هــم المشــاكل الخطيــرة التي تواجه المدن 
أ
مــن ا

يرافــق  ومــا  الحضريــة  التعديــات  خــال  مــن 

شــبكات  علــى  تجــاوزات  مــن  الظاهــرة  هــذه 

المــدن  منظــر  وتشــويه  والكهربــاء  الميــاه 

والطيــن  الصفيــح  بيــوت  ظهــور  خــال  مــن 

وضــاع هــذه المناطــق الجتماعيــة 
أ
ضافــة الــى ا

أ
ا

مــا تعانيــه مــن مشــاكل  ظهــار 
أ
والقتصاديــة وا

مســتوى  وتدنــي  البطالــة  نتشــار 
أ
وا اجتماعيــة 

وتدنــي  والفقــر  الجريمــة  نتشــار 
أ
وا التعليــم 

الصحــي. المســتوى 

الحدود الزمانية والمكانية:

تبــدا الحــدود الزمانيــة مــن عــام 2003 الــى عــام 

2008 حيــث تغيــر الوضــع السياســي وضعــف 

القانــون وانتشــار الفوضــى وعــدم وجــود رقابــة 

التهجيــر  حــالت  وارتفــاع  للقانــون  وتطبيــق 

القسري الى عام 2008 ، اما الحدود المكانية 

الجديــدة  بغــداد  ناحيــة  مــن  فتتخــذ  للبحــث 

المناطــق  هــذه  وتتــوزع  للدراســة  كنمــوذج 

داخــل حــدود بلديــة 9 نيســان التــي تمتــد مــن 

 
ً
جنوبــا الســريع  للمــرور  القاســم  محمــد  شــارع 

وخــط ســكة حديــد بغــداد بعقوبــة القديمــة كحد 

فاصــل مابيــن مدينــة الصــدر والناحيــة امــا مــن 

جهــة الشــرق يعتبرنهــر ديالــى هــو الحــد الفاصــل 

امــا مــن جهــة الشــمال فحدودهــا ناحيــة خــان 

بنــي ســعد التابعــة الــى محافظــة ديالــى.

منهجية البحث:

المتعلقــة  دبيــات 
أ
ا علــى  الباحــث  اعتمــد 

والمناطــق  الحضــري  التعــدي  بموضــوع 

الباحــث  تنــاول  كمــا   ، المتخلفــة  العشــوائية 

ولهــا الطــار النظــري الــذي 
أ
ربــع فقــرات كان ا

أ
ا

هميتــه 
أ
وا وهدفــه  البحــث  مشــكلة  فيــه  وضــع 

الزمانيــة والمكانيــة  الحــدود  فيــه  يتنــاول  كمــا 

هــم المفاهيــم المتعلقــة 
أ
للبحــث ومنهجيتــه ، ا

فيهــا  فتنــاول  الثانيــة  الفقــرة  مــا 
أ
ا  . بالموضــوع 

مــن  المتخلفــة  المناطــق  خصائــص  الباحــث 

ناحيــة الخصائــص الديموغرافيــة والقتصاديــة 

والجتماعيــة وخصائــص المســكن وخصائــص 

الثالثــة  الفقــرة  تناولــت  كمــا  التحتيــة ،  البنــى 

فــي  المتخلفــة  للمناطــق  الجغرافــي  التوزيــع 

التوســع  ســباب 
أ
وا الجديــدة  بغــداد  ناحيــة 

ناحيــة  فــي  العشــوائية  للمناطــق  الحضــري 

التوســع  الســلبية  ثــار 
آ
وال الجديــدة  بغــداد 

الفقــرة  امــا   ، المتخلفــة  للمناطــق  العشــوائي 

فــي معالجــة  الحضــري  التخطيــط  الثالثــة دور 

النظريــات  واهــم  المتخلفــة  المناطــق  مشــكلة 

الســتنتاجات  ثــم  الموضــوع  بهــذا  المتعلقــة 
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 المصــادر كمــا تــم تعزيــز 
ً
خيــرا

أ
والتوصيــات ، وا

ســتبيان.
أ
ا اســتمارة  بملحــق  البحــث 

هــم المفاهيــم والمصطلحــات 
أ
ا ســتعراض 

أ
ا  -

التــي تتعلــق بالبحــث ومنهــا:-

1ـ التعدي الحضري:

تــراه  كمــا  الحضــري  بالتعــدي  المقصــود   

هــذه الدراســة هــو مجمــل مــا يقــوم بــه الفــراد 

وجماعــات والهيــات الرســمية وغيــر الرســمية 

 وغيــر 
ً
و تشــويه او تغييــر متعمــدا

أ
مــن إتــاف ا

ومكوناتــه  الحضــري  المــكان  لبنيــة  متعمــد 

وعناصــره ممــا يــؤدي الــى تغييــر صورتــه التــي 

حــدود  ضمــن   ، بهــا)))  يظهــر  ن 
أ
ا ينبغــي  كان 

ســاس.
أ
ال التصميــم 

(Slums Area( 2ـ المناطق المتخلفة

المتخلفــة  المناطــق  مصطلــح  تفحصنــا  ذا 
أ
ا

نــه يشــير الــى 
أ
)Slums Area( ، يتضــح لنــا با

الــذي  الســلبي  المــردود  ذي  الذميــم  الشــيء 

ما في اللغة النكليزية 
أ
يتطلب البتعاد عنه ، ا

Slumm mber فتعنــي النــوم والكســل وقلــة 
النمــو.)2)

 هــو 
ً
إمــا المقصــود بالمناطــق المتخلفــة عمرانيــا

 Sium مــا يقابــل فــي اللغــة النكليزيــة تعبيــر

لــم  التــي  المناطــق  تلــك  ذلــك  يعنــي  حيــن 

ســئ تخطيطهــا 
أ
و ا

أ
 ا

ً
تمســها يــد المخطــط اطاقــا

ن تكــون مناطــق قديمــة إذ 
أ
ول يشــترط فيهــا ا

كان مــن الممكــن تواجدهــا فــي مناطــق حديثــة 
نهــا ســيئة التخطيــط.)3)

أ
ا العمــران إل 

 Haphazardالعشــوائي الحضــري  التوســع  3ـ 

urban expansion

ويقصــد الزحــف الحضــري غيــر المخطــط الــذي 

يتجــاوز علــى مخططــات الساســية للمــدن ويتــم 

علــى حســاب الراضــي الزراعيــة المحيطــة بهــا 

اقتصاديــة  لعتبــارات  نتيجــة  يحصــل  والــذي 

الجهــزة  كـفــاءة  ضعــف  وكذلــك  اجتماعيــة 
بالتخطيــط.))) المعنيــة  والبلديــة  التخطيطيــة 

Urban Blicht 4ـالتهرؤ الحضري

وهــي المناطــق التقليديــة القديمــة فــي المدينــة 

مــا  بســبب  المناطــق  هــذه  ظهــور  وبســبب 

كمــا  الناتجــة  والضغــوط  مشــاكل  مــن  تعانيــه 

تجزئــة  الــى  ادت  تغيــرات  مــن  لــه  تعرضــت 

متكامــل  فيزيــاوي  ككيــان  القديمــة  المدينــة 

الشــوارع  بينهــا  تفصــل  متفرقــة  مناطــق  الــى 

بنيــة التجاريــة العاليــة 
أ
العريضــة وارتفاعــات ال

علــى إطرافهــا تاركــه وراءهــا جــزء مــن وحــدات 

المكـتظــة  المتدهــورة  التقليديــة  ســكنية 

بالســكان))) ، وبتراكــم الزمــن اصبحــت مناطــق 

متخلفــة ، كمــا توجــد كـثيــر مــن المصطلحــات 

تطلــق علــى بعــض المناطــق قــد تكــون مشــتركة 

ببعــض الصفــات مــع المناطــق المتخلفــة منهــا 

المناطــق الفقيــرة والمناطــق الشــعبية ومناطــق 

المخططــة. غيــر  والمناطــق  الضواحــي 
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Urban Planning ـالتخطيط الحضري(

بيــن  يجمــع  واســع  علــم  الحضــري  التخطيــط 

متغيــرات عــدة طبيعيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 

المدينــة  نمــو  توجيــه  اجــل  مــن  وهندســية 

ويوفــر  ســكانها  يخــدم  بمــا  ومعالجــة مشــاكلها 
الحضريــة.))) الحيــاة  متطلبــات  لهــم 

Urban Developmentـالتنمية الحضرية(

تهــدف  التــي  المخططــة  الســتراتيجية  وهــي 

الــى تطويــر مســتوى البيئــة الحضريــة بجميــع 

مكوناتهــا وعناصرهــا الطبيعيــة والبشــرية ومــا 

ينجــم مــن تفاعــل بيــن هــذه المكونــات والــذي 

اســتعمالت  علــى  مباشــر  بشــكل  ينعكــس 

والخدمــات  كالســكان  الحضريــة  الرض 

وخدمــات  والترفيهيــة  والتعليميــة  الصحيــة 
الرتكازيــة.))) البنــى 

: خصائص المناطق المتخلفة
ً
ثانيا

مهمــا تعــددت الراء والمفاهيــم والمصطلحــات 

فــإن  المتخلفــة  المناطــق  علــى  تطلــق  التــي 

مترابطــة  خصائــص  فــي  تشــترك  جميعهــا 
ليمكــن فصلهــا عــن بعضهــا البعــض ومــن ابــرز 

تــي:-
أ
مايا المهمــة  الخصائــص  هــذه 

بنية السكنية:-
أ
1ـ تدهور حالة ال

فــي  الســكنية  لاحــوال  الدارســون  كــد 
أ
ا

العمرانيــة  حالتهــا  ن 
أ
بــا المتخلفــة  المناطــق 

المــواد  اغلــب  ن 
أ
وا مكـتضــه  بنيتهــا 

أ
وا متهرئــه 

الخشــب والقــش  مــن  بنائهــا  فــي  المســتخدمة 

حــول  ماكــن 
أ
ا لهــا  وتتخــذ  والطيــن  والصفائــح 

علــى  وذلــك  مراكزهــا  مــن  بالقــرب  او  المــدن 

المناطــق  مــن  تخلــو  مزدحمــة  مبانــي  شــكل 

الخضــراء المفتوحــة كمــا ان المبانــي متهالكــه 
وقــد  ســيئة الضــاءة والتهويــة والمجــاري)8) ، 

بنيــة 
أ
ن حالــة ال

أ
وضحــت الدراســة الميدانيــة ا

أ
ا

العشــوائية  الســكنية  الوحــدات  مــن   %80

بمــادة   %(0 وحوالــي  البلــوك  بمــادة  مبنيــة 

خشــاب 
أ
الطابــوق و0)% مــن مــادة الطيــن وال

إمــا مســاحة الــدار فبلــغ معــدل مســاحة الــدار 

الغــرف  عــدد  مــا 
أ
ا و200م2،  مابيــن 00)م2 

الحدائــق  إمــا  غــرف   3 الغــرف  معــدل  فبلــغ 
ومســاحات الخضــراء فتــكاد تخلــو جميــع الــدور 

المســاحات. هــذه  مــن 

2ـ الزدحام السكاني والكـثافة العالية:

العاليــة  والكـثافــة  الســكان  فــي  الزدحــام  ن 
أ
ا

المتخلفــة  للمناطــق  المازمــة  الصفــات  مــن 

فــي المــدن بحيــث تزيــد فــي تفاقــم المشــكات 

نتشــار ظاهــرة البطالــة 
أ
الجتماعيــة الخطيــرة كا

الخصائــص  دراســة  ن 
أ
ا كمــا  الســكن  زمــة 

أ
وا

الســكانية المتخلفــة ل تقــل اهميــة عــن دراســة 

البنيــة الوظيفيــة لي منطقــة)9)، وقــد وضحــت 

الدراســة الميدانية وتحليل اســتمارة الســتبيان 

ن معــدل حجــم العائلــة هــو ) كمــا يوجــد 
أ
، ا

اطفــال  عائلــة )  فــي  بمعــدل الطفــال  ارتفــاع 

 
ً
ايضــا ناحــظ  كمــا  الواحــدة  بالســرة  كمعــدل 
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ارتفــاع عــدد النــاث الــى ) كمعــدل.

3ـ عدم الستقرار في محل السكن:

ثابــت  إقامــة  محــل  فــي  الســتقرار  عــدم  يعــد 

ن المناطــق 
أ
إحــدى الخصائــص التــي تــدل علــى ا

والاجئيــن  بالمهاجريــن  هولــة 
أ
ما المتخلفــة 

وســائل  عــن  والباحثيــن  والباعــة  والنازحيــن 

البطالــة  ظاهــرة  تعــد  كمــا  البســيطة  العيــش 

ســباب 
أ
ال احــدى  العمــل  فــرص  توافــر  وعــدم 

المباشــرة فــي عــدم الســتقرار ســكان المناطــق 

وضحــت 
أ
المتخلفــة فــي مناطــق ســكناهم وقــد ا

 %(( نســبة  هنــاك  ان  الميدانيــة  الدراســة 

مــن ســكان هــذه المناطــق هــم مهجريــن مــن 

وضحــت الدراســة 
أ
مناطــق ديالــى الراشــدية ، وا

المهاجريــن  مــن  قليلــة  غيــر  نســبة  هنــاك  إن 

 مــن الريــف الــذي شــهد تدهــور واضــح مــن 
ً
ايضــا

نقــص الخدمــات وقلــة الهتمــام بالزراعــة وشــحة 

فــي  خاصــة  مــن 
أ
ال فقــدان  الــى  إضافــة  الميــاة 

صبحــت البســاتين مناطــق 
أ
مناطــق الريفيــة وا

المتطرفيــن.

4ـ النقص في الخدمات الجتماعية

اغلــب  فــي  ومازمــة  الدائمــة  صفــات  مــن 

فــي خدمــات  النقــص  المناطــق المتخلفــة هــي 

فــي  تتمثــل  والتــي  الجتماعيــة  الركائــز 

المؤسســات الجتماعيــة واإلداريــة والتعليميــة 

نهــا 
أ
ا كمــا  والتســويقية  والترفيهيــة  والصحيــة 

الركائــز  فــي خدمــات  نقــص شــديد  مــن  تعانــي 

رصفــة 
أ
وال الشــوارع  فــي  تتمثــل  التــي  الفنيــة 

والطــرق وشــبكة ميــاه الشــرب ومجــاري الميــاه 

والغــاز  والهاتــف  الكهربــاء  وشــبكة  الثقيلــة 

ومواقــف الســيارات وهــذا النقــص فــي الخدمــات 

فــي  ميدانيــة  دراســة  خــال  مــن  واضــح  كان 

العشــوائية  الســفير(  )حــي  يســمى  مــا  منطقــة 

تــم  انــه   ((8 ومحلــة   ((( محلــة  مابيــن 

الســتفادة مــن المناطــق المخدومــة المجــاورة 

خــال  مــن  العشــوائية  المناطــق  هــذه  الــى 

مــد  خــال  مــن  المــاء  شــبكات  علــى  التعــدي 

نابيــب باســتيكية )صونــدات( الــى مســافات 
أ
ا

صحــاب 
أ
ا بعــض  الشــتراك  مــن خــال  بعيــدة 

يتــم  البعيــدة  المناطــق  بعــض  فــي  او  الــدور 

الحوضيــة  الســيارات  خــال  مــن  المــاء  شــراء 

التعــدي  يتــم   
ً
ايضــا الكهربــاء  امــا  المتنقلــة، 

عمــدة مــن 
أ
علــى الشــبكات مــن خــال نصــب ا

ســاك 
أ
كـثــر مــن دارفــي مــد ا

أ
خشــب واشــتراك ا

الكهربــاء بطريقــة خطــرة وبدائيــة إمــا التصريــف 

الصحــي فتشــاهد الســواقي ظاهــرة للعيــان كمــا 

المــدارس  مثــل  الخدمــات  بعــض  الحــال  هــو 

المــدارس  فتشــكو  الصحيــة  ومســتوصفات 

مــن ارتفــاع عــدد الطــاب داخــل الفصــل الــى 

كـثــر مــن 0) طالــب بســبب عــدم قدرتهــا علــى 
أ
ا

المناطــق. هــذه  طــاب  اســتيعاب 

)ـ نقص في الخدمات الصحية

وانتشــار  العامــة  الصحــة  تدهــور  ن 
أ
بــا ياحــظ 
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المناطــق  بســكان  قويــة  عاقــة  لهــا  اإلمــراض 

المتخلفــة ويرجــع ســبب ذلــك الــى ان المنطقــة 

المتخلفــة تســودها الكـثافــة الســكانية العاليــة 

والتــي تولــد شــدة فــي الزدحــام وتســاعد علــى 

ازدحــام  ان  كمــا  اإلمــراض  مــن  عــدد  انتشــار 

الخضــراء  المناطــق  وقلــة  الســكنية  البنيــة 

وعــدم القــدرة علــى التخلــص مــن الوســاخ يولــد 

الرطوبــة العاليــة والتلــوث كمــا ان الفقــر وقلــة 

التغذيــة الصحيــة يســاعد علــى انتشــار المــراض 

وقــد تبينــت اســتمارة الســتبيان ان فــي حالــة 

ي فــرد مــن افــراد العائلــة فــان 90% مــن 
أ
مــرض ا

المراجعــات كانــت الــى العيــادات الشــعبية او 

مراجعــة الممرضيــن الذيــن ينتشــرون فــي هــذه 

المناطــق مســتفيدين مــن قلــة الوعــي الصحــي 

لســكان هــذه المناطــق.

6ـ تدهور الحالة المعاشية

 
ً
تشــابها هنــاك  ان  علــى  لؤيــس(  )اســوكار  كــد 

أ
ا

 فــي الحالــة المعاشــية للطبقــات الفقيــرة 
ً
واضحــا

العالــم  مــدن  مــن  المتخلفــة  المناطــق  فــي 

كافــة ويتجلــى هــذا التشــابه فــي المــور المهمــة 
التيــة.)0))

وان  الحيــاة  هامــش  علــى  يعيشــون  انهــم   -(

المــدن. مراكــز  فــي  كانــوا 

2- تازمهم صفة البطالة.

3- مستوى دخلهم محدود.

)- عدم قدرتهم على التوفير.

القديمــة  والمابــس  الثــاث  اســتعمال   -(

. لمســتعملة ا و

 وابنيتهــا 
ً
)- مناطــق ســكناهم متهرئــة عمرانيــا

مكـتضــة.

)- الكـثافــة الســكانية وشــدة الزدحــام تســود 

ســكناهم. مناطــق 

الصحيــة  حوالهــم 
أ
با الهتمــام  عــدم   -8

. لتعليميــة ا و

7ـ انخفاض مستوى التعليم

فــي  التعليــم  مســتوى  انخفــاض  ظاهــرة  ان 

بالمســتوى  عاقــة  لهــا  المتخلفــة  المناطــق 

عــدم  فــي  ذلــك  وينظــم   ، لســكانها  المعاشــي 

اســتطاعة البــاء تحمــل نفقــات تعليــم ابنائهــم 

فــي ظــل مســتوى دخــل واطــئ ، وهــذا يؤكــد 

علــى ان اغلبيــة العوائــل ذات الدخــل المحــدود 

دخــل  زيــادة  فــي  اولدهــم  مســاهمة  تفضــل 

العائلــة قبــل النتهــاء مــن مراحــل دراســتهم ، 

اســتمارة الســتبيان ، والدراســة  شــارت 
أ
ا وقــد 

دراســتهم  اكملــوا  الذيــن  نســبة  الميدانيــةان 

ينهــو  لــم  الذيــن  امــا   %( مــن  اقــل  الجامعيــة 

الكـثــر  نســبتهم  فكانــت  المتوســطة  دراســتهم 

مــن 90% كمــا ان نســبة 98% مــن النــاث لــم 

ينتهــن مــن دراســة مرحلــة البتدائيــة ، كمــا ان 

ظاهــرة التنقــل وعــدم الســتقرار ســاهم فــي تــرك 

المــدارس  الــى  العوائــل  هــذه  افــراد  مــن  كـثيــر 

كـتضــاض وخاصــة فــي المــدارس 
أ
التــي تشــهد ا
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البتدائيــة.

 : التوزيــع الجغرافــي للمناطــق العشــوائية 
ً
ثالثــا

المتخلفــة فــي ناحيــة بغــداد الجديــدة

تشــتمل منطقــة الدراســة 9 احيــاء فــي ناحيــة 

بغــداد الجديــدة كمــا موضــح فــي جــدول رقــم 

العشــوائية  المناطــق  نمــو  تركــز  ولكــن   )((

الــذي  كــد 
أ
ا هــي  احيــاء  ثــاث  فــي  المتخلفــة 

المناطــق  مســاحة  كبــر  فــي  الحيــاء  تصــدر 

المتخلفــة فــي محلــة 0)) ونــواة هــذه المنطقــة 

معســكر للقــوة الجويــة تــم الســتياء عليــه بعــد 

2003 وســرعان ماتوســع بشــكل كبيــر حتــى 

اقتــرب  حتــى  ومحلــة8))   ((( محلــة  ضــم 

الــى حــدود مدينــة الصــدر امــا المنطقــة الثانيــة 

محلــة 0)) مابيــن محلــة ))) ومحلــة 8)) 

المتخلفــة  المنطقــة  هــذه  ونــواة   ((2 ومحلــة 

حيــاء العبيــدي الشــهداء الشــماعية التــي تعانــي 
أ
ا

ن اســباب اختيــار 
أ
 مــن نقــص بخدماتهــا وا

ً
اصــا

هــذه المناطــق يعــود الــى جملــة عوامــل منهــا ان 

مدينــة العبيــدي وشــهداء هــي مناطــق متخلفــة 

، وان كانــت مخططــة ، كمــا ان وجــود اراضــي 

راضي 
أ
زراعيــة فــكان مــن الســهل التجــاوز على ال

الزراعيــة وذلــك لســهولة رفــع الصفــة الزراعيــة 

منهــا.

حــي  فــي  هــي  الثانيــة  المتخلفــة  المنطقــة  مــا 
أ
ا

 ((3 محلــة  المــدارس  شــارع  فــي  الميــن 

 نــواة هــذه المنطقــة المتخلفــة معســكر 
ً
وايضــا

تــم التعــدي عليــه بعــد عــام 2003 ثــم توســع 

صبــح يضــم اكـثــر مــن 3000 
أ
بشــكل كبيــر وا

منطقــة  توجــد  كمــا  عشــوائية  ســكنية  وحــدة 

اخــرى هــي محلــة )))قــد تــم توزيــع الراضــي 

الســكنية فــي هــذه المحلــة ، ولكــن لــم تعطــى 

الموافقــات بالبنــاء لكــن ســرعان ماتــم التعــدي 

علــى الراضــي الخــرى حتــى صــار مــن الصعــب 

الموزعــة  الراضــي  مابيــن  فاصــل  حــد  وجــود 

ديالــى  نهــر  مــن  قربهــا  كمــا  عليهــا  والمتجــاوز 

امــا   ، توســعها  علــى  ســاعد  الجيــش  وقنــاة 

هــذا   ، مــون 
أ
الما حــي  فــي  الخــرى  المنطقــة 

خــر احيــاء منطقــة بغــداد وناحيــة 
آ
الحــي يعتبــر ا

بغــداد الجديــدة مــع محافظــة ديالــى لذلــك بعــد 

هــذا الحــي عــن المركــز ووقوعــه علــى الطــراف 

ووجــود اراضــي زراعيــة ســهل مــن عمليــة وجــود 

 8(0 محلــة  فــي  المتخلفــة  المناطــق  هــذه 

ومحلــة 2)) ومحلــة ))) ونــواة لولــى هــذه 

المنطقــة هــو وجــود ســجن النســاء ولحــداث 

شــباب وقــد تــم التعــدي عليهــا بعــد عــام 2003.
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رقم محلة للمنطقة المتخلفةالمساحة كم2اسم الحيت

مون1-
أ
15.64770,772،774الما

كد2-
أ
29.085760،740،746،748ا

ليوجد8.2الخنساء3-

ليوجد97.94 نيسان4-

مين5-
أ
19.6753،747ال

ليوجد8.177الخليج6-

ليوجد2.26سومر7-

ليوجد5.5المثنى8-

ليوجد3.628المعتصم9-

100.039المجموع

جدول توزيع المناطق المتخلفة حسب اإلحياء )من عمل الباحث(
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: التوســع الحضــري للمناطــق العشــوائية 
ً
رابعــا

المتخلفــة فــي ناحيــة بغــداد الجديــدة

هــذه  التوســع  ســباب 
أ
ال هــم 

أ
ا إدراك  يمكــن 

الــى  الجديــدة  بغــداد  ناحيــة  فــي  المناطــق 

التاليــة:- ســباب 
أ
ال

شــمال  تقــع  الجديــدة  بغــداد  ناحيــة  )-إن 

طــراف حضريــة منتهيــة 
أ
شــرق مدينــة بغــداد با

المــر  وهــذا   ، ديالــى  ونهــر  ديالــى  بمحافظــة 

والرقابــة. المركــز  عــن  بعيــدة  جعلهــا 

المتخلفــة  العشــوائية  المناطــق  معظــم  2-ان 

ت علــى اطــراف مناطــق شــعبية مخدومــة 
أ
نشــا

لكــن بدرجــة تتقــارب مــع المناطــق المتخلفــة 

والشــماعية وشــهداء. العبيــدي  منطقــة  مثــل 

3- وجــود مســاحات فارغــة متروكــة او زراعيــة 

ممــا جعــل عمليــة الســتحواذ عليهــا ســهلة او 

عنــد  ماديــة  اربــاح  مــن  تحققــه  لمــا  تقســيمها 

الزراعيــة. الراضــي  هــذه  تقســيم 

)- قلــة الرقابــة ، ضعــف القانــون وهــذا واضــح 

الطــراف  المناطــق  حيــث  المــدن  معظــم  فــي 

يكــون القانــون فيهــا ضعيــف مقارنــة مــع مركــز 

المدينــة.

)- وجــود معســكرات الجيــش فــي هــذه الناحيــة 

قــد  المدينــة  طــراف 
أ
با تقــع  نهــا 

أ
ا اســاس  علــى 

الــى مســاكن. تجــاوز عليهــا وتحويلهــا 

منيــة وتهجيــر وخاصــة مــن 
أ
وضــاع ال

أ
)- ســوء ال

محافظــة ديالــى ، وممــا زاد فــي اســتقطاب هــذه 

التــي  المناطــق  ســاكني  غلــب 
أ
ا ن 

أ
ا  ، الناحيــة 

هــم مــن 
أ
ت حولهــا هــي المناطــق المتخلفــة ا

أ
نشــا

صولمحافظــة ديالــى مثــل منطقــة العبيــدي.
أ
ا

المناطــق  لتوســع  الســلبية  اإلثــار   :
ً
خامســا

الثــار  هــذه  وتتمثــل  المتخلفــة  العشــوائية 

- تــي:
أ
يا بما

نتشــار هــذه 
أ
)-التشــوية الحضــري مــن خــال ا

زقــة وشــوارع 
أ
الــدور بمبانــي متهرئــة طينيــة ذو ا

ضيقــة غيــر معبــدة ومصممــة تصميــم عشــوائي 

غيــر منظــم.

2-التعــدي علــى شــبكات المــاء والكهربــاء ممــا 

يخلــق نــوع مــن ضغــط علــى هــذه المنظومــات 

ســتيعابية محــددة.
أ
التــي صممــت علــى طاقــة ا

3-وجــود ضغــط متزايــد علــى المــدارس وخاصــة 

البتدائيــة والمتوســطة والمراكــز الصحيــة.

الفضــاءات  بعــض  التجــاوزات  )-شــملت 

تتعلــق  لســتعمالت  المخصصــة  المفتوحــة 

الخضــراء. المناطــق  او  الترفيهيــة  بالخدمــات 

راضــي الزراعيــة المحيطــة 
أ
)-التجــاوزات علــى ال

بالمدينــة وهــذا مــا يــؤدي بالتالــي الــى ضعــف 

كـفــاءة الظهيــر الريفــي للمدينــة.

: دور التخطيــط الحضــري فــي معالجــة 
ً
سادســا

مشــكلة المناطــق المتخلفــة

التخطيــط الحضــري او مــا يعــرف بخطــط المدن 

نشــاء وتطويــر المســتوطنات 
أ
نقصــد بــه كيفيــة ا

ادنــى  حــد  تتجــاوز  بطريقــة  المدنيــة  البشــرية 
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مــن القتصــاد والجمــال والقبــول)))) ، ومعلــوم 

دبيــات التخطيــط ان العمــل التخطيطــي 
أ
فــي ا

ي كان مســتواه ونوعــه يفضــي الــى خطــة تمثــل 
أ
ا

اإلطــار العــام للبرنامــج التخطيطــي الــذي يــراد 

منــه تطويــر وتوجيــه واقــع معيــن افضــل ممــا 

ام  تفصيلــي  التخطيــط  كان  لذلــك ســواء  كان 

عــام جزئــي ام كلــي قومــي او محلــي فــإن هــذه 

نــواع مــن التخطيــط ينتــج عنهــا خطــط تعبــر 
أ
ال

نــواع ومســتويات المهــام التخطيطيــة. كمــا 
أ
عــن ا

البيئــة  تطويــر  بهــا  ينبغــي  هــداف 
أ
ا للتخطيــط 

هــداف:-
أ
الحضريــة ومــن هــذه ال

المناطــق  تجهيــز  مثــل  الطبيعيــة  هــداف 
أ
ال

الحضريــة بخدمــات الركائــز الفنيــة مثــل ميــاه 

الشــرب والكهربــاء والغــاز والهاتــف وتصريــف 

الصحــي وحمايــة البيئــة مــن التلــوث وتحســين 

المــرور العــام كمــا تتضمــن تصنيــف الشــوارع 

والطــرق وإقامــة مواقــف الســيارات كمــا توجــد 

هــداف اقتصاديــة منهــا إعــادة إحيــاء مناطــق 
أ
ا

 ، المــدن  مراكــز  فــي  القتصاديــة  نشــطة 
أ
ال

وخلــق فــرص عمــل جديــدة مــن خــال تغيــر 

توجــد  كمــا  الرض  اســتغال  ــف  وظائـ فــي 

ازالــة  منهــا  اجتماعيــة  هــداف 
أ
للتخطيطا

المناطــق المتخلفــة مــن المــدن واعــادة بنائهــا 

المناســب  واختيــار  ســكنية جديــدة  بوحــدات 
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المواقــع المشــاريع الســكان الجديــدة بحيــث 
((2( مناســبة.  صحيــة  بيئــة  ضمــن  تكــون 

: الطــرق المتبعــة فــي معالجــة المناطــق 
ً
ســابعا

المتخلفــة

مشــكلة  المعالجــة  متعــددة  سياســات  هنــاك 

وهــذه  مخططــة  غيــر  العشــوائية  المناطــق 

السياســات ســتنطلق مــن جملــة عوامــل منهــا 

او  منــح  دفــع  الدولــة  فيهــا  تتحمــل  اقتصاديــة 

تقديــم تســهيات وكمــا توجــد عوامــل اجتماعيــة 

حيــان عوامــل 
أ
وعوامــل ثقافيــة وفــي بعــض ال

سياســات  مــن  نوعــان  هنــاك  ولكــن  سياســية 

المشــكلة. هــذه  المعالجــة 

 Redevele Pmentسياسة اعادة التطوير -(

ان سياســة اعــادة التطويــر تســعى إلزالــة وهــدم 

للمناطــق المتخلفــة فــي المــدن ثــم إعــادة بنائهــا 

عــن  إعــادة  مــن جديــد وفــق مخطــط يختلــف 

وضــع المنطقــة المزالــة وهــذا مــن حيــث تعيــن 

رض ومعظــم 
أ
ماكــن المائمــة لســتعمالت ال

أ
ال

دول العالــم قامــت مثــل هــذه الجــراءات وفــق 

تحاكــي  ومعالجــات  وســتراتيجيات  خطــط 

ت الوليــات المتحــدة عمليــة 
أ
الواقــع ، فقــد بــدا

ازالــة المناطــق المتخلفــة.)3))

فــي  وكذلــك   (93( عــام  بعــد  جــدي  بشــكل 

قدمــت الحكومــة علــى إزالــة وهــدم 
أ
ايرلنــدا فقــد ا

لتينيــة  امريــكا  فــي  وكذلــك  المناطــق  هــذه 

اإلجــراءات  هــذه  مثــل  كمــا حصلــت  واســيا ، 

هجــرة  العــراق  شــهد  فقــد   
ً
ايضــا العــراق  فــي 

الســكان  تركــز  المدينةوقــد  الــى  الريــف  عــن 

ــف مــكان ملعــب الشــعب  فــي منطقــة الصرائـ

المنطقــة  هــذه  تحولــت  مــا  الحاليوســرعان 

الــى منطقــة متخلفــة مــن الصرائـفتعانــي الفقــر 

والبــؤس فتــم ازالتهــا وتوزيــع قطــع اراضــي فــي 

مثــل  وتطبيــق  الصــدر...(  )مدينــة  ســمى  مــا 

هــذه سياســة يتطلــب رؤيــة تخطيطيــة بعيــدة 

ن تكــون بعطــاء 
أ
المــدى وتخصيصــات ماليــة كا

مســاعدات او بنــاء مجمعــات ســكنية مدعومــة 

بشــكل  تســديدها  يتــم  قــروض  اعطــاء  يتــم  او 

مريــح ، ويظــن مثــل هــذه السياســات تحتــاج 

مــن  المتخلفــة  المناطــق  هــذه  تفكيــك  الــى 

خــال مايســمى المــدن الجديــدة بمفومهــا الــذي 

 
ً
يخطــط مســبقا تجمــع ســكاني حضــري  يعنــي 

 
ً
 لفتــرة زمنيــة مرســومة ويكــون مســتقا

أ
وينشــا

 عــن المــدن المحيطــة بــه ويملــك 
ً
 او جزئيــا

ً
كليــا

(((( المدينــة.  مقومــات 

وهــذا مــا حصــل فقــد قامــت المملكــة المتحــدة 

تحديــد مواقــع خاصــة للمشــاريع واقامــة مــدن 

تبــاع 
أ
ا ويمكــن  لنــدن  مدينــة  حــول  جديــدة 

هــذه السياســة فــي معالجــة مشــكلة المناطــق 

الجديــدة. بغــداد  ناحيــة  فــي  المتخلفــة 

Reha Bltatlon هيل
أ
2- سياسة إعادة التا

بدايتهــا  فــي  السياســة  هــذه  اســتخدمت  لقــد 

تخــذ لعــادة تصليــح الحيــاء المهجــورة 
أ
جــراء ا

أ
كا

الســكنية  البنيــة  مــن  العديــد  تتضمــن  والتــي 
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المتهرئــة التــي يمكــن تصليحهــا وتعديلهــا وفــق 

ذلــك  بعــد  تصبــح  لكــي  الحديثــة  المقاييــس 

للســكان. مهيئــة 

- الستنتاجات 
)- كان الضعــف تطبيــق القانــون والرقابــة دور 

فــي نشــوء المناطــق المتخلفــة فــي ناحيــة بغــداد 

الجديدة.

فــي  المتخلفــة  المناطــق  نشــوء  يكــن  لــم   -2

نمــا جــاء 
أ
ناحيــة بغــداد الجديــدة واليــد الصدفــة ا

مــن جملــة عوامــل منهــا وجــود نــواة المناطــق 

داخــل  كانــت  وان  مخدومــة  وغيــر  متخلفــة 

الخدمــات  تدهــور  ولكــن  ســاس 
أ
ل التصميــم 

متخلفــة. مناطــق  جعلهــا 

تــم  التــي  الجيــش  معســكرات  وجــود   -3
الســتياء عليهــا بعــد عــام 2003 كان لهــا دور 

فــي وجــود نــواة للمناطــق العشــوائية المتخلفــة 

ميــن 
أ
كمــا فــي معســكر القــوة الجويــة فــي حــي ال

كــد. 
أ
وحــي ا

)- كان العمليــات التهجيــر دور فــي زيــادة عــدد 

الوحــدات الســكنية فــي هــذه المناطــق .

زمة ســكن متراكمة الســنوات طويلة 
أ
)- وجود ا

جعــل  والحصارممــا  الحــرب  ســنوات  رافقــت 

القانــون  غيــاب  عنــد  العوائــل  نشــطار 
أ
ا عمليــة 

ي مســاحة فارغــة.
أ
وســهولة الســكن فــي ا

إحيــاء  قــرب  المتخلفــة  المناطــق  نشــوء   -(

مخدومــة محاولةلســتفادة مــن خدمــات المــاء 

والمســتوصفات  المــدارس  ووجــود  الكهربــاء 

القريبــة.

المناطــق  الــى  العشــوائي  التوســع  ادى   -(

المتخلفة الى تدني الكـفاءة الوظيفية وخدمات 

الجتماعيــة. وخدمــات  الرتكازيــة  البنــى 

العشــوائي  التوســع  المســاحات  زيــادة   -8

مــن  لهــا  لمــا  الزراعيــة  الراضــي  حســاب  علــى 

الزراعيــة  الراضــي  صحــاب 
أ
ماليةل مــردودات 

صغيــرة. قطــع  الــى  تقطيعهــا  تــم  فقــد 

الجديــدة  بغــداد  ناحيــة  وقــوع  الــدور  كان   -9

علــى اطــراف مدينــة بغــداد وبعدهــا عــن المركــز 

دور فــي نشــوء هــذه المناطــق.

المتخلفــة  المناطــق  هــذه  ســكان  يعانــي   -(0

الدخــل  مســتوى  وانخفــاض  شــديد  فقــر  عــن 

دينــار. الــف  مــن 0)2  اقــل  الــى  الشــهري 

والعقــارات  الراضــي  اســعار  ارتفــاع  كان   -((

بشكل كبير دور في نشوء مثل هذه المناطق.

التوصيات 

)- ضــرورة التحــرك الجــدي والــازم فــي معالجــة 

مــن  المتخلفــة  العشــوائية  المناطــق  مشــكلة 

قامــة هيئــة او لجنــة معينــة 
أ
خــال الحكومــة با

وبعــد  توســعها  قبــل  المشــكلة  هــذه  بدراســة 

ذلــك ســوف يصعــب الســيطرة عليهــا.

والمؤتمــرات  والبحــوث  الدراســات  2-تكـثيــف 

المتخصصــة فــي مثــل هــذه المشــاكل مــن قبــل 

كل الــوزارات المعينــة.
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3-تشــريع قانــون صــارم وحــازم يكــون واضــح 

راضــي 
أ
ا عــن  المناطــق  هــذه  توســع  مــن  يحــد 

الدولــة.

)- ضــرورة المســح الشــامل والكامــل للمناطــق 

حــوال ســكانها 
أ
العشــوائية المتخلفــة ودراســة ا

الكــي يكــون مــن ســهل وضــع الحــل المناســب 

لهــا.

قتفــاء اثــر الــدول التــي لهــا اســهامات 
أ
)- ضــرورة ا

ومعالجــات حقيقيــة الحــل مثــل هــذه المشــاكل 

وفرنســا  وبريطانيــا  المتحــدة  الوليــات  مثــل 

ومصــر.

)- كمــا ينبغــي الســراع فــي حــل ازمــة الســكن 

بــاب  وفتــح  العمــودي  التوســع  خــال  مــن 

العقــار  مجــال  فــي  الخارجيــة  لســتثمارات 

الســكن. ازمــة  تنحــل  لــم  المــر  هــذا  وبــدون 

قامــة 
أ
)- يتطلــب تفكيــك المناطــق المتخلفــة با

خــارج  تقــع  والتــي  الجديــدة  بالمــدن  مايســمى 

والكـثافــة  الضغــط  والتقليــل  المدينــة  حــدود 

فــي المدينــة. الســكانية 

التــي  للمناطــق  الخدمــات  بتطويــر  8- لســراع 

تكــون  ل  لكــي  لســاس  التصميــم  داخــل  هــي 

المتخلفــة. للمناطــق  نــواة 

المناطــق  بعــض  ادخــال  علــى  العمــل   -9

تصميــم  داخــل  الــى  المتخلفــة  العشــوائية 

دخــال 
أ
الســاس فــي المدينــة ومحاولــة ترميــم وا

الخدمــات لهــذه المناطــق التــي يمكــن ان تكون 

حضريــة. مســتقرات 

علــى  الحضــري  العمرانــي  التوســع  منــع   -(0

حســاب الراضــي الزراعيــة المحيطــة بالمدينــة.

الهوامش

الحضــري  التعــدي  المنيــس ، مظاهــر  عبــد هللا  وليــد   -(

الخليــج والجزيــرة  الكويــت ، مجلــة دراســات  فــي مدينــة 

العالمــي ، جامعــة الكويــت ،  النشــر  العربيــة ، مجلــس 

،ص9).  نســنة)200   (20 العــدد 

 ، العبيــدي  جاســم  ومحمــد  صالــح  إبراهيــم  مالــك   -2

التخطيــط الحضــري والمشــكات اإلنســانية ، دار الحكمــة 

،ص))).  (990، الموصــل   ،

 
ً
عمرانيــا المتخلفــة  المناطــق   ، خطــاب  علــي  ســعيد   -3

العلميــة  الكـتــب  دار   ، العشــوائي  إلســكان  وتطويرهــا 

ص3).  ، موجــودة  الطبعغيــر  ســنة   ، وتوزيــع  للنشــر 

فــي  )- د. محســن عبــد علــي ، دور التخطيــط الحضــري 

التنميــة  وتحقيــق  العشــوائي  التوســع  مشــاكل  معالجــة 

الدراســة  الحالــة  الليبيــة  المــدن  فــي  والبيئيــة  الحضريــة 

داب 
آ
داب ، تصــدر عــن كليــة ال

آ
مدينــة مصراتــه، مجلــة ال

، جامعــة بغــداد ، العــدد 3) ، ســنة 2002،ص))).

وإعــادة  الحضــري  التهــرؤ   ، الكبيســي  صبــاح  فــاح   -(

هيــل ، بحــوث نــدوة إعــادة التخطيــط وتجديد الحضري 
أ
التا

 ، والتعميــر  اإلســكان  وزارة   ، الرئيســية  المــدن  المراكــز 

ص)).  ،(992

الحضــري  التخطيــط   ، الدليمــي  علــي  حســين  خلــف   -(

ص9).  ،  2002  ، عمــان   ، للنشــر  الثقافــة  ،دار 

)- محسن عبد علي ، المصدر السابق ، ص))).
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8- عبــد المنعــم شــوقي ، مجتمــع المدينــة ، مكـتبــة نهضــة 

الشــرق، جامعــة القاهــرة ، )98) ، ص0)).

9- شــوقي عبــد الغنــي مهــاوش العبــدلات ، اســتعمالت 

رســالة   ، عمــان  مدينــة  فــي  المخططــة  غيــر  الراضــي 

ردنيــة 
أ
داب ، جامعــة ال

آ
ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة ال

ص)2.  ،  (99(  ، عمــان   ،

 ، العبيــدي  محمــد جاســم   ، ابراهيــم صالــح  مالــك   -(0

ص9)).  ، الســابق  المصــدر 

 ، محمــد  محمــود  وصبــاح  الشــعب  خالــص   -((

مورفولوجيــة المدينــة ، مطبعةجامعــة بغــداد ، 983)، 

.83 ص

2)- محمــد جاســم محمــد علــي شــعبان العانــي ، التخطيــط 

القليمــي ، دار الصفــاء للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، )200 

، ص82).

3)- احمــد محمــد بــودرع ، التطويــر الحضــري للمناطــق 

غيــر  ماجســتير  رســالة   ، بغــداد  مدينــة  فــي  المتخلفــة 

منشــورة ، مركــز التخطيــط الحضــري والقليمــي ، جامعــة 

ص)).  ،  (980  ، بغــداد 

))- احمد محمد بو درع ، المصدر نفسه ، ص)).

دار   ، الجديــدة  المــدن  تخطيــط   ، حيدركمونــة   -((

ص8).   ،  200(  ، بغــداد   ، العامــة  الثقافيــة  الشــؤون 

المصـــــــــادر

 ، محمــد  محمــود  وصبــاح  خالــص   ، ).الشــعب 

مورفولوجيــة المدينــة ، مطبعةجامعــة بغــداد ، 983).

2.بــودرع ، احمــد محمــد ، التطويــر الحضــري للمناطــق 

غيــر  ماجســتير  رســالة   ، بغــداد  مدينــة  فــي  المتخلفــة 

منشــورة ، مركــز التخطيــط الحضــري والقليمــي ، جامعــة 

.(980  ، بغــداد 

 
ً
عمرانيــا المتخلفــة  المناطــق   ، علــي  ســعيد   ، 3.خطــاب 

وتطويرهــا إلســكان العشــوائي، دار الكـتــب العلميــة للنشــر 

وتوزيــع ، ســنة الطبعغيــر موجــودة .

الحضــري  التخطيــط   ، علــي  حســين  ).الدليمي،خلــف 

.  2002 عمــان،   ، للنشــر  الثقافــة  ،دار 

).شــوقي، عبــد المنعــم ، مجتمــع المدينــة ، مكـتبــة نهضــة 

الشــرق، جامعــة القاهــرة ، )98) .

).العانــي ، محمــد جاســم محمــد علــي شــعبان ، التخطيــط 

القليمــي ، دار الصفــاء للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، )200 

.

فــي  الحضــري  التخطيــط  دور   ، محســن   ، علــي  ).عبــد 

التنميــة  وتحقيــق  العشــوائي  التوســع  مشــاكل  معالجــة 

الدراســة  الحالــة  الليبيــة  المــدن  فــي  والبيئيــة  الحضريــة 

داب 
آ
داب ، تصــدر عــن كليــة ال

آ
مدينــة مصراتــه، مجلــة ال

. ســنة 2002   ، العــدد 3)   ، بغــداد  ، جامعــة 

8.العبــدلات، شــوقي عبــد الغنــي مهــاوش ، اســتعمالت 

رســالة   ، عمــان  مدينــة  فــي  المخططــة  غيــر  الراضــي 

ردنيــة 
أ
داب ، جامعــة ال

آ
ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة ال

. عمــان ، )99)   ،

صالــح،  ابراهيــم  مالــك   ، جاســم  محمــد   ، 9.العبيــدي 

التخطيــط الحضــري والمشــكات اإلنســانية ، دار الحكمــة 

الموصــل ،990).  ،

0).الكبيســي ، فــاح صبــاح ، التهــرؤ الحضــري وإعــادة 

هيــل ، بحــوث نــدوة إعــادة التخطيــط وتجديد الحضري 
أ
التا
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 ، والتعميــر  اإلســكان  وزارة   ، الرئيســية  المــدن  المراكــز 

.(992

دار   ، الجديــدة  المــدن  تخطيــط  حيــدر،   ، )).كمونــة 

 .  200(  ، بغــداد   ، العامــة  الثقافيــة  الشــؤون 

2).المنيــس ، وليــد عبــد هللا ، مظاهــر التعــدي الحضــري 

الخليــج والجزيــرة  الكويــت ، مجلــة دراســات  فــي مدينــة 

العالمــي ، جامعــة الكويــت ،  النشــر  العربيــة ، مجلــس 

العــدد 20) ، ســنة)200 .
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الحركات اإلسالمية 
إشكالية المفهوم

د. نغم محمد صالح
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية
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المقدمـــة:

باهتمــام  اليــوم  الســامية  الحــركات  تحظــى 

انتــج  ممــا  والدارســين  الباحثيــن  مــن  الكـثيــر 

كمــا  اضافــت  التــي  الدراســات  مــن  العديــد 

هائــا مــن المعلومــات والبيانــات ، ال ان هــذه 

الدراســات لــم تســتطع ان تتوصــل الــى تعريــف 

عليــه  يتفــق  الســامية  للحــركات  شــامل  عــام 

الجميــع ، ومــن هنــا ظهــرت اشــكالية المفهــوم.

مفهومــا  الســامية  الحــركات  مفهــوم  اصبــح 

يصفــه  كمــا  غامضــا  مفهومــا  وليــس   - شــائكا 

بالكـثيــر  تداخلــه  مــن  ذلــك  وياتــي   - البعــض 

لوصــف  اســتخدمت  التــي  المفاهيــم  مــن 

مــن  او  المؤيديــن  مــن  ســواء  الحــركات  هــذه 

الرؤيــة  اختــاف  نتيجــة  او   ، المعارضيــن 

فعالــم   ، دارس  او  باحــث  بــكل  الخاصــة 

الجتمــاع اصبــح يطلــق عليهــا حــركات اســامية 

، ويســميها البعض من خبراء الســلطة حركات 

متطرفــة . والغــرب يطلــق عليهــا الصوليــة بينمــا 

خــرون حــركات ســلفية وهكــذا .
آ
عدهــا باحثــون ا

قــد يكــون ســبب هــذا الختــاف فــي اســتخدام 

تتميــز  الســامية  الحــركات  ان  هــو  المفاهيــم 

التفســير  فــي  اختافهــا  مــن  النابــع  بتنوعهــا 

والجتهاد ، فهذه الحركات ليســت متناغمة او 

متفقــة تمامــا فيمــا بينهــا بــل تتخللهــا اجتهــادات 

والتطــرف  العتــدال  مابيــن  تتــراوح  متباينــة 

طــر الفكريــة والنظريــة 
أ
ســواء علــى مســتوى ال

او فيمــا يخــص برامجهــا العمليــة علــى الســاحة 

ينكــر  ان  ليمكنــه  احــدا  ان  ال  السياســية. 

وحــدة هــذه الحــركات ســواء مــن حيــث مرجعهــا 

الــى الســام ديــن هللا تعالــى ، او مــن حيــث 

دعوتهــا الــى قيــام المجتمــع الســامي العالمــي.

لقــد جــرت محــاولت عديــدة لتعريــف الحــركات 

الســامية فهنــاك مــن حــاول تعريــف الحركــة 

الســامية مــن خــال ربطهــا بمفهــوم الحركــة 

فــي القانــون الطبيعــي . وفقــا لهــذا القانــون لبــد 

او  دافــع  مــن   «  - كانــت  حركــة  ي 
أ
ا  - للحركــة 
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محــرك ولبــد لــكل حركــة مــن اتجــاه ولمنــاص 

ت 
أ
مــن وجــود مقاومــة لهــذه الحركــة متــى ابتــدا

ن سرعة حركة اية كـتلة تتوقف على 
أ
وبالتالي فا

حجــم هــذه الكـتلــة وعلــى مقــدار القــوة الدافعــة 

 (((.« تاقيهــا  التــي  المقاومــة  مــدى  وعلــى  لهــا 

يــه 
أ
ويســري هــذا القانــون الطبيعــي - حســب را

- علــى الحــركات الحســيه والحــركات المعنويــة 

بوجــه عــام مــع بعــض الختــاف فلــكل حركــة 

اســامية دافــع او حافــز تنعــدم الحركــة بدونــه 

خــذ ســمته مــن زاويــة 
أ
، ولبــد لهــا مــن اتجــاه يا

ثــرا بمــا يتعــرض لــه مــن تيــارات 
أ
الدفــع لــه ، متا

 الحركــة حتــى 
أ
تغيــر مــن اتجاهــه ، ومــا ان تبــدا

 ، بهــا  المحيطــة  البيئــة  مــن  المقاومــة  تتولــد 

وتتوقــف ســرعة الحركــة علــى قوتهــا الدافعــة ، 

وقدراتهــا الذاتيــة وعلــى المقاومــة التــي تتعــرض 

لهــا.)2)

الســامية  الحركــة  الســاميين  احــد  ويعــرف 

نهــا » ذلــك العمــل الشــعبي الجماعــي المنظــم 
أ
با

للعــودة بالســام الــى قيــادة المجتمــع وتوجيــه 

الحيــاة كل الحيــاة ».)3) فالحركــة عنــده ترتبــط 

بالعمل وشــرط ذلك العمل هو ان يكون عما 

بالعمــل  ويقصــد   ، ومنظمــا  وجماعيــا  شــعبيا 

هــو ان ليكــون مجــرد كام يقــال او خطــب او 

محاضــرات او كـتــب او مقــالت وان كانــت هــذه 

المــور مطلوبــة لكنهــا وكمــا يقــول » جــزء مــن 

الحركــة وليــس هــو الحركــة ».))) وان يكــون هــذا 

ي ان ليكــون عمــا حكوميــا 
أ
ا العمــل شــعبيا 

ي انــه عمــل تقــوم 
أ
رســميا لنــه اذا كان كذلــك - ا

بــه الحكومــة - ففــي هــذه الحالــة ســوف يــدور فــي 

فلــك السياســة الداخليــة للدولــة التــي تجعلــه 
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يتحــرك وفــق هــذه السياســة وفــي هــذه الحالــة 

ليعبــر عــن الســام الخالــص . وان يكــون هــذا 

ي انــه ليــس عمــا فرديــا ذلــك 
أ
العمــل جماعيــا ا

ان العمــل الفــردي - وكمــا يذكــر - ليكـفــي لســد 

وتحقيــق  الســامية  المــة  واقــع  فــي  الثغــرة 

المــل المرتجــى . بــل لبــد مــن عمــل جماعــي 

وهــذا مايوجبــه الديــن ويحتمــه الواقــع . ولبــد 

ان  ي 
أ
ا منظمــا  عمــا  العمــل  هــذا  يكــون  ان 

يكــون قائمــا علــى اســاس وجــود قيــادة مســؤولة 

، وقاعدة مترابطة ، ومفاهيم واضحة ، تحدد 

العاقــة بيــن القيــادة والقاعــدة علــى اســاس مــن 

الشــورى الواجبــة الملزمــة ، والطاعــة المبصــرة 
الازمــة . وهــذا مايؤكــد عليــه الســام.)))

 « هــي  الســامية  للحركــة  اخــر  تعريــف  وفــي 

تحــرك جماهيــري فــي اتجــاه تحقيــق وتطبيــق 

ن . وبمــا انهــا تصنــف مــع الحــركات 
آ
مبــادئ القــرا

اســاليبها  تتبايــن  ان  لهــا  فيمكــن   ، الشــعبية 

وفقــا لطبيعــة واســاليب وظــروف كل فصيــل 

اكبــر  الــى مكاســب  للوصــول   ، مــن فصائلهــا 

لاســام والمســلمين . لهــذا ليمكــن ان يدعــي 

نــه 
أ
با الســامية  الحركــة  تيــارات  مــن  تيــار  ي 

أ
ا

يمتلــك الحقيقــة الكاملــة المطلقــة … لن ذلــك 

ي الخــر ، 
أ
يــؤدي الــى الفرقــه ، ومصــادرة الــرا

وكبــت الحريــات ، وتكـفيــر النــاس دون وجــه 
حــق ».)))

هنــاك مــن يــرى ان هــذه المفاهيــم والتســميات 

انمــا تعبــر عــن مفهــوم واحــد ويقصــد بهــا تلــك 

الحــركات التــي تجعــل مــن الســام المرجعيــة 

حــول   
أ
فينشــا اختافهــا  امــا   ، لهــا  الوحيــدة 

فقــد  لذلــك  فقــط.)))  والوســائل  الســاليب 

حاولواجمــع كل مــا اســتخدم مــن مصطلحــات 

تعريــف  فــي  الســامية  الحركــة  الــى  لاشــارة 

الحركــة  هــي  الصحــوة  عــدت  فقــد   . لهــا  واحــد 

وهــذه الحركــة هــي حركــة اســامية تقــوم علــى 

حركــة  يوحــد  الــذي  الدينــي  اليمــان  اســاس 

النســان فــي الحيــاة ويــرد الجــر كلــه الــى هللا . 

ن والسنة فا 
آ
وهي حركة اصولية تعتصم بالقرا

ويــل 
أ
خذهــا بتا

أ
تعطــل مــن نــص الشــريعة ولتا

فاســد اتباعــا للهــوى او اقتفــاءا لثــار الحضــارات 

 . بالمســلمين  اليــوم  تحيــط  التــي  الوضعيــة 

الهائلــة  الفجــوة  تقــدر  تجديديــة  حركــة  وهــي 

اعتــرى  الــذي  الخمــول  نتيجــة  وقعــت  التــي 
حيــاة المســلمين وفكرهــم فتخلــف عــن التطــور 

فــي اطــار  فــي مختلــف مناحــي الحيــاة  الهائــل 

الواقــع المــادي البشــري . وهــي حركــة شــمولية 

مجــال  فــي  الديــن  اهــداف  كل  تــؤم  وواقعيــة 

مجــال  وفــي   ، والســلوك  والعتقــاد  العلــم 

الجتمــاع والسياســة والقتصــاد . وهــي حركــة 

حركــة  وهــي   . للجماعــة  وتعبئــة  للفــرد  تزكيــه 

الفــرد  بجهــد  لتســتغني  عــام  اجتماعــي  تغييــر 

ولتقتنــع باصــاح امــره الخــاص . وهــي حركــة 

دعــوة اصــاح وفــي الوقــت نفســه حركــة جهــاد . 
وهــي حركــة محليــة وعالميــة فــي الوقــت ذاتــه.)8)

شــائعة  اصبحــت  التــي  التســميات  اكـثــر  مــن 
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الحــركات  ن 
أ
بشــا للدراســة  الســتخدام 

الســامية هــي الظاهــرة الســامية ، الصحــوة 

الحــركات   ، المتطرفــة  الحــركات  الســامية، 

ان  السياســي.  الســام  حــركات   ، الصوليــة 

اختــاف هــذه التســميات للتعبيــر عــن مفهــوم 

الرؤيــة  عــن  يبتعــد  انمــا  الســامية  الحــركات 

الحــركات  مفهــوم  عــن  والدقيقــة  الصحيحــة 

هــذه  مــن  تســمية  فــكل  الســاميةالحقيقي 

المفاهيــم  هــذه  مــن  مفهــوم  وكل  التســميات 

يصــف حالــة قــد تختلــف عــن الحالــة الخــرى 

ولهــا مايميزهــا عــن غيرهــا ، وســنتناول بشــيء 

المفاهيــم. هــذه  مــن  كل  التفصيــل  مــن 

:- الظاهرة السالمية
ً
اول

المفهــوم  الســامية  الظاهــرة  مفهــوم  يعــد 

داخلــه  يســتوعب  الــذي  والشــمل  الوســع 

عــن  فالحديــث   ، الخــرى  المفاهيــم  كل 

امــه  حركــة   « بــه  يقصــد  الســامية  الظاهــرة 

بــل   ، واحــزاب  وتنظيمــات  جماعــات  وليــس 

فــي  الظاهــرة  لهــذه  مجــرد طائــع  الخيــرة  ان 
السياســي«.)9) القطــاع 

الظاهــرة الســامية قطاعــات مختلفــة  تشــمل 

لمواقفهــا  وفقــا  البعــض  المجتمــع حددهــا  فــي 

بـــ )0)) :- السياســية 

) - قطــاع منظــم ومســيس يتمثــل فــي جماعــة 

الخــوان المســلمين وجماعــة الجهــاد فــي مصــر 

 ، الســودان  فــي  القوميــة  الســامية  والجبهــة 

والتجــاه الســامي فــي تونــس .

2 - قطــاع منظــم وغيــر مســيس يتمثــل بالطــرق 

الصوفيــه وجماعــة التبليــغ والســلفيين .

الــى  لينتمــون  الســاحة  فــي  بــرزوا  افــراد   -  3

فــي  الفاعــل  لهــم دورهــم  لكــن  تنظيمــات  ايــة 

. الراهــن  الســامي  العقــل  تشــكيل 

) - قطــاع غيــر مســيس وغيــر منظــم ، يتمثــل 

 
أ
تمــا التــي  المتناميــة  المتدينيــن  جمــوع  فــي 

المساجد وتتعلق بمختلف شعائر التعبد دون 

ان يدفعهــا احــد الــى ذلــك ، وهــذا القطاعينمــو 

جمــوع  ويضــم   ، ذاتيــا  نفســه  ويوجــه  تلقائيــا 

المســلمين الذيــن يشــكلون القاعــدة الحقيقيــه 

الــذي  المنبــع  وهــو   ، الســامية  للظاهــرة 

تســتمد منــه كافــة الفصائــل الخــرى عناصرهــا 

ســواء اكانــت تلــك الفصائــل مسيســه معتدلــة 

او متطرفــة او غيــر مسيســه . 

وفقــا  الخــر  البعــض  حددهــا  حيــن  فــي 

بـــ)))):- تتبعــه  لاســلوبالذي 

) - التيــار الثــوري الــذي يمكــن ان يضــم تنظيــم 

الجهــاد وبعــض فصائل الجماعات الســامية.

الموقــف  ليقــف  الــذي  الصاحــي  التيــار   -  2

التــدرج  منهــج  ويتخــذ   ، لســابقه  الجــذري 

والنتقــال الســلمي ويضــم الخــوان المســلمون 

. التبليــغ  وجماعــة  والســلفيين 

بمثابــة  ويعــد  التنويــري  الفكــري  التيــار   -  3

العقــل المركــزي للظاهــرة الســامية الــذي يقــود 
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معاركهــا الفكريــة علــى مســتوى رفيــع مــن حيــث 

صيــل .
أ
النقــد والتا

) - التيار الرســمي او الحكومي اوشــبه الرســمي 

الــذي يضــم الزهــر والوقــاف وبعض الجماعات 

مثــل الجمعيــه الشــرعيه والطــرق الصوفيه .

فــي ضــوء مــا تقــدم تكــون الظاهــرة الســامية 

وســع مــن مفهــوم الحــركات الســامية 
أ
مفهــوم ا

ذلــك لن الظاهــرة الســامية لتمثــل جماعــة 

او فصائــل بذاتهــا فهــذه الجماعــات والفصائــل 

ربمــا   »، الســامية  الظاهــرة  مــن  جــزء  هــي 

يكــون الجــزء الكـثــر تحديــدا او العلــى صوتــا او 
الوفــر قــدرة علــى الحركــة ».)2))

:- الصحوة السالمية والتجديد
ً
ثانيا

الســامية  الصحــوة  يعــد  البعــض  كان  اذا 

اغفــاءة  بعــد  المســلمين  يقظــة  علــى  مؤشــرا 

ن 
أ
طالــت فــي عصــور التخلــف والعنــف.)3)) فــا

اقطــار  ان يصفماعرفتــه  رفــض  الخــر  البعــض 

عربيــه او اســامية مــن حــركات وتيــارات تتبنــى 

نــه 
أ
با الســامي  النظــام  تطبيــق  الــى  الدعــوة 

ن الســام 
أ
صحــوة اســامية لن ذلــك يوحــي بــا

كان قبــل ذلــك ) نائمــا او غائبــا ( فــي حيــن ان 

الســام ســواء كعقيــدة وشــريعة او كمثــل اعلــى 

للحيــاة لــم ينــم يومــا ولــم يغــب ل عــن وجــدان 
المســلمين ول عــن ســلوك كـثيــر منهــم.))))

ن هــذا الفريــق يعــد كلمــة ) الصحــوة (
أ
لهــذا فــا

انهــا  او  الســامي  القامــوس  عــن  غريبــه  هــي 

علــى القــل لتتناســب ل مــع ماهــو كائــن ولمــع 

ي الصحــوة - 
أ
ماينبغــي ان يكــون))))، وهــي - ا

اجنبــي.)))) اطــاق 

بنــاء عليــه اذا كان مــن الضــروري التكلــم عــن 

الصحــوة فــان هــذه الصحــوة لتتعلــق بالســام 

والشــعوب  المســلمين  بصحــوة  تتعلــق  وانمــا 

يصيــب   « الترابــي  حســن  الدكـتــور  يقــول   ،

المســلمين ذبــول فــي دوافــع اليمــان وضوابطه 

وخمــول فــي الفكــر والفقــه وجمــود فــي الحركــة 

الداخليــة  البتــاءات  وتضربهــم  والجهــاد 

ثــم   ، ريخــي 
أ
التا كســبهم  فينحــط  والخارجيــة 

العليــا  مثلهــم  عــن  الســقوط  ازمــة  تســتفزهم 

امجــاد  عــن  بالنحطــاط  الوعــي  ويحضهــم 

ســالفه والــذل ازاء تحــد خارجــي فينهضــوا مــن 

جديــد . يحيــا اليمــان وينتعــش الفكــر وتنشــط 
الحركــة«.))))

الكـتــاب  بعــض  يفضــل  المنطلــق  هــذا  مــن 

وحســن  الغنوشــي  راشــد  امثــال  الســاميين 

الترابــي ومحمــد عابــد الجابــري اســتخدام كلمــة 

تجديــد بــدل مــن صحــوة ، ويرجعــون ذلكالــى 

كــون الصحــوة تعنــي النفعــال فــي حيــن يعنــي 

التجديــد الفعــل والمســلمون مطالبــون بالفعــل 

وليــس بمجــرد النفعــال ، لن النفعــال ليفــي 

هــذه  فــي  المســلمين  مــن  مطلــوب  هــو  بمــا 

الظــروف التــي تتحداهــم فيهــا الحيــاة المعاصــرة 

ان  كمــا  وتعقيداتهــا.)8))  مظاهرهــا  بمختلــف 

هــذا التفضيــل لكلمــة التجديــد علــى الصحــوة 
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يرجعــه الجابــري الــى ان البعــد الــذي تحيــل اليه 

الكلمتــان ليــس واحــدا . فالصحــوة - كمــا يقــول 

الجابــري - » تحيــل الــى بعــد ســطحي وظرفــي 

عبــارة  اســتعملوا  الذيــن  ان  الغالــب  وفــي   ،

) الصحــوة الســامية ( مــن الجانــب قصــدوا 

بهــا وصــف ظاهــرة ظرفيــة . واذا اخــذت هــذه 

الظاهــرة فــي ظرفيتهــا بقيــت تتحــرك علــى ســطح 

ريــخ وليــس فــي اعماقــه . امــا ))التجديــد(( 
أ
التا

عمــل  الــى  يحيــل  ذلــك  مــن  بالعكــس  فهــو 

بعيــد الغــوار ينــزل بــكل ثقلــه علــى المســتقبل 

ريــخ ، فــي 
أ
، ولذلــك فهــو يقــع فــي اعمــاق التا

ويطمــح  ويوجههــا  صيرورتــه  يواكــب   ، صلبــه 
فــي التحكــم بهــا ».)9))

النبــوي  بالحديــث  الكـتــاب  هــؤلء  ويستشــهد 

علــى  المــة  لهــذه  يبعــث  هللا  ان   « الشــريف 

س كل مائــة ســنه مــن يجــدد لهــا دينهــا«.)20) 
أ
را

فــاهلل يقيــض لهــذه المــة كلمــا بلىدينهــا وكلمــا 

ســكنت الــى صــورة مــن صــور التديــن - تديــن 

العمــل  تديــن  او  الفكــر  تديــن  او  الوجــدان 

فداهمتهــا تحديــات جديــدة - يقيــض لهــا قيــادة 

الوجــدان  باحيــاء  دينهــا  امــر  تجــدد  جديــدة 

اثــارة  الفقهــي او  المؤمــن او تنشــيط الجتهــاد 

النهضــة الماديــة))2) ، وهــذا يعنــي ان التجديــد 

ليخــص امــور الديــن وحدهــا وانمــا امــور الدنيــا 

ايضــا لن الســام ليفصــل بيــن الديــن والدنيــا 
بــل بالعكــس مــن ذلــك انــه يربــط صــاح امــور 

الديــن بصــاح امــور الدنيــا . هكــذا نــرى راشــد 

الغنوشــي يؤكــد ان التجديــد للديــن هــو اعــادة 

المتدفــق  الحيــاة  مجــرى  وبيــن  بينــه  الوصــل 

النشــاط  مجــالت  مختلــف  ومــع  وثقافــه  فكــرا 

شــرط  هــو  الوثيــق  الوصــل  وهــذا   ، النســاني 

هــو شــرط  كمــا  للحيــاة  الديــن وقيادتــه  تجــدد 

التجــاه  فــي  وارتقائهــا  الحيــاة  تطــور  اســتمرار 
الســوي.)22)

الــذي  النحطــاط  ســبب  الغنوشــي  ويرجــع 

اصــاب الفكــر الســامي هــو ذلــك الترهــل الــذي 

اكان  ســواء  والتفاعــل  التواصــل  هــذا  اصــاب 

التديــن  مــن  قديمــه  صــور  علــى  جمــودا  ذلــك 

انتجهــا  الــذي  الجتماعــي  اساســها  فقــدت 

فتحــول الديــن مــن منهــج فــي العــدل وتكريــم 

طقــوس  الــى  الظلــم  مــن  والتحــرر  النســان 

فارغــة ل دور لهــا غيــر تحذيــر النــاس وصرفهــم 

عــن مجاهــدة الظلمــه والطغــاة.)23) فــكان لبــد 

مــن  الحقيقــة  الــى منبــع  التحــرر والعــودة  مــن 

نف بينهــا وبيــن الواقــع 
أ
اجــل ادارة حــوار مســتا

تؤســس  معادلــة جديــدة  عــن  بحثــا  المســتجد 

مجــددا للعــدل ومقاومــة الظلــم حتــى ليوصــف 

نــه عائـقــا لحركــة التطــور لســيما ممــن 
أ
الديــن با

بالجمــود.))2) الديــن  اتهمــوا 

بذلــك تكــون الصحــوة الســامية التــي امتــدت 

فــي العالــم الســامي هــي اوســع واشــمل مــن 

تؤطــره  الــذي  المجــال  الســامية لن  الحركــة 

الحــركات الســامية هــو اقــل بكـثيــر مــن مجــال 

ان  ذلــك  تفســير  الســامية ويمكــن  الصحــوة 
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للصحــوة مظاهــر منهــا))2):-

بــه  قامــت  بمــا  تتعلــق  رســميه  مظاهــر   - اول 

اجــراءات  مــن  ماتخذتــه  وفــي  الحكومــات 

الشــريعة  بمبــادئ  التمســك  تتضمــن  قانونيــة 

الديــن  بشــؤون  الرســمية  العنايــه  او  والديــن 

فــي الهيــاكل الحكوميــة ومــا اقامتــه الحكومــات 

مختصــه  ادارات  او  وزارات  مــن  الســامية 

التعليــم  وزارات  اهتمــام  او  الدينيــه  بالشــؤون 

العالــي والبحــث العلمــي بالجامعــات الســامية 

. وغيرهــا 

عنهــا  نقــول  ان  يمكــن  اخــرى  مظاهــر   - ثانيــا 

انهـــا غيــر رسميـــة تتمثــل بالسلــــوك الجتماعــي 

الساميـــة  الشعـــوب  ســلوك  بهــا  ويقصــد   ،

واضطــاع الجماهيــر الشــعبيه المســلمه ببعض 

العمــال كبنــاء المســاجد والنفــاق علــى احيــاء 

ن 
آ
القــرا تحفيــظ  جمعيــات  وتنظــم  الكـتاتيــب 

الكريــم والتطــوع للجهــاد فـــي سبيـــل الســام، 

كمــا تتمثــل ايضــا بانشــاء الحــركات والحــزاب 
والتجمعــات الســامية ومــا تقــوم فيــه مــن دور 

وعلــى  العامــة  الحيــاة  نســق  علــى  ثيــر 
أ
التا فــي 

الحكومــات. مواقــف 

لذلــك تعــد الحركــة الســامية مظهــر من مظاهر 

الصحــوة التــي انتشــرت فــي البــاد الســامية 

والتــي شــملت هياكلهــا الرســمية وغيــر الرســمية 

. ويؤكــد الشــيخ يوســف القرضــاوي هــذا الفــرق 

ان   « يقــول  حيــث  والصحــوة  الحركــة  بيــن 

اهــدف  منظمــةذات  جماعــة  تعبرعــن  الحركــة 

محــددة ، ومناهــج مرســومة . امــا الصحــوة فهــي 

والجماعــات  الفــراد  يشــمل  دافــق  عــام  تيــار 

المنظــم وغيــر المنظــم فبينهمــا - يقــول علمــاء 

فــكل   ، مطلــق  وخصــوص  عمــوم   - المنطــق 

حركــة صحــوة ، وليســت كل صحــوة حركــة ، 

والصحــوة اذن اوســع دائــرة مــن الحركــة واكـثــر 

الصحــوة  تكــون  ان  ينبغــي  امتــدادا ، وهكــذا 

مــدد ورافــد للحركــة وســند لهــا، والحركــة دليــل 

ثــر 
أ
يؤثــر ويتا فــكل منهمــا  وموجــه للصحــوة ، 

بالخــر ويتفاعــل معــه«.))2)

شــملت  واحــدة  هنــاك صحــوة  ان  يعنــي  هــذا 

العالــم الســامي وهــي التــي تدعــو الــى العــودة 

حيــاة  شــؤون  تنظيــم  اعــادة  فــي  الســام  الــى 

المســلمين بعــد ان غيــب عــن الحيــاة العامــة ، 

لكــن ليمكــن ان يكــون هنــاك حركــة اســامية 

الــرؤى  فــي  الختــاف  بســبب  وذلــك  واحــدة 

والتصــورات والســتراتيجيات والتكـتيــكات فــي 

القيــام بمظاهــر الصحــوة ممــا يدعــو الــى تعــدد 

مــن  اصبــح  حتــى  والجماعــات  التنظيمــات 

اســامية  حركــة  وجــود  عــن  التكلــم  الصعــب 

. وانمــا حــركات اســامية 

الفــرق بيــن كلمــة الحركــة وكلمــة الصحــوة يظهــر 

ة كل منهمــا فكلمــة 
أ
ريــخ نشــا

أ
ايضــا مــن حيــث تا

الحركــة هــي ســابقه علــى الصحــوة حيــث يــرى 

هــي  الحاليــة  الســامية  الصحــوة  ان  البعــض 

اهــم ثمــرة حققتهــا الحــركات الســامية وغذاهــا 

الفكــر الســامي.))2) الخــوان المســلمون مثــا 
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كانــوا يقولــون عــن دعوتهــم ) الحركــة الســامية 

الصحــوة  كلمــة  امــا   ،  ) الســامية  الفكــرة  او 
فلقــد شــاعت بعــد نجــاح الثــورة اليرانيــة.)28)

:- الحركات السلفية
ً
ثالثا

صلــه 
أ
ا الــى  بالديــن  »الرجــوع  بالســلفيه  يقصــد 

لصقته 
أ
الصيل ومصدره النقي لتزيح عنه كل ماا

ثار الجمود والجحود وماغطت 
آ
الجيال به من ا

المتطفليــن  ويــات 
أ
وتا الناصعــة  حقائـقــه  بــه 

وتحريضــات الجاهليــن«. )29) وهــي بهــذا المعنــى 

لتخالــف مــن ســبقها مــن الســلفيين .

منــذ  واســع  بشــكل  المصطلــح  هــذا  اســتخدم 

منتصــف القــرن التاســع عشــر والربــع الول مــن 

القــرن العشــرين ، فمنــذ ذلــك العهــد تصاعــدت 

هــا 
أ
بدا التــي  الســلفيين  المفكريــن  دعــوات 

الفغانــي ومــن بعــده محمــد عبــده والكواكبــي 

خــرون.)30) تلــك الدعــوات التــي 
آ
ورشــيد رضــا وا

كان يجمعهــا قاســم مشــترك هــو تنقيــه وتطهيــر 

فــي  بــه  علقــت  التــي  الشــوائب  مــن  الســام 

الخرافــات  ومــن  والجماعــي  الفــردي  التطبيــق 

تطــوره  امتــداد  علــى  جمعهــا  التــي  والســاطير 

عبــر العصــور والعــودة بــه الــى الســلف الصالــح 

الرســول  ســيرة  ثــم  نــي 
آ
القرا النــص  اول  وهــو 

. الراشــدين  الخلفــاء  عمــال 
أ
فا

الــذي  المــدى  حــول  الســلفيون  يختلــف  قــد 

المصــادر  هــذه  علــى  اعتمادهــم  اليــه  يصــل 

ال انــه يبقــى )) صــدر الســالم (( هــو العصــر 

الذهبــي والنمــوذج الــذي يهتــدي بــه الســلفيون 

ان  يعنــي  هــذا  مشــاربهم.))3)  اختــاف  علــى 

عــن  مثاليــة  صــورة  ايجــاد  حاولــوا  الســلفيون 

الفتــرة  تلــك  الفتــرة الســامية الولــى لمقارنــة 
تلتهــا.)32) التــي  الفاســدة  بالفتــرة 

ان تطهيــر الديــن وتنقيتــه كان يعنــي بالســاس 

لجعــل  المناســبة  الموضوعيــة  الشــروط  خلــق 

مايمكــن تســميته بالوعــي الســامي علــى صعيد 

المجتمــع ناضجــا ومتبلــورا قــادرا علــى اكســاب 
الديــن صبغــه عصريــه.)33)

اتخــذت الســلفيه فــي بــادئ المــر شــكل حركــة 

دينيــه سياســية اصاحيــه ، تنــادي بالتجديــد 

ي الغــاء كل التــراث المعرفــي 
أ
وتــرك التقليــد ، ا

عصــر  مــن  المنحــدر  والمفهومــي  والمنهجــي 

مــن  الوقــت  ذات  فــي  والحــذر  النحطــاط 

مــا التجديــد 
أ
الســقوط فريســه للفكــر الغربــي ، ا

عقيــده   ، للديــن  جديــد  فهــم  بنــاء  فيعنــي 

المباشــره  الصــول  مــن  انطاقــا   ، وشــريعة 

مواكبــا  جعلــه  ي 
أ
ا تحيينــه،  علــى  والعمــل   ،

للعصــر.))3) لهــذا حــاول علمــاء الســلفيه التقــرب 

فــي  عنهــا  والبتعــاد  الحديثــه  المدنيــه  مــن 

منهــا والخــاص  القتبــاس  ي 
أ
ا نفســه  الوقــت 

 ، عليهــا  النفتــاح  فــي   ، الشــريعة  لســس 

والخــوف مــن ابتاعهــا وهــذا ماجعــل خاصيــة 

) التوفيقيــة( هــي التــي تطبــع فكــر هــؤلء.))3) 
الجســور  مــد  فــي  محاولتهــم  ت 

أ
بــدا فقــد  لــذا 

الــى الغــرب ، اصــرارا علــى تحقيــق هــذا التمــدن 

ال   ، الحديثــه  المدنيــه  هــذه  مــن  والســتفادة 
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انهــم تفاوتــوا فــي درجــة تقبــل هــذه المدنيــه مــن 

 الــى النفتــاح كضــروره وامــا هــذه 
أ
التقبــل كمبــدا

المدنيــه كهــدف منشــود كل ذلــك ظــل غايتهــم 
جميعــا.))3)

لقــد اعتمــدت حــركات الصــاح الدينــي اساســا 

علــى التربيــه والتثقيــف والفتــاوي مــن خــال 

قنــوات الدولــة ) المــدارس - المعاهــد - الزهــر 

اول،  تتوجــه  وجميعهــا   ) الشــرعي  القضــاء   -

الــى تربيــة الشــخصية الســامية علــى مبــادئ 

صــاح  علــى  يقــوم  المــة  صــاح  لن  الســام 

الــى  تتوجــه   ، وثانيــا  دنياهــا.))3)  فــي  دينهــا 

التوفيــق بيــن هــذه القيــم والمبادىء الســامية 

العامــه وقيــم الحضــاره الحديثــه ) كمــا قدمهــا 
ن.)38)

آ
الغــرب ( عــن طريــق تفســير جديــد للقــرا

المعاصــرة  الســامية  الحــركات  فــان  هكــذا 

والمــدارس  الســلفيه  الحــركات  عــن  تختلــف 

يغلــب عليهــا  الصاحيــه وذلــك لن الخيــرة 

الطابــع الفكــري وليــس الطابــع الســلوكي الــذي 

 ، الحاليــة  الســامية  الحــركات  بــه  تتميــز 

ودعــاة الصــاح يختلفــون عــن قــادة الحــركات 

دعــات  عــن  البنــا  حســن  قــال   . الســامية 

ســوى  جميعــا  يكونــوا  لــم  انهــم   « الصــاح 

تنقصهــم  واخاقييــن  دينييــن  مصلحيــن 

فشــل  وان   … الســام  شــمول  الــى  النظــرة 

متدينييــن  اخــرج  انــه  الــى  راجعــا  كان  الزهــر 

ون ويكـتبــون ولــم يخــرج قــادة روحانييــن 
أ
يقــرا

».)39) فقــادة هــذا التجــاه هــم مــن المفكريــن 

والمصلحيــن وليســوا مــن القــادة الجماهيرييــن 

التــي  الســامية  الحــركات  قــادة  عكــس  علــى 

بالخــوان  ت 
أ
ابتــدا التــي  بعدهــا  جــاءت 

وســيد  البنــا  حســن  مــن  فــكل  المســلمين 

لكليهمــا  تتوافــر  كانــت  شــخصيتين  قطــب 

صفــة ) المصلــح ( وصفــة ) الزعيــم ( فــي وقــت 
واحــد.)0))

الحــركات  بيــن  الختــاف  هــذا  فــي  الســبب 

علــى  الســلفيه  والحــركات  الحاليــة  الســامية 

الرغــم مــن اجتماعهــم علــى هــدف واحــد - وهــو 

هــو   - الولــى  الســامية  الجــذور  الــى  العــودة 

اختــاف الظــروف العامــة التــي احاطــت بــكل 

منهمــا » فالتحديــد المنهجــي يقتضــي فــي المقــام 

 ، العامــه  ظروفهــا  فــي  الظاهــرة  تحديــد  الول 

المباشرة وغير المباشرة ، وربطها بواقع تطورها 
((((.« المســتقبلي  ذهابهــا  فــاق 

آ
وا ريخــي 

أ
التا

:- الحركات الصولية
ً
رابعا

 fundamentalism((2( اطلق تعبير الصوليه

علــى التجاهــات الدينيــه المســيحية المتشــدده 

فــي مســائل العقيــده والخــاق ، والمصطلــح 

وجــوده  ارتبــط  الصــل  غربــي  امريكــي  هــو 

التــي  المحافظــه  البروتســتانتيه  بالتيــارات 

المريكيــه  المتحــدة  الوليــات  فــي  ظهــرت 

يؤمــن   . عشــر  التاســع  القــرن  اربعينيــات  فــي 

اتبــاع هــذا التجــاه بالعصمــة الحرفيــه للكـتــاب 

المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد الــذي قــدم 
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- كمــا يــرون - حلــول لمجمــل قضايــا الحيــاة بمــا 

فيهــا الشــؤون والقضايــا السياســية.)3)) وابتــداء 

مــن منتصــف القــرن العشــرين اصبحتالصوليــة 

عــن  ومدافعــه   ، للحداثــه  خصــم  انهــا  تعنــي 

البقــاء علــى الصــول بتمامهــا ، وعلــى العقيــده 
بكاملــه.)))) الكاثوليكــي  الكنســي  والتــراث 

اولئــك  وايمثلــون» 
أ
بدا الصولييــن  ان  ي 

أ
ا

التحديــات  مــع  التعامــل  الذيــن ليســتطيعون 

الفكريــة والنفســيه لـــ ))الحداثــه(( » ، ليقصــد 

هنــا الجانــب العلمــي التقنــي للحداثــه هــو الــذي 

لاصولييــن  اليمانيــه  الصــول  مــع  يتعــارض 

نفســه  التجــاه  وفــي   . اياهــا  لفهمهــم  وفقــا 

يذهــب روجيــه غــارودي فــي تحديــد المكونــات 

الساســية لاصوليــه وهــي : » رفــض التكيــف ، 

جمــود معــارض لــكل نمــو ، عــوده الــى الماضــي 

، انتســاب الــى التــراث والجــذور ، المحافظــه ، 

وعــدم التســامح ، التحجــر المذهبــي ، تصلــب 
، كـفــاح ، عنــاد ».))))

لدخــال  المحــاولت  ت 
أ
بــدا  (9(( عــام  منــذ 

 ، الســامي  المجــال  علــى  المصطلــح  هــذا 

وكانــت جريــدة ) اللومونــد ( اول مــن اســتخدم 

ذلــك فــي عددهــا الصــادر فــي ) كانــون الول 

الصوليــة  صحــوة   ( الــى  اشــارة  فــي   ،(9(8

الســامية ( . كمــا اســتخدمها ج . زيجلــر فــي 

كـتابــه ) الســتياء علــى افريقيــا ( قائــا ان » 
دينيــه«.)))) اصوليــه  زعيــم حركــة  هــو  البنــا 

لقــد حــاول الغــرب توظيــف هذا المفهوم - الذي 

ليرتبــط بخصائــص الحركــة الســامية وســماتها 

الذاتيــه - فــي الكـثيــر مــن كـتاباتهــم ودراســاتهم 

عامــة  الســام  صــورة  لتشــويه  محاولــة  فــي 

فغالبــا   . خاصــة  بصــوره  الســامية  والحركــة 

ماتؤكــد الدراســات الغربيــة علــى ان الجماعــات 

التشــدد  الــى  تدعــوا  الســامية  الصوليــه 

 - تعــادي  بــل   - وترفــض  بالقديــم  والتمســك 

العلــم والحداثــه . هــذا يعنــي ان ادخالهــا علــى 

. ومســتحدثا  مقصــودا  كان  الســام 

لــم يحــظ مفهــوم الصوليــه بقبــول الكـثيــر مــن 

هــذا  وفــي  منهــم  المســلمون  لســيما  الكـتــاب 

فضــل  حســين  محمــد  الســيد  يقــول  الصــدد 

ينطلــق  غربــي  مفهــوم   « الصوليــه  ان  هللا 

التــي كانــت  المســيحيه  مــن خــال الصوليــه 

وعلــى   ، الخــر  الغــاء  اســاس  علــى  تتحــرك 

لنتبنــى  اننــا   ، الخــر  ضــد  العنــف  اســاس 

حركــة  ليــس  الســام  لن  الصوليــه  مصطلــح 

عنــف ضــد الخــر ، وانمــا العنــف يمثــل محــورا 

القــوى  مواجهــة  فــي  المســلمون  فيــه  يتحــرك 

 ، حريتهــم  تلغــي  او  تقهرهــم  ان  تريــد  التــي 

ولكنــه  الخــر  ليلغــي  الســام  ن 
أ
فــا وهكــذا 

يحــاور الخــر ، …. لكــن التخطيــط السياســي 

الغربــي حــاول ان يضــع هــذه الكلمــه كعنــوان 

للحركــة الســامية«. ))))ويحــدد الســيد فضــل 

اضفــاء  الــى  الغــرب  تدفــع  التــي  الســباب  هللا 

هــذه الكلمــه علــى الحــركات الســامية هــو حتــى 

ي العــام عــن التعاطــف 
أ
يتمكنــوا مــن عــزل » الــرا



|   العدد 13   |   رجب االصب   |   حزيران   |  2010 51

مــع هــذه الحركــة ليعتبرهــا حركــة عنــف وارهــاب 

عتبــار ان هــؤلء 
أ
والغــاء لاخــر وتجميــدا لــه ، با

ريــخ الــى الــوراء ليفرضــوا 
أ
يريــدون ان يعيــدوا التا

النــاس  يعيشــه  مــاكان  المعاصــر  الواقــع  علــى 

فــي عصــر الجهــل ومــا الــى ذلــك مــن التعابيــر 

الصوليــه  اعطــاء  ن 
أ
فــا وهكــذا   ، والكلمــات 

عنوانــا للحركــة الســامية ينطلــق مــن اســاس 
وانتفاضــه«.)8)) حركــة  كل  محاصــرة 

ينفــي حســن الترابــي ايضــا صفــة الصوليــه عــن 

ليوجــد   « يقــول  حيــث  الســامية  الحــركات 

فــي الحقيقــه مــرادف لهــذا التعبيــر فــي اللغــات 

الســامية او فــي اللغــة العربيــة بشــكل خــاص 

. فقــد اســتخدم هــذا المصطلــح لوصــف ظاهــرة 

 ، الحــرب  عقــب  الغــرب  حدثتفــي  مســيحية 

الحرفــي  النــص  التــزام  الــى  بالنزعــة  وتتمثــل 

فــي الطــار الســامي  امــا   . المقــدس  للكـتــاب 

ن هــذه الحركــة تشــبه ، اكـثــر ماتشــبه ، 
أ
، فــا

ثقافــي  تجديــد  كحركــة   ، اوربــا  فــي  النهضــة 

شــامل تســعى فــي النهايــة الــى ان تترجــم الــى 

وبالتالــي   ،……، فاعــل  اجتماعــي  اصــاح 

وفــي  تضليلــي«.)9))  المصطلــح  هــذا  فــان 

التجــاه نفســه يذهــب الدكـتــور اســبوزيتو الــذي 

يرفــض توظيــف مفهــوم الصوليــه ذي الصــول 

المســيحيه فــي الســام لنــه وكمــا يقــول يشــوه 

الرؤيــه الســامية ويفضــي الــى ســوء فهــم جدلية 

الفكــر الســامي المعاصــر فــي العالــم الحديــث 

الــذي يــرى فيــه قدرتــه علــى اســتيعاب القــوى 

متفتــح  فكــر  لنــه  والديمقراطيــة  الليبراليــه 
ومتقــدم.)0))

علــى الرغــم مــن الرفــض لهــذا المصطلــح ال ان 

الافــت للنظــر انــه اســتخدم منبعــض الكـتــاب 

يكــون  قــد  انفســهم.  المســلمين  ومــن  العــرب 

الطــرح  لحقيقــة  ادراك  عــدم  الــى  عائــدا  ذلــك 

فهــم  الصوليــه  مصطلــح  ان  او   ، الغربــي 

بصــورة اخــرى غيــر التــي اريــد منهــا. فالصوليــه 

الصوليــات  الــى  العــودة  هــؤلء  تعنيلــدى 

والتمســك بالماضــي واعــادة اظهــاره فــي قالــب 

دينــي ، فهــي تلــك الحــركات التــي تجعــل مــن 

العقيــدة والشــعائر الســامية مرجعهــا العــام ، 

منطلقــه منهــا لعمــل سياســي يهــدف الــى تغييــر 

الوضــاع فــي البلــدان الســامية لصالــح تطبيق 

وفــق  والصوليــه  الســامية.))))  الشــريعة 

تصورهــم هــي حركــة ســلفيه تدعــوا الــى الرجــوع 

الــى المنابــع الســامية الولــى بصفائهــا ونقائهــا 

وليــس الرجــوع الــى الــوراء والنغــاق والعزلــة 

نظرتــه  فــي  الغــرب  فهمهــا  كمــا  العالــم  عــن 

الصوليــه  ان  ي 
أ
ا  . الســامية  الصوليــة  الــى 

والتقــدم.)2))  والحداثــه  العصرنــه  لتعــارض 

بالصوليــه  الســام  وصــف  ان  هــؤلء  ويــرى 

المســلمين  عنــد  الســام  مكانــة  مــن  ليقلــل 

لن الصوليــه عندهــم تعنــي التمســك بمبــادئ 

. الســام  وتعاليــم 

محمــود  مصطفــى  يذهــب  التجــاه  هــذا  وفــي 

ان   « يقــول  حيــث  مصــري-  وطبيــب  -كاتــب 
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هــذا  ان  …اصولــي«.)3))  حقيقــي  مســلم  كل 

الخلــط فــي اســتخدام المفاهيــم ليعبــر ال عــن 

وجــود ازمــة حقيقيــة يواجههــا المســلمون فــي 

فهــم الصوليــه والصولييــن . وال كيــف نطلــق 

الذيــن  اولئــك  تعنــي  التــي   ، الصوليــة  كلمــة 

مســلم  كل  علــى  والحداثــة  التقــدم  يقاومــون 

تقــي يعــرف دينــه ويلتــزم بتعاليــه . هــذه العبــارة 

التــي اطلقهــا مصطفــى محمــود هــي دليــل علــى 

ان هنــاك عــدم درايــة او معرفــة كافيــه بالديــن 

وجوهــره. الســامي 

كـتــاب  مــن  المصطلــح  اســتخدام  جــرى  كمــا 

المعنــى  ادراكهــم  مــن  الرغــم  علــى  اخرييــن 

ان  فكــرة  مــن  منطلقيــن  لاصوليــه  الحقيقــي 

عــام  »طابــع  لــه  مصطلــح  الصوليــه  مفهــوم 

فــي  خاصــة  ظاهــرة  فســر  او  وصــف  وكونــه   ،

وقــت مــا ومــكان معيــن ليعنــي عــدم احتوائــه 

وبالتالــي   ، العموميــه  صفــة  لهــا  عناصــر  علــى 

يمكــن ســحبه علــى حــالت متقاربــة او متشــابهة 

الحافــز«.))))  كوقــع  متطابقــه  لتكــون  قــد   ،

فالصوليــه عنــد حيــدر ابراهيــم علــي مثــا تعنــي 

» رؤيــه للعالــم تقــف ضــد العقانيــه العلمانيــه 

، وضــد الميــل الــى النســبيه والتســامح الدينــي 

وقبــول الخــر المختلــف ، كمــا ترفــض الفرديــه 

والحداثــه ، وتصــدر هــذه الرؤيــه مــن اليمــان 

المطلق بان الدين )) النقي (( يحمل لانسان 

الوعــود والمــل بحــل جميــع مشــكاته الخاصــه 

الدنيــا  فــي  الســعاده  الــى  ويقــود   ، والعامــه 

النســان  دور  ترفــض  فالصوليــه   . والخــرة 

والعقــل فــي صنــع التاريــخ ، لن الديــن يعطــي 

ي 
أ
ا دون  مــن  المقدســه  المطلقــه  الحقيقــه 

المشــيئه  مايحقــق  بمقــدار  ال  انســاني  تدخــل 

اللهيــه. ))))علــى الرغــم مــن فهمــه للمصطلــح 

معنــى  انطبــاق  يؤكــد  انــه  ال  الشــكل  بهــذا 

الصوليــه علــى الحــركات الســامية . كمــا انــه 

وان كان يقــر بــان الحــركات الســامية تســعى 

كيــد عصريتهــا ومواكبتهــا الواقــع ال 
أ
جاهــدة لتا

ان ذلــك وكمــا يقــول ليمنــع مــن ان الحــركات 

الســامية هــي اصوليــه فكــرا وممارســة وهــذه 

نقطــه اختافهــا وتمايزهــا مــع الخريــن والتــي 

تحــاول كـثيــرا طمســها فــي مواقــف الدفــاع عــن 
الــذات.))))

في ضوء ذلك ليمكن ان تطلق صفةالصولية 

 . المعاصــره  الســامية  الحــركات  كل  علــى 

صحيــح ان هــذه الحــركات تجعــل مــن الرجــوع 

الــى مبــادئ وقيــم الديــن الســامي هــو العامــل 

الرجــوع  هــذا  ان  ال  لهــا،  الســاس  المحــرك 

لينتــج اصوليــه بالشــكل الــذي يطرحــه الغــرب 

وهــو المفهــوم المــرادف للتخلــف وعــدم مواكبــة 

وانمــا  الحضــارة ،  عــن ركــب  خــر 
أ
والتا العصــر 

عنهــا  ينبثــق  عمليــة  ي 
أ
ا تجديديــه  عمليــه  هــو 

منهــج متجــدد فــي التعامــل مــع الواقــع تتصــف 

بالنشــاط والمرونــه وقــدرة جديــده علــى مواجهــة 

المؤيــدون  حتــى  مايؤكــده  وهــذا  التحديــات 

كمــا  الغربــي  بمفهومــه  الصوليــه  لمصطلــح 
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لحظنــا فــي كام حيــدر ابراهيــم علــي.

:- الحركات المتطرفة
ً
خامسا

الوســط  عــن  البعــد  هــو  اللغــه  فــي  التطــرف 

والوقــوف فــي الطــرف))))، يرجــع اصــل كلمــة 

dogmatism التطــرف الــى الكلمــه النكليزيــه

الجمــود  وتعنــي  الكاثوليكيــه  الصــول  ذات 

العقائــدي والنغــاق العقلــي ، وهــذا هــو جوهــر 

الجماعــات  كل  حولــه  تتمحــور  الــذي  الفكــر 
المتطرفــة.)8)) المســمات 

ن التطــرف يعنــي اســلوبا مغلقــا 
أ
بهــذا المعنــى فــا

ايــة  تقبــل  علــى  القــدرة  بعــدم  يتســم  للتفكيــر 

الشــخص  معتقــدات  عــن  تختلــف  معتقــدات 

هــذا  ويتســم   . معهــا  التســامح  او  الجماعــة  او 

ان  علــى  تقــوم  المعتقــد  الــى  بنظــرة  الســلوب 

هــذا المعتقــد صــدق مطلــق يصلــح لــكل زمــان 

ومــكان لــذا فليــس هنــاك مجــال لمناقشــته ول 

البحــث عــن ادلــة تؤكــده او تنفيــه فهــو معتقــد 

يشــمل على معرفه تخص كافة قضايا الكون ، 

كمــا ان اصحابــه يكــون لهــم اســتعداد لمواجهــة 

ي او حتــى التفســير بالعنــف 
أ
الختــاف فــي الــرا

وفرضــه بالقــوة علــى الخريــن.)9))

والمتطــرف)0))، بهــذا المعنــى هــو مــن » يفــرض 

يقــول  لنــه  لــه  مكافــا  ليــس  غيــره  ان  فرضــا 

ي . امــا هــو فينطــق بنطــق مقــدس . 
أ
بمجــرد را

هــو ليفــرق بيــن العقيــدة وبيــن الفكــر الدينــي 

، بيــن النــص المقــدس وتعــدد المعنــى ، بــل 

يقيــم مطابقــه مطلقــه بيــن مايقولــه هــو وبيــن 

النــص المقــدس . ملغيــا المســافه بيــن النــص 

ويــل وهــو ماقامــت عليــه المذاهــب والفــرق 
أ
والتا

المتطــرف  يرفــض   . زمــان  كل  فــي  الدينيــه 

اليــه مــن  ريخيــه ، ومــا ادت 
أ
التا التجربــه  كل 

وواقــع  مــر 
آ
ا نــص  بيــن  للصلــه  مســتمر  تجديــد 

متغير«.))))والمتطــرف باســم الديــن » ليحــاور 

لــه  مكافــا  غيــره  ليعتبــر  وهــو   . مــر 
أ
يا بــل   ،

ان  عليــه  دونــه  يعــده  بــل   
أ
المبــدا حيــث  مــن 

تمــر . فهــو اذن ينســف امكانيةقيــام 
أ
يصغــي ويا

ان  يعنــي  الســاس».)2))هذا  فــي  الحــوار 

ليقبــل  واتجــاه  بفكــر  يســلمون  المتطرفيــن 

ي الخــر ، 
أ
النقــاش ويرفضــون رفضــا قاطعــا الــرا

. ي 
أ
الــرا مــن يحمــل هــذا  ويكرهــون 

اقتــرن التطــرف فــي الشــريعة بالغلــو والتشــدد 

ي مجــاوزه الحــد وتكليــف النــاس ماليطيقــون 
أ
ا

. وكلهــا امــور نهــى الشــرع عنهــا وحــذر الســام 

منهــج  الــى  يدعــو  وســط  ديــن  الســام   . منهــا 

العتــدال فــي كل المــور ، فــي العبــادات التــي 

تحكــم العاقــه بيــن الفــرد وربــه ، والمعامــات 

التــي تنظــم العاقــة بيــن الناس بعضهم ببعض 

المجتمــع  امــور  يضبــط  الــذي  والتشــريع   ،

مــن  خصيصــه  همــا  والعتــدال  فالوســطيه   .
الســام.)3)) خصائــص 

الدينــي،  واللتــزام  اليمــان  ليعنــي  والتطــرف 

لن اليمــان واللتــزام بتعاليــم الســام تختلــف 

هــي  المؤمنــه  والمجتمعــات   ، التطــرف  عــن 
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للتطــرف كمــا  بيئــه صالحــه  بالضــرورة  ليســت 

موجــود  اليمــان  لن  وذلــك  البعــض  يعتقــد 
المتطرفيــن.)))) غيــر  فــي صفــوف  حتــى 

عــن  ينتــج  التطــرف  ان  البعــض  يــرى  وقــد 

والثوريــه  المتشــدده  باليديولوجيــه  التمســك 

عنيفــه.))))  باعمــال  بالقيــام  لهــا  تســمح  التــي 

مــن  العديــد  نصــف  ان  يمكــن  هــل  لكــن 

تبنــت  التــي  المقاومــة  وحــركات  الثــورات 

المســلح  والعمــل  اليديولوجــي  اللتــزام 

وســيلة للوصــول الــى حقوقهــا المشــروعة بانهــا 

متطرفــة.)))) كمــا ان مايعــد تطرفــا فــي وقــت مــن 

الوقــات قــد ينظــر اليــه لحقــا علــى انــه العتدال 

بعينــه ويتبنــاه المجتمــع كارضيــه وســطيه يتفــق 

عليهــا الجميــع . وهــذا حــال معظــم الحــركات 

التــي تســعى الــى تغييــر مجتمعاتهــا ، فالدعــوة 

لكـفــار  بدايتهــا  فــي  شــكلت  مثــا  الســامية 

وعــن  لــوف 
أ
الما عــن  وخروجــا  تطرفــا  قريــش 

واجدادهــم.)))) اباءهــم  عليــه  ماوجــد 

صفــة  او  مصطلــح  تعميــم   
أ
الخطــا مــن  ان 

قــد   . الســامية  الحــركات  كل  علــى  التطــرف 

توجــد بعــض الجماعــات المتطرفــة فــي الفكــر 

والعمــل  العنــف  تتبنــى  التــي  والممارســة 

ال   . اهدافهــا  الــى  للوصــول  وســيلة  المســلح 

ان مثــل هكــذا تنظيمــات ليمكــن ان تحســب 

الــذي  الســبب  امــا  الســامية.  الحــركات  علــى 

يدفــع البعــض الــى وصــف الحــركات الســامية 

فعــل  كــرد  للعنــف  لجوئهــا  هــو  متطرفــة  بانهــا 

نتيجــة القمــع الــذي تتعــرض لــه مــن النظمــة 

ي دور فــي 
أ
السياســية لدولــةا وعــدم اعطائهــا ا

لهــا  الســماح  وعــدم  حكوماتهــا  شــؤون  تســيير 

. السياســية  الحيــاة  فــي  بالمشــاركة 

حــركات  مصطلــح  اطــاق  ليمكــن  وبذلــك 

التطــرف علــى الحــركات الســامية . لن مفهــوم 

الماضــي  الــى  حنينــا  دائمــا  يمثــل  التطــرف 

رجعــي  منحــى  ذا  فهــو   ، الــوراء  الــى  والعــودة 

او محافــظ فــي احســن الحــوال ، يــؤدي الــى 

لتتناســب  باليــه  اجتماعيــة  عاقــات  وجــود 

مــع تقــدم العصــر ، كمــا يرتبــط التطــرف دائمــا 

الــذي  المــر   ، والعنيــف  العمــى  بالتعصــب 

داخــل  مدمــرة  صراعــات  وجــود  الــى  يــؤدي 
بالتدهــور  دائمــا  التطــرف  ويرتبــط  المجتمــع 

ي انــه قتــل 
أ
الثقافــي والفكــري والعلمــي والفنــي ا

لانســان باعتبــاره كائنــا مبدعــا.)8)) فــي حيــن 

تمثــل الحــركات الســامية حركــة تغييــر وتنميــه 

وجودهــا  فــي  تعتمــد  واجتماعيــه  سياســية 

يرفــض  الــذي  الســامي  التــراث  علــى  اساســا 

الــى  ويدعــو  المســاواة  وعــدم  والقهــر  الظلــم 

تحريــر النســان ليمــارس انســانيته فــي عمــارة 

. العــدل  واحقــاق  الرض 

:- حركات السالم السياسي
ً
سادسا

يعد رشيد رضا اول من استخدم مصطلح

عــن  التعبيــر  فــي   ) السياســي  الســام   (

الحكومــات الســامية التــي ســماها ) الســام 
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السياســي ( وهي تعني لديه » الذين يسوســون 

ان  ال  الســامية«.)9))  المــة  اطــار  فــي  المــة 

المصطلــح اســتخدم فيمــا بعــد مــن المفكريــن 

الحــركات  تلــك  علــى  للدللــة  والدارســين 

تلــك  ي 
أ
ا  ، بالسياســه  المشــتغله  الســامية 

الحــركات العاملــه بطريقــه حزبيــه مــن الناحيــه 

الــى  للوصــول  تســعى  التــي   ، التنظيميــه 

الســلطة فــي البلــدان العاملــة فيهــا ،او معارضــة 

الســلطات القائمــه و ارغامهــا علــى تحقيــق بعض 

المطالــب ذات الطابــع السياســي ذي الخلفيــه 
الرمزيــة.)0))

 
أ
بــدا منــذ  السياســي  الســام  عبــارة  تضمنــت 

الســامية  للحــركات  رافضــا  موقفــا  اســتعمالها 

 . واجتهاداتهــا  ارائهــا  فــي  والطعــن  ومعاداتهــا 

فــكان اول مــن تبنــى اســتخدام المصطلــح بهــذا 

الشــكل هــم انصــار التيــار العلمانــي لســيما فــي 

الحــركات  الــى  ينظــرون  كانــوا  الذيــن   ، مصــر 

الديــن  تســتغل  حــركات  انهــا  علــى  الســامية 

هــؤلء  حــد 
أ
ا سياســية.))))  غايــات  اجــل  مــن 

الكـتــاب العلمانييــن يقــول ان الحــركات التــي 

تســمي نفســها )) اســامية (( - يضــع قوســين 

حــول كلمــة اســامية - هــي مجــرد مجموعــات 

الســتياء  الوحيــد  هدفهــا  سياســية  حركيــه 

ارتداءهــا  وان   . وســيلة  بــاي  الســلطة  علــى 

ثــوب الســام جــاء بقصــد اســتغال عواطــف 

بدينــه  الشــديد  وتمســكه  المســلم  مجتمعنــا 

اســامي  ماهــو  كل  مــع  الفطــري  وتعاطفــه 

حــركات   - الكاتــب  هــذا  يــرى  وكمــا   - فهــي   .

سياســية تســتخدم الخطــاب الســامي بهــدف 

ثيــر عليهــم مــن 
أ
مداعبــة مشــاعر المســلمين والتا

التــي  تتبناهــا والوســائل  التــي  خــال اهدافهــا 

نــه مــن 
أ
تســتخدمها لتحقيــق تلــك الهــداف ، فا

حــركات  هــي  انمــا  الحــركات  هــذه  ان  الواضــح 

ي 
أ
سياســية غائيــه لتتاقــى فــي ممارســاتها مــع ا

مبــدا اســامي ومــن ثــم فــان الوصــف الــذي شــاع 
عليهــا.)2)) العــام وصــف لينطبــق  فــي  لهــا 

فكــرة  مــن  انطلقــوا  ي 
أ
الــرا هــذا  اصحــاب  ان 

ليســوا  هــم  الحــركات  هــذه  قــادة  غلــب 
أ
ا ان 

الشــرعية  الحــكام  وليعرفــون  العلمــاء  مــن 

وليتعلمونهــا - كمــا يقولــون - ولهــم مــن الدعاة 

، وان الغالــب العــم ان هــذه الحــركات تتجــه 

علــم  لديهــا  ليــس  التــي  الشــبابيه  القــوى  الــى 

ذلــك  علــى  بنــاءا   . الشــرع  حــكام 
أ
با ول  بالفقــه 

فهــم يــرون انهــا ليســت حــركات اســامية وانمــا 

امــا   . جانــب  مــن  هــذا  سياســية)3))،  حــركات 

مــن الجانــب الخــر . فــان هــؤلء المعارضيــن 

هــي  الحــركات  تلــك  كانــت  لــو  حتــى  يؤكــدون 

تتدخــل  ل  ان  عليهــا  فــان  اســامية  حــركات 

فكــرة  مــن  منطلقيــن  السياســية  الشــؤون  فــي 

بيــن  فرديــا  نا 
أ
شــا يكــون  ان  ينبغــي  الديــن  ان 

العامــة  الحيــاة  فــي  لــه  العبــد وربــه ، لدخــل 

ولســيما السياســية منهــا التــي يــرون ان تكــون 

متروكــه لمــا يــراه النــاس.)))) وهنــاك ايضــا مــن 

ظــن مــن اصحــاب هــذا التجــاه ان الدعــوه الــى 
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الــى  الدعــوه  و 
أ
ا تعالــى  هللا  انــزل  بمــا  الحكــم 

لــم  جديــده  ظاهــرة  الســامية  الدولــة  اقامــة 

مستشــهدين   ، قبــل  مــن  الســام  فــي  تكــن 

ببعــض الدراســات التــي تؤكــد ان الديــن خــرج 

البنيــه  ي مجــرد 
أ
ا المرجعــي  الطــار  مــن دائــرة 

الذهنيــه الجماعيــة التــي تحــدد عــددا معينــا مــن 

العاقــه ) الدنيويــه والدينيــه ( ليصبــح اســاما 

طلبهــا  فــي  ويلــح  المشــاركة  يطلــب  سياســيا 

لنتخابــات  الترشــيح  مــن  مانعــا  ليــرى  بــل   ،

خطابــه  ليقبلهــا  قــد  ومؤسســات  هيــاكل  فــي 

السياســي .لذلــك فمــن المناســب ان توصــف 

لــه  تمييــزا  السياســي  بالســام  الحــركات  هــذه 
التقليــدي.)))) الدينــي  الســام  عــن 

اســام  إســامين  وجــود  عــن  الــكام  هــذا  ان 

وهــذا  الســام   
أ
يجــزا ديــن  واســام  سياســي 

تنظــر  التــي  الســامية  الحــركات  مالتريــده 

شــاملة  عقيــده  بوصفــه  الســامي  الديــن  الــى 

للحيــاة، وانــه يمثــل مؤسســة منظمــة لهــا قــوة 

وحركاتهــا  واحزابهــا  انظمتهــا  ولهــا  سياســية 

السياســية ومجموعاتهــا الجتماعيــه والفكريــة 

واتجاهــات  مختصــه  مصالــح  تربطهــا  التــي 
خاصــة.)))) سياســية 

بعــض  مــن  المصطلــح  هــذا  رفــض  لقــد 

فيــه  لن  الســامية  بالدراســات  المختصيــن 

شــبه اختزال لاســام في السياســه ،فا يوجد 

مــن  السياســة  ولن   . سياســة  بــدون  اســام 

الفــروع وليســت مــن امهــات العتقــاد ول مــن 

لاســام  الساســيه  المبــادئ  مــن  ول  الركان 

نــه سياســي 
أ
، فــا يمكــن ان نســمي الســام با

السياســة  فــي  الســام  نختــزل  ان  بمعنــى   ،

وال اختزلنــاه فــي فــرع مــن فروعــه وليــس فــي 

عقائــده وفــي اركانــه وبنيانــه الساســي«.)))) كمــا 

بالســام  مشــتغل  هنــاك  ليــس  انــه  يؤكــدون 

لــه  يكــون  ان  عــن  بعيــد  الســامي  وبالفكــر 

فقــط  ليســت  السياســة  لن  سياســي  موقــف 

للذيــن يشــتغلون بالحــزاب السياســية ، انمــا 

حيــاة  تســوس  التــي  التدابيــر  مطلــق   « هــي 

النــاس وتدبرهــا » . ففــي المنــزل سياســة ، وفــي 

الجتمــاع سياســة ، وفــي القتصــاد سياســة ، 

السياســة   ، سياســة  الدوليــة  العاقــات  وفــي 

موجــوده فــي كل امــر مــن المــور ، لكنهــا فــي 

مــن  وليســت  الفــروع  مــن  الســامية  الرؤيــه 
الصــول.)8))

ال  للمصطلــح  الرفــض  هــذا  مــن  الرغــم  علــى 

كـتــاب  مــن  اســتخدم  انــه  يمنــع  لــم  ذلــك  ان 

وباحثيــن معروفيــن لــم يقصــدوا رفض الحركات 

وانمــا   ، اســتخدامه  وراء  مــن  الســامية 

انطلقــوا فــي اســتخدامه منالفكــره نفســها وهــي 

بالسياســة  دائمــا  ارتبــط  الســامي  الديــن  ان 

ة 
أ
وعلــى مــر العصــور . فهــؤلء يؤكــدون ان نشــا

ه سياســية 
أ
العلــوم الســامية كانــت كلهــا نشــا

ي 
أ
ا وان  سياســية.)9))  بيئــه  فــي  اجتماعيــه 

ادعــاء بــان لديــن فــي السياســة ولسياســة فــي 

الديــن يقصــد بــه عــزل الديــن عــن السياســة ، 
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ســم 
أ
ي حركــة معارضــه با

أ
مــن المتســلط ا

أ
لكــي يا

النظــام  يفعــل  وحتــى   ، عليــه  تقضــي  الديــن 

النخبــه  لمصلحــة  طبقــا  مايشــاء  السياســي 

 . قانــون  او  لشــريعة  مراعــاة  دون  السياســية 

والسياســة   ، البشــر  لتحريــر  وســيلة  فالديــن 
شــرائعه.)80) لتنفيــذ  اداة 

ي - ان هــذه 
أ
وممــا يلفــت النظــر - ويؤكــد هــذا الــرا

الحــركات لــم تحــظ باهتمــام الجماهيــر فــي اول 

المــر عندمــا كانــت تحمــل شــعارات عامــة لكنهــا 

ت تتدخــل فــي الحيــاة السياســية 
أ
ومنــذ ان بــدا

ت 
أ
والقتصاديــه بــان خطرهــا علــى النظمــة وبــدا

ييــد الشــعبي.))8)
أ
تكســب التا

فيهــا  تقــع  قــد  التــي  الشــكالية  لهــذه  وتافيــا 

ى 
أ
(را السياســي  الســالم  حــركات   ( تســميه 

البعــض بمــا ان الســام هــو اســام واحــد ، فــا 

يمكــن ايجــاد اكـثــر مــن حركــة اســامية واحــده . 

مــن هنــا فهــم ينصحــون بازالــة كلمــة الســامية 

عــن هــذه الحــركات.

ان اضفــاء صفــة السياســي علــى الســام يحــدث 

نهــذا المصطلــح ) الســام 
أ
خلطــا وتشويشــا ،ل

بدقــه  معبــرة  غيــر  دللت  يعطــي   ) السياســي 

عــن حقيقــه فكــر هــذه الحــركات وعملهــا وتعــدد 

فصائلهــا ، كمــا ان هــذا المصطلــح - كمــا ذكرنــا 

امــر  وهــو   ، كديــن  الســام  يجــزء  مصطلــح   -

ليمكــن الخــذ بــه لنالحركــة الســامية ، وكمــا 

مشــروعا  ليســت  ومؤيديهــا،  انصارهــا  يؤكــد 

سياســيا فحســب بــل هــي فــي خطتهــا العامــه 

لارتقــاء  تســعى  اجتهاديــه  فكريــه  مدرســه 

لتجديــد  بــه  والنطــاق   . الســامي  بالفكــر 

الحيــاة الســامية بمــا يواكــب مشــكات العصر 
الحضــارة.)82) وتحديــات 

:- الحركات السالمية
ً
سابعا

مــن  الســامية  الحــركات  مصطلــح  يعــد 

بيــن  وانتشــارا  شــيوعا  الكـثــر  المصطلحــات 

يعــود  والســبب  والباحثيــن  الكـتــاب  اوســاط 

الحــركات  مــن  اطلــق  المصطلــح  هــذا  ان  الــى 

لــذا فهــو مــن المصطلحــات  الســامية نفســها 

. لديهــا  المقبولــة 

فاننــا  الســامية  الحــركات  عــن  نتكلــم  عندمــا 

فــي  تنشــط  التــي  الحــركات  نلــك  بهــا  نقصــد 

بتطبيــق  وتنــادي   ، السياســية  الســاحة 

الســام وشــرائعه فــي الحيــاة العامــه والخاصــه 

الجماعــات  علــى  التســميه  هــذه  ولتشــتمل   ،

الســامية التــي لتنشــط فــي المجــال السياســي 

الحــزاب  او  الصوفيــه  الجماعــات  مثــل 

التقليديــه ذات الخلفيــه الســامية مثــل حــزب 

ان  يعنــي  وهــذا  المغــرب.)83)  فــي  الســتقال 

الحــركات الســامية تســمية اطلقــت علــى تلــك 

فــي  والدولــة  الدعــوة  وضعــت  التــي  الحــركات 

اجــل  مــن  ايــة حركــة لتســعى  برنامجهــا » ان 

الحكــم او لتســعى مــن اجــل شــمولية الســام 

ليســت  النســان  يعيشــه  الــذي  الواقــع  لــكل 

حركــة اســامية فــي المصطلــح وان كانــت ذات 
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(8((.« الواقــع  فــي  اســاميا  نشــاطا 

فهــي تؤمــن انهــا لــن تســتطيع تحقيــق اهدافهــا 

دون الشــتغال بالسياســة فاحــد الســاميين 

يوجــه نــداءه الــى المســلمين قائــا » لــن تنهــض 

المــة الســامية ولــن تقــام الخافــه الســامية 

فــي  بالشــتغال  ال  الســامية  الدولــة  وترجــع 

السياســة علــى اســاس الســام » …… التاريــخ 

كلــه اعمــال سياســية والسياســه تشــتغل الدنيــا 

توعيــة  فــان  ولهــذا   .…… الحاضــر  فــي  كلهــا 

المــة سياســيا ، والقيــام بالعمــال السياســية 

شــرطان لحمــل الدعــوة الســامية …فالتثقيــف 

 وبالسياســةهو الــذي يجعــل 
أ
السياســي بالمبــدا

الساســيه  بمهمتهــا  تضطلــع  الســامية  المــة 

ووظيفتهــا الصليــه ال وهــي حمــل الدعــوة الــى 
العالــم«.))8)

وهناك من طالب الحركة الســامية ان تصبح 

حركــة سياســية لن مافقــده الســام منــذ بدايــة 

الغــزو الوربــي الحديــث هــو نظامــه السياســي 

. وبمــا انــه ليمكــن حــل ايــة مشــكلة اســامية 

لــذا  اســامي  نظــام  ظــل  فــي  ال  اســاميا  حــا 

تصبــح  ان  مطالبــة  الســامية  الحركــة  ن 
أ
فــا

حركــة سياســية او بعبــارة اخــرى ان تكـتســب 

خصائــص  الســامية  الحركــة  تنظيمــات 

التنظيمــات السياســية لكــي تتمكــن مــن تقريــر 
مصيــر العالــم العربــي او العالــم الســامي.))8)

فهــذه الحــركات لــم تقــدم نفســها بصفتهــا حركــة 

بصفتهــا  بــل  حضــاري  وانبعــاث  دينــي  احيــاء 

حركــة اصــاح سياســي اجتماعــي وفكــري حتــى 

وان كانت مســائل ذاتيه الهوية الســامية من 

شــمولت فكرهــا ومــن فقــرات نصهــا الســامي . 

لة السياســية 
أ
بهذا المعنى ، كان طغيان المســا

لــدى اصحــاب هــذه الحــركات اســتجابه تلقائيــه 

لتحــد هــو فــي جوهــره سياســي . متعامليــن مــع 

لة الدولــة بوصفهــا » ام مســائل السياســه 
أ
مســا

س الســس فــي الصــاح«.))8)
أ
وا

فــي حيــن يــرى احــد قــادة الحــركات الســامية 

اصــاح  هيحركــة  الســامية  الحركــة  ان 

اعــادة  وتبتغــي  والجماعــة  الفــرد  تســتهدف 

بنــاء المجتمــع الســامي واحيائــه » واســلمته 

تحريرمــن  حركــة  ذلــك  جانــب  الــى  وهــي   .  «

التغريــب والغتــراب الثقافييــن مــن الســتغال 

الــى  اســتنادا  الخاقــي  والفســاد  القتصــادي 

والعــدل  المســاواة  فــي  الســامية  المبــادئ 
الجتماعــي«.)88)

يفضــل البعــض اســتخدام مصطلــح ) الحــركات 

السياســية الســامية ( بوصفهــا الحــركات التــي 

تحاول اعادة دور السام الى الحياة السياسية 

السياســي  المجــال  فــي  العمــل  وارتضــت 

لتمييزهــا عــن باقــي الحــركات الســامية . يعــد 

هــذا المصطلــح افضــل مــن مصطلــح ) حــركات 

الســام   
أ
يجــزا الــذي   ) السياســي  الســام 

تســميه  يقصــرون  البعــض  كان  وان   . كديــن 

الحــركات السياســية الســامية علــى الحــركات 

ســاحة  فــي  المشــاركة  قبلــت  التــي  الســامية 
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مــع  والتعامــل  المشــروع  السياســي  العمــل 

النظــام السياســي القائــم وليقصــدون بهــا عمــوم 

وتعــددت  تباينــت  التــي  الســامية  الحــركات 
السياســي.)89) العمــل  مــن  مواقفهــا 

الخاتمــة

الحــركات  تعريــف  يمكــن  تقــدم  مــا  ضــوء  فــي 

التنظيمــات  مجموعــة  انهــا  الســامية 

والتــي  الســام  الــى  تنتســب  المتعددةالتــي 

فــي  السياســي  العمــل  ميــدان  فــي  تنشــط 

اطــار نظــرة شــموليه للحيــاة البشــريه وتجاهــد 

مــع  تنســجم  لكــي  صياغتهــا  اعــادة  اجــل  مــن 

فــي  ثيــر 
أ
التا فهــي تحــاول  توجهــات الســام ، 

كل نواحــي الحيــاة مــن اجــل اصاحهــا واعــادة 

بعبــارة   . الســامية  المبــادئ  وفــق  تشــكيلها 

اهــداف  لهــا  التــي  الحــركات  تلــك  هــي  اخــرى 

سياســية وتمتلــك برامــج سياســية والتــي تنظــر 

وتتخــذ  للحيــاة  منهجــا  بوصفــه  الســام  الــى 

المبــادئ الســامية ايديولوجيــه تتمســك بهــا 

بــدل مــن المبــادئ الفكرية والسياســية الســائده 

التــي تصفهــا بانهــا غيــر اســامية ، فهــي تــرى فــي 

الســام عاجــا لــكل المشــكات التــي يعانــي 

. المجتمــع  منهــا 

الهوامش
)- محمــود ابــو الســعود ، مشــكلة المدلــول والقيــادات ، 
خــرون ، الحركــة الســامية : رؤيــة 

آ
فــي توفيــق الشــاوي وا

 ، مدبولــي  مكـتبــة   ، الذاتــي  النقــد  فــي  اوراق  مســتقبلية 

 . القاهــرة ، 989) ، ص 3)3 

2 - المصدر السابق ، ص 3)3 . 

3 - يوســف القرضــاوي ، اولويــات الحركــة الســامية فــي 

المرحلــة القادمــة ، ط 3) ، مؤسســة الرســالة ، بيــروت ، 

993) ، ص 9 .

)- المصدر السابق ، ص 9. 

) - المصدر السابق ، ص0) . 

) - قاســم خضيــر عبــاس ، الحركــة الســامية فــي ضــوء 

والنشــر  للطباعــة  الضــواء  دار   ، الدوليــة  المتغيــرات 

 .  233 ص   ،  200(  ، بيــروت   ، والتوزيــع 

) - ابراهيــم البيومــي غانــم ، مناقشــات نــدوة المســتقبل 

العربــي ) التيــارات الســامية وقضيــة الديمقراطيــة ( ، فــي 

خــرون ، الزمــة الجزائريــة الخلفيــات 
آ
ســليمان الرياشــي وا

مركــز   ، والثقافيــة  والقتصاديــة  والجتماعيــة  السياســية 

دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت، كانــون الثانــي )99) 

، ص 28) .

8 - عبد هللا النفيسي ، مستقبل الصحوة السامية ، في 

خــرون ، الحــركات الســامية 
آ
اســماعيل صبــري عبــد هللا وا

دراســات  مركــز   ، ط)   ، العربــي  الوطــن  فــي  المعاصــرة 

الوحــدة العربيــة ، بيــروت ، حزيــران 998)، ص 323 .

9 - محمــد عمــارة، مناقشــات ، نــدوة المســتقبل العربــي ، 

التيــارات الســامية وقضيــة الديمقراطيــة » . فــي ســليمان 

خــرون ، الزمــة الجزائريــة ، مصــدر ســبق ذكــره 
آ
الرياشــي وا

، ص )2) . 

والمواطنــة  الســامية  الصحــوة   ، هويــدي  فهمــي   -  (0

الصحــوة  خــرون، 
آ
وا شــفيق  منيــر  فــي   ، والمســاواة 

للطباعــة  الناشــر   ، الداخــل  مــن  نقديــه  رؤيــه  الســامية 

والنشــر والتوزيــع والعــان ، بيــروت ، 990) ، ص0)) 

 .

)) - ابراهيــم البيومــي غانــم، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 

 .  (28

2) - فهمي هويدي ، ، مصدر سبق ذكره ، ص 0)) . 

3) - فريــد عبــد الخالــق ، نحــو مراجعــة المقــولت والليــات 

خــرون، الحركــة الســامية رؤيــة 
آ
، فــي اتوفيــق الشــاوي وا
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مســتقبلية…، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 9)3 . 

وتطبيــق  والدولــة  الديــن   ، الجابــري  عابــد  محمــد   -  ((

 ، بيــروت   ، العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز   ، الشــريعة 

 .  (2( ص   ،  (99( شــباط 

)) - المصدر السابق ، ص )2) . 

حمــد 
أ
))- محمــد الغزالــي ) معقــب ( ، عــن بحــث محمــد ا

ســماعيل 
أ
ا فــي  فــي مصــر ،  الســامية  الصحــوة  خلــف ، 

خــرون ، الحــركات الســامية المعاصــرة 
آ
صبــري عبــد هللا وا

فــي الوطــن العربــي ،مصــدر ســبق ذكــره ، ص00).

والــدول  الســامية  الصحــوه   ، الترابــي  حســن   -  ((

خــرون 
آ
القطريــه فــي الوطــن العربــي ، فــي منيــر شــفيق وا

، الصحــوة الســامية رؤيــة نقديــة مــن الداخــل ،مصــدر 

. ذكــره ، ص )8  ســبق 

ص   ، ذكــره  ســبق  مصــدر   ، الجابــري  عابــد  محمــد   -(8

 .  (28

9) - المصدر السابق ، ص 29) . 

الحركــة   ، الترابــي  وحســن  الغنوشــي  راشــد   : انظــر   -20

والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار   ، والتحديــث  الســامية 

 .  3( و   (2 ص  ص   ،  (98(  ، الخرطــوم   ، والتوزيــع 

ذكــره،30).  ســبق  مصــدر   ، الجابــري  عابــد  ومحمــد 

)2- راشــد الغنوشــي وحســن الترابــي ، المصــدر الســابق 

، ص 2) . 

ريخــي 
أ
22-راشــد الغنوشــي ، حركــة النهضــة فــي الســياق التا

للمشــروع الصاحي ،ص). 

.((2(/2/2 .http: // www. Nahdha . net

23- المصدر السابق ، ص) .

)2- المصدر السابق ، ص) .

)2 - مناقشــلت النــدوة التمهيديــة لتحديــد محــاور بحــث 

هللا  عبــد  صبــري  اســماعيل  فــي   ، الســامية  الصحــوة 

الوطــن  فــي  المعاصــرة  الســامية  الحــركات   ، خــرون 
آ
وا

 . ذكــره ، ص ))  ســبق  العربــي ، مصــدر 

)2 - يوسف القرضاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص ).

)2 - توفيــق محمــد الشــاوي ، اســتراتيجية علميــه للتيــار 

الحركــة   ، خــرون 
آ
وا الشــاوي  توفيــق  فــي   ، الســامي 

الســامية :رؤيــة مســتقبلية..، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 

.  3(

28 - محمد الغزالي . مصدر سبق ذكره ، ص 00) . 

المشــرق ،  فــي  المغــرب  الفاســي ، حديــث  عــال   -  29

 . ص 3   ،  (9(( ، القاهــرة   ، العالميــة  المطبعــة 

30 - عبــد العزيــز طليمــات ، فــي الكـتابــه الســلفيه بيــن 

خــرون، دروس فــي الحركــة 
آ
المجازيــن فــي عــال الفاســي وا

الســلفيه ، منشــورات عيــون ، الــدار البيضــاء ، المغــرب ، 

)98) ، ص 28 . 

)3 - انظــر : عبــد القــادر الشــاوي ، الســلفيه والوطنيــه ، 

مؤسســة البحــاث العربيــة ، بيــروت ، )98) ، ص )9 

وغالــي شــكري ، العــرب بيــن الديــن والسياســة ، مجلــة 

989) ، ص  العــدد ))) ، 9)/)/   ، العربــي  الوطــن 

 .2(

32 - احمــد الموصلــي ، موســوعة الحــركات الســامية فــي 

الوحــدة  دراســات  مركــز   ، وتركيــا  وايــران  العربــي  الوطــن 

العربيــة ، بيــروت ، كانــون الثانــي )200 ، ص ))3 ، 

33 -عبد القادر الشاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص 98 . 

)3 - محمــد عابــد الجابــري ، نحــن والتــراث ، ط)، دار 

التنويــر للطباعــه والنشــر ، بيــروت، )98)،ص2). 

العزيــز طليمــات ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص  - عبــد   3(

 .  28

)3 - المصدر السابق ، ص 30 . 

)3 - عبد القادر الشاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص 98 . 

38 - غالي شكري ، مصدر سبق ذكره ، ص )2 . 

 : تجميعــي  تقريــر   ، الفيالــي  : مصطفــى  عــن  نقــا   -  39

 - اطوارهــا   - خصائصهــا   ، الســامية  الدينيــة  الصحــوة 

 ، خــرون 
آ
وا هللا  عبــد  صبــري  اســماعيل  فــي   ، مســتقبلها 

الحــركات الســامية المعاصــرة فــي الوطــن العربي،مصــدر 

. ســبق ذكــره ، ص ))3 

0) - غالي شكري ، مصدر سبق ذكره ، ص )2 . 

)) - عبد القادر الشاوي ، مصدر سبق ذكره ، ص )9 . 

2) - يرجــع مفهــوم الصوليــه الــى سلســلة مــن الكـتابــات 

التــي نشــرت فــي الوليــات المتحــدة المريكيــة فــي الفتــرة 
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 the fundamentals عنــوان  تحــت   (9((  -  (9(0

مــن  مجموعــة  ناقــش  حيــث   testimony to the truth

الثيولوجييــن البروتســتانت فــي هــذه السلســلة عــددا مــن 

المســيحي  الديــن  فهمهــم  اطــار  فــي  الساســية  الســئلة 

كيــد 
أ
وتفســيرهم ايــاه . وكانــوا يهدفــون مــن وراء ذلــك الــى تا

التمســك بعــدد مــن الصــول اليمانيــه كان اهمهــا اليمــان 

بعصمــة وقدســيهالنجيل باعتبــاره كلمــة هللا المنزلــة . وقــد 

حــاول هــؤلء الثيولوجيــون عــن طريــق هــذه الكـتابــات - 

فيمــا  اســمها  البروتســتانتيه  الدينيــه  الحركــة  اعطــت  التــي 

بعــد ) الصوليــه ( - الحفــاظ علــى جوهــر ومحتــوى نظامهــم 

وتصوراتهــم القيميــه فــي واقــع متغيــر كانــوا ينظــرون اليــه 

بوصفــه يمثــل ازمــة ثقافيــة . لــم يظهــر مصطلــح الصوليــه 

لــم يــرد فــي  فــي اللغــه والمعاجــم الغربيــة ال حديثــا . اذ 

معجــم روبيــر الكبيــر ))9) ، ولــم تظهــر فــي الموســوعة 

العالميــة 8)9) لكنهــا ظهــرت فــي قامــوس لروس الصغيــر 

ســنة ))9) بكيفيــة عامــة جــدا حيــث عرفــت الصوليــة 

عقيــده  تكييــف  يرفضــون  الذيــن  اولئــك  موقــف   « بانهــا 

اســتخدموا  الذيــن  ولكــن   ،  « الجديــده  الظــروف  مــع 

المصطلــح فــي الغــرب ابتــداء ا كانــوا يعنــون بالمصطلــح 

حيــث  وحدهــا  الكاثوليكيــه  الصوليــه  اساســي  بشــكل 

تــي » 
أ
جــاء التعريــف فــي لروس الجيــب 9)9) ، كمــا يا

اســتعداد فكــري لــدى بعــض الكاثوليــك الذيــن يكرهــون 

لروس  فــي  وجــاء  الحديثــه  الحيــاة  ظــروف  مــع  التكيــف 

الكبيــر )98) تعريــف لاصوليــه يقــول عنهــا انهــا » موقــف 

جمــود وتصلــب معــارض لــكل نمــو اولــكل تطــور » . 

ومشــروع  الصولــي …  الباعــث   ، بوتــز  فريدمــان   : انظــر 

خــرون ، قضايــا التنويــر 
آ
الحداثــه ، فــي بومديــن بوزيــد وا

دراســات  مركــز   ، المعاصــر  العربــي  الفكــر  فــي  والنهضــة 

الوحــده العربيــة ، بيــروت ، 999) ، ص ))) . وجعفــر 

الموســوي ، الصحــوة الســامية فــي الدراســات الغربيــة ، 

مجلــة الفكــر الجديــد ، دار الســام للدراســات والنشــر ، 

لنــدن ، العــدد العاشــر ، شــباط )99) ، ص ))) . 

3) - فــؤاد العشــا ، النظــام الدولــي الجديــد عالــم بخمســة 

رؤوس : الحقيقه والوهم ، دار الجمهوريه للنشر والتوزيع 

والطباعــة ، ســوريا ، ايلــول )99) ، ص )8) . 

)) - زينــب عبــد العزيــز ، هــدم الســام بالمصطلحــات 

العربــي،  الكـتــاب  الحداثــه والصوليــه ، دار  المســتورده 

 . دمشــق ، )200 ، ص )) 

)) - نقــا عــن: فريدمــان بوتــز ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 

 . ((9

)) - نقــا عــن : زينــب عبــد العزيــز ، مصــدر ســبق ذكــره 

، ص )) 

)) - حــوار للســيد محمــد حســن فضــل هللا مــع صحيفــة 

الجهــاد . نقــا عــن : جعفــر الموســوي ، مصــدر ســبق ذكــره 

، ص ))) . 

8) - المصدر السابق ، ص ))) . 

9)- انظــر : الترابــي يحــاور الغــرب ، ترجمــة غســان رمــاوي 

، شــؤون الوســط ، العــدد 0) ، تمــوز 992)، ص 9) 

الســامية  التيــارات   ، علــي  ابراهيــم  حيــدر  عــن:  نقــا   .

وقضيــة الديمقراطيــة ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، 

بيــروت ، )99) ، ص 28 .

ثيــر علــى 
أ
ة ومامــح تا

أ
0) - محمــود عــكام ، الصوليــه ، نشــا

العيش المشــترك : الســام نموذجا ،ص) 

200(/(0/( . http : // www . alwihdah . com

)) - احمــد موصللــي ، حقيقــة الصــراع : الغــرب والوليــات 

المتحــدة والســام السياســي ، مؤسســة عالــم الــف ليلــة 

وليلــه العالميــة ،بــا، 2003 ، ص 3) ،

2) - فكــرت رفيــق شــفيق ، الصوليــه الســامية دراســة 

نظريــه ، اطروحــة دكـتــوراه غيــر منشــورة ، كليــة العلــوم 

السياســية ، جامعــة بغــداد ، 998) ، ص )2 . 

3)- نقــا عــن : فريدمــان بوتنــر ، مصــدر ســبق ذكــره ، 

 .  (09 ص 

)) - حيدر ابراهيم علي ، مصدر سبق ذكره ، ص 28 . 

)) - المصدر السابق ، ص 28 . 

)) - المصدر السابق ، ص 28 .

لــدى  والعتــدال  التطــرف   ، شــاهين  الديــن  عمــاد   -  ((

خريــن 
آ
الحــركات الســامية ، فــي عبــد الوهــاب الفنــدي وا

،الحــركات الســامية واثرهــا فــي الســتقرار السياســي فــي 
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والبحــوث  للدراســات  المــارات  مركــز   ، العربــي  العالــم 

ابــو ظبــي ، 2002 ، ص 93. الســتراتيجية ، 

القتصاديــة  المحــددات   ، احمــد  نعيــم  ســمير   -  (8

الباقــي  محمدعبــد  فــي   ، الدينــي  للتطــرف  والجتماعيــة 

خــرون ، الديــن فــي المجتمــع العربــي ، ط 2 
آ
الهرماســي وا

، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت ، 2000 ، 

 .2(( ص 

9) - المصدر السابق ، ص 8)2 . 

والطــب  النفــس  علــم  وبحــوث  دلــت دراســات  لقــد   -  (0

الشــرعي علــى ان الشــخصيه المتطرفــة شــخصيه مريضــه 

وان هناك خصائص عديده مشتركه بين المتطرفين وبين 

باســمجنون  المعــروف  المــرض  وبخاصــة  العقــل  مرضــى 

العظمــة ، انظــر : المصــدر الســابق ، ص 8)2 .

)) - علــي اومليــل ، حــول اســباب العنــف السياســي ، فــي 

اســامة الغزالــي حــرب ) محــرر ( ، العنــف والسياســة فــي 

الوطــن العربــي ، منتــدى الفكــر العربــي ، عمــان ، )98) 

، ص 20 . 

2) - المصدر السابق ، ص 20 . 

3) - عماد الدين شاهين ، مصدر سبق ذكره ، ص )9 . 

)) - غالي شكري ، مصدر سبق ذكره ، ص 28 . 

)) - احمد الموصللي ، مصدر سبق ذكره ، ص )8) . 

)) - عماد الدين شاهين ، مصدر سبق ذكره ، ص )9 . 

)) - المصدر السابق ، ص )9 . 

8) - سمير نعيم احمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 239 . 

والتعدديــه  السياســي  الســام   ، عمــارة  محمــد   -  (9

السياســية مــن منظــور اســامي ، مركــز المــارات للدراســات 

والبحــوث الســتراتيجيه ، ابــو ظبــي ، 2003 ، ص ) . 

0) - رضــوان الســيد ، الســام السياســي وقضايــا التســويه 

والتطبيــع ، ص).

200(/8/2(. http : // www . mafhoum .com

 : تصحــح  ان  ينبغــي  مفاهيــم   ، ارســان  هللا  فتــح   -  ((

السياســي.ص). الســام 

. http : // www . alwihdah . com .200(/(/2(

التــي  الحــركات   ، المصطفــى  ســيدي  ولــد  اســلمو   -  (2

تســمي نفســها » اســامية » ، الوكالــة الموريتانيــه لانبــاء 

ص).  ،  2002  ،

3) - المصدر السابق ، ص).

)) - جعفــر شــيخ ادريــس ، الســام السياســي ، مجلــة 

البيــان ، العــدد ، 202 ، يوليــو/)200.

)) - المصدر السابق، ص).

)) - الصــادق بلعيــد ، دور المؤسســة الدينيــه فــي دعــم 

العربيــة ، غســان ســامه  البــاد  فــي  النظمــة السياســية 

خــرون ، المــه والدولــة والندمــاج فــي الوطــن العربــي ، 
آ
وا

ج2 ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت ، 989) 

، ص ))) .

))- محمد عمارة ، مصدر سبق ذكره ، ص ) .

8) - المصدر السابق ، ص ) . 
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آ
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خــرون ، الحــركات الســامية واثرهــا 
آ
الوهــاب الفنــدي وا
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أ
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آ
وا الترابــي 
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مقدمة و تمهيد

كان نظــام ميــراث النســاء قبــل ظهــور اإلســام 

مــر علــى 
أ
ة، ولــم يقتصــر ال

أ
مجحفــا بحــق المــرا

خــرى والتــي تعتنــق 
أ
قــوام ال

أ
العــرب وإنمــا فــي ال

الميــراث  نظــام  يتميــز  فــكان  خــرى، 
أ
ا ديانــات 

 ، الميــراث  مــن  اإلنــاث  بحرمــان  اليهــود  عنــد 

و غيــر ذلــك 
أ
و ابنــة ا

أ
 ا

ً
ختــا

أ
و ا

أ
 ا

ً
مــا

أ
ســواء كانــت ا

 
ً
مثــا البنــت  تــرث  فــا  الذكــور ،  فقــد  عنــد  إل 

مــا عنــد الرومــان 
أ
إل فــي حــال انعــدام البــن ، ا

خــذه مــن 
أ
ة تســاوي الرجــل فيمــا تا

أ
كانــت المــرا

التركــة مهمــا كانــت درجتهــا ، والزوجــة ، فلــم 

فالزوجيــة   ، المتوفــى  زوجهــا  مــن  تــرث  تكــن 

 ، اإلرث  ســباب 
أ
ا مــن   

ً
ســببا تكــن  لــم  عندهــم 

خــرى ، 
أ
ا ســرة 

أ
ا إلــى  الميــراث   ينتقــل  حتــى ل 

اســتبقاء  علــى  يقــوم  عندهــم  الميــراث  كان  إذ 

الثــروة فــي العائــات وحفظهــا مــن التفتــت ، 

بيهــا 
أ
م فميراثهــا الــذي ورثتــه مــن ا

أ
ولــو ماتــت ال

بناؤهــا ولــو تــرك 
أ
خوتهــا ، ول يرثهــا ا

أ
يعــود إلــى ا

 ، وعنــد الكلدانييــن 
ً
 وإناثــا

ً
 ذكــورا

ً
ولدا

أ
الميــت ا

شــوريين 
آ
وال والفينيقييــن  والســريانيين 

اليونانييــن  وغيرهــم ممــن ســكن الشــرق بعــد 

قبــل  جاريــة  حداثــه 
أ
ا كانــت  الــذي  الطوفــان 

ميــاد المســيح عليــه الســام فقــد كان الميــراث 

كبــر محــل 
أ
عندهــم يقــوم علــى إحــال البــن ال

رشــد الذكــور 
أ
 فا

ً
بيــه ، فــإن لــم يكــن موجــودا

أ
ا

ن 
أ
ا إلــى  .... وهكــذا  عمــام 

أ
ثــم ال خــوة 

أ
ثــم ال  ،

صهــار وســائر العشــيرة ويتميــز نظــام 
أ
يدخــل ال

بحرمــان  ذكرنــا  عمــا   
ً
فضــا عندهــم  الميــراث 

طفــال مــن الميــراث)))، كذلــك كان 
أ
النســاء وال

الميــراث عنــد الجاهليــة وقبــل اإلســام يقتصــر 

ول  فقــط  الكبــار  الذكــور  ولد 
أ
ال توريــث  علــى 

يــورث النســاء علــى وجــه اإلطــاق ول الذكــور 

حتــى يبلغــوا ســنا معينــة وكانــت النســاء حالهــا 

نها ســاعة 
أ
حال المال الموروث تباع وتورث وكا

حتــى بــزغ اإلســام بنــوره علــى البشــرية فشــرع 

العــدل واإلنصــاف  يحقــق  بمــا  الميــراث  نظــام 
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ســس 
أ
 وذكــورا، وتا

ً
 وكبــارا ، إناثــا

ً
للجميــع صغــارا

ساســية وكمــا 
أ
ذلــك النظــام علــى ثــاث مبــادئ ا

يلــي :.

)- اعتبــر الميــراث حــق لزم للورثــة وهــو تمليــك 

شــخاص ممــن جعلهــم 
أ
وتملــك وحــدد بعــض ال

ن 
آ
القــرا نــص  فــي  نصبــة 

أ
ال لهــم  وحــدد  ورثــه 

وتــؤول  الفــروض،   صحــاب 
أ
ا وهــم  الكريــم، 

و قبولهــم 
أ
التركــة إلــى الورثــة جبــرا دون رضاهــم ا

ا  مَّ َجــاِل َنصِيــٌب ّمِ لّرِ ِ
ّ
يــة الكريمــة )ل

آ
وعلــى وفــق ال

ــا  مَّ َســاء َنِصيــٌب ّمِ َرُبــوَن َوِللّنِ
ْ
ق
َأ
َواِلــَداِن َوال

ْ
َتــَرَك ال

ــَر  ْو كـَُث ــُه اَأ ــا َقــلَّ ِمْن ــوَن ِممَّ َرُب
ْ
ق
َأ
ــَداِن َوال َواِل

ْ
ــَرَك ال َت

مــر واجــب وتلــزم 
أ
ي انــه ا

أ
ْفُروًضــا( )2) ا َنِصيًبــا مَّ

ومطــروح مــن حتميــة إلزامــه. وفــي ليــة الكريمــة 

َكــِر ِمْثــُل َحــّظِ 
َّ

ِدُكــْم ِللذ
َ
ْول )ُيوِصيُكــُم للّاُ ِفــي اَأ

َثا 
ُ
ل
ُ
ُهــنَّ ث

َ
َنَتْيــِن َفل

ْ
نَثَيْيــِن َفــِإن ُكــنَّ ِنَســاء َفــْوَق اث

ُأ
ال

َبَوْيِه 
َأ
ْصُف َول َهــا الّنِ

َ
َمــا َتــَرَك َوِإن َكاَنــْت َواِحــَدًة َفل

ــُه 
َ
ــا َتــَرَك ِإن َكاَن ل ــُدُس ِممَّ ْنُهَمــا السُّ ِلــُكّلِ َواِحــٍد ّمِ

ــِه  ّمِ
ُأ
َبــَواُه َفا ــُه اَأ

َ
ــٌد َوَوِرث

َ
ــُه َول

َّ
ــْم َيُكــن ل

َّ
ــٌد َفــِإن ل

َ
َول

ــُدُس ِمــن  ــِه السُّ ّمِ
ُأ
ــُه ِإْخــَوٌة َفا

َ
ــِإن َكاَن ل ــُث َف

ُ
ل الثُّ

بناُؤُكْم  ُؤُكــْم َواَأ
آ
َبا

آ
ْو َدْيــٍن ا َهــا اَأ ــٍة ُيوِصــي بِ َبْعــِد َوِصيَّ
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ــَن للّاِ   َفِريَضــًة ّمِ
ً
ُكــْم َنْفعــا

َ
ــَرُب ل

ْ
ق ُهــْم اَأ يُّ  َتــْدُروَن اَأ

َ
ل

مــرا وحكمــا 
أ
ي ا

أ
()3) ا

ً
ِإنَّ للّاَ َكاَن َعِليمــا َحِكيمــا

مــن هللا عــز وجــل .

2-  ويمثــل نظــام الميــراث توزيــع للثــروة، ففــي 

الورثــة وقســمها  بيــن  الثــروة  النظــام وزع  هــذا 

ولــم يحصرهــا بيــد احدهــم مثلمــا كان معمــول 

نصيبــه  وريــث  كل  عطــى 
أ
وا اإلســام  قبــل  بــه 

ن الكريــم .
آ
الــذي قــدره فــي القــرا

ة التــي كانــت 
أ
3- إنصــاف الضعفــاء ومنهــم المــرا

ضعــف فــي المنظومــة الجتماعيــة 
أ
المخلــوق ال

الســائدة قبــل اإلســام، فحــدد لهــا فروضــا فــي 

حيــان 
أ
ال بعــض  فــي  وجعلهــا  الكريــم  ن 

آ
القــرا

اجتمــاع  حــال  فــي  الذكــر  مــن  اكبــر  بنصيــب 

البنــت  و 
أ
ا جــداد 

أ
ال و  ولد 

أ
ال مــع  الزوجــة 

جــداد.)))
أ
ال مــع  الواحــدة 

ثــم تطــور النظــام فــي مــا يتعلــق بالحــالت التــي 

والدللــة،  الحكــم  يقينــي  نــص  فيهــا  يــرد  لــم 

بعضهــا  كان  التــي  والفتــاوى  راء 
آ
ال وظهــرت 

اإلســام  بــه  تــى 
أ
ا مــا  علــى  فعــل  ردة  يشــكل 

ة، 
أ
المــرا حقــوق  حفــظ  فــي  متقــدم  نظــام  مــن 

بعــض  علــى  الجاهلــي  الذكــوري  الفكــر  وغلــب 

فتــوا بمــا يقلــل مــن حظــوظ النســاء 
أ
العلمــاء فا

حظوظهــا  مــن  قللــوا  مثلمــا  الميــراث،  فــي 

خــرى، السياســية، 
أ
وحقوقهــا فــي المجــالت ال

الجتماعيــة، القتصاديــة وغيرهــا، ثــم انعكــس 

فــي  النافــذة  التشــريعات  علــى  التجــاه  ذلــك 

فــكار 
أ
ال تلــك  واقتبســت  العربيــة  البلــدان 

نافــذة  قانونيــة  بنصــوص  وجعلهــا  والفتــاوى 

الحقــوق  فــي  نقــص  إلــى  دى 
أ
ا ممــا  وملزمــة، 

التــي منحهــا اإلســام للمــراة، حتــى إن المشــرع 

واإلســامية  العربيــة  الــدول  فــي  الوطنــي 

جعــل هــذه النصــوص القانونيــة مقرونــة باســم 

نــه ســعى إلــى اإليمــاء 
أ
الشــريعة اإلســامية، وكا

بــان هــذه النصــوص مقدســة تســتمد قدســيتها 

هــذه  وفــي  اإلســامية،  الشــريعة  قدســية  مــن 

فــي  ة 
أ
المــرا حقــوق  حــول  الميســرة  الدراســة 

قانــون  مــن  جعلــت  النافــذة  التشــريعات 

حــوال الشــخصية النافــذ نموذجــا لهــا ولكونه 
أ
ال

ة 
أ
المــرا تجــاه  الصــور  ومتعــدد  حــكام 

أ
ال واســع 

اإلمكانيــة  وعــدم  الدراســة  حجــم  ولمحدوديــة 

فــي حصــر كل مــا موجــود فــي القانــون، حيــث 

حكامــه علــى حقــوق الزوجــة والبنــت 
أ
تشــتمل ا

يشــتمل  كذلــك  النســاء،  مــن  قــارب 
أ
وال م 

أ
وال

حــكام المهــر والنفقــة والميــراث، وهــذه 
أ
علــى ا

دراســة  فــي  حصرهــا  يمكــن  ل  الســعة  مــن 

قصر البحــث علــى قانــون 
أ
مقتضبــة، لذلــك ســا

لســنة   (88 رقــم  النافــذ  الشــخصية  حــوال 
أ
ال

الدراســة  غايــة  إن  وبمــا   . المعــدل   (999

فيــه،  القانونيــة  حــكام 
أ
ال تطويــر  علــى  العمــل 

نــه يشــكل خطــوة متقدمــة فــي مجــال تثبيــت 
أ
ل

التاريخيــة  المرحلــة  ظــل  فــي  ة 
أ
المــرا حقــوق 

حكامــه ونصوصــه، 
أ
التــي صــدر فيهــا ودراســة ا

ل تشــكل مؤشــر نقــص فيــه يدعــوا إلــى إلغائــه، 

حكامــه، 
أ
ا تطــور  نحــو  صحــة  عامــة  وإنمــا 
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بمــا ينســجم مــع التحــولت التــي حصلــت فــي 

البــاد ومــع العديــد مــن المواثيــق الدوليــة التــي 

ة . وســتكون خطــة البحــث 
أ
تعنــى بشــؤون المــرا

وتعريفــه  الميــراث  حــول  ول 
أ
ال بمبحثيــن 

وبمطالــب  والقانــون  الشــريعة  فــي  حكامــه 
أ
وا

علــى وفــق حاجــة الدراســة، والمبحــث الثانــي 

ة فــي الميــراث فــي القانــون 
أ
يتنــاول حقــوق المــرا

الشــريعة  فــي  ورد  بمــا  المقارنــة  مــع  النافــذ 

مــع  منســجمة  عــدة  وبمطالــب  اإلســامية 

ة حينمــا تكــون 
أ
الوصــف الــذي تكــون عليــه المــرا

فيمــا  كذلــك  خــت، 
أ
ا و 

أ
ا بنــت،   زوجــة،  م، 

أ
ا

ولد 
أ
يتعلــق بالوصيــة الواجبــة التــي فرضــت ل

بيــه، والنقــد الموجــه إلــى 
أ
البــن المتوفــى قبــل ا

وجــز فيهــا 
أ
عــدم شــمول الزوجــة بــه .ثــم خاتمــة ا

مــا جــاء فــي الدراســة وبعــض التوصيــات معــززة 

. العراقــي  القضــاء  تطبيقــات  ببعــض 

مدخــل  الدراســة  تلــك  تكــون  ن 
أ
ا تمنــى 

أ
وا

ة 
أ
المــرا لحقــوق  التشــريعي  بالواقــع  للنهــوض 

العراقــي  المجتمــع  نهــوض  فــي  يســهم  بمــا 

المتحضــرة  الــدول  مصــاف  نحــو  بــه  والرتقــاء 

. اإلنســانية  فــي 

ول
أ
المبحث ال

الميراث

موضــوع  تجــاه  المعنــى  يكــون  ن 
أ
ا اجــل  مــن 

البحــث واضحــا لبــد مــن التعــرف علــى مصطلــح 

والقانونــي  الشــرعي  مصــدره  وكذلــك  الميــراث 

علــى  لــه  عرض 
أ
ســا لذلــك  وموضوعــه  ركانــه 

أ
وا

ـ التاليــة:  المطالــب 

ول / تعريف الميراث 
أ
المطلب ال

خــرى 
أ
وا لغويــة  دللــة  لــه  مصطلــح  الميــراث 

المفــردة  معنــى  علــى  وللتعــرف  اصطاحيــة 

التاليــة:ـ بالفــروع  تناوله 
أ
ســا

ول:ـ التعريف اللغوي 
أ
الفرع ال

الميــراث فــي اللغــة العربيــة مشــتق مــن الفعــل 

ورثــت   ، وميراثــا  إرثــا  يــرث   ) ورث   ( الثاثــي 

رثــه ورثــا وورثــا ، إذا مــات مورثــك 
أ
فانــا مــال ، ا

فصــار ميراثــه لــك . وورثــه مالــه ومجــده ، وورثــه 

بــوه إيراثــا 
أ
ورثــه ا

أ
عنــه ورثــا ورثــة ووراثــة وإراثــة . وا

بــوه ، وهــم ورثــة فــان 
أ
ورثــه الشــيء  ا

أ
حســنا . وا

دخلــه فــي مالــه علــى ورثتــه 
أ
ي ا

أ
. وورثــه توريثــا ، ا

و  جعلــه مــن ورثتــه. ويقــال : ورث فــي مالــه 
أ
، ا

هــل الوراثــة . وفــي 
أ
دخــل فيــه مــن ليــس مــن ا

أ
: ا

باه)))، 
أ
التهذيب يقال ورث فان قريبه وورث ا

ســليمان داود()))،  ) وورث  تعالــى  وقــال هللا 

وقــال تعالــى )وكنــا نحــن الوارثيــن()))، ومعنــى 

الميــراث فــي اللغــة ) انتقــال الشــيء من شــخص 

عــم 
أ
و مــن قــوم إلــى قــوم، وهــو ا

أ
إلــى شــخص ، ا

بالمجــد  و 
أ
ا بالعلــم  و 

أ
ا بالمــال  يكــون  ن 

أ
ا مــن 

والشــرف( ، وتعتبــر صفــة الــوارث: صفــة مــن 

صفــات هللا عــز وجــل، وهــو الباقي الدائم الذي 



|   العدد 13   |   رجب االصب   |   حزيران   |  2010 69

ــِرُث الخائــَق، ويبقــى بعــد فنائهــم، وهللا عــز  َي

وَمــن عليهــا، علــى وفــق  رض 
َأ
يــرث ال وجــل، 

 
َ

َرّبِ ل ــُه  َربَّ َنــاَدى   
ْ

ِإذ ــا  َكِريَّ َوزَ  ( الكريمــة:  يــة 
آ
ال

َواِرِثيــَن()8) وهــو خيــر 
ْ
نــَت َخْيــُر ال  َواَأ

ً
ْرِنــي َفــْردا

َ
َتذ

ي يبقــى بعــد فنــاء الــكل، وَيْفنــى َمــن  الوارثيــن اَأ

ليــه وحــده  ــَك الِعبــاد إِ
ْ
ســواه فيرجــع مــا كان ِمل

ل شــريك لــه.)9) ومنــه قــول النبــي الكريــم )ص( 

نبيــاء لــم يورثــوا 
أ
نبيــاء و إن ال

أ
)) العلمــاء ورثــة ال

فمــن  العلــم  ورثــوا  وإنمــا   ، دينــارا  ول  درهمــا 

خــذ بحــظ وافــر((.
أ
خــذه ا

أ
ا

الفرع الثاني:ـ  التعريف الصطالحي 

المعنــى الصطاحــي لكلمــة الميــراث لــه عــدة 

بتنظيــم  تتعلــق  بمجملهــا  كانــت  وان  معانــي 

تلــك  ومــن  وفاتــه  بعــد  المتوفــى  تركــة  حــال 

: تــي 
أ
يا مــا  المعانــي 

الــذي  العلــم  نــه 
أ
با الميــراث  علــم  يســمى  )ـ 

الشــرعية  والضوابــط  الفقهيــة  بالقواعــد  يعنــى 

فــرد  كل  نصيــب  بهــا  يعــرف  التــي  الحســابية 

كل وارث مــن التركــة ، ومنهــا حــالت الحجــب 

والمنــع والــرد والعــول والتعصيــب وغيــر ذلــك .

2ـ الميــراث يطلــق علــى المــال المــوروث وهــو مــا 

صــل والبقيــة.
أ
يــرادف التــراث بمعنــى ال

كــون  بمعنــى  اإلرث  و 
أ
ا الوراثــة  هــو  الميــراث  3ـ 

فــي تركــة المتوفــى. الشــخص يســتحق نصيبــه 

)ـ الميــراث هــو خافــة الحــي فــي مــال الميــت 
و الزوجيــة. )0))

أ
و حكمــا بســبب القرابــة ا

أ
حقيقــة ا

)ـــالميراث هــو علــم الفرائــض وهــو علــم يعنــى 

بموجبــه  وتحــدد  والحســاب  الفقــه  صــول 
أ
با

حــق كل وارث نصيبــه المقــدر مــن تركــه مورثــه 

ن الكريــم والســنة 
آ
علــى الوجــه الــذي بينــه القــرا

المســلمين.))))  بإجمــاع  و 
أ
ا المطهــرة  النبويــة 

ســبابه 
أ
وا الميــراث  ركان 

أ
ا  / الثانــي  المطلــب 

وشــروطه

ساســية، 
أ
ا ركان 

أ
ا الميــراث علــى ثاثــة  يشــتمل 

الورثــة  )التركــة(  اإلرث  )المتوفــى(  المــورث 

ســباب الميــراث 
أ
ولد واإلخــوة وســواهم( وا

أ
)ال

وشــروطه  نســبية  و 
أ
ا ســببية  مــا 

أ
ا تكــون  التــي 

وســيتم عرضهــا باختصــار وعلــى وفــق الفــروع 

التاليــة: 

ركان الميراث 
أ
ول:ـ ا

أ
الفرع ال

واإلرث  المــورث  هــي  ركان 
أ
ا ثاثــة  للميــراث 

ركان حضــور 
أ
والورثــة . ولــكل ركــن مــن هــذه ال

خــر، إذ ل يوجــد 
آ
ل يكـتمــل إل بوجــود الركــن ال

ارث بــا مــورث وميــراث بــا ارث وعلــى وفــق مــا 

يلــي :

ول: المــورث : وهــو المتوفــى وهــو كل شــخص 
أ
ا

توفــى بعــد حيــاة ، وهــو مــن عدمــت حياتــه بعــد 

وجودهــا، إذ لــكل إنســان بدايــة حيــاة ونهايــة 

الشــخصية  القانــون  فــي  عليــه  يطلــق  مــا  وهــو 

اإلنســان  شــخصية  تحديــد  ويتــم  الطبيعيــة 

لإلنســان  الطبيعيــة  الشــخصية  تســمى  التــي 

 عنــد ولدتــه حيــا وتنتهــي بموتــه علــى 
أ
فإنهــا تبــدا
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حــكام المــادة ))3( مــن القانــون المدنــي 
أ
وفــق ا

وتنتهــي  المعــدل)2))،  لســنة ))9)  رقــم 0) 

الــذي  هــو  فالحقيقــة  و حكمــا. 
أ
ا بموتــه حقيقــة 

تقبــض روحــه ويبقــى جســده ويدفــن مــن قبــل 

مــا المتوفــى 
أ
خــرى، ا

أ
ي جهــة ا

أ
و ا

أ
هلــه و ذويــه ا

أ
ا

عــن  المفقــود))))  و 
أ
ا الغائــب)3))  هــو  حكمــا 

اختلفــت  معينــه  لمــدد  خبــاره 
أ
ا وتنقطــع  هلــه 

أ
ا

فيهــا فقهــاء المذاهــب اإلســامية لكــن القانــون 

شــار إليهــا فــي قانــون رعايــة القاصريــن 
أ
العراقــي ا

رقــم ))8( لســنة المعــدل980) ففــي المــادة 

شــار 
أ
)92( بيــن متــى تنتهــي الغيبــة))))، كمــا ا

فــي المــادة )93( مــن ذات القانــون إلــى المــدد 

و الغيــاب 
أ
التــي يتــم التــي تنقضــي علــى الفقــدان ا

لغــرض اعتبــاره مفقــود))))، حصــل اختــاف في 

تفســير نصــوص هــذه المــواد مــن قبــل القضــاء 

حــداث التــي 
أ
العراقــي فــي تطبيقاتــه ففــي ظــل ال

مــر بهــا العــراق نجــد إن المشــرع العراقــي اعتبــر 

الفقدان لمدة ســنتين ســبب كافي إلعان وفاة 

لــه  التمييــز التحاديــة كان  المفقــود ومحكمــة 

خــر))))، إذ جعــل عــدد ســنوات الفقــدان 
آ
ي ا

أ
را

ربــع ســنوات.
أ
إلــى ا

وممــا تقــدم فــان هــذا الركــن لبــد مــن وجــوده 

 
أ
شــخاص حتــى تبــدا

أ
حــد ال

أ
وهــو حصــول وفــاة ل

خــرى فــي نظــام الميــراث .
أ
سلســلة اإلجــراءات ال

يرتبــط  حــي  شــخص  كل  هــو  الــوارث   : ثانيــا 

و نســبا بعــد المتوفــى وان لــم 
أ
بالمتوفــى ســببا ا

موانــع  مــن  لمانــع  الميــراث  مــن  نصيبــا  خــذ 
أ
يا

كل  إن  عــاه 
أ
ا فــي  شــرت 

أ
ا وكمــا  اإلرث)8))، 

شــخص تكــون لــه شــخصية طبيعيــة منــذ لحظــة 

ولدتــه، فــإذا مــا ولــد شــخص لرجــل توفــى بعــد 

ولدتــه بلحظــة واحــدة ثــم توفــى هــذا المولــود 

قبــل  الولــد  حيــاة  حــال  لتحقــق  وريثــا  صبــح 
أ
ا

واحــدة،  بلحظــة  بعــده  توفــى  وان  بيــه 
أ
ا وفــاة 

ن 
أ
ا إلــى  تشــير  القانونيــة  الفقهيــة  القاعــدة  لن 

الحــي يــرث الميــت ول يــرث الميــت الحــي)9))، 

و النســبية هــو إن 
أ
والمقصــود بالقرابــة الســببية ا

الســبب حينمــا تكــون هنــاك زوجــة فإنهــا وريثــة 

الرابطــة  هــذه  تنقطــع  وعندمــا  الــزواج  بســبب 

و 
أ
الســببية إثنــاء حيــاة الــوارث ســواء كان رجــا ا

مــا النســبية فهــم 
أ
ة فــان اإلرث ل يتحقــق، ا

أ
امــرا

جــداد  وان علــوا 
أ
بــاء  وال

آ
بنــاء وان نزلــوا وال

أ
ال

عمــام 
أ
خــوات وال

أ
وذوي القربــى مــن اإلخــوة وال

وفــق  وعلــى  رحــم.  صلــة  ذي  وكل  والعمــات 
فــي الحجــب.)20) درجاتــه وطبقاتهــم 

ثالثــا : المــوروث هــو المــال والحقــوق العائــدة 

للمتوفــى الــذي تركــه بعــد وفاتــه ويشــمل العقــار 

الــوارث  إلــى  تــؤول  التــي  والمنافــع  والمنقــول 
و تركــة.))2)

أ
و ارث ا

أ
حيانــا ميــراث ا

أ
وتســمى ا

رث  سباب الإ
أ
الفرع الثاني:ـ ا

شخاص 
أ
شرت فيما تقدم إن المورث هو احد ال

أ
ا

و ســببا 
أ
الذيــن يرتبطــون بالمتوفــى، إمــا نســبا ا

و عــن طريــق الــولء الــذي كان ســائدا فــي مــا 
أ
ا

مضــى مــن الزمــان والــذي يــكاد يكــون منعــدم 
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مــا المشــرع العراقــي فانــه 
أ
فــي الوقــت الحاضــر . ا

ســباب اإلرث ســببين 
أ
ن تكــون ا

أ
اقتصــر علــى ا

فقــط وهمــا القرابــة والنســب وعلــى وفــق نــص 

قانــون  مــن   )8(( المــادة  مــن  )ب(  البنــد 

عرض لهــم 
أ
حــوال الشــخصية النافــذ)22) وســا

أ
ال

علــى وفــق مــا يلــي: 

و مــا يســمى 
أ
ول: الميــراث عــن طريــق النســب ا

أ
ا

القرابــة : وهــي القرابــة الصحيحــة التــي ســببها 

و رابطــة النســب التــي تربــط المتوفــى 
أ
الــولدة ا

رحــام 
أ
ال وذوي  قربائــه 

أ
وا وفروعــه  صولــه 

أ
با

ويدخــل ضمــن هــؤلء هــو المقــر لــه بالنســب، 

ســباب، 
أ
ال قــوى 

أ
ا مــن  الرابطــة  هــذه  وتعتبــر 

وتختلــف حصــة كل واحــد مــن هــؤلء حســب 
المتوفــى.)23) مــن  قرابتــه  درجــة 

العقــد  بــه  ويقصــد   : الصحيــح  :النــكاح  ثانيــا 

الحــكام  وفــق  علــى  ينظــم  الــذي  الصحيــح 

القانونيــة والشــرعية))2) ســواء حصــول الدخول 

و 
أ
ا النــكاح  عقــد  تمــام  لــم يحصــل وبمجــرد  م 

أ
ا

ي مــن الزوجيــن 
أ
مــا يســمى عقــد الــزواج فــان ا

إن  كمــا  قبلــه،  توفــى  مــا  اذا  خــر 
آ
ال يــرث 

فــي حــال  يبقــى قائــم  بيــن الزوجيــن  التــوارث 

بقــاء الرابطــة الزوجيــة حكمــا وليــس حقيقــًة ، 

كذلــك فــي حــال وقــوع الطــاق عندمــا يكــون 

الــزوج مريــض مــرض المــوت))2)، ويعتبــر هــذا 

شــخاص 
أ
ال احــد  جعــل  فــي  وســيلة  الســبب 

و مــن 
أ
ن يكــون مــن ســالته ا

أ
خــر دون ا

آ
وريثــا لا

ولده مثــل الــزواج إذ قيــام هــذه الرابطــة يكـفــي 
أ
ا

هميــة هــذه 
أ
لتحقــق التــوارث بيــن الزوجيــن ول

ن تكــون 
أ
الرابطــة فــي قيــام التــوارث، فــا بــد ا

بعقــد زواج صحيــح مســتوفي لشــروطه الشــرعية 

غيــر  العاقــات  بعــض  إن  حيــث  والقانونيــة، 

ل  فإنهــا  ولد 
أ
ا عنهــا  ثمــر 

أ
ا وان  حتــى  الشــرعية 

تكــون ســببا للتــوارث بيــن الزوجيــن))2) وتعتبــر 

طلــق  وان  حتــى  للتــوارث  ســبا  الرابطــة  هــذه 

فــي  الطــاق  نــواع 
أ
ا بعــض  فــي  زوجتــه  الــزوج 

الميــراث  الزوجــة  تســتحق  الرجعــي  الطــاق 

نمــا الزوجيــة قائمــة طالمــا كانــت فــي فتــرة 
أ
وكا

الــزوج زوجتــه  مــا إذا طلــق 
أ
ا مدتهــا الشــرعية . 

ثنــاء فتــرة عدتهــا فــي طــاق بائــن بينونــة كبــرى 
أ
ا

وهــو فــي مــرض المــورث فــان ذلــك الطــاق ل 

يرتــب اثــر تجــاه الزوجــة المطلقــة علــى وفــق مــا 

مــا فــي القانــون 
أ
راء الفقهــاء المســلمين، ا

آ
جــاء بــا

لــم  الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون  فــان  العراقــي 

طــاق  اعتبــر  إذ  صــا 
أ
ا الطــاق  بذلــك  يعتــد 

صــا وفــق مــا 
أ
مريــض مــرض المــوت غيــر واقــع ا

جــاء فــي نــص الفقــرة )2( مــن المــادة ))3( مــن 

النافــذ رقــم 88)  حــوال الشــخصية 
أ
قانــون ال

وريــث  منهــا  وجعــل  المعــدل.   (9(9 لســنة 

تــرث كمــا لــو كانــت  الزوجيــة قائمــة وعلــى وفــق 

نصبتهــا الشــرعية ســواء بالربــع إذا 
أ
حصصهــا وا

و بالثمــن إذا كان 
أ
لــم يكــن للــزوج فــرع وارث ا

لديــه فــرع. 
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الفرع الثالث :ـ شروط الميراث 

ل يتحقــق الميــراث والتــوارث إل بعــد توفــر عــدة 

شــروط وهــي كمــا يلــي :

و حقيقــة ، وعلــى وفــق 
أ
)ـ مــوت المــورث حكمــا ا

شــرت إليــه ســلفا.
أ
مــا ا

المــورث ،  بعــد وفــاة  الــوارث  2ـ تحقــق حيــاة 

هــو خافــة  ســلفت 
أ
ا وكمــا  الميــراث  إن  حيــث 

ن يكــون الــوارث 
أ
لميــت فــي مالــه، فــا بــد إذا ا

و وقــت موتــه علــى اقــل 
أ
حيــا بعــد مــوت المــورث ا

تقديــر.

3ـ العلــم بســبب الميــراث :إذ لبــد مــن معرفــة 

و زوجيــة حيــث 
أ
ســبب التــوارث هــل مــن قرابــة ا

مــن حيــث  خــر 
آ
عــن ال إن كل واحــد يختلــف 

شــارت إليــه المــادة ))8( مــن 
أ
الحكــم وهــو مــا ا

لســنة  رقــم 88)  الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون 

9)9) المعــدل .

)ـ انتفــاء المانــع مــن اإلرث ، لن الموانــع إذا 

مــا توفــرت ينعــدم التــوارث ، مثــل قيــام الوريــث 

و اختــاف الديــن ، وفــي ذلــك 
أ
ا بقتــل مورثــه 

تحديــد  فــي  اإلســامية  الشــريعة  إلــى  نعــود 

حــوال 
أ
فــي قانــون ال موانــع اإلرث لعــد ذكرهــا 

الشــخصية.))2)

المبحث الثاني

ة في الميراث
أ
حق المرا

مختلفــة  نصبــة 
أ
ا الميــراث  مــن  ة 

أ
المــرا خــذ 

أ
تا

حســب توصيفهــا ومركزهــا القانونــي، فهــي إمــا 

خــت، جــدة، عمــة، خالــة 
أ
م ، زوجــة، بنــت، ا

أ
ا

خريــن، وفــي كل حالــة 
آ
و مــن  ذوي القربــى ال

أ
ا

عرض 
أ
خــرى، وســا

أ
تــرث حصــة تختلــف عــن ال

لهــا علــى وفــق الترتيــب الــذي ورد فــي قانــون 

حــوال الشــخصية العراقــي النافــذ رقــم 88) 
أ
ال

حــكام 
أ
ال إلــى  التطــرق  دون   (9(9 لســنة 

الشــرعية لفقــه المذاهــب اإلســامية، إل بالقــدر 

الــازم لغنــاء هــذه الدراســة، لن الخــوض فيهــا 

يحتــاج إلــى ســعة فــي كـتابتــه ل تســتوعبها هــذه 

الدراســة وعلــى وفــق مــا يلــي :

م في الميراث
أ
ول/ حق ال

أ
ـ المطلب ال

المتوفــى  ولدهــا  مــن  الميــراث  م 
أ
ال تســتحق 

خريــن 
آ
قبلهــا بعــدة انصبــه حســب وجــود ورثــة ا

صحــاب 
أ
ا مــن  وتعتبــر   ، معهــا  واجتماعهــم 

علــى  الكريــم  ن 
آ
القــرا نــص  الذيــن  الفــروض، 

النســاء  ســورة  مــن   (( يــة 
آ
ال فــي  توريثهــم 

ــَرَك  ــا َت ــُدُس ِممَّ ْنُهَمــا السُّ ــُكّلِ َواِحــٍد ّمِ ــِه لِ َبَوْي
َأ
)َول

ــُه 
َ
َوَوِرث ــٌد 

َ
َول ــُه 

َّ
ل َيُكــن  ــْم 

َّ
ل َفــِإن  ــٌد 

َ
َول ــُه 

َ
ل ِإن َكاَن 

ــِه  ّمِ
ُأ
ــُه ِإْخــَوٌة َفا

َ
ــُث َفــِإن َكاَن ل

ُ
ل ــِه الثُّ ّمِ

ُأ
َبــَواُه َفا اَأ

ــُدُس (، فان حقها في اإلرث يختلف عندما  السُّ

ب وكذلــك عندمــا تكــون بمفردهــا 
أ
تكــون مــع ال

و 
أ
ا خــوة 

أ
ا مــن  ولدهــا 

أ
ا بعــض  يكــون  وحينمــا 

تناول الحــالت فــي 
أ
شــقاء للمتوفــى لذلــك ســا

أ
ا

: التاليــة  الفــروع 

ب 
أ
م مع ال

أ
ول :ـ ال

أ
الفرع ال



|   العدد 13   |   رجب االصب   |   حزيران   |  2010 73

إليهــا  المتوفــى  نســب  يرتفــع  التــي  هــي  م 
أ
ال

البــن  يتوفــى  فعندمــا  واســطة،  دون  بالبنــوة 

خــوات 
أ
خــوة وا

أ
م وا

أ
ب وال

أ
ويتــرك مــن ورثتــه ال

شــخاص 
أ
ا هنــاك  يكــون  وقــد  و  جــداد 

أ
ال مــع 

ب يحجبــون بقيــة الورثــة 
أ
خريــن، فــان إلم وال

آ
ا

وينفــردون بالميــراث علــى وفــق مــا ورد فــي نــص 

حــوال الشــخصية 
أ
المــادة )89( مــن قانــون ال

يــة 
آ

ال حــكام 
أ
ا مــن  والمســتمدة  النافــذ)28) 

ــُدُس  ْنُهَمــا السُّ ــُكّلِ َواِحــٍد ّمِ َبَوْيــِه لِ
َأ
نيــة )َول

آ
القرا

ــٌد 
َ
ــُه َول

َّ
ــْم َيُكــن ل

َّ
ــٌد َفــِإن ل

َ
ــُه َول

َ
ــا َتــَرَك ِإن َكاَن ل ِممَّ

ــُه ِإْخــَوٌة 
َ
ــُث َفــِإن َكاَن ل

ُ
ل ــِه الثُّ ّمِ

ُأ
َبــَواُه َفا ــُه اَأ

َ
َوَوِرث

تختلــف  النســب  ن 
أ
ا إل  ــُدُس()29)،  السُّ ــِه  ّمِ

ُأ
َفا

مــر بالنســبة 
أ
م ، حيــث اختلــف ال

أ
ب وال

أ
بيــن ال

للمذاهــب ويكــون هــذا الختــاف ملــزم للقضــاء 

النــص  يحــدد  لــم  إذ  التطبيــق،  عنــد  العراقــي 

وجــه  علــى  م 
أ
ال حصــة  إلــى  يشــير  مــا  النافــذ 

مــر إلــى فقــه المذاهــب 
أ
التحديــد وإنمــا تــرك ال

المــادة  إليــه  شــارت 
أ
ا مــا  اإلســامية علــى وفــق 

الشــخصية)30)،  حــوال 
أ
ال قانــون  مــن   )90(

والعــودة إلــى مــا كان معمــول بــه قبــل نفــاذه، 

وهــو الرجــوع إلــى مذهــب المتوفــى، وميراثهــا 

فــي يتجســد فــي الصــور التاليــة :

مــه فإنهــا تــرث 
أ
)ـ إذا لــم يكــن للمتوفــى غيــر ا

فــي  لهــا  مقــرر  مــا  بموجــب  فرضــا  الثلــث  منــه 

المتوفــى  كان  إذا  عليهــا  يــرد  والباقــي  ن 
آ
القــرا

مــا 
أ
حــكام المذهــب الجعفــري))3)، ا

أ
علــى وفــق ا

إذا كان المتوفــى علــى المذهــب الحنفــي فــان 

م يكــون ثلــث التركــة فقــط عنــد عــدم 
أ
نصيــب ال

الوارثيــن.)32) مــن  احــد  وجــود 

فقــط  ب 
أ
ال الورثــة  مــن  م 

أ
ال مــع  كان  إذا  2ـ 

تــرث  نهــا 
أ
فا خــوة 

أ
ا و 

أ
ا بنــاء 

أ
ا للمتوفــى  وليــس 

حــكام 
أ
ب)33)، علــى وفــق ا

أ
الثلــث والثلثيــن لــا

اإلســامية. المذاهــب 

فقــط  ب 
أ
ال الورثــة  مــن  م 

أ
ال مــع  كان  إذا  3ـ 

خــوة فــان الصــورة تكــون فــي 
أ
ويوجــد للمتوفــى ا

فرضيــن: 

خــوة 
أ
ا كـثــر مــن 

أ
ا تــرث الســدس عنــد وجــود   -

أ
 ا

ب.
أ
ال وجــود  مــع  للمتوفــى  اثنــان 

 ب- تــرث ثلثــي تركــة المتوفــى عنــد عــدم وجــود 

عنــد  وذلــك  ذكــور  اثنــان  خــوة 
أ
ا مــن  اقــل 

علــى  الســدس  خــذ 
أ
وتا فقــط))3(،  الجعفريــة 

الحنفــي المذهــب  حــكام 
أ
ا وفــق 

خوات
أ
خوة وال م مع الإ

أ
الفرع الثاني: ال

خــوات 
أ
خــوة وا

أ
اذا مــا توفــى شــخص وتــرك ام وا

فــان لحصــة الورثــة تقســم بيــن هــؤلء بشــكل 

خــذ 
أ
مختلــف تبعــا لمذهــب البــن المتوفــى إذ تا

التركــه  ســهام  ثلــث  الحنفــي  الفقــه  فــي  م 
أ
ال

مــا 
أ
ا خــوات 

أ
وال خــوة 

أ
ال علــى  تــوزع  والبقيــة 

نــه 
أ
خــذ كل التركــة ل

أ
م تا

أ
عنــد الجعفريــة فــان ال

تحجــب بقيــة الورثــة كونهــا تشــكل طبقــة اقــرب 

شــقائه.))3)وهذا 
أ
ا و 

أ
ا خوتــه 

أ
ا مــن  المتوفــى  إلــى 

مــر ملــزم للقضــاء العراقــي 
أ
ا
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ولد
أ
م مع الزوجة وال

أ
الفرع الثالث:ـ ال

ولد 
أ
وا زوجــة  مــع  م 

أ
ا وتــرك  شــخص  توفــى  إذا 

إمــا  الســدس،  تســتحق  فإنهــا  احدهــم  مــع  و 
أ
ا

ب واحــد الزوجيــن، فــان 
أ
م مــع ال

أ
إذا كانــت ال

فــي  مــر 
أ
ال اختلــف  لكــن  الثلــث،  هــو  ميراثهــا 

مفهــوم الثلــث بيــن المذاهــب عنــد عــدم وجــود 

ن الجعفريــة يعطــون 
أ
بنــاء للمتوفــى، حيــث ا

أ
ا

زوجــة  و 
أ
ا زوج  وجــود  عنــد  لــام  التركــة  ثلــث 

م 
أ
ال فــان  حنــاف 

أ
ال عنــد  مــا 

أ
ا  ، ب 

أ
وا للمتوفــى 

ب واحــد الزوجيــن 
أ
خــذ ثلــث الباقــي بعــد ال

أ
تا

الشــرعية.))3) مبرراتــه  لــه  فريــق  وكل 

المطلب الثاني/ حق البنت في الميراث 

مختلــف  بيهــا 
أ
ا ميــراث  فــي  البنــت  حــق  إن 

عرض 
أ
وســا معهــا  خريــن 

آ
ا ورثــة  وجــود  حســب 

يلــي مــا  وفــق  علــى  لهــا 

مــع  و 
أ
ا منفــرد  البنــت  ميــراث  ول:ـ 

أ
ال الفــرع 

خــرى
أ
ال الفــروض  صحــاب 

أ
ا

توريــث  فــي  اإلســامية  المذاهــب  اختلفــت   

ي 
أ
البنــت عندمــا تكــون منفــردة وليــس معهــا ا

خــذ كل التركــة 
أ
مــن إخوانهــا، فعنــد الجعفريــة تا

خــذ النصــف، إل إن المشــرع 
أ
وعنــد الحنفيــة نا

العراقــي وفــي خطــوة مهمــة تعتبــر متقدمــة جــدا 

العربيــة  الــدول  قوانيــن  فــي  عليــه  لمــا  قياســا 

كالبــن  البنــت  اعتبــر  إذ  بالعــراق،  المحيطــة 

عندمــا تنفــرد بالتركــة وتحجــب بقيــة الورثــة عــدا 

صحــاب الفــروض وعلــى وفــق قانــون التعديــل 
أ
ا

الثانــي رقــم ))2( لســنة 8)9) قانــون تعديــل 

لســنة  رقــم 88)  الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون 

إلــى  الفقــرة رقــم )2(  ضــاف 
أ
ا 9)9) ، عندمــا 

نــص المــادة ))9).))3)

خوة  الفرع الثاني: حق البنت مع الإ

للبنــت صورتيــن مــن اإلرث عندمــا تكــون مــع 

خ 
أ
خــذ نصــف حصة ال

أ
ولــى تا

أ
خــوة ذكــور ففــي ال

أ
ا

الذكــر وهــو مــا متفــق عليــه عنــد كل المذاهــب 

نــص  هــو  لذلــك  الشــرعي  والدليــل  اإلســامية 

َكــِر 
َّ

ِدُكــْم ِللذ
َ
ْول يــة الكريمــة }وِصيُكــُم للّاُ ِفــي اَأ

آ
ال

َنَتْيِن 
ْ
نَثَيْيــِن َفــِإن ُكــنَّ ِنَســاء َفــْوَق اث

ُأ
ِمْثــُل َحــّظِ ال

َهــا 
َ
َفل َواِحــَدًة  َكاَنــْت  َوِإن  َتــَرَك  َمــا  َثــا 

ُ
ل
ُ
ث ُهــنَّ 

َ
َفل

العراقــي  المشــرع  اخــذ  مــا  وهــذا  ْصــُف{))3)  الّنِ

مــن   )89( المــادة  مــن   )(( الفقــرة  نــص  فــي 

حــوال الشــخصية)38) ، وفــي الصــورة 
أ
قانــون ال

بنــت  مــن  كـثــر 
أ
ا الوريثــات  كانــت  إذا  الثانيــة 

مــر اختلــف عنــد المذاهــب اإلســامية 
أ
فــان ال

ن يورثــن كل التركــة وبيــن بعضهــا لكــن 
أ
بيــن ا

مــر بــان جعــل التركــة 
أ
المشــرع العراقــي حســم ال

تــوزع بينهــن بالتســاوي علــى وفــق نــص الفقــرة 

حــوال 
أ
ال قانــون  مــن   )9(( المــادة  مــن   )2(

عــاه.
أ
الشــخصية المعــدل المشــار إليهــا فــي ا

 المطلب الثالث/ حق الزوجة 

لوجــود  تبعــا  مختلفــة  باســهم  الزوجــة  تــرث 
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تــرث ثمــن  خــرى ، فهــي 
أ
الفــروض ال صحــاب 

أ
ا

وارث  فــرع  للمتوفــى  يكــون  عندمــا  التركــة 

حيــاء عنــد 
أ
ا و 

أ
ا ولد ســواء كانــوا ذكــور 

أ
لــه ا ي 

أ
ا

خــذ الربــع عندمــا ل يكــون للمتوفــى 
أ
وفاتــه وتا

المذاهــب  عنــد  عليــه  متفــق  وهــو  وارث  فــرع 

نــص  مــن  شــرعيته  علــى  ويســتدل  اإلســامية 

ِإن  ُتــْم  َتَركـْ ــا  ِممَّ ُبــُع  الرُّ ُهــنَّ 
َ
)َول الكريمــة  يــة 

آ
ال

ُهــنَّ 
َ
ــٌد َفل

َ
َول ُكــْم 

َ
ل َفــِإن َكاَن  ــٌد 

َ
َول ُكــْم 

َّ
ل َيُكــن  ــْم 

َّ
ل

ُتوُصــوَن  ــٍة  َوِصيَّ َبْعــِد  ــن  ّمِ ُتــم  َتَركـْ ــا  ِممَّ ُمــُن  الثُّ

َدْيــٍن( )0)(، واعتــد المشــرع العراقــي  ْو  اَأ ِبَهــا 

المــادة ))9)  مــن  الفقــرة ))(  نــص  فــي  ذلــك 

حــوال الشــخصية)))(، وهــذا 
أ
مــن قانــون ال

و 
أ
ا خريــن 

آ
ا ورثــة  مــع  كانــت  ســواء  الفــرض 

عــاه 
أ
كـثــر ممــا ذكــر فــي ا

أ
منفــردة فإنهــا ل تــرث ا

، لكــن يوجــد اســتثناء اقــره المشــرع العراقــي 

عطــى للزوجــة والــزوج كل التركــة عندمــا 
أ
بــان ا

واحــدة  ســكن  دار  ويتــرك  احدهــم  يتوفــى 

ليــة اقرهــا فــي 
آ
و زوج فقــط، وبموجــب ا

أ
وزوجــة ا

نــص قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل)2)) 

رقــم )0)))( فــي 0/29)/))9)، إذ كانــت 

خــذ الربــع ويذهــب الباقــي إلــى المالية 
أ
الزوجــة تا

العامــة للدولــة علــى اعتبــار إن الدولــة وريــث 

لــه. وارث  لمــن 

ذوي  مــن  ة 
أ
المــرا ميــراث  الرابــع/  المطلــب 

رحــام
أ
ال

فــي المطالــب الســابقة حــالت  ن ذكرنــا 
أ
بعــد ا

ة عندمــا تكــون صاحبــة فــرض اقــره 
أ
ميــراث المــرا

شرت إليه ، لكن 
أ
ن الكريم وعلى وفق ما ا

آ
القرا

توجــد حــالت اختلــف فيهــا فقهــاء المســلمين 

النافــذ ، وهــذا  القانونــي  النــص  يعالجهــا  ولــم 

صبحــت 
أ
ا نهــا 

أ
ل ة، 

أ
المــرا حقــوق  علــى  اعكــس 

يحكــم  قضائــي  قــرار  فتــرى  الجتهــاد،  رهينــة 

خــر 
آ
ا قــرار  وفــي  ة، 

أ
المــرا حــق  تعضيــد  باتجــاه 

ينقــص حقهــا ولحالــة واحــدة، وفــي تطبيقــات 

القضــاء العراقــي حــالت تصــدى لهــا فــي تفســير 

عرض 
أ
ة وســا

أ
النــص باتجــاه تعضيــد حقــوق المــرا

مــن  قضائيــة  حــكام 
أ
ا فيهــا  صــدرت  لحالتيــن 

القضــاء العراقــي وعلــى وفــق مــا يلــي: ـ

خ 
أ
بنــاء وبنــات ا

أ
- عندمــا يتوفــى شــخص ويتــرك ا

أ
 ا

خــت، فــان القانــون العراقــي لــم يتطــرق إلــى 
أ
و ا

أ
ا

تلــك الحالــة، وإنمــا تركهــا إلــى مــا كان معمــول 

حــوال الشــخصية رقــم 
أ
بــه قبــل نفــاذ قانــون ال

88) لســنة 9)9) المعــدل، بمعنــى الرجــوع 

حــكام الفقهيــة للمذاهــب ، وفــي إحــدى 
أ
إلــى ال

خــت وبنــت 
أ
الحــالت توفــى رجــل وتــرك ابــن ا

خ فقــط، فصــدر القســام الشــرعي الــذي ورث 
أ
ا

)بنــت  نثــى 
أ
خــت( ســهمين وال

أ
ال )ابــن  الذكــر 

خ( ســهم واحــد علــى قاعــدة للذكــر مثــل حــظ 
أ
ال

القســام  ذلــك  علــى  العتــراض  وتــم  نثييــن 
أ
ال

تولــى القضــاء 
أ
حــدى المحاكــم التــي كنــت ا

أ
مــام ا

أ
ا

البنــت  بمنــح  يقضــي  قــرار  صــدرت 
أ
فا  ، فيهــا 

قانونيــة  مســوغات  وفــق  علــى  الذكــر  ضعــف 

راء 
آ
وشــرعية اســتنبطتها المحكمــة مــن خــال ا
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المتطــور  بالتفســير  خــذ 
أ
وال المســلمين  فقهــاء 

هــم 
أ
ا يشــكل  الــذي  ة، 

أ
المــرا إنصــاف  تجــاه 

المبــادئ التــي نــادت بهــا الشــريعة اإلســامية 
الســمحاء.)39)

ة تركــت مــن بين ورثتها 
أ
 ب- وفــي حالــة وفــاة امــرا

الحنفــي  المذهــب  علــى  عــم وهــم  بنــاء 
أ
وا عمــة 

بنظــام  خــذ 
أ
يا المذكــور  المذهــب  فقــه  فــان   ،

العصبــات بمعنــى ان الذكــر يعتبــر عصبــة حيث 

تعــرف كلمــة عصبــة الرجــل فــي اللغــة هــم بنــوه 

بفــان  القــوم  عصــب  مــن  خــوذة 
أ
وما قاربــه 

أ
وا

حاطــوا بــه ، وتنقســم العصبــة إلــى 
أ
عصبــا إذا ا

ول عصبــة نســبية وهــي مــا كانــت 
أ
قســمين ال

ب 
أ
مــن جهــة القرابــة الحقيقيــة مثــل البــن وال

نهــا ترتبــط بالمتوفــى 
أ
تــرث، ل ي بنــت البــن 

أ
ا

عــن طريــق البــن والثانــي عصبــة ســببية وهــي 

تيــة مــن 
آ
مــا كانــت مــن جهــة القرابــة الحكميــة ال

العتــق وهــذا النــوع مــن العصبــات اندثــر ولــم 

يبقــى منــه إل مــا موجــود فــي كـتــب التــراث))))   

نثــى ذكــر فانهــا امــا تــرث معــه 
أ
فــإذا اجتمــع مــع ا

بالتعصيــب اذا كانــت تدلــي الــى المتوفــى بذكــر 

مباشــر او انها تحجب لكونها ليســت بعصبة ، 

هــذا علــى مســتوى الفقــه الســامي امــا المشــرع 

علــى    )89( المــادة  نصــا  ذكــر  فانــه  العراقــي 

المرتبــة  ففــي  مراتــب  فــي  وجعلهــم  الوارثــون 

ولد وان نزلــوا  وفــي الثانيــة 
أ
الولــى البــوان وال

ولد 
أ
وا خــوات 

أ
وال خــوة 

أ
وال والجــدات  الجــد 

عمــام والعمــات 
أ
خــوات والثالثــة ال

أ
خــوة وال

أ
ال

وكان   . رحــام 
أ
ال وذوي  والخــالت  خــوال 

أ
وال

ن المذكوريــن في المرتبة 
أ
يفهــم مــن هــذا النــص ا

ولــى يحجبــون منهــم فــي الثانيــة وهكــذا لكــن 
أ
ال

حــوال 
أ
محكمــة التمييــز وبعــض شــراح قانــون ال

مختلــف  بطريــق  النــص  فســروا  الشــخصية 

القانــون  ذات  مــن  المــادة )90(  إن  واعتبــروا 

عــادت العمــل بمــا كان عليــه قبــل نفــاذ قانــون 
أ
ا

حــوال الشــخصية وفــي مبــررات ســاقها مــن 
أ
ال

مــن  قــرارات  وصــدرت  الفكــرة  هــذه  اعتنــق 

الهيئــة العامــة فــي محكمــة التمييــز التــي تعتبــر 

ذلــك  تؤيــد  العــراق  فــي  قضائيــة  جهــة  علــى 
أ
ا

و قراريــن اتجهــا 
أ
المســعى وان كان هنــاك قــرار ا

ولــى تحجــب مــا 
أ
خــذ بفكــرة المرتبــة ال

أ
نحــو ال

تــم الرجــوع عــن تلــك القــرارات ،  يليهــا لكــن 

ومــن تطبيقــات القضــاء الحديثــة قــرار لمحكمــة 

التــي  الشــعب  حــي  فــي  الشــخصية  حــوال 
أ
ال

تولــى القضــاء فيهــا فــي الوقــت الحاضــر، حيــث 
أ
ا

مســوغات  علــى  اعتمــدت  بــان  قــرار  صــدرت 
أ
ا

باتجــاه  القانــون  نــص  تفســير  فــي  قانونيــة 

حقوقهــا  إعطاؤهــا  حيــث  مــن  ة 
أ
المــرا إنصــاف 

كاملــة غيــر منقوصــة ، وملخــص القضيــة بــان 

ولد عــم وهــم علــى 
أ
ة وتركــت عمــة وا

أ
توفــت امــرا

المذهــب الحنفــي فــان فقــه المذهــب الحنفــي 

بنــاء 
أ
ل يــورث العمــة لوجــود العصبــات الذكــور ا

باتجــاه  فســر  إذا  القانــون  نــص  إن  إل  العــم، 

و المراتــب فإنهــا 
أ
خــذه بنظــام الطبقــات ا

أ
اعتبــار ا

ســترث وتحجــب البقيــة حتــى وان كانــوا عصبــة 
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وســاط القانونيــة 
أ
ثــار ضجــة فــي ال

أ
وهــذا القــرار ا

مــن  وتدقيــق  نظــر  محــل  ن 
آ
ال وهــو  والفقهيــة 

التمييــز  محكمــة  فــي  الموســعة  الهيئــة  قبــل 

فــي  الســائدة  جــواء 
أ
ال إن  واعتقــد  التحاديــة، 

والعــودة  نقضــه  إلــى  تميــل  التمييــز  محكمــة 

العمــل  باعتمــاد  العمــل  عليــه  اســتقر  مــا  إلــى 

علــى وفــق المذهــب الــذي تديــن بــه المتوفــاة 

وحجــب العمــة مــن اإلرث كونهــا ليســت عصبــة 

لتعميــم  الدراســة  طــي  القــرار  نــص  رفــق 
أ
وا

الفائــدة.)0))

المطلب الخامس/مالحظات حول القانون

عرض بعــض الماحظــات 
أ
فــي هــذا المطلــب ســا

بميــراث  المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  تجــاه 

ة 
أ
المــرا نيــل  دون  حائــل  تقــف  التــي  ة 

أ
المــرا

لحقوقهــا فــي اإلرث بشــكل كامــل وفــي فرعيــن 

يتوفــى  التــي  بالزوجــة  يتعلــق  مــا  فــي  ول 
أ
ال

ولدهــا وليــس لهــا 
أ
بيــه ويتركهــا مــع ا

أ
زوجهــا قبــل ا

تركــة ووالــد زوجهــا موســر،  والثانــي حــول نــص 

المــادة 89 مــن قانــون الحــوال الشــخصية رقم 

88) لســنة 9)9) المعــدل والغمــوض الــذي 

يكـتنفهــا ممــا فتــح البــاب نحــو الجتهــاد الــذي 

ة وكمــا يلــي : ـ
أ
انقــص مــن حقــوق المــرا

ة والوصية الواجبة
أ
ول: المرا

أ
الفرع ال

يتوفــى  التــي  الزوجــة  فــإن  الفرضيــة  هــذه  فــي 

زوجهــا قبــل والــده ثــم يتوفــى ذلــك الوالــد، ل 

تــرث شــيء علــى اعتبــار إنهــا ليســت مــن ورثــة 

بيــه وان الرابطــة 
أ
والــدا زوجهــا المتوفــى قبــل ا

منقطعــة بينهــم، والقاعــدة الفقهيــة والقانونيــة 

إن الحــي يــرث الميــت فقــط ، وهــذه القاعــدة 

بيهــم متوفــى 
أ
حفــاد، إذا كان ا

أ
ل تــورث حتــى ال

هــل الفقــه 
أ
قبــل جدهــم ، وهــو مذهــب جميــع ا

المشــرع  ووجــد  اإلســامية،  المذاهــب  فــي 

اخــذ  العربيــة  القوانيــن  بعــض  مثــل  العراقــي 

وهــو  حفــاد 
أ
ال لهــؤلء  الواجبــة  الوصيــة   

أ
بمبــدا

ي يتيــم لفقــه المذهــب الظاهــري دون بقيــة 
أ
را

وهــو  العرقــي  المشــرع  بــه  خــذ 
أ
فا  ، المذاهــب 

مــن  حفــاد 
أ
ال حقــوق  لصيانــة  محمــود  مســعى 

ضــرر لحــق بهــم جــراء قــدر الســماء ليــس لهــم 

فيــه يــد، وعلــى وفــق نــص المــادة )))( مــن 

لســنة  رقــم 88)  الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون 

حقــوق  حفــظ  وبذلــك  المعــدل.))))   (9(9

إنــاث  م 
أ
ا ذكــور  كانــوا  ســواء  حفــاد 

أ
ال هــؤلء 

والــده  قبــل  المتوفــى  بيهــم 
أ
ا حصــة  وبمقــدار 

مــا 
أ
ا الثلــث،  حــدود  يتجــاوز  ل  ن 

أ
ا علــى  لكــن 

هــذه  مــن  تســتحق  ل  حفــاد 
أ
ال هــؤلء  والــدة 

الوصيــة شــيء ، وعنــد الوقــوف علــى مســوغات 

 ، حفــاد 
أ
ال إلنصــاف  هــو  المــادة  هــذه  تشــريع 

والســند الشــرعي لفقهــاء المذهــب الظاهــري فــي 

ِتــَب  يــة الكريمــة: )كـُ
آ
ســيس لهــا هــو نــص ال

أ
التا

 
ً
َمــْوُت ِإن َتــَرَك َخْيــرا

ْ
َحَدُكــُم ال ا َحَضــَر اَأ

َ
ْيُكــْم ِإذ

َ
َعل

 
ً
َحّقــا َمْعــُروِف 

ْ
ِبال َرِبيــَن 

ْ
ق
أ
َوال َواِلَدْيــِن 

ْ
ِلل ــُة  َوِصيَّ

ْ
ال

الفقهــاء  بعــض  إن  كمــا  ِقيــَن()2))،  ُمتَّ
ْ
ال ــى 

َ
َعل
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الشــريعة اإلســامية عرفــوا الوصيــة الواجبــة، 

قربيــن 
أ
نهــا الوصيــة التــي تفــرض للوالديــن و ال

أ
با

لحاجــب)3))،  و 
أ
ا لمانــع  يرثــون  ل  الذيــن 

قربيــن 
أ
يــة لــم يحــددوا بــان ال

آ
ومفســري تلــك ال

حفــاد فقــط، بــل ورد فــي تفاســير الطبري 
أ
هــم ال

قربــاء الذيــن لــم 
أ
وابــن كـثيــر والقرطبــي ، إن ال

نــص  فــي  إليهــم  المشــار  قربــون 
أ
ال هــم  يرثــوا 

نيــة 
آ
ويــل النصــوص القرا

أ
يــة الكريمــة، وإنمــا تا

آ
ال

حفــاد ، 
أ
بال الــذي حصــر ذلــك  وتفســيرها هــو 

حفــاد 
أ
م ال

أ
والســؤال الــذي ينهــض لمــاذا تحــرم ا

الــوارد فــي المــادة  مــن الشــمول بهــذا الحكــم 

حــوال الشــخصية ، وهــي 
أ
)))( مــن قانــون ال

تــرث  بيــه، وهــي 
أ
ا قبــل  المتوفــى  البــن  زوجــة 

خصوصــا  المتوفــى،   الجــد  ابــن  زوجهــا  مــن 

إذا مــا امتنعــت عــن الــزواج وبقيــت علــى رعايــة 
و مــورد مالــي ، وارى 

أ
ولدهــا وليــس لهــا معيــل ا

أ
ا

ة فــي 
أ
إن ذلــك يشــكل تمييــز ســلبي تجــاه المــرا

وجــه اســتحقاقها فــي اإلرث ، 
أ
هــذا الوجــه مــن ا

ول يشــكل خلــا شــرعيا لن المشــرع العراقــي 

اخــذ بــه لكونــه تلمــس المصلحــة العامــة وكذلك 

خــت 
أ
وال الواحــد  البنــت  ميــراث  حــال  فــي 

الشــقيقة وعــدد مــرات الطــاق وغيرهــا ممــا جــاء 

فــي نــص القانــون المذكــور ، وهــذا المســعى ل 

حــكام الشــرعية علــى وفــق مــا 
أ
يعــد مخالفــة لا

حــكام مــن المســكوت 
أ
يــرى البعــض لن هــذه ال

عنهــا فــي القــران والســنة، واختلــف فيهــا فقهــاء 

المتمثــل  مــر 
أ
ال لولــي  يتيــح  ممــا  المســلمين 

المنظمــة  القوانيــن  يصــدر  الــذي  بالمشــرع 

يــراه  مــا  يختــار  ن 
أ
ا البــاد  فــي  العامــة  للحيــاة 

مناســب لمتطلبــات الحيــاة وظــروف تطورهــا، 

فــي  العليــا  الدســتورية  للمحكمــة  ي 
أ
را وفــي 

مصــر بقرارهــا المرقــم )20 لســنة 2002 عنــد 

تصديهــا للطعــن بعــدم دســتورية قانــون الخلــع 

المصــري رقــم ) لســنة 2000 وكان الطاعــن 

ورد   ، الشــرعية  حــكام 
أ
ال يخالــف  انــه  يــرى 

التــي  الحيثيــات  هــذه  بيــن  مــن  وكان  الطعــن 

مــر فــي 
أ
بــررت بهــا دســتوريته هــو ســلطة ولــي ال

حــكام الفقهيــة 
أ
ن يختــار مــا يــراه مناســب مــن ال

أ
ا

ن 
أ
وعلــى وفــق مــا يلــي ) ل يجــوز لنــص تشــريعي ا

حــكام الشــرعية القطعيــة فــي ثبوتهــا 
أ
يناقــض ال

ل  التــي  هــي  وحدهــا  حــكام 
أ
ال فهــذه  ودللتهــا 

الشــريعة  مــن  تمثــل  إذ  فيهــا  الجتهــاد  يجــوز 

صولها الثابتة التي 
أ
اإلســامية مبادئها الكلية وا

. ومــن غيــر المتصــور 
ً
و تبديــا

أ
 ا

ً
ويــا

أ
ل تحتمــل تا

 لتغيــر الزمــان 
ً
ن يتغيــر مفهومهــا تبعــا

أ
بالتالــي ا

حــكام 
أ
ال تــى 

أ
تا هــذا،  وعلــى خــاف  والمــكان. 

م فيهمــا 
أ
م دللتهــا ا

أ
الظنيــة ســواء فــي ثبوتهــا ا

فيهــا  تنحصــر  التــي  هــي  حــكام 
أ
ال فهــذه   .

ً
معــا

دائــرة الجتهــاد، ول تمتــد إلــى ســواها، حيــث 

تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان لضمــان مرونتهــا 

الجتهــاد  هــذا  يكــون  ن 
أ
ا وعلــى  وحيويتهــا، 

للشــريعة  الكليــة  صــول 
أ
ال إطــار  فــي   

ً
واقعــا

تحقيــق   
ً
متوخيــا يجاوزهــا،  ل  بمــا  اإلســامية 

عليــه  يقــوم  بمــا  للشــريعة  العامــة  المقاصــد 



|   العدد 13   |   رجب االصب   |   حزيران   |  2010 79

الديــن والنفــس والعقــل والعــرض  مــن صــون 

ن الجتهــاد فــي 
أ
والمــال. ولئــن جــاز القــول بــا

ولــى 
أ
فا الجتهــاد  هــل 

أ
ل الظنيــة حــق  حــكام 

أ
ال

مــر يســتعين 
أ
 لولــى ال

ً
ن يكــون هــذا الحــق ثابتــا

أ
ا

لة بخصوصهــا، وبمــا يناســبها 
أ
عليــه فــي كل مســا

يــة قاعــدة 
أ
هــل النظــر فــي الشــؤون العامــة. وا

أ
با

فــي  فــي هــذا اإلطــار ل تحمــل  قانونيــة تصــدر 

ذاتهــا مــا يعصمهــا مــن العــدول عنهــا وإبدالهــا 

 
ً
شــرعيا  

ً
حكمــا تصــادم  ل  جديــدة  بقاعــدة 

رفــق بالعبــاد، 
أ
، وتكــون فــي مضمونهــا ا

ً
قطعيــا

 ، لمصالحهــم(   كـفــل 
أ
وا بشــئونهم،  حفــل 

أ
وا

ن يلتفــت المشــرع 
أ
مــل ا

أ
ومــن ذلــك العــرض نا

العراقــي ليكــون صاحــب الســبق فــي إنصــاف 

حــكام 
أ
ة ، وإدخالهــا مــع المشــمولين فــي ا

أ
المــرا

فــي  رثيــة 
أ
ال بمقــدار حصتهــا  الواجبــة  الوصيــة 

حصــة زوجهــا بمــا ل يتجــاوز الثلــث مــن تركــة 

المتوفــى.  الــزوج  والــد 

مــن  المــادة 89  نــص  الثانــي:ـ إشــكالية  الفــرع 

الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون 

حــوال الشــخصية عــام 
أ
عندمــا صــدر قانــون ال

9)9) كان محطــة متقدمــة فــي طــرق النهــوض 

علــى  القانــون  واعتمــد  ســرة 
أ
وال ة 

أ
المــرا بواقــع 

واخــذ  اإلســامية  للشــريعة  المتطــور  التفســير 

وروح  تنســجم  التــي  المذاهــب  مجمــوع  مــن 

مــا ورد فيــه  النــص علــى  ن عــدم 
أ
ا العصــر، إل 

ة فــي اإلرث، فتــح البــاب نحــو 
أ
تجــاه حصــة المــرا

الجتهــاد القضائــي بالرجــوع إلــى فقــه المذاهــب 

التــي كان العمــل ســائدا بهــا قبــل نفــاذه ورجــع 

القضــاء بهــذا التطــور إلــى الــوراء بــدل مــن التقــدم 

مــام، ففــي بعــض القــرارات التــي صــدرت 
أ
نحــو ال

 الطبقــات 
أ
قــد اخــذ بمبــدا نــه 

أ
با القانــون  اعتبــر 

إلــى  قــرب 
أ
ال الطبقــة  مــن  الورثــة  إن  بمعنــى 

المتوفــى يحجبــون البقيــة ممــن هــم فــي الطبقــة 

هــذه  عضــاء 
أ
ا بيــن  التفريــق  بــدون  دنــى، 

أ
ال

م إنــاث ، ثــم رجــع 
أ
الطبقــة ســواء كانــوا ذكــور ا

 باعتمــاد مــا كان ســائد 
أ
القضــاء عــن هــذا المبــدا

فــي فقــه المذاهــب ، بــان تقســم تركــة المتوفــى 

علــى وفــق المذهــب الــذي يعتنقــه ، فــإذا كان 

 
أ
بمبــدا العمــل  يتــم  الجعفــري  المذهــب  علــى 

مــا إذا كان علــى المذهــب الحنفــي 
أ
الطبقــات، ا

 العصبــات 
أ
فــان التركــة تقســم علــى وفــق لمبــدا

حتــى  اإلرث،  مــن  حيانــا 
أ
ا ة 

أ
المــرا يمنــع  الــذي 

خــر الذكــر 
أ
وان كانــت تتســاوى مــع الوريــث ال

كل  الحــال  وبطبيعــة   ، واحــده  طبقــة  فــي 

فقــه لــه مــن المســوغات الشــرعية التــي يعتقــد 

بصحتهــا، وهــذا التبايــن ناجــم عــن القــراءات 

النــص  يفســر  قاضــي  فــكل  للقضــاء  المختلفــة 

قــرار  المعرفــي وفــي  باتجــاه ينســجم ومخزونــه 

فــي  الــذي ذكــر  الشــخصية  حــوال 
أ
ال لمحكمــة 

إلــى  شــارت 
أ
ا الدراســة  هــذه  مــن   (( الهامــش 

وذلــك  القانونيــة  للنصــوص  التفســير  مفهــوم 

ومــن   ( القــرار  نــص  فــي  ورد  مــا  وفــق  علــى 

النافــذ  القانــون  حــكام 
أ
ا إلــى  الرجــوع  خــال 

قانــون  مــن   )89( المــادة  إن  المحكمــة  تجــد 
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حــوال الشــخصية النافــذ ، جــاء فــي صدرهــا 
أ
ال

توريثهــم  وكيفيــة  بالقرابــة  )الوارثــون  يلــي  مــا 

( ومــن ثــم حــددت هــؤلء الوارثــون وجــاء فــي 

عمــام والعمــات 
أ
البنــد )3( مــن تلــك المــادة )ال

رحــام ( وهــؤلء 
أ
خــوال  والخــالت وذوي ال

أ
وال

مــن المرتبــة الثالثــة فــي تسلســل المــادة )89) 

المتوفــاة وهــم  إلــى جــد  ينتمــون  الذيــن  وهــم 

اإلطــاق،  علــى  والخــالت  والعمــات  عمــام 
أ
ال

ويســتدل مــن هــذا القــول إن المشــرع العراقــي 

كان يقصــد وضــع النــص بصيغتــه الحاليــة وانــه 

قــد اختــار الكلمــات بعنايــة مقصــودة وليســت 

قــارب 
أ
ال ترتيــب  إلــى  شــار 

أ
ا حيــث  عارضــة، 

بمراتــب وكل مرتبــة حــدد فيهــا مجموعــة منهــم 

ولــى هــم 
أ
، وجعــل المذكوريــن فــي المرتبــة ال

وجعــل  وهكــذا  خــرى 
أ
ال المرتبــة  مــن  قــوى 

أ
ال

خــر وعلــى 
أ
كل مــن ذكــر فــي المرتبــة وارث مــع ال

قــرب هــو الــذي يــرث المتوفــى 
أ
قــوى وال

أ
وفــق ال

تنظــم  التــي  القانونيــة  المــواد  ماحظــة  ومــن 

المواريــث فــي البــاب التاســع المــواد ))8-)9) 

كان المشــرع واضــح القصــد فــي وضعــه لمفــردة 

القرابــة وليــس العصبــات، ويــرى المختصــون 

فــي تفســير النصــوص بــان صيغــة النــص يقصــد 

لفــاظ عــن الصــور الذهنيــة وهــي 
أ
بهــا التعبيــر بال

يتجســد  الــذي  القالــب  هــو  فاللفــظ  المعانــي، 

فيــه المعنــى المــراد إيصالــه .وحيــث إن القاعــدة 

اللفــظ  فــان  العمــوم  صفاتهــا  مــن  القانونيــة 

لجميــع  عامــة  تكــون  القانونيــة  النصــوص  فــي 

فــراد . كمــا يــرى بعــض الفقهــاء )مــا مــن عــام 
أ
ال

إل وقــد خــص( )9)( والمــراد بذلــك قصــر العــام 

علــى بعــض مــا تناولــه اللفــظ المعبــر عــن إرادة 

دى إلــى التمييــز بيــن 
أ
مــر ا

أ
المشــرع( ،  وهــذا ال

خــر . وهــو 
آ
النســاء المســلمات مــن مذهــب إلــى ا

 الدســتوري بالمســاواة 
أ
مــا يتعــارض مــع المبــدا

بيــن المواطنيــن الــوارد ذكــره فــي نــص المــادة 
النافــذ.)))) الدســتور  مــن   )(((

ـ التوصيـــات
بعــد ختــام هــذه الدراســة وجــدت مــن الضــروري 

المعالجــة  تجــاه  بتوصيــات  معهــا  رفــق 
أ
ا ن 

أ
ا

فــي  النقــص  يعتريهــا  التــي  النافــذة  للنصــوص 

حــكام 
أ
ال إضافــة  نحــو  و 

أ
ا الهيكلــي  البنيــان 

ـ  : يلــي  مــا  لهــا وعلــى وفــق  القانونيــة 

حــوال 
أ
ال قانــون  دراســة  إعــادة  تتــم  ن 

أ
ا )ـ 

عــام وقضايــا اإلرث  النافــذ بشــكل  الشــخصية 

اعتــرى  الــذي  النقــص  وبيــان  خــاص  بشــكل 

عــوام 
أ
فقراتــه مــن خــال التطبيــق علــى مــدى ال

للتطبيــق محــا  فيهــا  كان  التــي 

القانونيــة  حــكام 
أ
ال توحيــد  علــى  العمــل  2ـ 

علــى  منطبقــة  ة وجعلهــا 
أ
المــرا بــإرث  المتعلقــة 

مــن  خــرى 
أ
وا ة 

أ
امــرا بيــن  تمييــز  دون  الجميــع 

الواحــد الديــن  هــل 
أ
ا

3ـ العمــل علــى تعديــل نــص المــادة )))( مــن 

لســنة  رقــم 88)  الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون 

9)9) المعــدل وجعلهــا تشــمل زوجــة البــن 
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حفــاد ، 
أ
ســوة بال

أ
المتوفــى بالوصيــة الواجبــة ا

لوجــود المســوغ الشــرعي لذلــك , وعلــى وفــق 

مــا ذكــر فــي مطلــب الماحظــات علــى القانــون 

عــاه.  
أ
فــي ا

ـ الخاتمــــة

وجــز مــا ورد فيهــا ، 
أ
فــي خاتمــة هــذه الدراســة ا

البعــد  ببيــان  جملتهــا 
أ
ا وتمهيــد  مقدمــة  حيــث 

التاريخــي لمفهــوم اإلرث وخطــة البحــث ، ثــم 

في مبحث مستقل تضمن تعريف الميراث في 

اللغــة والصطــاح وســنده الشــرعي والقانونــي، 

ســباب، 
أ
وال ركان، 

أ
وال الشــروط  هــم 

أ
ا كذلــك 

ن تتوفــر لغــرض وجــود الميــراث 
أ
التــي يجــب ا

و المــوروث 
أ
و الوريــث ا

أ
ســواء بالنســبة للمــورث ا

ن يكــون المدخــل 
أ
، وكان القصــد مــن ذلــك ا

ة وهــل تكــون مــن الورثــة، 
أ
لمعرفــة حقــوق المــرا

غلــب الصــور التــي تضمنهــا 
أ
ثــم قدمــت عــرض ل

حــوال الشــخصية النافــذ مــع بعــض 
أ
قانــون ال

ة وبتفصيل 
أ
خرى ، لميراث المرا

أ
التشريعات ال

موجــز بقــدر حاجــة البحــث وســعته، ووجــدت 

بميــراث  تتعلــق  التــي  النصــوص  بعــض  إن 

ة قاصــرة عــن منحهــا كامــل حقوقهــا التــي 
أ
المــرا

قرتهــا الشــريعة اإلســامية الســمحاء، القانــون 
أ
ا

النافــذ مــازال يعكــس وجهــة نظــر إفتائيــة كانــت 

ســائدة فــي فتــرة مــا قبــل صــدوره، وان الفكــر 

الذكــوري مــا زال مهيمــن علــى النصــوص حتــى 

الذكوريــة ،  بالهيمنــة  تفســيرها ، واقصــد  فــي 

و الجنــدر 
أ
هــو الهيمنــة الفكريــة وليــس النــوع ا

نــي وجــدت مــن خــال تطبيــق النصــوص 
أ
، ل

ثنــاء العمــل فــي القضــاء ، إن بعــض 
أ
القانونيــة ا

فــكار ذكوريــة تقلــل مــن فــرص 
أ
النســاء يعتنقــن ا

ة فــي نيــل كامــل حقوقهــا ، وتتكلــم هــذه 
أ
المــرا

خريــن 
آ
ة ممــا يوحــي إلــى ال

أ
الســيدات باســم المــرا

وانــه  النظــام  هــذا  تقبــل  مــن  هــي  ة 
أ
المــرا إن 

ويــرددن   ، نقــص  مــن  تعانــي  ول  لهــا  مثــل 
أ
ال

نوعــي  وليــس  وظيفــي  هــو  التمايــز  هــذا  بــان 

خــذ نصيبهــا مــن اإلرث 
أ
ة تا

أ
، بمعنــى إن المــرا

يقصرنهــا  التــي  الحيــاة،  فــي  وظيفتهــا  بمقــدار 

ننــا فــي القــرون 
أ
علــى المكــوث فــي البيــت، وكا

ة إلــى 
أ
الوســطى ، ولســنا فــي عصــر وصــول المــرا

القمــر وتقدمهــا العلمــي والميدانــي وولوجهــا كل 

مواقــع الحيــاة التــي كانــت حصــرا علــى الرجــل، 

فــكار عمليــة تعــزز مــن 
أ
ولغــرض الوصــول إلــى ا

فــكار التــي 
أ
الوجهــة النظريــة طرحــت بعــض ال

تعديــل  حــول  ثــاث  توصيــات  فــي  جملتهــا 
أ
ا

ة مــن 
أ
القانــون النافــذ باتجــاه تعزيــز دور المــرا

التطــور  لن  حقوقهــا،  كامــل  منحهــا  خــال 

والتقــدم فــي المجتمــع ل يكــون بوجــود عنصــر 

إل  ينهــض  ل  المجتمــع  لن  مكـتمــل،  غيــر 

ة ، فــان كانــت ل تملــك كامــل 
أ
بالرجــل و المــرا

حقوقهــا، فإنهــا ل تعطــي مــا يتناســب وحجمهــا 

هــذه  مــن  والغايــة   ، المجتمــع  فــي  الحقيقــي 

النصــوص  يعتــري  بمــا  التذكيــر  هــي  الدراســة 

القانونيــة المتعلقــة بهــذه الجزئيــة مــن حقــوق 
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المعالجــة  نحــو  البــاب  فتــح  ثــم  ومــن  ة، 
أ
المــرا

هللا  ســال 
أ
وا واإلضافــة،  للتعديــل  العلميــة 

نحــو  مســعاهم  فــي  الجميــع  يوفــق  ن 
أ
ا تعالــى 

والتطــور. التقــدم 

المالحق/ قرارات قضائية

فــي  الشــخصية  الحــوال  محكمــة  قــرار   : ول 
أ
ا

الكاظميــة العــدد العــدد )208/ اعتراضيــة / 

 200(/8/2( فــي   200(

فــي  الشــخصية  حــوال 
أ
ال محكمــة  قــرار 

الكاظميــة العــدد )208/ اعتراضيــة / )200 

 200(/8/2( فــي 

فــي  الشــخصية  حــوال 
أ
ال محكمــة  تشــكلت 

برائســة   200(/8/2( بتاريــخ  الكاظميــة 

الموســوي  روضــان  ســالم  الســيد  القاضــي 

صــدرت 
أ
وا الشــعب  باســم  بالقضــاء  ذون 

أ
المــا

تــي:
آ
ال قرارهــا 

المعتــــرض / غ . ع . ع 

المعترض عليها / ل . ا . ع 

القرار 

الحضوريــة  وللمرافعــة  المعتــرض  لعتــراض 

العلنية حيث اعترض على قرار الحكم الغيابي 

المرقــم )208/ش/)200 فــي 20/)/)200 

قــد  انــه  وحيــث  المحكمــة  هــذه  مــن  الصــادر 

مــس حقوقــه بــادر إلــى العتــراض عليــه بواســطة 

بتاريــخ  المقــدم  العتــراض  بموجــب  وكيلــه 
المذكــور  القــرار  جــرح  وطلــب   200(/(/29

المحكمــة  اطلعــت  فيــه،  الــواردة  ســباب 
أ
لا

علــى عريضــة العتــراض ولحظــت إنهــا مقدمــة 

الرســم  عنهــا  ومدفــوع   200(/(/29 بتاريــخ 

بســبب  وذلــك  بتاريــخ 2/)/)200  القانونــي 

غلــق صنــدوق المحكمــة بتاريخ 29/)/)200 

علــى  اطلعــت  كمــا  الشــهر  نهايــة  لمصادقتــه 

صليــة ولحظــت إن القــرار 
أ
اضبــارة الدعــوى ال

محــل العتــراض صــدر بتاريــخ 20/)/)200 

القســام  بتصحيــح  بالحكــم  قضــى  والــذي 

 200(/(/(9 فــي   (30( المرقــم  الشــرعي 

رثيــة بجعل حصة 
أ
لة ال

أ
وإعــادة احتســاب المســا

ســهم 
أ
ربعــة ا

أ
المعتــرض ســهم واحــد مــن اصــل ا

ربعــة 
أ
ا اصــل  مــن  ســهمان  عليهــا  والمعتــرض 

ســهم. وان المعتــرض قــد تبلــغ بالقــرار الغيابــي 
أ
ا

بتاريــخ 20/)/)200 لــذا فــان العتــراض واقع 

ضمن المدة القانونية وذلك لن اليوم العاشــر 

مــن مــدة العتــراض صــادف عطلــة رســمية وان 

هــو   200(/(/2 بتاريــخ  عنــه  الرســم  دفــع 

باإلضافــة  الرســمية  العطلــة  يلــي  الــذي  اليــوم 

فــي 29/)/)200   
ً
صــا

أ
ا مقــدم  كان  انــه  إلــى 

الحســابات  جــرد  بســبب  الصنــدوق  ولغلــق 

 
ً
لنهايــة الشــهر، لــذا قــرر قبــول العتــراض شــكا

ولــدى عطــف النظــر عليــه وجــد إن العتــراض 

رثيــة 
أ
لة ال

أ
ول كــون المســا

أ
ورد ســببين، ال

أ
قــد ا

فــي القســام )30) فــي 9)/)/)200 كانــت 

والشــرعية  القانونيــة  الناحيــة  مــن  صحيحــة 

القاعــدة  حســب  اإلرث  تلقــى  المعتــرض  لن 
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وليــس  نثييــن 
أ
ال حــظ  مثــل  للذكــر  الشــرعية 

الثانــي  والســبب  الغيابــي  القــرار  فــي  ذكــر  كمــا 

صليــة كان 
أ
وهــو كــون التبليــغ فــي الدعــوى ال

باطــل ممــا يوجــب رد الدعــوى ويطلــب جــرح 

القــرار الغيابــي. اطلعــت المحكمــة علــى اضبــارة 

صليــة المرقمــة )208/ش/)200 
أ
الدعــوى ال

قرارهــا  صــدرت 
أ
ا قــد  المحكمــة  إن  ولحظــت 

بنــاء علــى تقريــر الخبيــر القضائــي الــذي يصــح 

إنهــا وجــدت إن  للحكــم كمــا   
ً
يكــون ســببا ن 

أ
ا

حــوال الشــخصية قــد ســكـتت 
أ
حــكام قانــون ال

أ
ا

بالوارثيــن  الخاصــة  حــكام 
أ
ال تفصيــل  عــن 

اإلســامية  الشــريعة  إلــى  حالتهــا 
أ
وا بالقرابــة 

رثيــة 
أ
ال بالحصــص  نصبــة 

أ
ال فــي توزيــع  الغــراء 

 الرجــوع 
ً
صبــح لزامــا

أ
لمــورث طرفــي الدعــوى لــذا ا

 
ً
حــكام الفقهيــة للشــريعة اإلســامية عمــا

أ
إلــى ال

مــن  ولــى 
أ
ال المــادة  مــن   )2( البنــد  حــكام 

أ
با

وحيــث  النافــذ،  الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون 

مورثــه  مــن  إرثــا  إليــه  ل 
آ
ا قــد  المعتــرض  ن 

أ
ا

احمــد  خليــل  المتوفــى  والدتــه  شــقيق  خالــه 

عــزت وكذلــك مشــاركـته فــي الميــراث المعتــرض 

ل إليهــا اإلرث مــن ذات المــورث 
آ
عليهــا الــذي ا

 ) . ع  ا   . )خ  المتوفــى  عمهــا  وهــو  للمعتــرض 

ووالــد  المعتــرض  والــدة  وان  والدهــا  شــقيق 

المعتــرض عليهــا قــد توفيــا قبــل مــورث طرفــي 

راء فقهــاء المســلمين 
آ
الدعــوى العتراضيــة وان ا

حوالهــم وصــف ميــراث العصبــات 
أ
وجــدت ل

أ
قــد ا

الحالــة  هــذه  مثــل  فــي  وان  رحــام 
أ
ال وذوي 

فــي  يــرد  مــا  ومنهــا  فقهيــة  فــرق  ثــاث  ظهــرت 

القســام  صــدر  بموجبــه  الــذي  الحنفــي  الفقــه 

 200(/(/(9 فــي   (30( المرقــم  الشــرعي 

هــل القرابــة وطريقتهــم فــي 
أ
وهــذه الفــرق هــي ا

قــرب 
أ
ال يقدمــون  إنهــم  رحــام 

أ
ال ذوي  توريــث 

فيقدمــون  صنــاف 
أ
ال بيــن  الترتيــب  ويلتزمــون 

وفرقــة  بعــد 
أ
ال الصنــف  علــى  قــرب 

أ
ال الصنــف 

هــل الرحــم وطريقتهــم بالتوريــث هــي التســوية 
أ
ا

نثــى ويصبــح 
أ
بعــد والذكــر وال

أ
قــرب وال

أ
بيــن ال

التنزيــل  هــل 
أ
ا وفرقــة  واحــد  كصنــف  الجميــع 

صنــاف فــا 
أ
وهــؤلء ل يلتزمــون الترتيــب بيــن ال

يــرث  ن 
أ
ا يصــح  بــل  خــر 

آ
ا علــى  يقدمــون صنفــا 

كـثــر مــن صنــف عنــد اجتماعهم، وإنما يختلف 
أ
ا

ميراثهــم باختــاف مــن يدلــون بــه، فــذو الرحــم 

يــرث ميــراث مــن يدلــى بــه، حيــث ينــزل منزلتــه 

وهــذا مــا ورد فــي كـتــاب رد المحتــار علــى الــدر 

المختــار فــي حاشــية ابــن عابديــن ج) ص)0) 

كمــا جــاء فــي كـتــاب - المجمــوع - محيــــى الديــن 

الفــرض  هــل 
أ
)ا  ((3 ص     (( ج  النــووي 

علــى قــدر فروضهــم إل علــى الزوجيــن فــإن لــم 

رحــام 
أ
ال ذوى  علــى  قســم  الفــرض  هــل 

أ
ا يكــن 

هــل التنزيــل، فيقــام كل واحــد 
أ
علــى مذهــب ا

منهــم مقــام مــن يدلــى بــه، فيجعــل ولــد البنــات 

اإلخــوة  وبنــات  مهاتهــم، 
أ
ا بمنزلــة  خــوات 

أ
وال

والخــال  لم  بــوا 
أ
وا بائهــم، 

آ
ا بمنزلــة  عمــام 

أ
وال

بمنزلــة  لم 
أ
ا مــن  والعــم  والعمــة  لم، 

أ
ا بمنزلــة 

كـتــاب- روضــة الطالبيــن -  فــي  ب ( كذلــك 
أ
ال
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محيــى الدين النووي ج )   ص ))   )المنزلون: 

منزلــة  ينــزل  رحــام، 
أ
ال ذوي  مــن  واحــد  كل 

الــوارث الــذي يدلــي بــه، ثــم ينظــر فــي الورثــة 

لــو قــدر اجتماعهــم، فــان كانــوا يرثــون، يــرث 

بعضــا،  بهــم، وإن حجــب بعضهــم  المدلــون 

كمــا  رحــام( 
أ
ال ذوي  فــي  كذلــك  الحكــم  جــرى 

نصــاري فــي كـتــاب - فتــح 
أ
ورد الفقيــه زكريــا ال

أ
ا

الوهــاب - ج 2   ص ) )وفــي كيفيــة توريثهــم 

هــل 
أ
ا مذهــب  صــح 

أ
ال وهــو  حدهمــا 

أ
ا مذهبــان 

ن ينــزل كل منهــم منزلــة مــن 
أ
التنزيــل، وهــو ا

يدلــي بــه( وقــول الفقيــه محمــد بــن الشــربيني 

فــي كـتابــه الموســوم - مغنــي المحتــاج - ج 3   

ص ) )وفــي كيفيــة توريثهــم مذهبــان: مذهــب 

ن ينــزل كل فــرع منزلــة 
أ
هــل التنزيــل، وهــو ا

أ
ا

الميــت، ومذهــب  إلــى  بــه  يدلــى  الــذي  صلــه 
أ
ا

قــرب 
أ
فال قــرب 

أ
ال توريــث  وهــو  القرابــة  هــل 

أ
ا

والمذهبــان  صــح. 
أ
ال هــو  ول 

أ
وال كالعصبــات، 

ن مــن انفــرد منهــم حــاز جميــع 
أ
متفقــان علــى ا

نثــى ( ومــا ذكــره البكــري 
أ
ا و 

أ
ا المــال ذكــرا كان 

ج   - الطالبيــن  إعانــة   - كـتــاب  فــي  الدمياطــي 

3   ص ))2 )ثــم إنــه ل خــاف عنــد مــن ورث 

ن مــن انفــرد منهــم حــاز جميــع 
أ
رحــام ا

أ
ذوي ال

المــال، وإنمــا الخــاف عنــد الجتمــاع في كيفية 

صحهمــا مذهــب 
أ
إرثهــم، وفــي ذلــك مذهبــان، ا

نــه ينــزل كل منهــم 
أ
هــل التنزيــل، ومحصلــه ا

أ
ا

فــرع  فــكل  الميــت،  إلــى  بــه  يدلــي  مــن  منزلــة 

صلــه. 
أ
صلــه منزلــة ا

أ
صلــه، وينــزل ا

أ
ينــزل منزلــة ا

صــل 
أ
ن يصــل إلــى ا

أ
وهكــذا درجــة درجــة إلــى ا

و التعصيــب( ويبــرر السرخســي 
أ
وارث بالفــرض ا

هــل التنزيــل فــي كـتابــه- المبســوط 
أ
قبــول وجــه ا

ن 
أ
هــل التنزيــل ا

أ
- ج 30   ص )   )وجــه قــول ا

ي ول 
أ
ســبب الســتحقاق ل يمكــن إثباتــه بالــرا

و اإلجماع على 
أ
و الســنة ا

أ
نــص هنــا مــن الكـتــاب ا

فــا طريــق ســوى  لهــم  ن ســبب الســتحقاق 
أ
ا

إقامــة المدلــي مقــام المدلــى بــه فــي الســتحقاق 

كان  الــذي  بالســبب  الســتحقاق  بــه  ليثبــت 

ل تــرى ( إن مــن كان منهــم 
أ
ثابتــا للمدلــى بــه ) ا

و صاحــب فــرض فانــه يقــدم علــى 
أ
ولــد عصبــة ا

مــن ليــس بعصبــة ول صاحــب فــرض ومــا كان 

ذلــك إل باعتبــار المدلــى بــه( وعنــد ابــن نجيــم 

الرائــق ج 9   ص 00)  البحــر  فــي  المصــري 

صــول عنــد 
أ
رحــام يعتبــر بال

أ
ن ميــراث ذوي ال

أ
)ا

بــدان عنــد اتفــاق 
أ
اختــاف الفــروع وتعتبــر بال

حاشــيته  فــي  عابديــن  ابــن  وعنــد  صــول( 
أ
ال

المختــار ج) ص)0)  الــدر  علــى  المحتــار  رد 

دلــى بشــخص حجــب بــه، فــذو 
أ
بقولــه )إن مــن ا

الرحــم يــرث ميــراث مــن يدلــى بــه، حيــث نــزل 

منزلتــه ( لذلــك والثابــت مــن خــال مــا تقــدم 

فــان الراجــح عنــد فقهــاء المســلمين هــو مدرســة 

الفقهــاء  معظــم  يعتقــد  حيــث  التنزيــل  هــل 
أ
ا

هــل التنزيــل مــن إن كل شــخص 
أ
ي ا

أ
بصحــة را

التركــة  بــه وان توزيــع  مــن يدلــي  يــرث ميــراث 

بــدان 
أ
ســاس ال

أ
ســاس اإلدلء وليــس علــى ا

أ
علــى ا

بــدان يكــون بيــن الطبقــة الواحــدة 
أ
لن توزيــع ال
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صــول 
أ
صــل الواحــد ول اختــاف بيــن ا

أ
مــن ال

الفــروع وان موضــوع هــذه الدعــوى قــد اختلفــت 

صولهــم التــي يدلــون بهــا إلــى المتوفــى حيــث 
أ
ا

نثــى التــي هــي 
أ
ن المعتــرض يدلــي للمتوفــى با

أ
ا

المتوفــى  إلــى  تدلــي  عليهــا  والمعتــرض  والدتــه 

صــول يمنــع 
أ
بوالدهــا الذكــر وهــذا الختــاف بال

بــدان للذكــر مثــل 
أ
ســاس ال

أ
توزيــع الميــراث علــى ا

ســاس اإلدلء 
أ
نثييــن وإنمــا يكــون علــى ا

أ
حــظ ال

 .
ً
دلــى بــه لــو كان حيــا

أ
وكل واحــد يــرث حــظ مــن ا

وفــي فتــوى حديثــة لمركــز اإلفتــاء فــي الشــبكة 
اإلســامية المرقمــة))2)) بإشــراف الدكـتــور 

مكــة  فــي  الديــن  علمــاء  احــد  الفقيــه  عبــدهللا 

المكرمــة والتــي تطابــق موضــوع هــذه الدعــوى 

يلــي  مــا  ونصهــا  والمظهــر  الجوهــر  مــن حيــث 

رســول  علــى  والســام  والصــاة  هلل  )الحمــد 

دام  فمــا  بعـــد:  مــا 
أ
ا وصحبــه،  لــه 

آ
ا وعلــى  هللا 

صحــاب الفــروض 
أ
 مــن ا

ً
حــدا

أ
خالكــم لــم يتــرك ا

و العصبــات، فــإن مــا تــرك مــن المــال يقســم 
أ
ا

رحــام علــى الراجــح مــن 
أ
علــى قرابتــه مــن ذوي ال

 
ْ
ــوا

ُ
ْول هــل العلــم، لقــول هللا تعالــى:  }َواُأ

أ
قــوال ا

أ
ا

َتــاِب للّاِ  ــي كـِ ِبَبْعــٍض فِ ــى 
َ
ْول اَأ ْرَحــاِم َبْعُضُهــْم 

َأ
ال

نفــال:))«، 
أ
َعِليم}»ال َشــْيٍء  ِبــُكّلِ  للّاَ  ِإنَّ 

 ،
ً
الزوجــة فرضهــا كامــا خــذ 

أ
تا ن 

أ
ا بعــد  وذلــك 

رحــام، ونصيــب 
أ
ومــا بقــي يقســم بيــن ذوي ال

بــه  يدلــي  مــن  نصيــب  هــو  منهــم  واحــد  كل 

قــوال 
أ
ا مــن  الراجــح  علــى  للميــت  الورثــة  مــن 

رحــام. 
أ
هــل العلــم فــي كيفيــة توريــث ذوي ال

أ
ا

وكيفيــة تقســيم هــذه التركــة يكــون علــى النحــو 

وجــود  لعــدم   
ً
فرضــا الربــع  للزوجــة  التالــي: 

مــه 
أ
ا نصيــب  شــقيقته  ولبــن  الــوارث،  الفــرع 

 لــه منزلتهــا مــن الميــت, ولبنــة شــقيقه 
ً
تنزيــا

وعلــى  بيهــا، 
أ
ا منزلــة  لهــا   

ً
تنزيــا بيهــا 

أ
ا نصيــب 

ســهم: للزوجــة ســهم 
أ
ربعــة ا

أ
هــذا فالتركــة مــن ا

وهــو ربــع التركــة, ولبــن الشــقيقة ســهم واحــد 

مــه لــو قــدرت وارثــة, ولبنــت شــقيقه 
أ
هــو نصيــب ا

علــم.( 
أ
ا بيهــا. وهللا 

أ
ا منزلــة  لهــا   

ً
تنزيــا ســهمان 

واحتســابها  رثيــة 
أ
ال لة 

أ
المســا توزيــع  فــان  لــذا 

ســاس 
أ
ســاس اإلدلء وليــس علــى ا

أ
يكــون علــى ا

الســبب  تــرى إن  المحكمــة  كمــا إن  بــدان، 
أ
ال

العتراضيــة  بالعريضــة  ثيــر 
أ
ا الــذي  الثانــي 

حــول بطــان التبليــغ فــان المحكمــة لــم تجــد 

مــا يشــير إلــى إثبــات الدعــاء مثلمــا لــم يتقــدم 

و وســيلة إثبــات 
أ
ي دليــل ا

أ
وكيــل المعتــرض بــا

تجــاه تعزيــز دفعــة مــن هــذه الناحيــة. كمــا إن 

فــي  يؤثــر  ل  التبليــغ  ورقــة  شــاب  إذا  البطــان 

صحــة القــرار الصــادر إذا مــا حضــر المعتــرض 

قبــول  وتــم  الغيابــي  الحكــم  علــى  واعتــرض 

اعتراضــه مــن حيــث الشــكل فــي كونــه مقــدم 

ضمــن المــدة القانونيــة. لــذا ولمــا تقــدم ولكــون 

حــكام الشــرعية والقانونيــة و 
أ
القــرار قــد وافــق ال

راعــى الجانــب الشــرعي وجعــل توزيــع الميــراث 

رثيــة 
أ
ال لة 

أ
المســا احتســاب  إعــادة  حيــث  مــن 

فيكــون  بــدان 
أ
ال وليــس  اإلدلء  ســاس 

أ
ا علــى 

الشــريعة والقانــون  صحيــح ومنســجم وحكــم 
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وان العتــراض ل محــل لــه مــن حيث الموضوع 

ييــد 
أ
بتا الحكــم  قــرر  وبالطلــب  تقــدم  وممــا 

)208/ش/)200  المرقــم  الغيابــي  الحكــم 

فــي 20/)/)200 وتحميــل المعتــرض الرســوم 

تعــاب محامــاة لوكيــل المعتــرض 
أ
والمصاريــف وا

عليهــا المحامــي )س . ج( مبلــغ مقــداره عشــرة 

 
ً
لف دينــار يشــمل مرحلتــي التقاضــي اســتنادا

أ
ا

حــوال 
أ
ا  90  ،98 /ف2،   ( المــواد  حــكام 

أ
ل

 ،(((  ،((9 إثبــات   2(  ،2( شــخصية 

 (3 مرافعــات   300  ،(((  ،((3  ،(((

 للتمييــز وافهــم 
ً
 قابــا

ً
 حضوريــا

ً
محامــاة حكمــا

/2( الموافــق   200(/8/2( فــي   
ً
علنــا

هـــ.( رجــب/)2)) 

فــي  الشــخصية  الحــوال  قــررا محكمــة   : ثانيــا 

حــي الشــعب العــدد )))) / ش/ 2009 فــي 

2009/9/(

حــوال الشــخصية فــي حــي 
أ
 تشــكلت محكمــة ال

الشــعب بتاريــخ )/2009/9 برائســة القاضــي 

ذون 
أ
المــا الموســوي  روضــان  ســالم  الســيد 

تــي 
آ
صــدرت قرارهــا ال

أ
بالقضــاء باســم الشــعب وا

:

المدعيـــــــــة/ س .م . ع

المدعى عليهم/ )- ر .ع . م 

                 2- خ .خ . م        إضافة للتركة 

                 3- م . ع . م    

القرار 

لدعــوى المدعيــة وللمرافعــة الحضوريــة بحــق 

والغيابيــة  والثانــي  ول 
أ
ال عليهــم  المدعــى 

الثالــث، حيــث  عليــه  المدعــى  بحــق  العلنيــة 

صــدرت 
أ
ادعــت بــان هــذه المحكمــة كانــت قــد ا

 /(/ فــي20   (39 العــدد  الشــرعي  القســام 

كمــام عبــد هللا محمــود عبــد 
أ
2009 للمتوفــاة ا

ول 
أ
ال عليــه  المدعــى  طلــب  علــى  بنــاء  الفتــاح 

يــدرج اســم المدعيــة ضمــن الورثــة وهــي  ولــم 

بيهــا ، ول يوجــد للمتوفــاة فــرع 
أ
عمــة المتوفــاة ل

وتطلــب  الحنفــي،  المذهــب  علــى  وهــي  وارث 

وإدخالهــا  الشــرعي  القســام  بتصحيــح  الحكــم 

الورثــة ، اطلعــت المحكمــة علــى صــورة  بيــن 

كمــا   ، إصــداره  وليــات 
أ
وا الشــرعي  القســام 

المدنيــة  حــوال 
أ
ال قيــد  صــورة  علــى  اطلعــت 

حــوال 
أ
للمتوفــاة )ا، ف ، م(  وصــورة قيــد ال

ثــم  ، ع(،  م   ، المتوفــاة )ف  لوالــد  المدنيــة 

اســتمعت إلــى الطرفيــن وبيــن وكيــل المدعيــة 

فــي  يتمثــل  موكلتــه  دعــوى  إقامــة  ســبب  إن 

حــكام 
أ
ال وفــق  خيهــا 

أ
ا ابنــة  مــن  تــرث  كونهــا 

القانونيــة والشــرعية، ثــم دفعــت وكيلــة المدعى 

الشــرعي  القســام  ن 
أ
ل الدعــوى،  بــرد  عليهــم 

حكام الشــرعية والقانونية، 
أ
صحيح وموافق لا

جرتهــا المحكمــة 
أ
ومــن خــال التحقيقــات التــي ا

ول كان قــد طلــب 
أ
وجــدت إن المدعــى عليــه ال

م(    ، ف  )ا،  للمتوفــاة  شــرعي  قســام  إصــدار 

المتوفــاة بتاريــخ ))/)/)200 ، وبنــاء علــى 

طلبــه صــدر القســام الشــرعي العــدد 39) فــي 
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كمــام 
أ
ا المتوفــاة  ارث  وحصــر   2009/(/20

ولد عمهــا المدعــى عليهــم 
أ
فتــح هللا محمــود بــا

ولد خ، 
أ
الذكــور البالغيــن )ر .ع . م( و)خ, م ا

إن  المحكمــة  .ووجــدت  ســواهم  وارث  ول  م( 

كمــام فتــح 
أ
ب المتوفــاة ا

أ
المدعيــة هــي العمــة ل

عــم  بنــاء 
أ
ا عليهــم  والمدعــى   ، محمــود  هللا 

لوالــد  شــقاء 
أ
ا خــوة 

أ
ا بائهــم 

آ
ا وان  المتوفــاة 

الخبيــر  إلــى  الدعــوى  حيلــت 
أ
ا ثــم   . المتوفــاة 

إن  فيــه  وبيــن  تقريــره  قــدم  الــذي  القضائــي 

خيهــا معلــا ذلــك 
أ
المدعيــة ل تــرث مــن ابنــة ا

وتجــد   ، التمييزيــة  القــرارات  حــد 
أ
با جــاء  بمــا 

واجــب  صبــح 
أ
ا الخبيــر  تقريــر  إن  المحكمــة 

الخبــرة  حــدود  تعــدى  نــه 
أ
ل واإلهمــال  الهــدر 

الفنيــة فــي الحتســاب إلــى الدخــول بالمســائل 

ن حالــة الحجــب مــن عدمــه 
أ
القانونيــة، حيــث ا

لة قانونيــة تتعلــق بالمحكمــة .ومــن خــال 
أ
مســا

تجــد  النافــذ  القانــون  حــكام 
أ
ا إلــى  الرجــوع 

حــوال 
أ
المحكمــة إن المــادة )89( مــن قانــون ال

الشــخصية النافــذ ، جــاء فــي صدرهــا مــا يلــي 

)الوارثــون بالقرابــة وكيفيــة توريثهــم ( ومــن ثــم 

حــددت هــؤلء الوارثــون وجــاء فــي البنــد )3) 

خــوال  
أ
عمــام والعمــات وال

أ
مــن تلــك المــادة )ال

رحــام ( وهــؤلء مــن المرتبــة 
أ
والخــالت وذوي ال

الثالثــة فــي تسلســل المــادة )89( وهــم الذيــن 

عمــام 
أ
ال وهــم  المتوفــاة  جــد  إلــى  ينتمــون 

والعمــات والخــالت علــى اإلطــاق، ويســتدل 

مــن هــذا القــول إن المشــرع العراقــي كان يقصــد 

وضــع النــص بصيغتــه الحاليــة وانــه قــد اختــار 

بعنايــة مقصــودة وليســت عارضــة،  الكلمــات 

قــارب بمراتــب وكل 
أ
شــار إلــى ترتيــب ال

أ
حيــث ا

وجعــل   ، منهــم  مجموعــة  فيهــا  حــدد  مرتبــة 

قــوى مــن 
أ
ولــى هــم ال

أ
المذكوريــن فــي المرتبــة ال

خــرى وهكــذا وجعــل كل مــن ذكــر 
أ
المرتبــة ال

قــوى 
أ
خــر وعلــى وفــق ال

أ
فــي المرتبــة وارث مــع ال

قــرب هــو الــذي يــرث المتوفــى ومــن ماحظة 
أ
وال

فــي  المواريــث  تنظــم  التــي  القانونيــة  المــواد 

البــاب التاســع المــواد ))8-)9( كان المشــرع 

واضــح القصــد فــي وضعــه لمفــردة القرابــة وليس 

تفســير  فــي  المختصــون  ويــرى  العصبــات، 

النصــوص بــان صيغــة النــص يقصــد بهــا التعبيــر 

لفــاظ عــن الصــور الذهنيــة وهــي المعانــي، 
أ
بال

فاللفــظ هــو القالــب الــذي يتجســد فيــه المعنــى 

القانونيــة  القاعــدة  المــراد إيصالــه .وحيــث إن 

مــن صفاتهــا العمــوم فــان اللفــظ فــي النصــوص 

فــراد . كمــا يــرى 
أ
القانونيــة تكــون عامــة لجميــع ال

خــص(  وقــد  إل  عــام  مــن  )مــا  الفقهــاء  بعــض 

والمــراد بذلــك قصــر العــام علــى بعــض مــا تناوله 

اللفــظ المعبــر عــن إرادة المشــرع ، وذلــك علــى 

وفــق مــا ذكــره الدكـتــور محمــد شــريف احمــد فــي 

النصــوص  تفســير  )نظريــة  الموســوم  كـتابــه 

والشــؤون  وقــاف 
أ
ال وزارة  مطبعــة   ) المدنيــة 

وهــذا  ـ ص )).  عــام 9)9)  طبعــة  ـ  الدينيــة 

راد فــي 
أ
يــدل بوضــوح علــى إن المشــرع العراقــي ا

حــوال شــخصية هــو تعــدد 
أ
نــص المــادة )89( ا
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المرتبــة  تكــون  بحيــث   ، ثــر 
أ
ال فــي  المراتــب 

مــا 
أ
ا  ، وهكــذا  خــرى 

أ
ال وتليهــا  قــوى 

أ
ال ولــى 

أ
ال

القــول بخــاف ذلــك فانــه يتقاطــع مــع حكمــة 

النــص ومنطوقــه، إذ يــرى بعــض شــراح قانــون 

احمــد  الدكـتــور  ومنهــم  الشــخصية  حــوال 
أ
ال

حــوال 
أ
ال الموســوم  كـتابــه  فــي  الكبيســي 

الشــخصية فــي الفقــه والقضــاء والقانــون ـ الجــزء 

الثانــي ـ مطبعــة الرشــاد ص9)) ، حيــث ذكــر 

الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون  ))تكلــم  يلــي  مــا 

العراقــي عــن الوارثيــن بالقرابــة وكيفيــة توريثهــم 

هــذه  وبمجمــوع   )9(  ,90  ,89( المــواد  فــي 

المــواد نســتدل علــى إن المشــرع العراقــي قــد 

بقــى علــى اإلرث بالتعصيــب علــى مــا كان عليــه 
أ
ا

قبــل التشــريع (( ولــم يبيــن الدكـتــور الكبيســي 

ي 
أ
، مــا هــي مؤشــرات الســتدلل علــى هــذا الــرا

واإلجمــال،  العمــوم  وجــه  علــى  طلقــه 
أ
ا وإنمــا 

وهــو مــا ل تــرى المحكمــة فيــه صــواب التحليــل 

ولــم  واضــح  النــص  لن   ، الســتقراء  وحســن 

يشــير إلــى مفــردة التعصيــب مطلقــا . كمــا ذكــر 

عــاه فــي 
أ
خــر مــن ذات المصــدر ا

آ
فــي موضــع ا

مــر علــى 
أ
الصفحــة 0)) مــا يلــي )) لقــد التبــس ال

البعــض حتــى توهــم بــان المشــرع العراقــي قــد 

اخــذ بنظــام التوريــث بالقرابــة المعمــول بــه عنــد 

الجعفريــة وســبب هــذا التوهــم هــو ورود كلمــة 

المــادة )89)  نــص  فــي  العصبــة  بــدل  القرابــة 

بالقرابــة  الوارثيــن  عــددت  المــادة  هــذه  ولن 

إنهــا  القضــاة  بعــض  فظــن   ، الثــاث  بفقراتهــا 

عنــد  المعروفــة  المراتــب  إلــى  تعنــي تصنيفهــم 

خــوال والخــالت 
أ
درجــت ال

أ
نهــا ا

أ
الجعفريــة ,ول

. كل  فقــرة واحــدة  فــي  عمــام والعمــات 
أ
مــع ال

وقعــت بعــض الشــراح فــي 
أ
هــذه الظواهــر قــد ا

 ظاهــر(( والماحــظ مــن القــول المذكــور 
أ
خطــا

فيــه  وقــع  الــذي   
أ
الخطــا ماهيــة  يبيــن  لــم  انــه 

خروفــه  الديــن  عــاء  إلــى  يشــير  وهــو  الشــراح 

عندمــا ذكــر فــي كـتابــه الموســوم شــرح قانــون 

مطبعــة  ـ  الثانــي  الجــز  ـ  الشــخصية  حــوال 
أ
ال

المعارف ـ بغداد 3)9) ص 383   عندما قال 

)إن المشــرع العراقــي قــد اخــذ بنظــام التوريــث 

عــدة  المحكمــة  وجــدت  كمــا  بالطبقــات(، 

قــرارات تمييزيــه بهــذا التجــاه ومنهــا قــرار الهيئــة 

العامــة لمحكمــة التمييــز العــدد ))/شــخصية 

شــار إلــى 
أ
/))9) فــي 2/3/28)9)) الــذي ا

الحجــب  لن  المراتــب  بنظــام  خــذ 
أ
ال عــدم 

يحتــاج إلــى نــص صريــح  ، وتــرى المحكمــة إن 

هــذا التوجــه غيــر منســجم مــع النــص النافــذ لن 

قــارب فــي نــص المــادة )89( يحجــب 
أ
بعــض ال

و 
أ
بعضهــم البعــض ســواء كان حجــب حرمــان ا

حجــب نقصــان ، ولــم تشــير نصــوص القانــون 

إلــى ذلــك الحجــب بشــكل صريــح ومــع ذلــك 

بنــص  يتعلــق  فيمــا  ذلــك  ومثــال  يحجبــون 

المــادة )89( عندمــا حــددت  مــن  الفقــرة ))( 

ولد 
أ
وال بــوان 

أ
)ال وهــم  ولــى 

أ
ال المرتبــة  ذوي 

يحجــب  وهــؤلء  نزلــوا(  وان  ولد 
أ
ال ولد 

أ
وا

ولد 
أ
ولد ال

أ
ولد يحجبــون ا

أ
بعضهــم بعــض فــال
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إذا اجتمعــوا معهــم، ومــع ذلــك لــم ينــص عليــه 

ســاس 
أ
ا .وهــذا  صريــح  بشــكل  القانــون  فــي 

مخالفــة  توجــه محكمــة التمييــز لنــص المــادة 

حــوال الشــخصية النافــذ، 
أ
)89( مــن قانــون ال

سيســها لعقيدتهــا فــي نقــض قــرار محكمــة 
أ
فــي تا

خــذت 
أ
ا عــاه عندمــا 

أ
ا إليهــا  المشــار  الموضــوع 

إن  المحكمــة  كمــا وجــدت  المراتــب ،  بنظــام 

راء تشير إلى إن غاية المشرع وقصده 
آ
بعض ال

مــن وضــع النــص المذكــور وهــو التعــداد فقــط 

إليــه  شــار 
أ
ا مــا  وفــق  وعلــى   ، الترتيــب  وليــس 

الدكـتــور احمــد الكبيســي فــي الصفحة ))) من 

يضــا 
أ
عــاه ، وهــذا ا

أ
ذات المصــدر المشــار إليــه  ا

النــص  الصحيــح لن  التفســير  قواعــد  يخالــف 

نــص  يوجــد  ول  ملــزم  حكــم  يرتــب  القانونــي 

قانونــي يوضــع عبثــا ، وإنمــا لــه حكمــه يقصدهــا 

مــن  بــدل  القرابــة  لمفــردة  بذكــره  فالمشــرع 

العصبــة ، وجعلــه علــى شــكل مراتــب مشــابه 

لمعناهــا  وواعيــا  لهــا  قاصــدا  كان  للطبقــات 

الوســائل  هــم 
أ
ا مــن  لن  القانونيــة،  ثارهــا 

أ
وا

مــن  الحكــم  لســتخراج  المباشــرة  الرئيســية 

النــص هــو الســتعانة بمنطــوق النــص وهيئتــه 

التركيبيــة ، وهــو مــا يســمى بدللــة المنطــوق، 

كذلــك الســتعانة بمفهــوم النــص ســلبا وإيجابــا 

والمفهــوم  الموافــق  المفهــوم  بمعنــى  ي 
أ
.ا

المخالفــة  مفهــوم  فــي  نجــد  ولــم  المخالــف، 

للنــص مــا يشــير إلــى خــاف مــا قصــده المشــرع 

مراتــب  علــى  وترتيبهــا  القرابــة  لمفــردة  بوصفــه 

ن 
أ
عــدة ، وهــذا العــرض يقــود المحكمــة إلــى ا

نــص المــادة )89( كان يــدل علــى إن الوارثــون 

قــارب إذا كانــوا فــي مرتبــة واحــدة فإنهــم 
أ
مــن ال

بينهــم  التزاحــم  ســاس 
أ
ا علــى  المتوفــى  يرثــون 

بعــد، وهــو مــا عملــت بــه 
أ
قــرب ال

أ
فيحجــب ال

ماميــة ، 
أ
بعــض المذاهــب اإلســامية ومنهــم ال

مــن   )90( المــادة  إليــه  شــارت 
أ
ا مــا  يعفــي  ول 

ي لن نــص تلــك المــادة يلــزم 
أ
خــذ بهــذا الــرا

أ
ال

حــكام المــادة )89( عنــد تطبيــق نــص 
أ
مراعــاة ا

الجملــة  عنــد  التوقــف  وعنــد   ،  )90( المــادة 

التــي وردت فــي صــدر المــادة )90( التــي تنــص 

على ) مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع 0000) 

علــى  تــدل  اللغــة  فــي  مراعــاة  كلمــة  فــان 

)المحافظــة واإلبقــاء علــى الشــيء . واإلرعــاء هــو  

اإلبقــاء ( وعلــى وفــق مــا ورد فــي كـتــاب -  لســان 

 ، ص 329      (( ج  منظــور  ابــن   - العــرب 

كذلــك فــان المعنــى لوجــود هــذه الجملــة يــدل 

علــى إن المشــرع قصــد اإلبقــاء علــى نــص المــادة 

حــكام 
أ
ال بموجــب  يكــون  التوزيــع  وان   )89(

الــذي  الترتيــب  وفــق  علــى  النافــذة  الشــرعية 

ذكرتــه تلــك المــادة ،  ووجهــة النظــر هــذه عززهــا 

قــرار الهيئــة العامــة فــي محكمــة التمييــز العــدد 

3))/هيئــة عامــه/ )8/ )8 فــي ))/)/)8 ، 

خاهــا 
أ
خ ا

أ
شــار إلــى ) إن مشــاركة بنــت ال

أ
الــذي ا

نهــم بدرجــة واحــدة فــي 
أ
الشــقيق ميــراث عمهــا ل

حــكام المــادة )89) 
أ
مراتــب اإلرث .اســتنادا ل

حــوال شــخصية( منشــور فــي كـتــاب المبــادئ 
أ
ا
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قســم  ـ  التمييــز  محكمــة  قضــاء  فــي  القانونيــة 

إبراهيــم  للقاضــي  ـ  الشــخصية  حــوال 
أ
ال

المشــاهدي طبعة عام 989) ص 0) ،  وهذا 

حــدث مــن الهيئــة العامــة يشــير إلــى إن 
أ
القــرار ال

بنظــام  العمــل  يقصــد  كان  العراقــي  المشــرع 

المراتــب فــي التوريــث وليــس نظــام العصبــات 

، ومــن كانــوا فــي مرتبــة واحــدة، فإنهــم يرثــون 

ثــار اإلشــكال لــدى بعــض 
أ
خريــن، وممــا ا

آ
مــع ال

ممــن يعترضــون علــى إن المشــرع العراقــي قــد 

المــادة )89)   نــص  فــي  اخــذ بنظــام الطبقــات 

قانــون  مــن   )90( المــادة  إليــه  تشــير  مــا  هــو 

حــوال الشــخصية ، حــول مراعــاة مــا تقــدم 
أ
ال

نصبــة علــى الوارثيــن بالقرابــة وفــق 
أ
فــي توزيــع ال

قبــل  مرعيــة  كانــت  التــي  الشــرعية  حــكام 
أ
ال

تشــريع القانــون، علــى اعتبــار إن الفقــه الحنفــي 

كان هــو الســائد قبــل صــدور القانــون، ول بــد 

حكامــه فــي مثــل الحالــة محــل نظــر 
أ
ن تراعــى ا

أ
ا

هــذه الدعــوى ول يقبلــون بفرضيــة اخــذ المشــرع 

التــي  الحــالت  فــي  الطبقــات  لنظــام  العراقــي 

المشــرع  إن  علمــا  النــص،  فــي  إليهــا  شــار 
أ
ا

حــوال 
أ
ال لقانــون  إصــداره  عنــد  العراقــي 

حــكام مــن 
أ
الشــخصية النافــذ قــد ضمــن مــواده با

فــي  المحاكــم  بهــا  والــزم  متعــددة  مذاهــب 

كانــت  وان  حتــى  الجميــع،  علــى  تطبيقهــا 

يتعلــق  مــا  ومنهــا  بهــا،  تعمــل  ل  مذاهبهــم 

بالوصيــة الواجبــة فــان المذاهــب اإلســامية ل 

خــذ بهــا إل المذهــب الظاهــري ، ومــع ذلــك 
أ
تا

يلتمــس  لكونــه  العراقــي  المشــرع  بــه  اخــذ  قــد 

ميــراث  حــال  فــي  وكذلــك  العامــة  المصلحــة 

خــت الشــقيقة وعــدد مــرات 
أ
البنــت الواحــد وال

القانــون  نــص  فــي  جــاء  ممــا  وغيرهــا  الطــاق 

مخالفــة  يعــد  ل  المســعى  وهــذا   ، المذكــور 

حــكام الشــرعية علــى وفــق مــا يــرى البعــض 
أ
لا

فــي  عنهــا  المســكوت  مــن  حــكام 
أ
ال هــذه  لن 

فقهــاء  فيهــا  واختلــف  والســنة،  القــران 

المتمثــل  مــر 
أ
ال لولــي  يتيــح  ممــا  المســلمين 

المنظمــة  القوانيــن  يصــدر  الــذي  بالمشــرع 

يــراه  مــا  يختــار  ن 
أ
ا البــاد  فــي  العامــة  للحيــاة 

مناســب لمتطلبــات الحيــاة وظــروف تطورهــا، 

ي للمحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر 
أ
وفــي را

بقرارها المرقم )20 لسنة 2002 عند تصديها 

للطعــن بعــدم دســتورية قانــون الخلــع المصــري 

انــه  يــرى  الطاعــن  رقــم ) لســنة 2000 وكان 

حــكام الشــرعية ، ورد الطعــن وكان 
أ
يخالــف ال

بهــا  بــررت  التــي  الحيثيــات  هــذه  بيــن  مــن 

ن يختــار 
أ
مــر فــي ا

أ
دســتوريته هــو ســلطة ولــي ال

الفقهيــة وعلــى  حــكام 
أ
مــن ال يــراه مناســب  مــا 

ن 
أ
ا تشــريعي  لنــص  يجــوز  ل   ( يلــي  مــا  وفــق 

حــكام الشــرعية القطعيــة فــي ثبوتهــا 
أ
يناقــض ال

ل  التــي  هــي  وحدهــا  حــكام 
أ
ال فهــذه  ودللتهــا 

الشــريعة  مــن  تمثــل  إذ  فيهــا  الجتهــاد  يجــوز 

الثابتــة  صولهــا 
أ
وا الكليــة  مبادئهــا  اإلســامية 

غيــر  ومــن   .
ً
تبديــا و 

أ
ا  

ً
ويــا

أ
تا تحتمــل  ل  التــي 

 لتغيــر 
ً
ن يتغيــر مفهومهــا تبعــا

أ
المتصــور بالتالــي ا
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تــى 
أ
تا هــذا،  خــاف  وعلــى  والمــكان.  الزمــان 

م 
أ
م دللتهــا ا

أ
حــكام الظنيــة ســواء فــي ثبوتهــا ا

أ
ال

التــي تنحصــر  حــكام هــي 
أ
. فهــذه ال

ً
فيهمــا معــا

إلــى ســواها،  فيهــا دائــرة الجتهــاد، ول تمتــد 

حيــث تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان لضمــان 

هــذا  يكــون  ن 
أ
ا وعلــى  وحيويتهــا،  مرونتهــا 

الكليــة  صــول 
أ
ال إطــار  فــي   

ً
واقعــا الجتهــاد 

 
ً
للشــريعة اإلســامية بمــا ل يجاوزهــا، متوخيــا

يقــوم  بمــا  للشــريعة  العامــة  المقاصــد  تحقيــق 

والعقــل  والنفــس  الديــن  صــون  مــن  عليــه 

ن 
أ
بــا القــول  جــاز  ولئــن  والمــال.  والعــرض 

هــل 
أ
ل حــق  الظنيــة  حــكام 

أ
ال فــي  الجتهــاد 

 
ً
ثابتــا الحــق  هــذا  يكــون  ن 

أ
ا ولــى 

أ
فا الجتهــاد 

لة 
أ
مســا كل  فــي  عليــه  يســتعين  مــر 

أ
ال لولــى 

فــي  النظــر  هــل 
أ
با يناســبها  وبمــا  بخصوصهــا، 

يــة قاعــدة قانونيــة تصــدر في 
أ
الشــؤون العامــة. وا

هــذا اإلطــار ل تحمــل فــي ذاتهــا مــا يعصمهــا مــن 

ل  جديــدة  بقاعــدة  وإبدالهــا  عنهــا  العــدول 

فــي  وتكــون   ،
ً
قطعيــا  

ً
شــرعيا  

ً
حكمــا تصــادم 

حفــل بشــئونهم، 
أ
رفــق بالعبــاد، وا

أ
مضمونهــا ا

كـفل لمصالحهم( ، كذلك وجدت المحكمة 
أ
وا

مــن   )89( المــادة  نــص  لتفســير  تصديهــا  إن 

قــد  كانــت  النافــذ  الشــخصية  حــوال 
أ
ال قانــون 

بينهــا  ومــن  النصــوص  تفســير  صــول 
أ
ا راعــت 

إلصــدار  التحضيريــة  عمــال 
أ
ال إلــى  اللجــوء 

ســباب الموجبــة تعــد جــز مــن هــذه 
أ
القانــون وال

عمــال التحضيريــة التــي يســتدل بهــا علــى نيــة 
أ
ال

ففــي  للنصــوص  وضعــه  عنــد  المشــرع  وقصــد 

ســباب الموجبــة للقانــون المذكــور ذكــر )إن 
أ
ال

ولــى 
أ
ال هدافهــا 

أ
ا مــن  جعلــت  تمــوز   (( ثــورة 

ســاس إلقامــة بنــاء 
أ
وضــع قانــون موحــد يكــون ا

ويكـفــل  الجديــد  عهدهــا  فــي  العراقيــة  العائلــة 

ة حقوقهــا 
أ
وضــاع فيهــا ويضمــن للمــرا

أ
اســتقرار ال

المنــاخ  معرفــة  ومــن   ) واســتقالها  الشــرعية 
صــدور  وقــت  الســائد  والجتماعــي  السياســي 

فــكار التحرريــة والتقدميــة 
أ
القانــون وســيادة ال

خــذ 
أ
لا ســعى  قــد  المشــرع  إن  علــى  يســتدل 

الحصــول  علــى  ة 
أ
المــرا تســاعد  التــي  حــكام 

أ
بال

ي 
أ
علــى حقوقهــا وتقليــل حــالت الحرمــان مــن ا

مــن   )89( المــادة  نــص  فــي  ووجــد  حــق، 

القانــون مــا ينســجم وهــذا التوجــه المشــار إليــه 

باإلضافــة   ، إلصــداره  الموجبــة  ســباب 
أ
ال فــي 

عندمــا  خروفــة  الديــن  عــاء  القاضــي  ن 
أ
ا إلــى 

تصــدى لشــرح هــذه المــادة فــي كـتابــه الموســوم 

حــوال الشــخصية ـ الجــز الثانــي ـ 
أ
شــرح قانــون ال

مطبعــة المعــارفـ  بغــداد 3)9) ص 383 ذكــر 

طريقــة  علــى  المــادة  هــذه  نصــت   ( يلــي  مــا 

مــن  خــوذة 
أ
ما الطريقــة  وهــذه  القرابــة  توريــث 

ماميــة ، وكانــت مدونــة فــي مشــروع 
أ
مذهــب ال

قــرب إلــى 
أ
قانــون المواريــث المصــري( وهــو ال

حــكام 
أ
ل وقراءتــه  حينــه  فــي  الســائد  المنــاخ 

كان  مــا  خــال  مــن  مســتمده  كانــت  القانــون 

نــه 
أ
ل زهــري 

أ
ال القاضــي  وهــو  حينــه  فــي  شــائع 

خلفيتــه  فــي  طعــن  ول  زهــر 
أ
ال جامعــة  خريــج 
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الدينيــة بمعنــى انــه كان يــدرك مــا يكـتــب فــي مــا 

حــكام الشــرعية التــي شــرحها وعــرج 
أ
يتعلــق بال

المحكمــة  إن  كمــا   ، عــاه 
أ
ا كـتابــه  فــي  عليهــا 

اطلعــت علــى دفــع البعــض بالحديــث النبــوي 

الشــريف الــذي ينــص علــى )العمــات يورثــن ول 

السرخســي  عليــه  رد  الموضــوع  وهــذا  يرثــن( 

المبســوط ج  كـتابــه  فــي  فحــواه  وبيــن  وفنــده 

شــار إلــى )رســول هللا صلــى 
أ
30ص 3 عندمــا ا

والخالــة  العمــة  ميــراث  عــن  وســلم  عليــه  هللا 

ن ل 
أ
خبرنــي ا

أ
قــال نــزل جبريــل عليــه الســام وا

ميــراث للعمــة والخالــة وخــرج رســول هللا صلــى 

هللا عليــه وســلم إلــى قبــاء يســتخير هللا تعالــى 

فــي ميــراث العمــة والخالــة فنــزل عليــه والوحــي 

ن ل ميــراث لهمــا ومــن قــال بتوريثهــم اســتدل 
أ
ا

ولــى 
أ
ا بعضهــم  رحــام 

أ
ال ولــو 

أ
وا تعالــى  بقولــه 

ولــى مــن 
أ
ببعــض فــي كـتــاب هللا معنــاه بعضهــم ا

الســتحقاق  إثبــات  هــذا  إن  بينــا  وقــد  بعــض 

بالوصف العام وانه ل منافات بين الستحقاق 

بالوصــف العــام والســتحقاق بالوصــف الخــاص 

الخــاص  الوصــف  فيــه  ينعــدم  مــن  حــق  ففــي 

يثبــت الســتحقاق بالوصــف العــام فــا يكــون 

ذلــك زيــادة علــى كـتــاب هللا( بمعنــى إمكانيــة 

التوريــث ول يعــد ذلــك مخالفــة لنــص الحديــث 

يضــا فــي ذات 
أ
الشــريف ، كمــا ذكــر السرخســي ا

عــاه إلــى 
أ
الصفحــة مــن المصــدر المشــار إليــه ا

توريــث  علــى  يؤكــد  شــريف  نبــوي  حديــث 

الخــالت والعمــات وكمــا يلــي ) قــال النبــي )ص(

والخــال  لــه  مولــى  ل  مــن  مولــى  ورســوله  هللا 

خــر قــال 
آ
وارث مــن ل وارث لــه وفــى حديــث ا

عليــه الســام الخــال وارث مــن ل وارث لــه يرثــه 

ويعقــل عنــه ولمــا مــات ثابــت الدحــداح رضــي 

هللا عنــه قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

لــه  تعرفــون  هــل  المنقــري  عاصــم  بــن  لقيــس 

فيكــم شــيا فقــال انــه كان فينــا ميتــا فــا نعــرف 

خــت فجعــل رســول هللا صلــى 
أ
لــه فينــا إل ابــن ا

ي لخالــه 
أ
ختــه ا

أ
هللا عليــه وســلم ميراثــه لبــن ا

بــن عبــد هللا المنــذر( وهــذا مــا يؤكــد إن مــا اخــذ 

حــكام 
أ
بــه المشــرع العراقــي كان مســتمدا مــن ال

المذاهــب  فقــه  فــي  وجــود  ولــه  الشــرعية 

إن  وحيــث  تقــدم  وممــا  لذلــك   ، اإلســامية 

المحكمــة قــد تلمســت القواعــد الصحيحــة فــي 

حــوال 
أ
ا للمــادة )89(  القانونــي  النــص  تفســير 

والشــراح  للفقهــاء  راء 
آ
بــا عززتــه  ومــا  شــخصية 

وقــرار الهيئــة العامــة فــي محكمــة التمييــز العــدد 

 8(/(/(( فــي   8(/8(/ عامــة  3))/هيئــة 

بنــاء 
أ
ا تــرى إن ذكــر العمــة للمتوفــاة مــع  فإنهــا 

ن تكــون مــن 
أ
العــم فــي مرتبــة واحــدة يتيــح لهــا ا

الســتحقاق  فــي  معهــم  وتتزاحــم  الورثــة  بيــن 

قــرب إلــى 
أ
نصبــة، وحيــث إنهــا ال

أ
والحجــب وال

جدهــا  بواســطة  إليهــا  تدلــي  كونهــا  المتوفــاة 

بنــاء العــم يدلــون إلــى المتوفــاة بعمهــا 
أ
بيهــا وا

أ
ل

بيهــا 
أ
ل جدهــا  طريــق  عــن  إليهــا  يدلــي  والــذي 

بنــاء العــم 
أ
قــرب وتحجــب ا

أ
فتكــون العمــة هــي ال

وبذلــك تكــون هــي الوريثــة الوحيــدة للمتوفــاة 
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صحــاب الفــروض الذيــن 
أ
لعــدم وجــود احــد مــن ا

و 
أ
ا عمــام 

أ
و ال

أ
ا قربــاء مــن العمــات 

أ
يحجبــون ال

القضائــي  الخبيــر  تقريــر  إن  .وحيــث  ولدهــم 
أ
ا

تقديــر  فــي  المحكمــة  لمســاعدة  وســيلة  هــو 
مــور 

أ
ال وليــس  والحســابية  الفنيــة  مــور 

أ
ال

هدرتــه ولــم تجــد فيــه 
أ
القانونيــة فــان المحكمــة ا

 للحكــم وحيــث إن 
ً
يكــون ســببا ن 

أ
ا مــا يصــح 

القاضــي هــو خبيــر الخبــراء وممــا تقــدم وبالطلب 

قــرر الحكــم بتصحيــح القســام الشــرعي الصــادر 

فــي   (39 العــدد  المحكمــة  هــذه  مــن 

20/)/2009 وجعــل انحصــار ارث المتوفــاة 

بيهــا 
أ
كمــام فتــح هللا محمــود بورثتهــا عمتهــا ل

أ
ا

بنــاء عمومتهــا الذكــور البالغيــن 
أ
)س. م .ع( وا

ولد ع . م ( ووالديهــا 
أ
)خ . خ . م ( و )ر. مــا

علــى  وهــم  ســواهم  وارث  ول  قبلهــا  متوفــون 

رثيــة 
آ
ال المســالة  وتصــح   ، الحنفــي  المذهــب 

.ع(ول  م  )س.  ب 
أ
ل للعمــة  واحــد  ســهم  مــن 

بالعمــة  محجوبــون  كونهــم  العــم  ولد 
أ
ل شــيء 

شــير ذلــك فــي ســجل القســامات بعــد 
أ
ب و تا

أ
ل

وتحميلهــم  القطعيــة  الدرجــة  القــرار  اكـتســاب 

تعــاب محامــاة لوكيــل 
أ
الرســوم والمصاريــف وا

مقــداره  مبلــغ  ياســين  طــه  المحامــي  المدعيــة 

المــواد  حــكام 
أ
ل اســتنادا  دينــار  لف 

آ
ا خمســة 

حوال شــخصية )2, )2, 9), 0)) 
أ
89, 90 ا

إثبــات 3)),))) ,))), 300 مرافعــات 3) 

محامــاة حكمــا حضوريــا بحــق المدعــى عليهــم 

عليــه  المدعــى  بحــق  وغيابيــا  والثانــي  ول 
أ
ال

الثالــث قابــا لاعتــراض والتمييــز وافهــم علنــا 

))/رمضــان/  الموافــق   2009/9/( فــي 

((30

الشــخصية  حــوال 
أ
ال محكمــة  قــرار   : ثالثــا 

)3)/ش/)200  العــدد  الشــعب  حــي  فــي 

محكمــة  20/))/)200)تشــكلت  فــي 

حــوال الشــخصية فــي حــي الشــعب بتاريــخ 
أ
ال

20/))/)200 برائســة القاضــي الســيد ســالم 

باســم  بالقضــاء  ذون 
أ
المــا الموســوي  روضــان 

: تــي 
آ
ال قرارهــا  صــدرت 

أ
وا الشــعب 

المدعيـــة/ )ب. ج . م(

رعايــة  عــام  مديــر  الســيد   / عليــه  المدعــى 

لوظيفتــه  إضافــة  القاصريــن 

القرار 

العلنيــة  الغيابيــة  لدعــوى المدعيــة وللمرافعــة 

حيث ادعت بان ولدها )س. س. ح( كان فقد 

حــداث عــام 2003 
أ
بتاريــخ )2003/3/2 فــي ا

ولــم تعــرف عــن حياتــه خبــرا منــذ ذلــك الوقــت 

ولمضــي مــدة تزيــد علــى الســنتين علــى تطلــب 

الحكــم باعتبــاره متوفــى وإعــان موتــه , وبعــد 

جرتهــا المحكمــة 
أ
المرافعــات والتحقيقــات التــي ا

صــدرت قرارهــا المرقــم 3))/ش /)200فــي 
أ
ا

بالحكــم  فيــه  قضــت  والــذي   200(/(/((

متوفــى   ) ح(  س.  ))س.  المفقــود  باعتبــار 

عيدت 
أ
ســباب الــواردة فــي القــرار المذكــور ثم ا

أ
لا

اضبــارة الدعــوى مــن محكمــة التمييــز مشــفوعة 

بالقــرار التمييــزي المرقــم 8)2)/ش / )200 
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فــي )/9/)200 والــذي قضــى بنقــض قرار هذه 

الــواردة فيــه وبعــد دعــوة  ســباب 
أ
المحكمــة لا

اطلعــت  التمييــزي،  القــرار  وتــاوة  الطرفيــن 

فــي  المؤرخــة  المدعيــة  لئحــة  علــى  المحكمــة 

9)/))/)200،لحظــت المحكمــة إن قــرار 

محكمــة التمييــز قــد بيــن ســبب النقــص بمــا يلــي 

قبــل  المفقــود  بمــوت  المحكمــة حكمــت  )إن 

انقضــاء المــدة المحــددة فــي المــادة )93( مــن 

قانــون رعايــة القاصريــن على تاريخ اإلعان عن 

فقدانــه فــي الصحــف المحليــة ( وعنــد الرجــوع 

إنهــا  المــادة )93( قاصريــن نجــد  حــكام 
أ
ا إلــى 

تضمنــت ثــاث صــور لعتبــار المفقــود متوفــى، 

ولــى فــي حــال قيــام دليــل قاطــع علــى وفاتــه، 
أ
ال

إعــان  علــى  ســنوات  ربــع 
أ
ا مــرت  إذا  الثانيــة 

فقدانه،ثالثــاإذا فقــد فــي ظــروف يغلــب معهــا 

إعــان  علــى  ســنتان  ومــرت   , افتــراض هاكــه 

فقدانــه . وبمــا إن المفقــود فــي ظــل المعطيــات 

المحكمــة  تحقيقــات  مــن خــال  التــي ظهــرت 

التــي  المعــارك  ظــل  فــي  فقــد  انــه  إلــى  تشــير 

كانــت قائمــة فــي عــام 2003 وذلــك علــى وفــق 

وراق التحقيقيــة وشــهادة الشــهود 
أ
مــا ورد فــي ال

إلــى الســتدلل بنــص الفقــرة )3)  ممــا دعاهــا 

مــا 
أ
مــن المــادة )93( قاصريــن علــى فقدانــه، ا

عــن احتســاب المــدة المذكــورة للفقــدان فإنهــا 

 مــن تاريــخ إعــان فقدانــه ولــم يــرد 
ً
 اعتبــارا

أ
تبــدا

فــي المــادة )93( قاصريــن مــا يشــير علــى إن 

يكــون اإلعــان فــي الصحــف المحليــة، حيــث 

إن النــص ورد علــى ســبيل اإلطــاق والتعميــم 

ن يكــون 
أ
بــا يــرد علــى ســبيل التخصيــص  ولــم 

ان  إلــى  باإلضافــة  المحليــة،  الصحــف  فــي 

قــرار  اعتبــرت  قاصريــن   )8(( المــادة  نــص 

المحكمــة هــو المعــول عليــه باحتســاب المــدة 

وهــو مــا ثبــت مــن خــال قــرار قاضــي محكمــة 

المحكمــة  إن  كمــا   ، العظميــة  فــي  التحقيــق 

عنــد  العراقيــة  القانونيــة  المنظومــة  إن  تــرى 

تناولهــا مفهــوم اإلعــان فــي الصحــف المحليــة 

فإنهــا تنــص علــى ذلــك بصريــح القــول والعبــارة 

ومنهــا مــا ورد فــي نــص الفقــرة ))( مــن المــادة 

فــي  النشــر  عبــارة  وردت  إذ  مرافعــات   )2((

 ((02( المــادة  ذكرتــه  مــا  وكذلــك  الجريــدة، 

شــارت إلــى النشــر فــي الصحــف 
أ
عقوبــات التــي ا

المحليــة وكذلــك فــي حالــة الحكــم الغيابــي فــي 

القضايــا الجزائيــة وعلــى وفــق مــا ورد فــي نــص 

صــول جزائيــة ، كمــا إن نــص 
أ
المــادة )3))( ا

القاصريــن  رعايــة  قانــون  مــن   )93( المــادة 

بواســطة  اإلعــان  يكــون  ن 
أ
ا علــى  ينــص  لــم 

وجــه  علــى  ذكــره  وإنمــا  المحليــة  الصحــف 

العمومفــان التجــاه بخــاف ذلــك هــو تحميــل 

النــص مــا لــم يــرد بــه مــن بيــان ، باإلضافــة إلــى 

مــن  المــادة )9)(  مــن  الفقــرة )3(  مــا وردفــي 

لســنة   ((( رقــم  العراقــي  العقوبــات  قانــون 

9)9) المعــدل التــي عــددت وســائل العانيــة 

هــذه  بيــن  مــن  واحــدة  المحليــة  والصحــف 

خــر 
آ
الوســائل ، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب ا
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فــان قضــاء محكمــة التمييــز قــد اســتقر علــى إن 

اإلعــان عــن الفقــدان يكــون اعتبــارا مــن تاريــخ 

و المجلــس 
أ
تســجيل اإلخبــار فــي مركــز الشــرطة ا

التحقيقي بالنســبة للعســكريين الذين يفقدون 

إثنــاء الحــروب والمعــارك ومنهــا قــرار محكمــة 

8)33/ش/)200فــي   ( المرقــم  التمييــز 

يكــون  بــان  قضــى  الــذي   )200(/(/2(

اإلعــان عــن المفقــود إمــا عــن طريــق محكمــة 

مــا  الداخليةوكذلــك  وزارة  و 
أ
ا الدفــاع  وزارة  و 

أ
ا

/2(((  ( المرقــم  التميــزي  القــرار  فــي  ورد 

وياحــظ   )200(/(/(8 فــي   200( ش)/ 

مــن خــال القراريــن المذكوريــن عــدم وجــوب 

ن يكــون اإلعــان عــن المفقــود فــي الصحــف 
أ
ا

ســاس فــي البتــداء باحتســاب 
أ
المحليــة هــو ال

 (93( المــادة  فــي  إليهــا  المشــار  المــدة 

قاصرين،لذلــك فــان المحكمــة عنــد إصدارهــا 

3))/ش/)200  المرقــم  المنقــوض  لقرارهــا 

الوجــه  هــذا  تــرى  ))/)/)200كانــت  فــي 

ســيس لعقيدتهــا تجــاه اعتبــار 
أ
القانونــي فــي التا

المنصــوص  المــدة  لنقضــاء  متوفــى  المفقــود 

إن  قاصرين،وبمــا   )93( المــادة  فــي  عليهــا 
قــرار محكمــة التمييــز واجــب اإلتبــاع ول يجــوز 

لمحكمــة الموضــوع اإلصــرار علــى قرارها،ولمــا 

دعــوى  بــرد  الحكــم  ســبابقرر 
أ
ا مــن  فيــه  ورد 

والمصاريــف  الرســوم  وتحميلهــا  المدعيــة 

حكام المواد 93، )9 قاصرين )2 
أ
اســتنادا ل

، )2، 9) إثبات ))، )))، 3))، )))، 

300 مرافعــات حكمــا غيابيــا قابــا لاعتــراض 

 200(/((/20 فــي  علنــا  وافهــم  والتمييــز 

هـــ ( القعــدة /28))  الموافــق 0)/ ذو 

ـ المصادر
ن الكريم 

آ
).القرا

2.ابن منظور ـلسان العرب

حــوال الشــخصية فــي الفقــه 
أ
3.الدكـتــور احمــد الكبيســي ـ ال

والقضــاء والقانــون ـ ج2 ـ مطبعــة اإلرشــاد

). الزبيــدي ـ تــاج العــروس ـ ج3 ـ طبعــة عــام )99) ـ دار 

الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع -بيــروت

ةِ    فــي الفقــه 
أ
حــكاُم ميــراث المــرا

أ
). عــادل إبراهيــم َعورانــي ـ ا

النجــاح  إلــى جامعــة  ـ رســالة ماجســتير مقدمــة  اإلســامي 

الوطنيــة الفلســطينية عــام 998)

حــكام الميــراث 
أ
).المحامــي عــادل عبــد الــرزاق القرغولــي ـ ا

دار  ـ  الشــخصية  حــوال 
أ
ال وقانــون  اإلســامي  الفقــه  فــي 

صــادر ـ طبعــة بيــروت

).عبــد العظيــم البــكاء ـ الوارثــون مراتبهــم وتوزيــع التركــة 

ـ بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الفقــه العــدد الثالــث عــام 

989) الصــادرة عــن جامعــة الكوفــة

8.الدكـتــور محمــد شــريف احمــد ـ نظريــة تفســير النصــوص 

وقــاف والشــؤون الدينيــة ـ طبعــة 
أ
المدنيــة ـ مطبعــة وزارة ال

عــام 9)9)

الميــراث  حــكام 
أ
ا ـ  الزلمــي  إبراهيــم  مصطفــى  9.الدكـتــور 

طبعــة بــدون  ـ  والوصيــة 

0).دستور العراق لعام )200 النافذ 

)).القانون المدني رقم 0) لسنة ))9) المعدل

حوال الشخصية رقم 88) لسنة 9)9)
أ
2).قانون ال

3).قانون رعاية القاصرين رقم ))8( لسنة 980)

فــي  المنحــل رقــم 0)))  الثــورة  قيــادة  )).قــرار مجلــس 

(9((/(0/29

حــوال الشــخصية فــي حــي الشــعب 
أ
)).قــرارات محكمــة ال

غيــر منشــورة
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حــوال الشــخصية فــي الكاظميــة غيــر 
أ
)).قــرار محكمــة ال

منشــور

ـ الهوامش

حــكاُم ميــراث 
أ
)ـ للمزيــد انظــر ورود عــادل إبراهيــم َعورتانــيـ  ا

ِة    في الفقه اإلسامي ـ ص)ـ رسالة ماجستير مقدمة إلى 
أ
المرا

جامعة النجاح الوطنية الفلســطينية عام 998)
ية )

آ
2ـ سورة النساء ال

ية ))
آ
3ـ سورة النساء ال

حــكام الميــراث فــي 
أ
)ـ المحامــي عــادل عبدالــرزاق القرغولــي ـ ا

حــوال الشــخصية ـ دار صــادر ـ 
أ
الفقــه اإلســامي وقانــون ال

طبعــة بيــروت ـ ص ))
)ـ تــاج العــروس ـ الزبيــدي ـ ج3 ـ طبعــة عــام )99) ـ دار 

الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع - بيــروت ـ ص ))2
ية ))

آ
)ـسورة النملـ  ال

ية 8)
آ
)ـسورة القصصـ  ال

ية 89
آ
نبياء ـ ال

أ
8ـ سورة ال

9ـ ابن منظور لسان العربـ  باب ورث
حــوال الشــخصية فــي الفقــه 

أ
0)ـ الدكـتــور احمــد الكبيســيـ  ال

والقضــاء والقانــون ـ ج2 ـ مطبعــة اإلرشــاد ـ ص )8
ـ  ـ مرجــع ســابق  القرغولــي  عــادل عبدالــرزاق  ))ـ المحامــي 

(9 ص
2)ـ نــص المــادة )) مــن القانــون المدنــي رقــم 0)9) لســنة 
 شــخصية اإلنســان بتمــام ولدتــه 

أ
))9) المعــدل )) -تبــدا

 وتنتهــي بموتــه. 2 -ومــع ذلــك فحقــوق الحمــل يحددهــا 
ً
حيــا

حــوال الشــخصية( 
أ
قانــون ال

المــادة ))8( مــن قانــون رعايــة القاصريــن رقــم  نــص  2)ـ 
))8( لســنة 980) المعدل)الغائــب هــو الشــخص الــذي 
غــادر العــراق او لــم يعــرف لــه مقــام فيــه مــدة تزيــد علــى الســنة 
دون ان تنقطــع اخبــاره وترتــب علــى ذلــك تعطيــل مصالحــه 

او مصالــح غيــره(
3)ـ المفقود عرفته المادة ))8( من قانون رعاية القاصرين 
رقم ))8( لسنة 980) المعدل )المفقود هو الغائب الذي 

خباره ول تعرف حياته او مماته(
أ
انقطعت ا

المــادة )92( مــن قانــون رعايــة القاصريــن رقــم  نــص  ))ـ 

و 
أ
))8( لســنة 980) المعــدل )تنتهــي الغيبــة بــزوال ســببها ا

و بحكــم مــن المحكمــة المختصــة باعتبــاره 
أ
بمــوت المفقــود ا

 )
ً
ميتــا

المــادة )93( مــن قانــون رعايــة القاصريــن رقــم  نــص  ))ـ 
بمــوت  ))8( لســنة 980) المعدل)للمحكمــة ان تحكــم 
ول - إذا قــام دليــل 

أ
تيــة : -ا

آ
المفقــود فــي إحــدى الحــالت ال

ربــع ســنوات علــى إعــان 
أ
 -إذا مــرت ا

ً
قاطــع علــى وفاتــه . ثانيــا

 -إذا فقــد فــي ظــروف يغلــب معهــا افتــراض هاكــه 
ً
فقــده .ثالثــا

ومــرت ســنتان علــى إعــان فقــده .(
حــوال الشــخصية فــي حــي 

أ
))ـ قــرار غيــر منشــور لمحكمــة ال

الشــعب العــدد )3)/ش/)200 فــي 20/))/)200
))ـ الدكـتور احمد الكبيسيـ  مرجع سابقـ  ص 89

( مــن المــادة ))8( مــن 
آ
8)ـ نــص الفقــرة )2( مــن البنــد )ا

حوال الشــخصية رقم 88) لســنة 9)9) المعدل 
أ
قانون ال

)الــوارث : وهــو الحــي الــذي يســتحق الميــراث(
الشــخصية  الحــوال  قانــون  مــن   )88( المــادة  نــص  9)ـ 
رقــم 88) لســنة 9)9) المعــدل )المســتحقون للتركــة هــم 
الصنــاف التاليــة : -) - الوارثــون بالقرابــة والنــكاح الصحيــح 
2 - المقر له بالنسب 3 - الموصى له بجميع المال) - بيت 

المــال .(
20ـ الدكـتور احمد الكبيسيـ  مرجع سابقـ  ص 89

حــوال 
أ
)2ـ نــص البنــد )ب( مــن المــادة ))8 ( مــن قانــون ال

ســباب اإلرث 
أ
الشــخصية رقــم 88) لســنة 9)9) المعــدل )ا

اثنــان همــا القرابــة والنــكاح الصحيــح(
22ـ الدكـتور احمد الكبيسيـ  مرجع سابقـ  ص )9

23ـ ورد فــي نــص المــادة )3( مــن قانــون الحــوال الشــخصية 
رقــم 88) لســنة 9)9) المعــدل تعريــف عقــد الــزواج بمــا 
ة تحــل لــه شــرعا غايتــه 

أ
يلــي )الــزواج عقــد بيــن رجــل وإمــرا

إنشــاء رابطــة للحيــاة المشــتركة والنســل(
حــوال 

أ
)2ـ نــص الفقــرة )2( مــن المــادة ))2( مــن قانــون ال

الشــخصية رقــم 88) لســنة 9)9) المعــدل )المريــض فــي 
و فــي حالــة يغلــب فــي مثلهــا الهــاك إذا مــات 

أ
مــرض المــوت ا

و تلــك الحالــة وترثــه زوجتــه(.
أ
فــي ذلــك المــرض ا

)2ـ المحامــي عــادل عبدالــرزاق القرغولــي ـ مرجــع ســابق ـ ص 
.20

)2ـ للمزيــد انظــر الدكـتــور احمــد الكبيســي ـ مرجــع ســابق ـ 
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93 ص 
حــوال 

أ
)2ـ نــص الفقــرة ))( مــن المــادة )89( مــن قانــون ال

الشــخصية النافــذ ) الوارثــون بالقرابــة وكيفيــة توريثهــم )- 
نثييــن(

أ
ولد وان نزلــوا للذكــر مثــل حــظ ال

أ
بــوان وال

أ
ال

ية ))
آ
28ـ سورة النساء ال

حــوال الشــخصية رقــم 
أ
29ـ نــص المــادة )90( مــن قانــون ال

88) لســنة 9)9) المعــدل )مــع مراعــاة مــا تقــدم يجــري 
نصبــة علــى الوارثيــن بالقرابــة وفــق 

أ
توزيــع الســتحقاق وال

حــكام الشــرعية التــي كانــت مرعيــة قبــل تشــريع قانــون 
أ
ال

حــوال الشــخصية رقــم )88)( لســنة 9)9) كمــا تتبــع 
أ
ال

حــكام المواريــث(
أ
فيمــا بقــي مــن ا

30ـ عبــد العظيــم البــكاء ـ الوارثــون مراتبهــم وتوزيــع التركــة 
ـ بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة الفقــه العــدد الثالــث عــام 

ـ ص)2) الكوفــة  عــن جامعــة  الصــادرة   (989
)3ـ الدكـتور احمد الكبيسيـ  مرجع سابقـ  ص23)

32ـ عبد العظيم البكاءـ  مرجع سابقـ  ص )3)
33ـ عبد العظيم البكاءـ  مرجع سابقـ  ص )3)
)3ـ عبد العظيم البكاءـ  مرجع سابقـ  ص)2)

)3ـ المحامــي عــادل عبدالــرزاق القرغولــي ـ مرجــع ســابق ـ ص 
((

حــوال 
أ
)3ـ نــص الفقــرة )2( مــن المــادة ))9( مــن قانــون ال

تســتحق  المعــدل)   (9(9 لســنة   (88 رقــم  الشــخصية 
البنــت او البنــات ، فــي حالــة عــدم وجــود ابــن للمتوفــى، مــا 
خــر فروضهــم 

آ
بويــن والــزوج ال

أ
تبقــى مــن التركــة ، بعــد اخــذ ال

ي 
أ
منهــا ، وتســتحق جميــع التركــة فــي حالــة عــدم وجــود ا

منهــم (
ية ))

آ
)3ـ سورة النساء ال

حــوال 
أ
38ـ نــص الفقــرة ))( مــن المــادة )89( مــن قانــون ال

الشــخصية النافــذ ) الوارثــون بالقرابــة وكيفيــة توريثهــم )- 
نثييــن(

أ
ولد وان نزلــوا للذكــر مثــل حــظ ال

أ
بــوان وال

أ
ال

ية 2)
آ
39ـ سورة النساء ال

حــوال 
أ
0)ـ نــص الفقــرة ))( مــن المــادة ))9( مــن قانــون ال

يســتحق   -( المعــدل  لســنة 9)9)  رقــم 88)  الشــخصية 
الــزوج مــع الفــرع الــوارث لزوجتــه الربــع ويســتحق النصــف 
مــا الزوجــة فتســتحق الثمــن عنــد وجــود الفــرع 

أ
عنــد عدمــه . ا

الــوارث . والربــع عنــد عدمــه(

))ـــنص المــادة ))( مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل 
رقــم 0))) فــي 0/29)/))9) )عنــد وفــاة احــد الزوجيــن 
بــدون وارث، ولــم يتــرك مــن العقــارات ســوى دار واحــدة، 
خر، بشــرط 

آ
فتنتقــل ملكيــة هــذه الــدار جميعهــا إلــى الــزوج ال
ن ل يملــك دارا لســكناه علــى وجــه الســتقال(

أ
ا

الشــخصية  حــوال 
أ
ال لمحكمــة  منشــور  غيــر  قــرار  2)ـ 

فــي   200(  / اعتراضيــة   /208( العــدد  الكاظميــة  فــي 
 200( /8 /2(

3)ـ للمزيــد انظــر الدكـتــور احمــد الكبيســي ـ مرجــع ســابق ـ 
((3

حــوال الشــخصية فــي حــي 
أ
))ـ قــرار غيــر منشــور لمحكمــة ال

الشــعب العــدد )))) / ش/ 2009 فــي )/2009/9
حــوال الشــخصية رقــم 

أ
))ـ نــص المــادة )))( مــن قانــون ال

88) لســنة 9)9) المعــدل )) -اذا مــات الولــد، ذكــرا كان 
ام انثــى، قبــل وفــاة ابيــه اوامــه، فانــه يعتبر بحكم الحي عند 
وفــاة اي منهمــا، وينتقــل اســتحقاقه مــن الرث الــى اولده 
ذكــورا كانــوا ام اناثــا، حســب الحــكام الشــرعية، باعتبــاره 
وصيــة واجبــة، علــى ان ل تتجــاوز ثلــث التركــة. 2 -تقــدم 
الوصيــة الواجبــة، بموجــب الفقــرة ) مــن هــذه المــادة، علــى 
غيرهــا مــن الوصايــا الخــرى، فــي الســتيفاء من ثلث التركة.(

ية 80)
آ
))ـ سورة البقرة ال

الميــراث  حــكام 
أ
ا ـ  الزلمــي  إبراهيــم  مصطفــى  الدكـتــور  ))ـ 

ص))) ـ  طبعــة  بــدون  ـ  والوصيــة 
8)ـ الدكـتــور محمــد شــريف احمــد ـ نظريــة تفســير النصــوص 
وقــاف والشــؤون الدينيــة ـ طبعــة 

أ
المدنيــة ـ مطبعــة وزارة ال

عــام 9)9) ـ ص ))
لعــام )200  العــراق  مــن دســتور  المــادة )))(  نــص  9)ـ 
تمييــٍز  دون  القانــون  مــام 

أ
ا متســاوون  العراقيــون   ( النافــذ 

و 
أ
و اللــون ا

أ
صــل ا

أ
و ال

أ
و القوميــة ا

أ
و العــرق ا

أ
بســبب الجنــس ا

و الوضع القتصادي 
أ
ي ا

أ
و الرا

أ
و المعتقد ا

أ
و المذهب ا

أ
الدين ا

الجتماعــي.( و 
أ
ا
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تمهيــد

فــي  لاقتصــاد  المســتقبلية  فــاق 
آ
ال مازالــت 

كـثــر 
أ
العــراق غيــر واضحــة المعالــم برغــم مــرور ا

مــن ســت ســنوات علــى التغييــر الــذي حدث في 

نيســان 2003، والــذي شــمل كل المجــالت 

الحيويــة فــي بنــاء الدولــة العراقيــة. ولعــل عــدم 

كـثــر 
أ
ن، العائــق ال

آ
الوضــوح هــذا يشــكل ، ال

خطــورة فــي طريــق تطــور ينتظــر العــراق كبلــد 

والقتصاديــة  البشــرية  المــوارد  مــن  يمتلــك 

بالــدول  اللحــاق  مــن  يمكنــه  مــا  والفكريــة 

زمــن وجيــز.. المتقدمــة خــال 

بهــا  تتميــز  التــي  هــي  الشــمولية  ان  ويبــدو   

الحالــة العراقيــة ســواء علــى الصعيــد السياســي 

الثقافــي  وحتــى  بــل  القتصــادي  او  منــي 
أ
ال و 

أ
ا

والجتماعــي. هــذه الشــمولية هــي اخطــر تحــدي 

والمســتقبل  اليــوم  عــراق  يواجــه  ان  يمكــن 

و 
أ
زمــة مفتعلــة ا

أ
وهــي بطبيعــة الحــال ليســت ا

هــي  بــل  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  وليــدة 

زمــة هيكليــة تعاظمــت بشــكل كبيــر فــي عقــد 
أ
ا

التســعينات بســبب الحصــار القتصــادي ومــن 

فــرزت اقتصــادا مدمــرا 
أ
خيــرة التــي ا

أ
ثــم الحــرب ال

السياســي.  النظــام  بتــركات  ومثقــا 

وبنــاءا علــى المعطيــات الواقعيــة التــي تهيمــن 

علــى شــكل العاقــة بيــن عالــم القتصــاد وعالــم 

السياســة فــي العــراق، يمكــن اإلشــارة ســلفا إلــى 

ن هــذا البحــث يســعى إلــى الســتقراء ووضــع 
أ
ا

كـثــر ممــا يســعى إلــى إقــرار خطــة 
أ
الحتمــالت ا

ي كان تحمــل مســؤوليتها فــي 
آ
عمــل ل يمكــن ل

و الوضــوح الــذي 
أ
ظــل غيــاب عوامــل الســتقرار ا

يتطلبــه تطويــر بنــاء القتصــاد.

- مشــكلة القتصــاد العراقــي: فوضــى اليــوم 

الماضــي وتداعيــات 

ان الفوضــى التــي يعانــي منهــا القتصــاد العراقــي 

الحالــي هــي نتــاج سياســات اقتصاديــة خاطئــة 

قامــت بهــا وســلكـتها ومارســتها النظــم الســابقة 
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هــذه  الماضــي.  القــرن  مــن  الســتينات  منــذ 

كـثــر مــن نصــف 
أ
الفوضــى القتصاديــة هــي نتــاج ا

ن 
أ
ا سســت 

أ
ا العراقــي،  القتصــاد  بهــا  مــر  قــرن 

تكــون:

غيــر  و 
أ
ا فاعلــة  غيــر  اإلنتاجيــة  القطاعــات   •

مؤثــرة فــي بنيــة القتصــاد الوطنــي؛ فالصناعــة 

العراقيــة صناعــة هامشــية وغيــر منافســة وغيــر 

اإلقليميــة  ســواق 
أ
ال الــى  الدخــول  علــى  قــادرة 

مصابــة  يضــا 
أ
ا العراقيــة  الزراعــة  قــل. 

أ
ال علــى 

التحتيــة  البنــى  اإلنتاجيةوتدهــور  بانخفــاض 

ي 
أ
ا المحلــي،  المنتــج  تكاليــف  ارتفــاع  نتيجــة 

؛  الواحــدة  الوحــدة  كلفــة  ارتفــاع 

البنــى  خدمــات  وكـفــاءة  مســتوى  فــي  تدنــي   •

والقتصاديــة؛  منهــا  المجتمعيــة  الرتكازيــة 

توفيــر  فــي  النفــط  علــى  شــديدة  اعتماديــة   •

اإليــرادات الماليــة وســيادة ظاهــرة التعامــل مــع 

ريعــي  مالــي لقتصــاد  كمــورد  النفطــي  القطــاع 

اســتثماره  يمكــن  مالــي  مــورد  هــو  ممــا  كـثــر 
أ
ا

للنهــوض بالقطاعــات اإلنتاجيــة فــي القتصــاد 

الوطنــي. 

والقتصاديــة  السياســية  التحديــات  إن 

العــراق  تواجــه  و  واجهــت  التــي  والجتماعيــة 

مراحــل  وليــدة  وهــي  وشــائكة،  اليوممعقــدة 

سســت الدولــة العراقيةفــي 
أ
ســابقة، فمنــذ ان تا

السياســية  الفتــرات  وتعاقــب   )(92(( العــام 

العراقــي  القتصــاد  فــان  بالبلــد،  مــرت  التــي 

مــر بمراحــل متعــددة تباينــت حســب الوضــع 

إذن  حينهــا.  البلــد  يســود  الــذي  السياســي 

وخــال كل الفتــرات التــي مــرت، فان القتصاد 

ســس التــي تقــول 
أ
 وترعــرع علــى ال

أ
العراقــي نشــا

سياســة  اقتصــاد  هــو  العراقــي  القتصــاد  ان 

وليــس سياســة اقتصاديــة. والســبب هــو تعاقب 

العديــد مــن الحكومــات علــى إدارة البــاد وكل 

لهــا ارتباطاتهــا السياســية والــى يومنــا، والتــي 

فــي: العراقــي  القتصــاد  ميــزت 

ناجحــة  اقتصاديــة  سياســات  وجــود  )-عــدم 

المــدى. بعيــدة  إســتراتيجية  وفــق 

2-خضــوع القتصــاد إلــى التقلبــات السياســية 

ثيرهــا.
أ
وانــزواءه تحــت تا

3-فشــل هــذه السياســات فــي توفيــر متطلبــات 

المجتمــع العراقــي . 

يتوقــف،  العــراق  اســتقرار  ن 
أ
الحقيقــة،ا وفــي   

السياســي،  و 
أ
ا منــي 

أ
ال الصعيــد  علــى  ســواء 

علــى مــدى القــدرة التــي يتمتــع بهــا صانــع القــرار 

مــن  للخــروج  العراقيــة  الدولــة  فــي  السياســي 

نهــوض  تعرقــل  التــي  القتصاديــة  المشــكلة 

ن هنــاك 
أ
العــراق كبلــد ذو اقتصــاد مســتقر، إذ ا

 بيــن مســببات المشــكلة ومــا نتــج 
ً
 شــديدا

ً
ترابطــا

القتصــادي.  البنــاء  فــي  التخلخــل  عــن 

ن عــدم الوضــوح فــي ذلــك، يتمثــل فــي كــون 
أ
ا

ن لم 
آ
القوى المشــتركة في المشــهد السياســي ال

تكــن تمتلــك برامــج اقتصاديــة واضحــة المعالــم 

نهــا 
أ
ا منــذ التغيــر فــي نيســان 2003، بمعنــى 

برامجهــا  ضمــن  اقتصاديــة  إشــارات  وضعــت 
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السياســية ولــم تضــع برامــج اقتصاديــة محــددة. 

الفلســفة  يحــدد  مــا  نجــد  لــم  التغيــر  فمنــذ 

القتصاديــة للدولــة، ســوى بعــض التوجهــات 

الســوق،  نظــام  ليــات 
آ
ا اعتمــاد  فــي  العامــة 

والدعــوات إلــى الخصخصــة ولكــن لــم يتضــح 

المــوروث،  هــذا  كل  مــع  التعامــل  يتــم  كيــف 
للــدور  إبعــاده الجتماعيــة والقتصاديــة،  فــي 

المجتمــع  حركــة  فــي  العــام  للقطــاع  المهيمــن 

قــرن ؟ كـثــر مــن نصــف 
أ
ا منــذ 

ن القتصــاد 
أ
زمــة ا

أ
 وممــا يســاهم فــي تفاقــم ال

مــراض 
أ
صــا اقتصــاد مشــوه ورث ا

أ
العراقــي هــو ا

مزمنــة تجلــت فــي الديــون الخارجيــة والبطالــة 

وعــدم تنــوع جوانبــه الهيكليــة واعتمــاده علــى 

حجــم  وارتفــاع  )النفــط(  واحــد  ريعــي  مصــدر 

مســاهمة  وتراجــع  الخدمــات  قطــاع  مســاهمة 

والصناعــة  كالزراعــة  اإلنتاجيــة  القطاعــات 

الســياحي. القطــاع  وإهمــال 

نموذجــه  وفشــل  العــام  القطــاع  هيمنــة   -

ي لتنمــو ا

إلــى وقــت قريــب ســار القتصــاد العراقــي ضمــن 

القطــاع  اعتمــدت  معينــة  اقتصاديــة  فلســفة 

المتغيــرات  حركــة  تحديــد  فــي  ساســا 
أ
ا العــام 

فــي  تذبــذب  مــع  العــراق،  فــي  القتصاديــة 

هميــة النســبية التــي احتلهــا هــذا القطــاع فــي 
أ
ال

قيــادة القتصــاد الوطنــي طيلــة الفتــرة التي تلت 

ن معظــم 
أ
فــرزت التجربــة ا

أ
عــام )8)9)(. لقــد ا

دون  كان  العــراق  فــي  العامــة  الشــركات  داء 
أ
ا

المســتوى المطلــوب، إذ تعانــي مــن انخفــاض 

وارتفــاع  اســتثماراتها  علــى  العائــد  نســبة  فــي 

لهــا  الحكومــي  الدعــم  كمــا شــكل  مديونيتهــا، 

ويعــود  الحكومــة.  موازنــات  علــى   
ً
ثقيــا  

ً
عبــا

ساســه إلــى تدنــي إنتاجيــة الشــركات 
أ
ذلــك فــي ا

العامــة وربحيتهــا بســبب انعــدام التنافســية فــي 

جــدران  وراء  الوطنــي  القتصــاد  انغــاق  ظــل 

حمائيــة فــي شــكل قيــود كمركيــة وغيــر كمركية، 

والتســويق  لإلنتــاج  العــام  القطــاع  واحتــكار 

فــي  الدولــة  تدخــل  إلــى  باإلضافــة  والتصديــر. 

سياســية  هــداف 
أ
ل العامــة  الشــركات  قــرارات 

واجتماعيــة. 

وإذا كان القتصــاد الحربــي قــد طبــع النشــاط 

القتصــادي خــال فتــرة الثمانينــات، فــان فترة 

فــرزت عوامــل التحــدي 
أ
التســعينات ومــا تاهــا ا

بالعقوبــات  متمثــا  العراقــي  لاقتصــاد  كبــر 
أ
ال

مــن الدولــي 
أ
القتصاديــة التــي فرضهــا مجلــس ال

بعــد احتــال العــراق للكويــت، ولن القتصــاد 

اإلنهــاك،  مــن  صــا 
أ
ا يعانــي  كان  العراقــي 

الشــريان  قطــع  قــد  القتصــادي  الحصــار  فــان 

ساســي والوحيــد الــذي كان يغــذي القتصــاد 
أ
ال

ل وهــو النفــط، وبذلــك تحــول 
أ
ويمــده بالحيــاة ا

لــكل  تــام  انهيــار  إلــى  القتصــادي  الركــود 

المنظومــة القتصاديــة للعــراق وكانــت ســنوات 

الساســيه  التحــول  نقطــة  تمثــل  التســعينات 
لــكل النشــاطات القتصاديــة باتجــاه التدهــور 
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فــرزت معظــم المشــاكل التــي يعاني منها 
أ
والتــي ا

ابتلعــت  ن 
أ
ا فبعــد  اليــوم،  العراقــي  القتصــاد 

الحتياطيــات  كل  اإليرانيــة  العراقيــة  الحــرب 

النقديــة للعــراق والتــي قــدرت بـــ0) مليــار دولر 

بمــا  مدينــا  العــراق  خرجــت 
أ
وا  ،(9(9 عــام 

يقــارب 2) مليــار دولر، فــان حــرب الكويــت 

دى إلــى زيــادة مديونيــة 
أ
والحصــار القتصــادي ا

العــراق الخارجيــة إلــى مــا يزيــد عــن 20) مليــار 

البنيــة  فــي  النهيــار  عــن  فضــا  تقريبــا  دولر 

وتوقــف  النفطيــة  الصناعــة  وتدهــور  التحتيــة 

اغلــب المنشــات اإلنتاجيــة الحكوميــة وتحــول 

صــل إلــى طبقــة 
أ
القطــاع الخــاص الضعيــف بال

مــن المســتغلين والمنتفعيــن مــن الظــروف غيــر 

وجدهــا الحصــار وبالتالــي عــدم 
أ
الطبيعيــة التــي ا

العــراق مــن  إنقــاذ  فــي  قدرتــه علــى المســاهمة 

القتصاديــة. المعانــاة  بعــض 

العالــم  عــن  والنعــزال  والحصــار  الحــروب  إن 

منــذ  العــراق  حكــم  الــذي  المركــزي  والنظــام 

)8)9)( ولغاية ) 2003 (، وبعد 2003 جاء 

الحتــال والنهــب والســلب والقتــل وفقــدان 

السياســي  النظــام  مــن والســتقرار وتذبــذب 
أ
ال

حيــان، 
أ
وضعــف الدولــة وغيابهــا فــي معظــم ال

دى إلــى تراجــع جميــع المؤشــرات القتصاديــة 
أ
ا

إلــى مســتويات تعتبــر  والبشــرية والجتماعيــة 

وطــئ بيــن دول المنطقــة.
أ
ال

وطفــت كل هــذه المشــاكل إلــى الســطح لمــرة 

واحــدة وبــدا الحديــث عــن البطالــة، التضخــم، 

الديون، انهيار البنية التحتية، الفســاد المالي 

لزامــا  وصــار  المشــاكل  مــن  وغيرهــا  واإلداري 

المؤقتــة والنتقاليــة وبعدهــا  علــى الحكومــات 

ن تضــع الحلــول لــكل هذه المشــاكل 
أ
الدائميــة ا

مــع مــا تواجهــه مــن تدهــور امنــي وعــدم اســتقرار 

سياســي وضعــف الجهــاز اإلداري الحكومــي.

- المنظور الجديد لالقتصاد العراقي

خيــر فــي العــراق كانــت هنــاك 
أ
 بعــد التغيــر ال

طبيعةتلــك  فــي  النظــر  إلعــادة  توجهــات 

يعنــي  بمــا   , الســابقة  القتصاديــة  الفلســفة 

محاولــة دمــج القتصــاد العراقــي فــي القتصــاد 

صياغــة  فــي  الســوق  ليــة 
آ
ا وترجيــح  العالمــي 

.
َ
عمومــا القتصاديــة  المتغيــرات  حركــة 

ن مــا يســاعد علــى هــذا التوجــه كــون القتصــاد 
أ
ا

القابليــة  ذات  القتصــادات  مــن  العراقــي 

ن هنــاك قطاعــات 
أ
العاليــة علــى التنويــع، إذ ا

كـثيــرة يمكــن العتمــاد عليهــا لتحقيــق النهضــة 

القتصاديــة وفــي مقدمتهــا القطاعيــن الزراعــي 

الطبيعيــة  المــوارد  فــي  وفــرة  مــع  والســياحي، 

والفوســفات  والكبريــت  كالنفــط  المتاحــة 

وعقانيــة  بكـفــاءة  اســتغالها  وإمكانيــة 

مــع  وطنيــة  صناعيــة  قاعــدة  اقتصاديةلبنــاء 

اعتمــاد سياســة نفطيــة تضمــن المــوارد الماليــة 

فــي تطويــر الصناعات التحويلية، وخاصة تلك 

هميــة النســبية فــي القتصاد 
أ
الصناعــات ذات ال

و 
أ
العراقــي ســواء مــن خــال ميزتهــا التنافســية ا
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فــي وفــرة مدخــات العمليــة اإلنتاجيــة محليــا 

ســمدة والكيماويــة 
أ
كالصناعــات اإلنشــائية وال

مــع  وغيرهــا  والغذائيــة  الزراعيــة  والصناعــات 

بنــاء قاعــدة واســعة مــن مرافــق خدمــات البنــى 

والجتماعيــة. منهــا  القتصاديــة  الرتكازيــة 

العراقــي  القتصــاد  هيكليــة  فــي  التنــوع  هــذا 

تيــة:
آ
ال الرئيســية  المحــاور  علــى  يســتند 

اإلمكانــات  مــن  وفــرة  وجــود   : الول  المحــور 

لغــرض  ســاليب 
أ
ا إيجــاد  تتطلــب  البشــرية، 

القتصاديــة. العمليــة  فــي  توظيفهــا 

بالصناعــات  الرتقــاء  كيفيــة  الثانــي:  المحــور 

خــاص,  بشــكل  والتحويليــة  عــام  بشــكل 

ســاليب 
أ
ا لمواجهــة  الكافــي  بالقــدر  وتحصينهــا 

التكـتــات  تعتمدهــا  التــي  المتلونــة  الحمايــة 

القتصاديــة العالميــة, عــاوة علــى اقتــراح نمــط 

الــذي يخــدم  ليــات العمــل المصرفــي 
آ
جديــد ل

. القطــاع 

والكشــف  الزراعــي  القطــاع  الثالــث:  المحــور 

عــن اإلمكانــات الكبيــرة التــي يمتلكهــا وكيفيــة 

مــن الغذائــي للعــراق, إذا 
أ
قدرتهــا علــى تحقيــق ال

مــا تــم اســتغال تلــك المــوارد لخدمــة عمليــه 

والحيوانــي. الزراعــي  اإلنتــاج 

يمتلكــه  ومــا  الســياحة  قطــاع  الرابــع:  المحــور 

لنشــاط  مائمــة  طبيعيــة  مــوارد  مــن  العــراق 

ســياحي واعــد مقرونــا بخزيــن هائــل مــن مواقــع 

المختلفــة  العــراق  مناطــق  فــي  والتــراث  ثــار 
آ
ال

مــع نشــاط متميــز فــي الســياحة الدينيــة، كل 

ذلــك يضمــن نشــاط ســياحي لــو تــم اســتغال 

هــذه اإلمكانيــات بكـفــاءة وبسياســة اقتصاديــة 

ناضجــة. 

الــذي  الخدمــات  قطــاع  الخامــس:  المحــور 

يعــد محــور النهــوض التنمــوي فــي تعاملــه مــع 

اســتثمر ضمــن  لــو  فيمــا  خــرى، 
أ
ال القطاعــات 

العراقــي.  لاقتصــاد  العامــة  الحركــة 

هــذه  تحليــل وحســاب  فــي  الدخــول  ولغــرض 

اإلمكانــات، لبــد مــن اســتنباط مؤشــرات حــول 

همالتحديــات التــي تجابــه القتصــاد العراقــي، 
أ
ا

خذيــن 
آ
ا للتحليــل،  ساســا 

أ
ا اعتمادهــا  لغــرض 

بنظــر العتبــار مــا حصــل مــن مســتجدات علــى 

المســتوى الوطنــي والعالمــي. 

ـ تحديات القتصاد العراقي

ثــاث  إلــى  التحديــات  هــذه  تصنيــف  يمكــن 

رئيســية؛ مجموعــات 

واإلداريــة،  القتصاديــة  التحديــات  الولــى؛ 

تيــة:
آ
ال الرئيســية  الجوانــب  فــي  وتتمثــل 

وســيادة  الســلعي،  اإلنتــاج  عمليــة  •تباطــؤ 

علــى  اعتمــاده  فــي  الريعــي  القتصــاد  ظاهــرة 

النفــط كمــورد وحيــد فــي تمويــل ميزانيــة الدولة.

رجحــان  فــي  الدولــة  موازنــة  •اختــال 

كبيــرة  وبنســبة  التشــغيلية  التخصيصــات 

الســتثمارية بالتخصيصــات  مقارنــة 

والموروثــة  المتراكمــة  العاليــة  •المديونيــة 

مــن  كـثــر 
أ
با تقــدر  والتــي  الســابق  النظــام  مــن 
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20)مليــار دولر فضــا عــن مبالــغ تعويضــات 

مليــار   200 إلــى  تصــل  التــي  الكويــت  حــرب 

دولر. 

تركــز  فــي  ومكانيــا  قطاعيــا  التنميــة  •ثنائيــة 

الســتثمار فــي مناطــق ونشــاطات معينــة دون 

خــرى وبمــا انعكــس علــى تفــاوت فــي مســتويات 
أ
ا

المعيشــة وتقديــم الخدمــات بيــن مناطــق البلــد 

ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن مشــاكل اجتماعيــة 

واقتصاديــة وبيئيــة متنوعــة.

الحكومــي  اإلداري  الجهــاز  كـفــاءة  •انخفــاض 

مــع  والمالــي  اإلداري  الفســاد  ظاهــرة  وتفشــي 

ذات  والتقليديــة  اإلداريــة  ســاليب 
أ
ال ســيادة 

النزعــة البيروقراطيــة والمعتمــدة علــى قوانيــن 

وتشــريعات ل تتــاءم والواقــع الجديــد للعــراق. 

فــي  تتمثــل  وسياســية  امنيــة  تحديــات  ثانيــا؛ 

منــي والســتقرار السياســي في ترســيخ 
أ
الوضــع ال

الامركزيــة  علــى  قائمــة  جديــدة  عمــل  ليــات 
آ
ا

والديمقراطيــة والشــفافية، بعــد ســنوات طويلــة 

مــن المركزيــة والشــموليةفي ادارة الدولــة.

ثالثــا؛ تحديــات اجتماعية-ســلوكية تتجلــى فــي 

اتكاليــة اإلنســان العراقــي علــى الدولةوســيادة 

ظاهــرة اإلســراف والامبــالة فــي التعامــل مــع 

المــال العــام، مــع تدنــي مســتويات المعيشــة 

البشــرية. التنميــة  بمؤشــرات 

- رؤى مستقبلية

هيكلــه  فــي  متنــوع  عراقــي  اقتصــاد  قامــة 
أ
ا

داءهالوظيفــي لخدمــات 
أ
اإلنتاجــي ومقتــدر فــي ا

البنــى الرتكازيــة المجتمعيــة منهــا والقتصادية 

مــع بنــاء ســلوك اجتماعــي قائــم علــى الحــرص 

ذلــك  كل  الوطــن،  وحــب  الوقــت  واحتــرام 

وفــق  علــى  متقــدم  معيشــي  بمســتوى  مقتــرن 

كـفــؤة  إدارة  مــع  البشــرية  التنميــة  مؤشــرات 

مــا  المــوارد  مــن  يمتلــك  اقتصــاد  فــي  للمــوارد 

المتقدمــة.  الــدول  ركاب  فــي  للســير  يؤهلــه 

- السياسات التنموية المقترحة

منظور فلسفي:

موقعالقتصــاد  استشــراف  فــي  اإلمعــان  عنــد 

م القتصــاد العالمي،يمكــن 
ّ
العراقــي ضمــن ســل

عليــه  يطلــق  بمــا  العراقــي  القتصــاد  وضــع 

اقتصــاد البلــدان الناميــة، وبالتالــي نطلــق عليــه 

النامــي فهــو يخــرج مــن خانــة الــدول المتقدمــة 

الــدول المتخلفــة، كونــه  ول ينزلــق فــي خانــة 

وإن  النفطيــة،  الــدول  مجموعــة  ضمــن  يقــع 

عــن  منفــردة  خصوصيــة  المجموعــة  لهــذه 

بقيــة القتصــادات الناميــة لمــا تتمتــع بــه مــن 

الماليــة.  الوفــرة  وبالتالــي  النفطيــة  الوفــرة 

لــم  الحديثــة  العراقيــة  الدولــة  ســيس 
أ
تا ومنــذ 

التــي  المقاربــات  العراقــي  القتصــاد  يشــهد 

خــرى، 
أ
توافــرت عليهــا القتصــادات النفطيــة ال

وماليزيــا  الخليــج  دول  اقتصــادات  وخاصــة، 

بنقــل  مطالبــون  فنحــن  وبالتالــي  مثــا، 

ولويــات البلــدان 
أ
القتصــاد العراقــي إلــى ســلم ا
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اقتصــاد  الــى  الولــوج  خــال  المتقدمة،مــن 

المعرفــة وتوظيــف القــدرات الماليــة التــي يتمتــع 

فضــل 
أ
بهــا القتصــاد العراقــي فــي التوظيــف ال

 عــن الفســاد وعــن الهــدر والتبذيــر وفــي 
ً
بعيــدا

مجــالت نســتطيع مــن خالهــا تنميــة المجتمــع 

واحــد.  ن 
آ
ا فــي  والقتصــاد 

المطلوب:

مــن  إســتراتيجية  خطــط  وضــع  مــن  لبــد   •

كل  فــي  العراقــي  بالقتصــاد  النهــوض  نها 
أ
شــا

المتغيــرات القتصاديــة الكليــة، وبالــذات فــي 

القطاعــات اإلنتاجيــة والقطاعــات الســاندة لهــا. 

ونقصــد مــن ذلــك ان تكــون هنــاك خطــة كليــة 

اســتراتيجي  تخطيــط  علــى  تســتند  خمســية، 

هــذه  فــإن  ذلــك  الــى  إضافــة  المــدى.  بعيــد 

سياســات  تعقبهــا  القتصاديــة  السياســات 

اقتصاديــة قطاعيــة ،اي هنــاك خطــة اقتصادية 

للقطــاع  اقتصاديــة  وخطــة  الصناعــي  للقطــاع 

الزراعــي والقطــاع الخدمــي وغيــره مــن قطاعــات 

ن تتبنــاه 
أ
القتصــاد الوطنــي، وهــذا مــا يمكــن ا

العراقــي. التخطيــط  وزارة 

الهيــكل اإلنتاجــي  فــي  تنــوع  •الســعي إليجــاد 

لاقتصــاد العراقــي ممــا يتطلبتحريــر القتصــاد 

من التبعية الكاملة إليرادات النفط من خال 

اإلنتاجيــة  القطاعــات  وبنــاء  تصميــم  إعــادة 

خــرى، وخاصــة قطاعــي الصناعــة التحويليــة 
أ
ال

والزراعــة مــع تنشــيط الســياحةوتفعيل دورهــا 

اإلنتــاج  تعظيــم  فــي  كبيــر  بشــكل  لتســاهم 

المواطــن. المحلــي وزيــادة دخــل 

حــداث 
أ
•اعتمــاد سياســة تنمويــة قائمــة علــى ا

تــوازن تنمــوي، فــي بعديــه القطاعــي والمكاني، 

والموقعيــة  الفنيــة  الكـفــاءة  علــى  يســتند 

لاســتثمار:

 - الكـفــاءة الفنيــة بمؤشــرات اقتصادية-ماديــة 

ربــاح 
أ
مباشــرة كالتكاليــف والعوائــد ومــن ثــم ال

التــي يحققهــا المســتثمر؛

اقتصاديــة  بمؤشــرات  الموقعيــة  الكـفــاءة   -  

بمجموعــة  تنعكــس  اجتماعــي  بعــد  ذات 

المناطــق  تنميــة  علــى  العتباراتالقائمــة  مــن 

 Growth-( للنمــو  المؤهلــة  والقطاعــات 

(Oriented Development Strategy

المكانيــة  الموازنــة  إســتراتيجية  باعتمــاد 

. ر ســتثما لا

هذه السياســة بقدر ما تضمن اكـتشــاف الفرص 

الســتثمارية الجديــدة واإلمكانــات المتاحــة فــي 

نهــا فــي الوقــت نفســه تســهم 
أ
مناطــق الدولــة، فا

فــي ديمومــة واســتدامة النهــج التنموي وتســريع 

وتقليــل  المناطــق  هــذه  فــي  النمــو  معــدلت 

الهجــرة منهــا الــى المــدن الكبــرى، وهــذا بــدوره 

 Spatial( يــؤدي الــى تقليـــــل الفــــوارق المكانيــة

ضمانــا   ،)  Economic Differentials

الســكان  جميــع  الــى  التنميــة  ثمــار  إليصــال 

وعــدم تركيزهــا علــى شــرائح اجتماعيــة معينــة او 

ضمــن مناطــق منتخبــة فــي ظــرف زمانــي معيــن.

•إعــادة هيكلــة القتصــاد العراقــي فــي تنشــيط 
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جنبــي، وإعــادة 
أ
القطــاع الخــاص، الوطنــي وال

الثقــة لــه بعــد ســنوات طويلــة مــن عــدم الثقــة 

بيــن الدولــة والمســتثمر، مــن خــال الولــوج 

الجــاد والحقيقــي فــي نظــام الســوق مــع وضــع 

النظــام  تركــة  مــن  التدريجــي  النتقــال  ليــات 
آ
ا

فــي  ومقننــة  مدروســة  خطــوات  وفــق  العــام 

القتصــاد  إدارة  وفــي  والقوانيــن  التشــريعات 

الوطنــي. 

مــوال 
أ
ال رؤوس  القتصادييــن  بعــض  يقــدر 

مليــار   (0 مــن  كـثــر 
أ
با الخــارج  فــي  العراقيــة 

دولر وإذا مــا تمكنــت الحكومــة العراقيــة مــن 

مــوال او جــزء منهــا الــى الســوق 
أ
جــذب هــذه ال

بصــوره  يســاعد  ســوف  ذلــك  فــان  العراقيــة 

وبــدء  القتصــادي  النشــاط  دعــم  فــي  كبيــره 

ان  يجــب  انــه  كمــا  القتصــادي  النمــو  مرحلــه 

رؤوس  العراقيــة  الحكومــة  سياســات  تشــجع 

الخليــج  دول  مــن  خصوصــا  العربــي  مــوال 
أ
ال

جنبيــة لاســتثمار 
أ
مــوال ال

أ
العربــي و رؤوس ال

تفعيــل  خــال  مــن  وذلــك  العــراق،  فــي 

جنبــي وتقديــم الضمانــات 
أ
قانــون الســتثمار ال

رضيــة 
أ
ال وتهيئــة  للمســتثمرين  المطلوبــة 

المناســبة لاســتثمار مــن خــال زيــادة الوعــي 

المالــي والمصرفــي وفتــح المزيــد مــن المصــارف 

وراق 
أ
لــا العــراق  ســوق  دور  وتفعيــل  الكبــرى 

لذلــك. المطلوبــة  القوانيــن  وإصــدار  الماليــة 

نجــاح  بمــدى  كيــد، 
أ
بالتا مرتبــط،  ذلــك  ان 

الــذي  الخارجــي  الســتثمار  جلــب  فــي  الدولــة 

الحديثــة...  واإلدارة  المتطــورة  التقنيــة  يعنــي 

وكانــت الحكومــة قــد شــرعت قانــون الســتثمار 

رقــم )3)( لســنة )200 والتعديــات الاحقــة 

عليه، وخاصة في شهر ت)/2009، وضعت 

والضمانــات  والمتيــازات  الحوافــز  كل  فيــه 

التــي يطمــح لهــا المســتثمر، لكــن اإلجــراءات 

عاقــت تنفيــذ هــذا القانون. لذلك 
أ
البيروقراطيــة ا

طريقــة  لستشــفاف  محــاولت  هنــاك  كانــت 

تعاطــي مختلفــة تمامــا مــع الســتثمار الخارجــي 

الحكوميــة  البيروقراطيــة  عــن  ى 
أ
تنــا بحيــث 

بــكل تفصياتهــا وتدخاتهــا مــع جهــد خارجــي 

فــي التحــرك الــى المواطــن المختلفــة لاســتثمار 

علميــة  بطريقــة  عليهــم  المشــروعات  وعــرض 

»النافــذة  ســلوب 
أ
ا اعتمــاد  ومنهــا  ومجديــة، 

الواحــدة، وإنشــاء المكاتــب الخارجيــة وبــذل 

كبــر فــي تســويق الفــرص الســتثمارية 
أ
الجهــد ال

إليــه  اتجهــت  مــا  وهــو  بالبــاد،  المتوفــرة 

إقامــة  مــن  خيــرة 
أ
ال الســنوات  فــي  الحكومــة 

مختلفــة  مناطــق  فــي  الســتثمارية  المؤتمــرات 

همهــا عمــان، لنــدن فــي عــام 
أ
مــن العالــم ) مــن ا

عــام 2009). فــي  نيويــورك  ومؤتمــر   2008

•التنســيق بيــن السياســتين الماليــة والنقديــة 

لصالــح  الدولــة  لموازنــة  التــوازن  إعــادة  فــي 

النفقــات  حســاب  علــى  الســتثماري  البرنامــج 

المشــاريع  ن 
أ
ا اعتبــار  علــى  التشــغيلية، 

عجلــة  تحــرك  التــي  هــي  الن  الحكوميــة 
القتصــاد وتشــكل معظــم اإلنفــاق الســتثماري 
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الوضــع  هــذا  ن 
أ
ا ــف.  والوظائـ الفــرص  وتخلــق 

لدينــا  يتوفــر  حتــى  يســتمر  ســوف  المختــل 

قطــاع خــاص قــادر وفاعــل إضافــة إلــى انســياب 

جنبيــة إلــى شــرايين 
أ
الســتثمارات المحليــة وال

القتصــاد الوطنــي... لكيــا تصــل الدولــة ومــع 

تناقــص حجــم الســتثمار فيهــا إلــى حالــة مــن 

النكمــاش القتصــادي وتقلــص المــوارد بحيــث 

التزاماتهــا. دفــع  فيــه  تســتطيع  ل 

لقــد حققــت السياســة الماليــة بعــض المنجــزات 

إذ  القتصاديــة،  اإلصاحــات  صعيــد  علــى 

برامــج  علــى  الفيدراليــة  الموازنــات  تركــزت 

لتوزيــع  سياســة  ورســم  القتصــادي  اإلصــاح 

وفــق  المختلفــة  القطاعــات  علــى  المــوارد 

لســتراتيجيه 
أ
ولويــات محــددة ، وتقــوم هــذه ا

أ
ا

علــى تشــجيع الســتثمار الخــاص وتطويــر هــذا 

باإلضافــة  المحلــي  و 
أ
ا جنبــي 

أ
ال ســواء  القطــاع 

إلــى تخفيــض الدعــم علــى المشــتقات النفطيــة 

والمــواد الغذائيــة وبالمقابــل قامــت بتخصيــص 

شــبكة  ضمــن  الواســعة  للقطاعــات  رواتــب 

تلــك  مــن  وبالرغــم  الجتماعيــة،  الحمايــة 

اليجابيــات لكــن هنالــك الكـثيــر مــن الســلبيات 

الذيــن  الماليــة  السياســة  صنــاع  تواجــه  التــي 

دعــوا وزارة الماليــة إلــى تنســيق الجهــود وإتبــاع 

البنــك  سياســة  مــع  تنســجم  ماليــة  سياســة 

عطــاء 
أ
ا فــي  تتمثــل  والتــي  النقديــة  المركــزي 

الممــول  باعتبــاره  النفــط  لقطاعــات  ولويــة 
أ
ا

فــي  العامــة  والخدمــات  والكهربــاء  الوحيــد 

يتطلــب  وهــذا  للدولــة)))،  العامــة  الموازنــة 

حــول  القائــم  الجــدل  بإنهــاء  اإلســراع  ضــرورة 

ساســي 
أ
ال الممــول  والغــاز  النفــط  قانــون 

الوطنــي. لاقتصــاد 

ويحتــاج القتصــاد العراقــي إلــى ترتيــب جديــد 

مفصــل  تحليــل  ضــوء  فــي  تطــوره  ولويــات 
أ
ل

والقتصــادي  الجتماعــي  اإلنمــاء  لمشــروعات 

والتــي تــرى إنهــا تركــز علــى المــدى المتوســط فــي 

تحقيــق الســتقرار المالــي بعــد نجــاح الســلطة 

النقديــة فــي تحقيــق الســتقرار وتحقيــق النمــو 

الهيكلــي  الختــال  وتعديــل  القتصــادي 

مــن  ذلــك  تــم  إذ  البطالــة)2)  معــدل  وخفــض 

تحــاول  جديــدة  انفاقيــة  سياســات  خــال 

الســتفادة مــن الخبــرات الموجــودة فــي البلــد 

الصحيحــة  الماليــة  السياســة  إلــى  للوصــول 

تعــوق عمــل  التــي  خــرى 
أ
ال المشــاكل  ، ومــن 

معالجتهــا  يجــب  والتــي  الماليــة  السياســة 

هــي)3):-

- تطويــر القطاعــات القتصاديــة غيــر النفطيــة 
أ
ا

مــن  اقتصــاد متنــوع ومتــوازن  لخلــق   ً تمهيــدا 

المحليــة  الحاجــة  ســد  فــي  يســاعد  ن 
أ
ا شــانه 

. الماليــة  المــوارد  وتنويــع 

ساســيان 
أ
ب- الفقــر والبطالــة يشــكل عائـقــان ا

تفاقــم  يزيــد  ومــا   ، القتصــادي  النمــو  مــام 
أ
ا

هــذه الظاهــرة التشــوهات المســتمرة فــي ســوق 

برزهــا قلــة فــرص العمــل .
أ
العمــل وا

والمالــي  اإلداري  الفســاد  ظاهــرة  تفاقــم  ج- 
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اإلصــاح  معوقــات  ابــرز  مــن  صبحــت 
أ
ا والتــي 

يــؤدي  شــكاله 
أ
ا بــكل  فالفســاد   ، القتصــادي 

. الوطنيــة  الثــروة  تبديــد  إلــى 

مــن 
أ
د- تســوية النزاعــات الداخليــة واســتعادة ال

هيــل 
أ
والســتقرار والتقــدم فــي عمليــة إعــادة التا

البنــى  إصــاح  خــص 
أ
بال الشــاملة  والتنميــة 

. القتصاديــة  الهيــاكل  التحتيــة وتحديــث 

علــى   ً عبــا  الخارجــي  العــام  الديــن  يشــكل  هـــ 

هــذا  ضخامــة  بســبب  النقديــة  السياســة 

ثيــره المباشــر علــى الميزانيــة العامــة 
أ
الديــن وتا

خص جانب التعويضات إذ يتم استقطاع 
أ
وبال

مــا مقــداره )% مــن إيــرادات النفــط العراقــي مــن 

اجل تعويض الكويت ، وتشــكل هذه النســبة 

ســعار عبــا ً ثقيــا ً فــي ظــل 
أ
فــي ظــل ارتفــاع ال

الــى  العــراق  توصــل  ورغــم  الحاليــة.  الظــروف 

التفــاق مــع دول نــادي باريــس علــى تخفيــض 

مــر الــذي التزمــت 
أ
الديــون بنســبه 80% وهــو ال

ان  إل  باريــس،  نــادي  خــارج  خــرى 
أ
ا بــه دول 

التعويضــات  وحجــم  العراقــي  الديــن  حجــم 

حتــى بعــد إســقاط هــذه النســبة يبقــى مرتفعــا 

جــدا نســبة الــى حجــم الناتــج القومــي اإلجمالــي 

للعــراق.

عبــاء 
أ
ان حجــم المديونيــة المرتفعــة يعنــي ان ا

هــو  مرتفعــا  المديونيةســيكون  هــذه  خدمــة 

عبــاء تتمثــل بالفوائــد المدفوعــة 
أ
خــر وهــذه ال

آ
ال

وهــي  الديــن،  تســديد  قســاط 
أ
وا الديــون  علــى 

إيــرادات  مــن  نســبة  اقتطــاع  خــرى، 
أ
ا بعبــارة 

توجيههــا  المفتــرض  مــن  كان  التــي  الدولــة 

طــراف 
أ
نحــو خدمــة المواطــن وتقديمهــا الــى ال

الخارجــي  الديــن  يعتبــر  ولذلــك   ، الدائنــة 

هــم المشــاكل او المعوقــات التــي تقــف 
أ
احــد ا

يجــب  والتــي  العراقــي  القتصــاد  نمــو  بوجــه 

معالجتهــا بشــكل نهائــي وبمــا يمكــن القتصــاد 

نفاســه وتحقيــق التراكــم 
أ
العراقــي مــن اســتعادة ا

فــي  ســاس 
أ
ال العنصــر  يعــد  الــذي  ســمالي 

أ
الرا

. الدخــل  توليــد  وبالتالــي  الســتثمار  زيــادة 

إذ  الوطنــي«،  القتصــاد  بـــ »إدارة  الهتمــام   •

فــي  تكمــن  ل  العراقــي  القتصــاد  مشــكلة  ن 
أ
ا

فــي  خطــر، 
أ
ال وهــي  وإنمــا،  الماليــة  المــوارد 

إدارة هــذه المــوارد بكـفــاءة ونزاهــة. ان مــا يدركه 
اغلــب القتصاديــون هــو ان اإلصــاح اإلداري 

الضــروري فــي العــراق ل يمكــن ان يتــم خــال 

مــن  العديــد  يتطلــب  بــل  نســبيا  فتــرة قصيــرة 

واإلجــراءات  الجهــد  مــن  والكـثيــر  الســنوات 

إحــال  مــن  والتمكيــن  القــدرات  بنــاء  فــي 

مرافــق  إدارة  فــي  والنزيهــة  الكـفــوءة  العناصــر 

الدولــة المختلفــة مــع إعــادة النظــر فــي القوانيــن 

مرحلــة  تواكــب  تعــد  لــم  التــي  والتشــريعات 

التغيــر فــي العــراق مرحلــة الامركزيــة اإلداريــة 

والــدور المتنامــي للســلطات المحليــة فــي إدارة 

شــؤونها.

•تغييــر ســلوك اإلنســان العراقــي باتجــاه إدراك 

هميــة الوقــت والمــوارد المتاحــة فــي إحــداث 
أ
ا

نــه عامــل مهــم فــي تنميــة 
أ
التنميــة والشــعور با
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علــى  اعتمــاده  فــي  التكاليــة  عــن  بعيــد  البلــد 

الدولــة فــي توفيــر كل مــا يحتاجــه فــي حياتــه 

اليوميــة، بمــا فــي ذلــك معالجــة تفشــي ظاهــرة 

الدولــة  مفاصــل  فــي  واإلداري  المالــي  الفســاد 

العــام  المــال  علــى  والمحافظــة  المختلفــة، 

الجــاد  الدولــة  ســعي  مــع  البيئــة،  ونظافــة 

لتقليــل التفــاوت فــي مســتويات المعيشــة بيــن 

المختلفــة. ومناطقالعــراق  المجتمــع  شــرائح 

 

- المنظور الستراتيجي للسياساتالمقترحة

ان المنظور الستراتييجي لاصاح القتصادي 

ن عمليــة إعــادة اعمــار 
أ
فــي العــراق يســتند علــى ا

الرتبــاط  شــديدة  العراقــي  القتصــاد  وإنعــاش 

ربعــة عوامــل هــي: العوائــد النفطيــة، الديــون 
أ
با

ومضمــون  الحــرب  وتعويضــات  الخارجيــة 

لحــل  المطروحــة  القتصاديــة  اإلســتراتيجية 

المرحلــة  فــان  كيــد، 
أ
وبالتا البنيويــة.  زمــة 

أ
ال

القادمــة فــي العــراق هــي مرحلــة بنــاء القتصــاد 

عــن  تنقطــع  ل  جديــدة  ســس 
أ
ا علــى  الوطنــي 

الماضــي ولكنهــا تحديــث لــه بمــا يتــاءم وعصــر 

العولمــة ونظــام الســوق، انهــا مرحلــة تصــارع 

فــكار ولكــن هــذه المــرة ســيكون لاقتصــاد 
أ
لا

عنصــر الســبق فيهــا.

ساسيات الستراتيجية)4)
أ
- ا

ان اعتمــاد اقتصــاد ســوق فــي عمليــة اإلصــاح 

قناعــات  مــن  تنطلــق  ان  يفتــرض  القتصــادي 

مســبقة، ذات طابــع إيديولوجــي، فــي اعتمــاد 

ليــة 
آ
وا القتصــادي  للنشــاط  محــورا  الســوق 

بتضييــق  تؤمــن  إذ  وهــي  المــوارد،  لتوجيــه 

تعطــي  القتصــادي،  الدولــة  لــدور  جــذري 

للقطــاع  القتصاديــة  السياســات  فــي  ولويــة 
أ
ال

جنبيــة 
أ
ال الســتثمارات  واجتــذاب  الخــاص 

اعتمــاد  مــع  الجنســية  متعديــة  والشــركات 

اإلفصــاح  إلــى  الحاجــة  ودون  الخصخصــة. 

العراقــي  القتصــاد  إخضــاع  بــات  حيانــا، 
أ
ا

المديونيــة  النهــج شــرطا لتخفيــف عــبء  لهــذا 

»معونــة«  علــى  والحصــول  الثقيــل  الخارجيــة 

الــدول والمؤسســات الدوليــة بــل وحتــى ثمــن 

للولــوج فــي عضويــة منظمــة التجــارة العالميــة 

إطــاق  تبريــر  المعتــاد  ومــن   (((.(  WTO(

العنــان للســوق بالقــول إن الحريــة القتصاديــة 

شــرط لزم للديمقراطيــة السياســية. ومــع اإلقــرار 

بذلــك كلــه، فــان خصوصيــة القتصــاد العراقــي 

التجــاه.  هــذا  فــي  الســير  فــي  نــي 
أ
التا تتطلــب 

مــن المؤكــد ان سياســات الدولــة القائمــة علــى 
هيمنــة القطــاع العــام لــم تحقــق للعــراق التطــور 

مــن  كـثــر 
أ
ا طيلــة  فشــلها  ثبتــت 

أ
وا المنشــود 

ثــاث عقــود ســابقة، ولكنهــا فــي ذات الوقــت 

رســخت تقاليــد فــي العمــل بمؤسســات الدولــة 

والمجتمــع ليــس مــن الســهولة تجاوزهــا بمــا فــي 

ذلــك تقاليــد العمــل اإلنتاجــي، التــي ل تتــاءم 

الخــاص. الســتثمار  وخصائــص 

مــن  حالــة  يشــهد  التطبيــق  ان  الواقــع،  وفــي 
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الندهــاش ففــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه نظــم 

ســمالي وتدعــو الــى ضــرورة تدخــل 
أ
القتصــاد الرا

ميــم، كمــا حــدث 
أ
الدولــة وتقــوم بعمليــات التا

والنكليــزي،  مريكــي 
أ
ال القتصادييــن  فــي 

زمــة 
أ
ال لمواجهــة  المثــال،  ســبيل  علــى 

ســمالي 
أ
الرا العالــم  اجتاحــت  التــي  الماليــة 

الــى  الناميــة  الــدول  تســعى  عــام 2008،  فــي 

خصخصــة اقتصاداتهــا وفــي هــذه مفارقــة كبيــرة 

يجــب التوقــف عندهــا فــي حالــة تبنــي عمليــة 

 . لخصخصــة ا

مابيــن  يوفــق  ان  يجــب  الدولــة  دور  ان 

ذلــك  عــدا  فيمــا  والكـفــاءة  العدالــة  اعتبــارات 

فــي  يدخــل  ان  الخــاص  للقطــاع  يمكــن  ل 

الدولــة،  دور  واســتكمال  تعزيــز  مجــالت 

ليســا  همــا  الخــاص  والقطــاع  العــام  فالقطــاع 

مــن  ساســيتان 
أ
ا دعامتــان  همــا  بــل  خصميــن 

جــواء 
أ
دعائــم القتصــاد الوطنــي، وان تهيئــة ال

المفتــاح  بمثابــة  يعــد  ليتعايشــا  الصحيحــة 

ساســي لنجاحهمــا فــي قيــادة عمليــة التنميــة 
أ
ال

البيئــي  القتصاديــة والجتماعيــة ذات اإلطــار 

إذا  هــذا  المســتديمة،  بالتنميــة  يعــرف  مــا  او 

خذنــا بنظــر العتبــار الــى ان هنــاك مؤشــرات 
أ
ا

ودلئــل تشــير الــى اتجــاه تقويــة دور الدولــة فــي 

ســمالية وعلــى وجــه الخصــوص فــي 
أ
النظــم الرا

الــدول المتقدمــة صناعيــا فــي توجيــه شــركاتها 

. وخارجيــا  داخليــا 

- الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 التوجــه الجديــد الــذي يفتــرض ان يعتمــد فــي 

بيــن  المزاوجــة  او  الجمــع  عمليــة  هــو  العــراق 

ســمالي، 
أ
النشــاطين العــام والخــاص فــي نظــام را

ة او 
أ
يمكن ان يكون الجمع على مســتوى منشــا

مشــروع او قطاعات او القتصاد ككل وحســب 

ودخــل  نفــذ   
أ
المبــدا هــذا  حالــة.  كل  دراســة 

بهــا  التــي مــرت  التجــارب  فــي بعــض  التطبيــق 

وظهــر  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  الــدول 

كـثــر وضوحــا بعــد ســقوط النظــام الشــتراكي، 
أ
ا

حيــث ســاد نظــام الســوق، وان كان بدرجــات 

ان  كمــا  التجــارب.  هــذه  معظــم  متفاوتــة، 

والديمقراطيــة  الحريــة  تنشــد  التــي  مريــكا، 
أ
ا

مــن  لهــا  لبــد  كان  ســمالية، 
أ
الرا معقــل  وهــي 

العالميــة  زمــة 
أ
ال عصــف  بعــد  الدولــة  تدخــل 

وانهيــار مبــادئ )ادم ســمث وكارل ماركــس (.

كيــد ان عمليــة الجمــع او المزاوجــة بيــن 
أ
 بالتا

النظاميــن، العــام والخــاص، يطبــق بدرجــات 

القيادةبهــذه  لمــن  امــا  الــدول،  بيــن  متفاوتــة 

يعتمــد،  ذلــك  فــان  ؟  مــن  وبيــد  البلــدان 

النظــام  طبيعــة  علــى  الحــال،  وبطبيعــة 

القتصــادي الســائد فــي هــذه الدولــة والمســار 

ففــي  فيــه.  اإلنتــاج  عناصــر  لملكيــة  التاريخــي 

الخــاص  القطــاع  ضعــف  نجــد  حيــث  الــدول 

القطاعــات  نحــو  الســتثمار  فــي  وتوجــه  فيهــا 

ضعيفــة اإلنتاجيــة مثــل الخدمــات والعقــارات 

علــى  العتمــاد  كان  المتخلفــة،  والتقنيــات 

وإمكانياتــه  مؤسســاته  فــي  العــام  القطــاع 
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الماليــة. فــي حيــن ان تاريــخ القطــاع الخــاص 

ســمالية يختلــف تمامــا لمــا يمتلكــه 
أ
للبلــدان الرا

مــن مؤسســات عماقــة منهــا عابــرات القــارات 

نظمــة وتقنيــات 
أ
وشــركات النفــط والتــي تمتلــك ا

التاريخــي  الــدور  امتلكــت  ومتجــددة  حديثــة 

ن درجــة فعاليــة 
أ
فيمــا بلغتــه هــذه البلــدان. إي ا

بلــد  الخــاص تعتمــد علــى ظــروف كل  القطــاع 

نظمتــه.
أ
ا واختــاف 

 وتحقيقــا علــى ذلــك يمكــن القــول انــه ل يمكــن 

للقطــاع الخــاص، فــي العــراق مثــا، ان يلعــب 

نفــس الــدور الــذي لعبــه ويلعبــه، حاليــا، فــي 

مرحلــة  وخــال  بــد  ل  إذ  ســمالية، 
أ
الرا الــدول 

زمنيــة معينــة، مــن قيــام العمليــة القتصاديــة 

مــن  بــدل  وبقيادتــه،  العــام  القطــاع  قبــل  مــن 

ضيــاع المــوارد وفقــدان الزمــن مــع قطــاع محلــي 

غيــر مؤهل،حاليــا، للقيــام بهــذا الــدور.

او  بطريقــة  تحــاول  العالــم  دول  معظــم  ان 

العامــة  الخدمــات  غالبيــة  فــي  التحكــم  خــرى 
أ
ا

مــن 
أ
ساســية فــي دولهــا كالدفــاع القومــي وال

أ
ال

الداخلــي وإدارة المرافــق العامــة ....الــخ، وهــو 

وهــذه   ،200( العراقــي  فيالدســتور  جــاء  مــا 

خدمــات حيويــة. وان الكـثيــر مــن دول العالــم 

المطلــوب  دنــى 
أ
ال الحــد  تجــاوزت  قــد  الثالــث 

فــي اإليفــاء بحاجــات مواطنيهــا مــن الخدمــات 

ساســية والكـثيــر ذهــب إلــى 
أ
العامــة والســلع ال

صبــح يتحكــم فــي خدمــات 
أ
ابعــد مــن ذلــك فا

بضعــف  المعروفــة  او  ساســية 
أ
ال غيــر  الســلع 

الربحيــة او الســيطرة القتصاديــة او السياســية 

ان  مــن  العتقــاد  جــاء  لقــد  معــا.  الثاثــة  او 

ضــرورة  والســلع  الخدمــات  لبعــض  الملكيــة 

فــي  العامــة وهنــاك حــالت عديــدة  للمصلحــة 

ســباب 
أ
دول كـثيــرة ل توجــد فيهــا تبريــرات او ا

خــر يجــب 
آ
وجيهــة لهــذه الملكيــة. ومــن جانــب ا

الكـثيــر  اســتثمارات  ان  نذكــر  ان  يفوتنــا  ل  ان 

البنيــة  فــي مشــاريع  الثالــث  العالــم  مــن دول 

القومــي  الدخــار  طريــق  عــن  جــاءت  التحتيــة 
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دورا  لعبــت  والتــي  الخارجيــة  المســاعدات  او 

ساســيا فــي تنميــة هــذه الــدول.
أ
ا

 إل ان التوســع والتعمــق فــي قطاعــات الدولــة 

عنــه  تنتــج  وضوابــط  جــدوى  بــدون  العامــة 

فــي  كـثيــرة،  اقتصاديــة  واختــالت  مشــاكل 

حيــن ان للقطــاع الخــاص دورا مهمــا ومطلوبــا 

ن 
أ
فــا لذلــك  الوطنــي،  القتصــاد  نشــطة 

أ
ا فــي 

تنميتــه بخطــوات موزونــة وتدريجيــة وصحيحــة 

القتصاديــة  التنميــة  لعمليــة  إكمــال  هــي 

فــي  المطلــوب  لــدوره  وإنضــاج  والجتماعيــة، 

البلــد.  فــي  التنميــة  قيــادة 

ان مــن الضــروري ان تتخلــي الدولــة، وبمــرور 

النشــاطات والمهــام  مــن  المزيــد  عــن  الزمــن، 

العــبء  الخــاص وبمــا يخفــف  القطــاع  لصالــح 

هــذا  توفيــر،  عــن  فضــا  عنهــا،  الســتثماري 

القطــاع، فــرص العمــل وتحقيــق انتقــال طوعــي 

لتلــك  الدولــة  جهــزة 
أ
ا فــي  للعامليــن  وتلقائــي 

الــى  يتحولــون  بحيــث  الخاصــة  المؤسســات 

ن هــذه المهمــة تتطلــب 
أ
منتجيــن حقيقييــن. ا

القطــاع  ومــن  الحكومــة  مــن  مشــتركا   
ً
جهــدا

وتطويــر  بإصــاح  مطالبــة  ولــى 
أ
فال الخــاص، 

البيئــة  وتوفيــر  مينــي 
أ
والتا المصرفــي  النظــام 

التشــريعية المناســبة والنظــام الضريبــي الــذي 

حقيقــي  مالــي  ســوق  وإيجــاد  يعيــق  ول  يحفــز 

ادنــى  الــى  الفائــدة  معــدلت  وخفــض  متطــور 

الخــاص  القطــاع  يكــون  فيمــا  المســتويات 

بمزيــد  والقيــام  العمــل  تقاليــد  بإرســاء  مطالبــا 

المؤسســات  لتكويــن  الندمــاج  عمليــات  مــن 

الشــركات  ومغــادرة  بهــا  والقبــول  الكبيــرة 

الماليــة  القــدرات  ذات  والعائليــة  الصغيــرة 

فــي  لهــا  مــل 
أ
ا ل  والتــي  المتواضعــة  والفنيــة 

الحديثــة  التجــارب  علــى  والطــاع  النجــاح، 

فــاق الدوليــة المســتجدة فــي 
أ
والتعــرف علــى ال

. واإلدارة  والتجــارة  الصناعــة  مجــالت 

فــان  مــن حقائــق  تــم ذكــره  مــا  سيســا علــى 
أ
وتا

عمليــة التنميــة القتصاديــة والجتماعية تعتمد 

واإلمكانــات  الطاقــات  جميــع  توظيــف  علــى 

القتصاديــة  المــوارد  مــن  المجتمــع  فــي 

قبــل  مــن   ) وماليــة  وبشــرية  طبيعيــة  )مــوارد 

هــداف 
أ
القطاعييــن العــام والخــاص، لتحقيــق ا

تنمويــة والعمــل علــى إيجــاد وتطويــر تنظيمــات 

حــد 
أ
كا للقطاعييــن  مشــتركة  مؤسســاتية 

ــا هذيــن  هــداف اإلســتراتيجية التــي تجمــع مزاي
أ
ا

مســاوئه.  او  ســلبياته  وتســتبعد  القطاعييــن 

القوانيــن  مــن  المزيــد  إصــدار  يتطلــب  وهــذا 

هــذا  دعــم  شــانها  مــن  التــي  والتشــريعات))) 

ي ) القطاع 
أ
النمــوذج الجديــد للنمو القتصــادي ا

المختلط ( وان تكون هذه التجربة ) المختلط( 

الحكومــة  مبــادئ  علــى  مســتندة  و 
أ
ا قائمــة 

والحياديــة  والشــفافية  الحوكمــة(   ( الرشــيدة 

والموضوعيــة والمســائلة والحقــوق المتســاوية 

طلــق 
أ
) العدالــة ( وتحديــد المســؤوليات. وقــد ا

 ppp(Public Private علــى هــذا البرنامــج اســم

هميــة هــذه 
أ
Partnership(، ويمكــن إجمــال ا



|   العدد 13   |   رجب االصب   |   حزيران   |  2010 113

نهــا تســاعد علــى 
أ
اإلســتراتيجية فــي التنميــة فــي ا

توزيــع المخاطــر الناجمــة عــن إقامــة المشــاريع 

وتســخير اإلمكانــات الماليــة والمعلوماتيةلــكل 

 
أ
ن هذا المبدا

أ
من الدولة والمستثمرين، حيث ا

والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن   ) الشــراكة   (

يســتطيع ان يتجــاوز ســلبيات طرفــي المعادلــة. 

الهوامش

لغالبــي ، » دعــوة تنســيق السياســتين الماليــة 
أ
)ـ عبــاس ا

والنقديــة لتحقيــق النمــو القتصــادي » ، الشــبكة الدوليــة :- 

 .  http//www.lasabaah.com

بــو إلهــات ، » توجيــه اإلنفــاق 
أ
ا 2ـ د . عبــد الكريــم كامــل 

الحكومــي » ، مجلــة القادســية للعلــوم اإلداريــة والقتصادية 

، المجلــد ) ، العــدد ) ، )200 ، ص).

3ـ د . مهدي الحافظ ، تحديات النمو واإلصاح القتصادي 

 .www.iraqalnews.dk-: في العراق ، الشبكة الدولية

)ـ تم الستناد في ذلك على: - إستراتيجية التنمية الوطنية 

)200-0)20 ، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي.

 - وثيقة العهد الدولي )200- )200

-الخطة الوطنية الخمسية 0)20-))20، وزارة التخطيط 

والتعاون اإلنمائي.

)ـــالعراق بعــد ســقوط النظــام الســابق فــي عــام 2003 وّقــع 

ســاس التخفيــض 
أ
اتفاقيــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى ا

والــذي  باريــس،  نــادي  مــع  بالتفــاق  للديــون  التدريجــي 

الســوق  وحريــة  الخصخصــة  برامــج  فــي  العــراق  ادخــل 

ســعار وتقديــم طلــب النضمــام إلــى عضويــة 
أ
وانســيابية ال

منظمــة التجــارة العالميــة. هــذه اتفاقيــة كانــت لهــا شــروط 

قاسية وعالية السقف، ولها انعكاسات اجتماعية خطيرة، 

تقليــص  ومحاولــة  النفطيــة  المنتجــات  ســعار 
أ
ا رفــع  ومنهــا 

شــارت المصــادر وحســب 
أ
مفــردات البطاقــة التموينيــة، كمــا ا

ن 
أ
الطــاع علــى شــروط صنــدوق النقــد الدولــي، إنــه يجــب ا

يصــل ســعر اللتــر مــن البنزيــن إلــى 0)) دينــار عراقــي. هــذه 

طبقــات  مــن  للعديــد  ومضــرة  مؤلمــة  تبــدو  قــد  اإلجــراءات 

حــوال 
أ
الشــعب الفقيــرة، ولكــن يجــب فــي كل حــال مــن ال

نيــة ومــن ثــم 
أ
دراســة كل المشــاكل القتصاديــة بصــورة متا

وضــع الحلــول الفعالــة لــكل مشــكلة مــن هــذه المشــاكل.

وإذا كان خضــوع العــراق لمثــل هــذه الشــروط بــه نــوع مــن 

العجالــة، فإننــا نعتقــد بوجــوب التعامــل معهــا بنــوع مــن 

نــي والعقانيــة فــي مراعــاة ظــروف العــراق الراهنــة في إطار 
أ
التا

مــن العاقــات القتصاديــة الدوليــة، لســيما وان العــراق، 

، مقبــل علــى الدخــول إلــى منظمــة التجــارة العالميــة، 
ً
يضــا

أ
ا

ق عليه 
َ
التي تشــترط حرية التجارة وحرية القتصاد بما يطل

القتصــاد العابــر للحــدود، يعنــي يجــب ان ل يكــون هنالــك 

البلــدان المنظويــة داخــل منظمــة  بيــن  حــدود اقتصاديــة 

إعطائهــا  و 
أ
ا محــدودة  اتفاقيــات  وفــق  إل  العالميــة  التجــارة 

كـفــالت وفتــرات ســماح. 

)ـ وفيما يتعلق بالتجربة العملية لهذا النموذج في الشراكة 

يمكن اإلشــارة إلى:

)ـ قانون الشركات )2 لسنة )99)

ســيس شــركات 
أ
الــذي تنــاول الشــركات الخاصــة وســمح بتا

مســاهمة ومحدودة المســؤولية مختلطة تســاهم فيها الدولة 

ســمال 
أ
من خال تشــكياتها بنســب ل تقل عن )2% من را

الشــركة.

2ـ قانون الشركات 22 لسنة )99)

للشــركة الخاصــة حــق المشــاركة مــع الشــركات والمؤسســات 

هــداف الشــركة 
أ
عمــال تتعلــق با

أ
جنبيــة لتنفيــذ ا

أ
العربيــة وال

داخــل العــراق. 

،يعتبــر   200( لســنة   )(3( رقــم  الســتثمار  قانــون  3ـ 

تاريــخ  فــي  جديــدة  مرحلــة  لتدشــين  ساســي 
أ
ال المدخــل 

القتصــاد العراقــي القائــم علــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص 

 الشــراكة بيــن القطاعيــن 
أ
فــي النشــاط الخــاص وتحقيــق مبــدا

زمة 
أ
العــام والخــاص )القطــاع المختلــط( خصوصــا في ظــل ال

العالميــة. الماليــة 
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مدن حضارية من 
أعماق التاريخ

البندنيجين: مدينة 
متواضعة ببنائها، 

كبيرة بعطائها

أحمد الحمد المندالوي
باحث في مجال حقوق االنسان
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تمهيـد:

قديمــة  بلــدة  الحاليــة  مندلــي  البندنيجيــن: 

ببســاتينها  يانعــة  زوراء  كانــت  بــل  وجميلــة 

نهارهــا 
أ
اللطيف،وا هوائهــا  الخضــراء،و 

بســتان  الــزوار،و  منيــة 
أ
ا كانــت  الرقراقة،لــذا 

ســر 
أ
،ا الدهــور  مــّر  علــى  الشــعراء،واتخذها 

مــراء الكــورد دار إمــارة لهــم ،و 
أ
مختلفــة مــن ال

نســاب، 
أ
ال متنوعــة  قــوام 

أ
ا دوحتهــا  فــي  نزلــت 

عــروس  بذلــك  صبحــت 
أ
فا لســن 

أ
ال ومختلفــة 

بــاد الرافدين،بــل زوراؤهــا علــى مــِر الســنين، 

و  للعلــم  مجالــس  و  مــدارس  فيهــا  وا 
أ
نشــا

أ
فا

الكـتــب  مهــات 
أ
ا فــي  دب،حيــث ورد ذكرهــا 

أ
ال

و  الرحــات  كـتــب  الجغرافيــة،و  و  التاريخيــة 

التراجــم و الســير و بعــدة لغات،لمــا لهــا مــن 

دور مهــم فــي إثــراء الحضــارة اإلنســانية بعطــاء 

العلــم  مياديــن  كافــة  فــي  فــذاذ 
أ
ال علمائهــا 

و  علومهــم  نتــاج  يحملــون  المعرفة؛وهــم  و 

تافيــف  و  و  قلوبهــم  طّيــات  فــي  معارفهــم 

تحتاجهــا  روضــة  ّي 
أ
ا فــي  ليغرســوها  عقولهــم 

النفــوس الظامئــة الــى منابــع العلــم والمعرفــة و 

الثقافــة ليرتــووا منها،فمــن بندنيجيــن الخيــر و 

العطــاء الــى العاصمــة بغــداد الفتيــة المزدهــرة، 

الــى الكوفــة العتيقة،الــى ربــوع مكــة المكرمــة 

والحجاز،الــى اليمــن ،الــى بــاد الفــارس ، الــى 

ناضــول.
أ
ال و  تركيــا 

العلــم  ريــاض  ربوعهــا  فــي  فازدهــرت 

نــوار الثقافــة و 
أ
والعطاء،فاضــت فشــّعت منهــا ا

رجــاء 
أ
داب و الفنــون مــن بــاد الرافديــن الــى ا

آ
ال

المعمــورة.

فــذاذ يســيرون علــى 
أ
ولئــك ال

أ
حفــاد ا

أ
ومــا زال ا

العلــوم  طلــب  فــي  صــاء 
أ
ال جدادهــم 

أ
ا نهــج 

المشــوار  لتكملــة  الزاهيــة  الراقية،والمعــارف 

الديــار  وا 
أ
بلغــات مختلفــة ،فمــا الحضــاري،و 

داب،رغــم 
آ
بحســن اإلختيــار مــن المعــارف وال

قســاوة الظــروف التــي مــّروا بهــا ،مــن تهجيــر و 

يتخلــوا  لــم  متعمد،ولكّنهــم  ترحيل،وإهمــال 



|   العدد 13  |   رجب االصب   | حزيران  |  2010 116

ودعهــا هللا 
أ
عــن تلــك المواهــب اإللهيــة التــي ا

البحــث  هــذا  وفــي   ، فيهــم  وتعالــى  ســبحانه 

ممــا  جانــب  علــى  الضــوء  ســنلقي  المتواضــع 

ذكرنــا مــن الحركــة الحضاريــة فــي هــذه البلــدة 

لعطائهــا  تكريــم  الــى  تحتــاج  بــل  المنســية، 

الباســل  ريخ،وتحديهــا 
أ
التا عبــر  الحضــاري 

مــام 
أ
ا المريــر  جنبية،وصمودهــا 

أ
ال للغــزوات 

مدينــة  ســيرة  البائد،هــذه  النظــام  إنتهــاكات 

متواضعــة ببنائهــا وعظيمــة بعطائهــا،و فخــورة 

 هــي زوراء بــاد الرافديــن هــذا مــا 
ً
بعلمائها،فحقــا

ســطر القليلــة و المقتضبــة 
أ
ســنجده فــي هــذه ال

بحّقها..والبحــث  يســير  بشــيٍء  وفينــا  نــا 
ّ
،عل

همــا:- و  منفصليــن  لــف 
أ
يتا

تاريــخ  عــن  عامــة  نظــرة  ول/ 
أ
ال الفصــل   .(

 . لــي مند

2. الفصــل الثانــي / مندلــي و العطــاء الفكــري و 

صــور اإلبــداع . 

ول
أ
الفصل ال

نظرة عامة عن تاريخ مندلي

 و يحتوي على ثالثة مباحث :

عبــر  مندلــي  تســمية  حــول   / ول 
أ
ال ـــالمبحث 

التاريــخ:- 

قضــاء  قضاء،ومــع  ســاس 
أ
ال فــي  مندلــي   

قضيــة فــي العــراق، 
أ
قــدم ال

أ
الكوفــة يشــكان ا

فــي  مندلــي  قضــاء  مركــز  مندلــي  مدينــة  بــذا  و 

بلــدروز  همــا  ناحيتــان  تتبعــه  ديالــى  محافظــة 

 ((((( بغــداد  مــن  البلــدة  ،وتبعــد  قزانيــة  و 

، بطريــق مبلــط وتقــع فــي الشــمال 
ً
كيلــو متــرا

 عــن ســطح 
ً
الشــرقي منهــا،و إرتفاعهــا 30) متــرا

خــط  ،و  العــرض33  خــط  علــى  البحر،وتقــع 

 (20/000(  
ً
حاليــا نفوســها  ))،)))و  الطــول 

ومحاتهــا: نســمة 

بيك،النقيب،الســوق  جميــل  قلعــة 

بالــي،  قلعــة  ميرحــاج،  الكبير،قلعــة 

دوشــيخ.  ومحلــة  بوياقي،كبــرات، 

و 
أ
كانــت مندلــي فيمــا مضــى تســمى )البندنيــج ا

يــام 
أ
 علــى اســمها بمــرور ال

أ
بندنيجيــن( وقــد طــرا

صلهــا 
أ
ا )بندنيــج(  كلمــة  وإن  التبــدل،  بعــض 

)بندنيــك( ومعناهــا الحــد الحســن.

)وندنيــكان(  إن  الصفهانــي:  حمــزة  بــو 
أ
ا قــال 

يفســر  لــم  انــه  ل 
أ
ا العــراق  بناحيــة  موضــع 

طــرف  فــي  مشــهورة  بلــدة  عنهــا  معناه،وقالــوا 

عمــال بغــداد 
أ
النهــروان مــن ناحيــة الجبــل مــن ا

يشــبه  وقالــوا  )بشــتكوه(  بالجبــل  ويريــدون 

ان تعــد مــن نواحــي مهرجــان قــذق وقالــوا ان 

محــال  عــدة  علــى  يطلــق  اســم  )بندنيجيــن( 

واحــدة  وكل  البنيــان  متصلــة  غيــر  متفرقــة 

الجميــع  نخــل  لكــن  خــرى 
أ
ال تــرى  منفــردة،ل 

كبــر محلــة يقــال لهــا )باقطنايــا( علــى 
أ
متصــل، وا

نقاضهــا قامــت محلــة قلعــة بالــي الحاليــة ، ثــم 
أ
ا

)بويقيــا( بوياقــي الحاليــة،و ثــم )ســوق جميــل( 

. )فلشــت(  ثــم 
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هــو  مندلــي  صــل 
أ
ا خــر:إنَّ 

آ
ا ي 

أ
را ويقــول 

يظهــر  مــا  علــى  الكلمــة  وهــذه  )بندنيجيــن( 

مقاطــع: ثاثــة  مــن  تتكــون 

ي المستقر. 
أ
الول : )بند ـ به ند( ا

و المنحــدر 
أ
ي الواطــيء ا

أ
الثانــي : )نــي ـ نــه وي( ا

و يقــال باللهجــة الكورديــة المحليــة )نــزم (.

ي المكان، الموقع.
أ
الثالث: )جين ـ جي( ا

ولــدى ربــط هــذه المقاطــع بمدلولتهــا الســالفة 

و )الموقــع 
أ
الذكــر فيكــون المعنــى )المنحــدر(،ا

ي )المدينــة المنحــدرة( )2).
أ
المنحــدر(،ا

)لقــد  الروزبيانــي:  جميــل  ســتاذ 
أ
ال ويقــول 

فــي   
ً
وحديثــا  

ً
قديمــا المؤرخــون  اختلــف 

شــتى،  مذاهــب  وذهبــوا  مندلــي  اســم   
أ
منشــا

تغيــرات  الــى  تعــرض  الســم  ن 
أ
ا واّدعــوا 

ياقــوت  قــول  وتحريفات،فينقــل  وتطــورات 

 ، التثنيــة  لفــظ  لفظــه  الحموي:)البندنيجيــن 

ي 
أ
را يــورد  ؟(ثــم  مفــرده  بندنيــج  مــا  ادري  ول 

تلفــظ  بندنيجيــن  إّن  القزوينــي:  المســتوفي 

نستاس 
أ
ب ا

أ
ي ال

أ
،ثم يتطرق الى را

ً
يضا

أ
بنديان ا

الكرملــي فــي مجلــة ســومر:)الظاهر إنَّ اإلســم 

نــه جمــع )وندنيــك( 
أ
صلــي هــو )وندنيــكان( كا

أ
ال

)الماكــون  ومعنــاه  الفارســية  الطريقــة  علــى 

)وندنيــك(،  مثنــى  النــاس  فظنهــا  الطيبــون( 

مــا كيــف تحولــت )و( فــي وندنيــكان بــاء عربيــة 
أ
ا

بــاب التعريــب  نهــا جيمــا عربيــة فهــذا مــن 
أ
وكا

مثلــة.
أ
ال كـثيــر  وهــو 

ى هرتسفيلد من 
أ
ستاذ الروزبياني را

أ
ثم ينقل ال

شــورية 
آ
)إن البندنيــج مــن )وردنيــكا( وهــي بال

باســم  ـ وذكــره هيردوتــس  و اردريــكا 
أ
ا ـ  ارديــكا 

ن 
أ
ي ا

أ
ارديــكا وقــال : ان فيهــا عيــون نفــط ، ا

و 
أ
ا )اردريــكا(  او  مــن )وردنيــكا(  تطــور  الســم 

)اردليــكا( الــى بندنيــج وبندنيجيــن فمندليجين 

فمندلــي وهــي مــا تعــرف بــه اليــوم(. 

 للســيد عيســى صفــاء البندنيجــي: 
ً
يــا

أ
ورد را

أ
كمــا ا

عــن  بندنيجيــن معــرب  عــن   
ً
مندلجيــن محرفــا

ي الربــاط الحســن- كنايــة عــن الحــد 
أ
بندنيــك -ا

 
ً
الــذي حــد بيــن الــروم والعجــم ثــم ينقــل قــول

صــل 
أ
ال فــي  كان  مندلــي  اســم  وهــو:إن  خــر 

آ
ا

الخضــراء  حبــة  ثمــرة  لوجــود  )وندانكيــن( 

خــر الــذي 
آ
ي ا

أ
)وندنــه( فيهــا بكـثــرة . ويثبــت را

 لكلمــة 
ً
يفيــد بــان اســمها )بندانــه كيــن( مضــادا

وى 
أ
مــا كانــت  انهــا  الــى  اشــارة  كيــن(  )خانــه 

منــذ  والمســتبعدين  والمبعديــن  المعتقليــن 

وى 
أ
مــا كين-خانقين(كانــت  و)خانــه  القديــم، 

ي 
أ
الــرا هــذا  المقربة،يؤيــد  الوجيهــة  ســر 

ُأ
لا

تلفــظ  كانــت  انهــا  القزوينــي  المســتوفي  قــول 

هــذا  ّيــد 
أ
ا المعتقلين(،وقــد  )بنديان-الســجناء 

مــا الــذي 
أ
حــد المؤرخيــن المعاصريــن ،ا

أ
ي ا

أ
الــرا

ســتاذ الروزبيانــي فهــو ان اســم ) مندلــي 
أ
يــراه ال

المعربــة  بندنيــكان  مــن  تطــوره  تقديــر  علــى   )

و )بندانكيــن( المعربــة الــى 
أ
الــى )بندنيجــان( ا

الجــداول  ســدود  مــن  ناشــئة   ، بندنيجيــن( 

إن  ي 
أ
ا بكـثــرة،  فيهــا  الموجــودة  والســواقي 

الســم مركب من )بندانه( الســد الحاصر للماء 
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)بناوانــه(  الــى  الكرديــة  اللغــة  فــي  والمتطــور 

داة الجمــع المؤكدة،كمــا 
أ
ومــن لحقــة )كان( ا

و لحقــة 
أ
فــي شــهزادكان ، بنــدكان ، مــردكان ا

)كيــن( التــي تفيــد معنــى الصاحــب المالــك ، 

الــرب ، كمــا فــي شــر مكيــن - صاحــب الحيــاء 

خانقيــن  إن  كمــا  المجــروح   - خمكيــن  زه   ،

ي 
أ
معــرب مــن خانكينالمركبــة مــن خــان وكيــن ا

ذات الخــان ، لنهــا كانــت علــى قارعــة الطريــق 

خانــات  فيهــا  وكانــت  والــري  المدائــن  بيــن 
للقوافــل.)2)

خيــر )مندلــي( 
أ
مــا عــن تثبيــت الســم بشــكله ال

أ
ا

فيضيــف الســتاذ الروزبيانــي ان تاريخــه يرجــع 

الــى مــا قبــل القــرن الثانــي هجــري )الرابــع عشــر 

للميــاد(، ويســتند فــي ذلــك علــى مــا ورد فــي 

خبــار( 
أ
نســاب المعــروف بـــ )صحــاح ال

أ
كـتــاب ال

(((80( هـــ   88( ســنة  مؤلفــه  توفــي  الــذي 

نَّ تاريخهــا يعــود الــى ثمانيــة 
أ
ن نذكــر ا

أ
م،بقــي ا

ثارية المكـتشــفة 
آ
لف ســنة حســب الشــواهد ال

آ
ا

فيهــا.

وقــد جئنــا بهــذه الشــواهد حــول تســمية مندلــي 

فــي  القدم،وســاهمت  فــي  موغلــة  ّنهــا 
أ
با لتــدلُّ 

البنــاء الحضــاري للعــراق خاصــة ،ثــم للبشــرية 

عامــة ،ل ســيما منــذ بــزوغ شــمس اإلســام فــي 

هــذه الديــار، لمــا لهــا مــن تاريــخ عريــق مبنــي 

اســتيعاب  و  تقّبــل  فــي  علميــة،  ســس 
أ
ا علــى 

الســماوية . ديــان 
أ
ال

ثارية:- 
أ
ثار والمواقع ال

آ
ـ المبحث الثاني/ ال

ثريــة التــي 
أ
ماكــن ال

أ
تشــتهر مندلــي بعــدد مــن ال

هــذه  فــي  بائــدة  حضــارات  وجــود  الــى  تشــير 

الصــرح اإلنســاني  بنــاء  فــي  البلــدة و ســاهمت 

مــا عــن بقايــا لخرائــب 
أ
الحضاري،وهــي عبــارة ا

و 
أ
ا خزفيــة  بقايــا  فيهــا  تتواجــد  تلــول  و 

أ
ا ثريــة 

أ
ا

ثــار 
آ
طابوقــات كســروية،و ننتظــر مــن مديريــة ال

جيــال، 
أ
العامــة اإلعتنــاء بهــا،و حفــظ كنوزهــا لا

همهــا:- 
أ
ومــن ا

)ـ قلعة سفيد 

 )َقــا ســفي(، مــن 
ً
قلعــة ســفيد ويقــال شــعبيا

ثــار مدينــة مندلــي الواقعــة فــي قريــة كبــرات، 
آ
ا

البيضــاء(،  )القلعــة  العربيــة  باللغــة  تعنــي  و 

خمســة  بعــد  علــى  مندلــي  مدينــة  شــرق  تقــع 

كيلومتــرات. 

ثارهــا 
آ
ا ثاريــة،و 

آ
ا  وهــي قلعــة منهــارة،و لكنهــا 

للعيــان.  
ً
واضحةجــدا

التــي  قــاع عشــيرة )ماهكــي(  مــن  فقــد كانــت 

إمــارة  الهجــري  الثالــث  القــرن  فــي  سســت 
أ
ا

هــذه  وبقايــا  ماهكــي(،  )إمــارة  باســم  صغيــرة 

ن كرمنشــاه خيانفي إيران. 
آ
العشــيرة تســكن ال

2ـ تّبه روَميل 

ـــة صغيــرة تقــع فــي مدخــل مدينــة 
ّ
تّبـــه روَميــل: تل

مندلــي الــى الجهــة الشــمالية مــن الطريــق العــام 

)مندلــي- بلــدروز( علــى بعــد ثــاث كيلومتــرات 

مــن شــمال مقــام نبــي طهــران )تــاران -بنياميــن( 

لــف مــن مقطعيــِن همــا 
أ
،وكلمــة تّبــه روَميــل تتا

ــة ، و مقطــع روَميــل -جمــع روم 
ّ
:)تّبــه- ويعنــي تل
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فــي اللغــة الكرديــة يضــاف مقطــع »يــل« للكلمة 

جمــع  روّميــل  يكــون  ،وبـــذا   
ً
جمعــا فتصبــح 

)تّبــه  تعنــي  بــذا  روام«،و 
أ
»ال و 

أ
ا »الرومــان« 

ــة 
ّ
التل الرومان«،وموقــع  ــُة 

ّ
تل ي« 

أ
،ا روَميــل( 

ــي الــى وجــود نقطــة ســيطرة  ـ يـ
أ
يــدّل حســب را

ســتخدمها الجيــش العثمانــي للحفــاظ 
أ
عســكرية ا

العثمانييــن  ّن 
أ
ا المنطقة،وبمــا  مــن 

أ
ا علــى 

طلــق عليهــا هــذا الســم 
أ
والروم.بنفــس المعنــى فا

هالــي )تّبــه 
أ
)تّبــه روَميل(،ويقــول قســم مــن ال

 شــائع فــي التلفــظ.
أ
روميــم( و هــذا خطــا

3ـ مقام علي 

داخــل  يقــع  مقــدس،  ،وموضــع  تاريخــي  ثـــر 
أ
ا

بســتان معــروف باســمه فــي نهايــة محلــة قلعــة 

كبــرات  قريــة  طريــق  ،علــى  مندلــي   / بالــي 

ن المــام علــي بــن 
أ
ــي بهــذا الســم ل ،وقيــل سمـّ

 
أ
وتوّضــا البســتان  بهـــذا  مــرَّ  »ع«  طالــب  بــي 

أ
ا

ثنــاء الفتوحــات الســامية 
أ
مــن مائــه الجــاري ا

الولى،ودفــن ِفــــي هــذا المــكان الشــيخ عبد هللا 

الشــيرواني فقيــه مندلــي عالمهـــا الفاضل،ودفن 

مســى 
أ
 بــه، حتــى ا

ً
هالــي موتاهــم بقربــه تبــركا

أ
ال

 لذكــراه 
ً
المــكان مقبــرة ســميت باســمه تخليــدا

ن بمقبــرة مــا عبــد هللا نســبة لهــذا 
آ
اذ تعــرف ال

العالــم الجليــل . 

)ـ قنـاة مندلي

قدم قناة في العالم سنة 8)9)م 
أ
تم إكـتشاف ا

فــي مندلــي /محافظــة ديالــى /العــراق، و يعــود 

الميــاد)3)؛و  قبــل  ســنة 000)  الــى  تاريخهــا 

ثــار 
آ
ا عــن   )(- ي 

أ
)ا حجــم  22صفحــة  هنــاك 

ن الــى اللغــة 
آ
قضــاء مندلــي لــم تترجــم لحــد ال

العربيــة.

)ـ قصبة: 

ثاريــة تقــع الــى الشــمال الغربــي 
آ
وهــي منطقــة ا

مــن مندلــي والــى الشــرق مــن الطريــق المتجــه 

الــى منطقــة عشــائر قــره لــوس))). 

)ـ الكشك :

ثريــة 
أ
ا تلــول  عــن  )القصر(:عبــارة  ي 

أ
ا الكشــك 

تقــع الــى الشــمال الغربــي مــن جســر النفــط علــى 

ميــال. 
أ
بعــد خمســة ا

)ـ تلول الغاز: 

مــن  الغربــي  الشــمال  الــى  وتقــع  الغــاز  تلــول 

ثــار 
آ
مندلــي وعلــى شــاطئ وادي النفــط وفيهــا ا

بنيــة. 
أ
ا

لياس:
أ
8ـ خضر ا

 »خــدر 
ً
ليــاس، و ُيقــال شــعبيا

أ
 هــو النبــي خضــر ا

و المقــام فــي داخــل 
أ
ثــر ا

أ
زنــده »، يقــع هــذا ال

مندلــي   / ســوقالمدينة  ي 
أ
ا الكبيــر  الســوق 

،حيــث توقــد لــه شــموع و بخور،لســيما ليالــي 

النــذور،و  إيفــاء  الحاجــات،و  الجمع،لطلــب 

هالــي 
أ
ا لــدى  الشــعبية  ســماء 

أ
ال مــن  )خضــر( 

)خــدر(. ُيســمى   
ً
شــعبيا مندلــي،و 

علــل  عــن  ورد  فقــد  )ع(  الخضــر  عــن  مــا 
أ
ا  

الخضــر  إنَّ قــال:  إّنــه   ( الصــادق  عــن  الشــرائع 

الــى  تعالــى  هللا  بعثــه   
ً
مرســا  

ً
نبّيــا كان  )ع( 

نبيائــه 
أ
قومــه فدعاهــم الــى توحيــده و اإلقــرار با
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ــه كان ل يجلــس  نَّ
أ
يتــه ا

آ
و رســله و كـتبه،وكانــت ا

زهــرت 
أ
رض بيضــاء إل ا

أ
علــى خشــبة يابســة و ل ا

لذلــك،وكان  الخضــر  ســّمي  إّنمــا  و   ،
ً
خضــرا

رفخشــد 
أ
إســمه تاليــا بــن ملــكان بــن عامــر بــن ا

بــن ســام بــن نــوح )ع( .

بــن  الخضر،خضرويــه  اســم  كان  وقيــل 

 و 
ً
يضــا

أ
دم )ع( و ُيقــال خضــرون ا

آ
قابيــل بــن ا

بــن  إليــاس  اســمه  الصحيــح  خلصيــا..و  ُيقــال 

...((( ملــكان)

9ـ النبي طهران : 

هــو النبــي بنياميــن )عليــه الســام(، يقــع مــزاره 

الطريــق  مــن  الشــمالية  الجهــة  الشــريف،الى 

ثــاث  بعــد  علــى  -بلــدروز(  )مندلــي  العــام 

راٍض تســمى 
أ
كيلومتــرات مــن تّبــه روميل،فــي ا

قنطــر بــاز العائــدة لمحمــد رشــيد غائــب الكيــم 

و 
أ
ي المــزار بـــ )نبــي َتهــران،ا

أ
،ويســمى المدفــون ا

بثاثــة  ُيلفــظ  هكــذا  تــاران(،  و 
أ
ا طهــران، 

حــد 
أ
ا وهــو  )بنياميــن(،   

ً
يضــا

أ
ا شــكال،وُيقال 

أ
ا

ســباط
أ
ال

0)ـ مدينــة:/ وتقــع علــى طريــق مندلي- خانقين 

فــي منطقــة عشــائر قــره لــوس وهــي عبــارة عــن 

ثريــة. 
أ
خرائــب ا

مــن  مشــيد  بنــاء  عــن  عبــارة  الطالعــة:/  ))ـ 

جــر(.
آ
)ال الطابــوق 

خرى... 
أ
ثار ا

آ
ضباعي، و هناك ا

أ
2)ـ تل ال

ضرحة والمزارات :
أ
ـ المبحث الثالث/ ال

ثريــة 
أ
ماكــن ال

أ
كمــا تشــتهر مندلــي بعــدد مــن ال

11

ضرحــة والمــزارات،و 
أ
،كذلــك فيهــا عــدد مــن ال

،و  نبيــاء 
أ
ال و  ئمــة 

أ
ال بنــاء 

أ
ل تعــود  المقامــات 

بايجــاز منهــم:-
ً
وليــاء الصالحيــن نذكــر عددا

أ
ال

ــن عــي  ــن هاشــم ب ــن إســحاق ب ــن محمــد ب  هــو اإلمــام أحمــد ب

الزينــي عبـــد اللــه بــن الجــواد بن جعفــر الطيــار بــن أيب طالب«عليه 

الســام«، امللقــب بأحمــر العينــن، يقــع مــزاره الرشيــف يف ضواحــي 

ــارب  ــا يق ــديل م ــة من ــن مدين ــد ع ــي تبع ــة الت ــة قزاني منديل/ناحي

15كم،ِفـــي يف منطقــة تُعــرف باســم اإلمــام و يـُـزار مــن قبــل األهــايل، 

عــى هيئـــة تظاهــرات شــعبية يِف األســابيع الثاثــة األوىل مــن شــهر 

ــرون  ــأيت الزائ ــب و الرّمان،وي ــم الرط ــع موس ــن كّل عام،م ــول م أيل

ــة املحافظــات ال ســيام بغــداد، وكركــوك ،و الكــوت،و  ــه مــن بقي الي

البرصة،ومناطــق أخــرى مــن العــراق، ملــا لــه مــن الكرامــات اإللهيــة 

ــى  ــه ع ــه و تكرمي ــم اىل إجال ــام أّد به ــايل م ــرة لأله ــات ظاه عام

مــّر الســنن..

2ـ حاج يوسف )ع( 

بــي 
أ
بـ)ا  

ً
شــعبيا المســمى  »ع«  يوســف  حــاج   
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حفــاد الحســن المثنــى 
أ
حــد ا

أ
الحيــة(، هــو مــن ا

علــي  اإلمــام  بــن  الســبط  الحســن  اإلمــام  بــن 

بــي طالــب )ع(، يقــع مــزاره الشــريف فــي 
أ
بــن ا

ضواحــي

يســتحم  معدنيــة  ميــاه  وبقربــه  مندلــي، 

مــراض 
أ
ال مــن  لاستشــفاء   

ً
طلبــا النــاس  فيهــا 

مــن  كـثيــرون  نــاس 
أ
ا الجلدية،ويقصــده 

بغيــة  فيهــا  لاســتحمام  العــراق  نحــاء 
أ
ا جميــع 

بهــذا  والتبــرك  الزيــارة  داء 
أ
ل الشــفاء،إضافة 

مؤســف  شــيٌء  حــدث  الطاهر،ولكــن  المــكان 

المرقــد  هــذا  ُدّمـــر  حيــث  عقبــاه،  ُيحمــد  ل 

التكـفيرييــن  اإلرهابييــن  يــدي 
أ
با الشــريف 

مــن  بنــاؤه  عيــد 
أ
وا ))/)/)200م،  ريــخ 

أ
بتا

الشــيعي. الوقــف  ديــوان  قبــل 

3ـ عبد الرحمن بن المام الكاظم »ع« 

موســى  اإلمــام  بــن  الرحمــن  عبــد  الســيد  هــو   

)ســيد  لــه  يقــال   
ً
»ع«،وشــعبيا الكاظــم 

مدخــل  فــي  رابيــة  فــوق  مرقــده  رحمن(،يقــع 

بوياقي،وقبتــه  محلــة  ضمــن  مندلــي  مدينــة 

ـــه من  بارزة،وله مقبرة خاصة باســمه، وقيل إنَّ

لــدى  والمعــروف  الصحابــة »ع«،  حــد 
أ
ا بنــاء 

أ
ا

بنــاء اإلمــام موســى الكاظــم 
أ
ا ـــه مــن  إنَّ هالــي 

أ
ال

مواســم فــي  هالــي 
أ
ال قبــل  مــن  )ع(،ويــزار 

المناســبات  و  عيــاد 
أ
ال فــي  ســيما   خاصــة،ول 

الدينية،قــام بتجديــد المرقــد الشــريف الحــاج 

بتاريــخ  وســي 
أ
ال صالــح  علــي  حســن  حســين 

)/990/3)م.

)ـ السيد صالح

ه من  هــو الســيد صالــح، والشــائع بيــن النــاس إنَّ

بــن جعفــر )ع(،ســكن  اإلمــام موســى  ســالة 

منطقــة بلــدروز/ مندلــي منــذ القــدم ،وتوفــي فــي 

هــذه البقــاع ،ودفــن فــي بزايز نهر مبارك جنوب 

ناحيــة بلــدروز بعشــرة كيلومتــرات، و يــزار قبــره 

فــي  المجاوريــن  الســكان  قبــل  مــن  الشــريف 

لــه  حــزان والكــروب،و 
أ
يــام ال

أ
عيــاد ،وا

أ
يــام ال

أ
ا

بنــاء العشــائر. 
أ
مقبــرة عامــة للحضــر و ا

)ـ شيخ مندلي

ولد اإلمــام 
أ
 واســمه الســيد عبــد الرحمــن مــن ا
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علــي بــن اإلمام الحســين زيــن العابدين )عليهم 

محلــة  فــي  الشــريف  مــزاره  يقــع  الســام(، 

مندلي،ويــزار  مدينــة  فــي  بيــك  جميــل  قلعــة 
نــوروز  يــام 

أ
ا عيــاد والمناســبات ل ســيما 

أ
فــي ال

المبــارك  شــعبان  وشــهر  ذار)))، 
آ
)2/ا فــي  ي 

أ
ا

مــراض المستعصية،لســيما 
أ
لاستشــفاء مــن ال

مــراض العيون،ولــه كرامــات فــي هــذا المجال، 
أ
ا

المدينــة، وضواحيهــا. هالــي 
أ
ا للزيــارة  يقصــده 

)ـ عسكر )اإلمام عسكر( 

 إّن الشــائع عــن صاحــب هــذا المرقــد )اإلمــام 

العــام  القائــد  بمعيــة   
ً
قائــدا كان  نــه 

أ
با عســكر( 

وفــي  التميمــي،  عمــرو  بــن  القعقــاع  العربــي 

فــي  ودفــن  استشــهد  المصادمــات  إحــدى 

الشــريف  مرقــده  يــزار  و  بلــدروز،  ضواحــي 

 الفاتحــة علــى روحــه 
أ
هالــي، وتقــرا

أ
مــن قبــل ال

لــه   ،
ً
شــهيدا  

ً
مســلما باعتبــاره   

ً
تيمنــا الطاهــرة 

عســكر.))) إمــام  قريــة  فــي  وقــاف 
أ
ا

)ـ باوه حافظ 

الكاظــم  موســى  اإلمــام  بــن  حمــد 
أ
ا الســيد  هــو 

نهايــة  فــي  الشــريف  مرقــده  يقــع  »ع«، 

س 
أ
تســمى »را فـــي منطقــة  بالــي،  قلعــة  محلــة 

البســاتين  تحيطــه  الطاحونة«،حيــث 

النضرة،وشــالت الميــاه النازلــة علــى منخفض 

طفــال 
أ
لا  

ً
طبيعيــا  

ً
مســبحا ليصبــح  جميــل 

الصيــف.  يــام 
أ
والفتيان،ا

8ـ الشيخ عبد هللا الشيرواني

فــي  الذيــن عاشــوا  كــراد 
أ
ال العلمــاء  مــن   وهــو 

 فــي الجامــع 
ً
 وخطيبــا

ً
 وإمامــا

ً
مندلــي وكان مدرســا

توفــي  النقشــبندية  للطريقــة   
ً
ومرشــدا الكبيــر 

واخــر القــرن الثالــث الهجــري و دفــن فــي هــذا 
أ
ا

المــكان.

 9ـ باقـوج

ثــري يعــود الى باوه قوج قلندري، 
أ
باقــوج مرقــد ا

ثرية،ويقــع فــي مدينــة مندلــي، 
أ
ماكــن ال

أ
مــن ال

المقبــرة  وتســمى  هالــي، 
أ
ال قبــور  تحيطــه 

حــد المعّمريــن عــن 
أ
لت ا

أ
القديمــة، وعندمــا ســا

ضريــح  )إنــه  خبرنــي: 
أ
المكان،فا هــذا  صــل 

أ
ا

هــل النظــر(، 
أ
بــاوه قــوج قلنــدري، وهــو مــن ا

هــل 
أ
ا مــن  إنــه  بذلــك  يقصــدون  نهــم 

أ
ا عتقــد 

أ
وا

العرفــان، والتصوف،والعلــم اإللهي،وهــو مــن 

ميــر منطقــة مندلــي فــي 
أ
عشــيرة علــي قلنــدري ا

حمــد الجايــري، ويقــع مــزاره 
أ
عهــد الســلطان ا

بالي،مــع  قلعــة  محلــة  طــراف 
أ
ا فــي  الشــريف 

الدروازة،وقــد  بــاب  القديم،حيــث  الســور 
ن.)))

آ
ال المرقــد  هــذا  معالــم  اندثــرت 

10ـ بيـر محمد

بكــر  بــي 
أ
ا بــن  محمــد  الصحابــي  وهــو 

)شــيخ  بـــ   
ً
شــعبيا ُيســّمى  و  الصديــق)رض(، 

فــي  ويقــع ضريحــه  بيـــر محمــد(،  و 
أ
ا محمــد ، 

بي بكر إتخذ 
أ
وسط البلدة،يقال إنَّ محمد بن ا

ثنــاء مكوثــه فــي مندلــي 
أ
 لــه ا

ً
هــذا المــكان بيتــا

ولى،حيــث 
أ
ال اإلســامية  الفتوحــات  خــال 

طالــب)ع(. بــي 
أ
ا بــن  علــي  اإلمــام  بمعيــة  كان 
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))ـ مزار )باوه كورجي(

 وهــو حبيــب بــن اإلمــام موســى الكاظــم يقــع 

،فــي  مندلــي  ضواحــي  فــي  الشــريف  مــزاره 

. لــوس  قــره  منطقــة 

2)ـ اإلمام عباس علي:

وهــو اإلمــام عبــاس علــي بــن اإلمــام علــي الهــادي 

»ع« يقــع مــزاره الشــريف بيــن مــزارع النخيــل 

ملتقــى  كان  ولطالمــا  مندلــي،  ضواحــي  فــي 

عــراس.
أ
لا المدرســية،وكذلك  للســفرات 

3)ـ البجلي

بلــدروز،  فــي  مرقــده  يقــع  البجلــي  اإلمــام  هــو 

ونســبه،  اســمه  عــن  عــدة  روايــات  وهنالــك 

الباقانــي  اإلماممحمــد  ههــو  بإنَّ همهــا: 
أ
ا ولكــن 

. التاريــخ  فــي  المشــهور 

واخر.
أ
ه من علماء العباسيين ال ). قيل:إنَّ

ه  ه من القادة في صدر السام،وإنَّ 2. وقيل: إنَّ

من عشيرة البجلي المشهورة.

))ـ بابا طاهر

مــزار بابــا طاهــر عريــان اللــري الهمدانــي ،شــاعر 

عبــارة  وهــو  المعــروف  التصــوف  و  العرفــان 

عــن مزاراقيــم مــن قبــل الكاكائييــن ويقــع فــي 

الكبيــر  الســوق  محلــة  مــن  الشــرقي  الجنــوب 

هالــي 
أ
بيــن البســاتين النضــرة،و هــو ملتقــى ال

الشــعبية. المناســبات  و  عيــاد 
أ
ال فــي 

خرى
أ
))ـ مزارات و مراقد ا

خرى ل يتسع المجال 
أ
و هناك مزارات و مراقد ا

، منها: الســيد شــعبان، وحاجي 
ً
لذكرها مفصا

نــوس،  والشــيخ  نــوروز،  والشــيخ  بكـتــاش، 

واإلمــام عبــد هللا بــن علــي )ع(، واإلمــام عــون 

بــن علــي )ع(، واإلمــام حســن )ع(.

 

الفصل الثاني

بداع مندلي و العطاء الفكري و صور الإ

بــو ســعد عبــد الكريــم بــن محمــد 
أ
 قــال اإلمــام ا

بــن منصــور التميمــي الســمعاني المتوفــي ســنة 

2)) هـــ ـ ))))م،:)إنَّ البندنيجين)مندلــي( 

بغــداد بينهمــا دون عشــرين  مــن  بلــدة قريبــة 

الفقهــاء  مــن  جماعــة  منهــا  ،خرج 
ً
فرســخا

)  .. والفضــاء 

القديــم،  باســمها  الحمــوي  ياقــوت  وذكرهــا 

التثنيــة:  بلفــظ  والبندنيجيــن:  بقوله:البندنيــج 

الجبــل  ناحيــة  مــن  النهــروان  طــرف  فــي  بلــدة 

ن مندلــي ،خرج 
آ
عمــال بغــداد ،وتســمى ال

أ
مــن ا

منهــا جماعــة مــن الفقهــاء والفضــاء و الشــعراء 

بوضــوح  تشــير  الشــهادات  ..هــذه  القضــاة  ،و 

الــى صــور العطــاء و اإلبــداع التــي تتوشــح بهــا 

هــذه البلــدة عبــر التاريــخ.

 مــن هــؤلء 
ً
ن نذكــر عــددا

أ
مــن هنــا جديــر بنــا ا

وفــاًء لمــا قّدمــوه لإلنســانية فــي مضمــار العلــوم 

يحتــوي  صعــدة،و 
أ
ال كافــة  المعارف،علــى  و 

هــذا الفصــل علــى ثاثــة مباحــث:

ول/ في مجال القضاة
أ
ـ المبحث ال

القضــاء علــم رفيــع يحتــاج الــى طاقــة هائلــة ،و 
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شــفافية نــادرة إلســتيعابه بشــكله المطلــوب،و 

منهــا  ظهــر  البلــدة  هــذه  فــي  الحضــارة  ر 
ّ

لتجــذ

البلــدة  قضــاة مرموقــون ،ليــس علــى مســتوى 

بــل علــى مســتوى الدولــة الســامية المتراميــة 

نذاك،منهــم:
آ
ا طــراف 

أ
ال

)- القاضــي الحســن بــن عبــد هللا البندنيجــي / 

بــو علــي الحســن بــن عبــد هللا بــن 
أ
هــو القاضــي ا

 فــي بــاده )بندنيجيــن 
أ
ــى البندنيجــي، قــرا ـ يحيـ

فتــى 
أ
- مندلــي(، ثــم قصــد بغــداد فســكنها، وا

 
ً
صالحــا  

ً
ورعــا  

ً
فقيهــا بهــا،كان  فيها،وحكــم 

حامــد  بـــي 
أ
»ا الشــيخ  صحــاب 

أ
ا كبــر 

أ
ا مــن 

معروفــة،  تعليقــة  عنــه  ســفرائيني)))،وله 
أ
ال

القضــاء  تولــى  وقــد   ، ســنين  ببغــداد  ودرس 

لــف مــن المعلومــات 
أ
فيهــا مــدة مــن الزمــن،و ا

ســماهما: 
أ
ســتاذه كـتابيــِن ا

أ
التــي إســتفادها مــن ا

بــاده  الــى  ثــم رجــع  »الجامــع« و »الذخيــرة« 
)02)م-)2)هـــ.)8) ســنة  بهــا  ،وتوفــي 

مرموقــة  مكانــة  البندنيجــي  وللحســن  هــذا 

فــي الفقــه اإلســامي، لــذا كان فقهــه ومــا زال 

موضــع بحــث و نقــاش فــي الحلقــات الدراســية 

الفقهــاء.  وســاط 
أ
ا فــي 

بــو 
أ
2-القاضــي الضريــر محمــد البندنيجــي /هــو ا

نصــر محمــد بــن هبــة هللا بــن ثابت البندنيجي، 

ولــد  الشــافعي،  الفقيــه  الضريــر،  القاضــي 

بلــدة بندنيــج )مندلــي( بقــرب بغــداد عــام  فــي 

02))م -)9)هـــ، تفقــه ببغــداد، ثــم هجرهــا 

ربعيــن ســنة، 
أ
الــى مكــة المكرمــة، وجــاور بهــا ا

الحديث،ويشــتغل  الفقه،ويســمع  يــدرس 

و)نزيــل  الحــرم(  )فقيــه  بـــ  ،فاشــتهر  بالعبــادة 

مكــة(، كان يعتمــر رمضــان ثاثيــن ســنة، وقــد 

الخــاف(،  فــي  )المعتمــد  ســماه 
أ
ا  

ً
كـتابــا لــف 

أ
ا

مــن  وكاهمــا  )الجامــع(،  ســماه 
أ
ا خــر 

آ
ا  

ً
وكـتابــا

كـتــاب  فــي  ذكــره  جــاء  وقــد  الشــافعي  فــروع 

بــذي  جيدة،توفــي  شــعار 
أ
ا ولــه  المنتظــم، 

نبتيــن باليمــن ســنة 2)))م -8))هـــ )9)..
ّ

الذ

مــن   / البندنيجــي  خلوقــي  إبــن  القاضــي  3ـ 

القاضــي  مندلــي  مــن  خرجــوا  الذيــن  القضــاة 

 ،
ً
صالحــا  

ً
شــيخا البندنيجــي،وكان  ابنخلوقــي 

غزيــر. علــم  ذا   
ً
عــادل  

ً
وقاضيــا

هــو   / البندنيجــي  الديــن  نظــام  القاضــي   -(

قضــى القضــاة نظــام الديــن البندنيجــي واســمه 
أ
ا

بنكامــل  ــى  ـ يحيـ بــن  محمــد  بــن  المنعــم  عبــد 

ـ  هـــ   (9( ســنة  ولــد  البندنيجــي  و  الشــافعي 

)9))م واشــتغل بالفقــه الشــافعي فــي عنفــوان 

ببغــداد  الذهــب  دار  بمدرســة  درس  شــبابه 

 للشــافعية 
ً
ثــم رتــب معيــدا فتــى 

أ
ا بــرع و  حتــى 

بالمدرســة المســتنصرية، ثــم جعــل فــي ديــوان 

العــرض علــى اطــاق معايــش الجنــد مــع العــادة 

طلــق لــه عنهــا المشــاهرة 
أ
فلمــا تكملــت لــه ســنة ا

ن 
أ
ا لــي  يحــل  )ل  وقــال  خذهــا 

أ
ا عــن  فامتنــع 

المســتنصرية(  ووظيفــة  خدمــة  بيــن  اجمــع 

نهــى ذلــك الــى الخليفــة فاستحســنه ) وتقــدم 
أ
فا

ربــاب الرســوم ثــم 
أ
ان يطلــق لــه مشــاهرة مــع ا

 بالجانــب الغربــي فــي شــهر رمضــان 
ً
عيــن قاضيــا
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هبــة ســوداء 
أ
ســنة 2)) هـــ وخلــع عليــه الخليفــة ا

عطــى بغلــة بعــدة كاملــة ، وشــافهه بـــ 
أ
بطــرح وا

البينــة  فــي ســماع  لــه  ) قاضــي القضــاة( وإذن 

ســجال عنــه ثــم نقــل الــى الجانــب الشــرقي 
أ
وال

قضــى القضــاة عندمــا شــرفه الوزيــر 
أ
وخوطــب با

القضــاة  بقضــاء  العلقمــي  ابــن  الديــن  مؤيــد 

وخلــع عليــه ســنة))) هـــ . 

)- بــدر الديــن قاضــي بندنيجــان / هــو القاضــي 

عالــم  بندنيجــان،  قاضــي  دريكــي  الديــن  بــدر 

الخليفــة  رســله 
أ
ا شــهير،  فقيــه  و  فاضــل، 

المســتعصم بــاهلل العباســي الــى هولكــو ،ومعــه 

هديــة صغيــرة عندمــا كان فــي خراســان وبعــث 

هــو  الكـتــاب  وهــذا  اليــه،   
ً
مطــول  

ً
كـتابــا معــه 

بغــداد  يفتــح  ن 
أ
ا وقــّرر  غضــب هولكــو 

أ
ا الــذي 

. النتائــج  كانــت  مهمــا 

مندلــي  مــن  ظهــر  فقــد  هــذا  عصرنــا  فــي  مــا 
أ
وا

فــي  ول 
أ
ال الرعيــل  نعتبرهــم  مرموقــون  قضــاة 

الماضــي  القــرن  مــن  الحديــث  القضــاء  مجــال 

: برزهــم 
أ
ا مــن  ،كان 

هــو   / البندنيجــي  توفيــق  محمــد  القاضــي  )ـ 

البندنيجــي  توفيــق  محمــد  ســتاذ 
أ
ال القاضــي 

وهــو  ))92)م(  خانقيــن  محكمــة  رئيــس 

ابــن  الرحمــن  عبــد  ابــن  قانونــي ضليــع ،وهــو 

العامــة الشــيخ عيســى صفــاء الديــن البندنيجي 

المدفــون فــي مندلــي فــي التكيــة التــي شــيدها. 

المشــاهدي  الكريــم  عبــد  إبراهيــم  القاضــي  )ـ 

شــهاب  الكريــم  عبــد  إبراهيــم  الســيد  هــو   /

ســنة  مندلــي  مدينــة  فـــي  ولــد  المشــاهدي، 

كمــل فيــه اإلبتدائيــة ، ثــم الثانويــة 
أ
928)م وا

ول(، وانضــم الــى 
أ
فــي )كليــة الملــك فيصــل ال

كليــة الحقــوق، وتخــرج فيهــا ســنة 9)9)م،و 

عــام  منــذ  العــدل  وزارة  مــدارج  الــى  إنتقــل 

برزها 
أ
9)9)م، فشــغل عــدة مناصــب قضائيــة ا

انحصــر فــي محكمــة التمييــز، فهــو رئيــس هيئــة 

الهيئــة  ورئيــس  فيهــا،  الشــخصية  حــوال 
أ
ال

الخماســية  الهيئــة  ورئيــس  ولــى، 
أ
ال المدنيــة 

الهيئــة  س 
أ
تــرا القانون،كمــا  لمصلحــة  للطعــن 

الموســعة،والهيئة العامــة فــي محكمــة التمييــز 

فيالقضــاء  عملــه  فتــرة  ثنــاء 
أ
وا مــرات،  عــدة 

 فــي القانــون والقضــاء)0))، 
ً
صــدر عشــرين كـتابــا

أ
ا

ببغــداد.  فــي  يســكن  يــرزق،   
ً
حّيــا ومــازال 

القاضــي  خانه/هــو  علــي  صــادق  القاضــي  8ـ 

صــادق علــي خانــه ،عضــو المحكمــة الجنائيــة 

مــا فــي الوقــت الحاضــر فهنــاك 
أ
،وا

ً
العليــا حاليا

مــن  بــرزوا  القضــاة  مــن  مرموقــة  مجموعــة 
مندلــي.))))

ـالمبحث الثاني/ في مجال الشعر

النفــس  عمــاق 
أ
ا فــي  كامنــة  موهبــة  والشــعر 

اإلنســانية،بحاجة الــى بيئــة خاصــة إلبرازهــا و 

تفتقهــا عــن براعمهــا الغضة،وهــذا مــا كان مــع 

 منهــم بايجــاز شــديد 
ً
شــعراء مندلــي، نذكــر عــددا

بلغــات مختلفــة:  و 

البندنيجــي/ اليمــان  بــي 
أ
ا بــن  اليمــان   -(
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بــي اليمــان 
أ
ا بــو بشــر اليمــان بــن 

أ
ا هــو الشــاعر 

ـ  هـــ   200 ســنة  فــي  كمــه 
أ
ا البندنيجي،،ولــد 

))8م فــي بندنيجيــن )مندلــي( بلــده، وحفــظ 

بــو 
أ
 جّمـــة،وكان ِبهــا إذ ذاك ا

ً
شــعارا

أ
 وا

ً
 كـثيــرا

ً
دبــا

أ
ا

بــي عبيــدة 
أ
الحســن علــي بــن المغيــرة صاحــب ا

بــو بشــر 
أ
صمعي،فلــزم ا

أ
و راوي كـتبــه وكـتــب ال

 
ً
ثــرم علمــا

أ
ذلــك النمــط، وحفــظ مــن كـتــب ال

، قــال: )حفظــت فــي مجلــس واحــد مائــة 
ً
جزيــا

الشــعر بغريبــه (،وخــرج  مــن   
ً
بيتــا وخمســين 

 
أ
الــى بغــداد ،وثــم ســامراء،ولقي العلمــاء وقــرا

 كـثيرة،وصّنــف ثاثــة 
ً
عليهــم مــن حفظــه كـتبــا

الشــعر،كـتاب  معانــي  كـتــاب  وهــي:  الكـتــب 

. التقفيــة  العروض،كـتــاب 

ي عاش )8 ســنة 
أ
ومات ســنة )28 هــ )89 م ا

ودفــن فــي مندلــي بلدتــه.)2))

بــو 
أ
2- القاضــي الضريــر محمــد البندنيجــي / هــو ا

نصــر محمــد بــن هبــة هللا بــن ثابت البندنيجي، 

القاضــي الضريــر، الفقيــه الشــافعي، ورد ذكــره 

 .
ً
نفا

آ
ا

3- إبراهيم بن الفرج البندنيجي / 

 ،
ً
هــو إبراهيــم بــن الفــرج البندنيجــي،كان شــاعرا

يــام الواثــق العباســي، وبقــي الــى 
أ
ا وعــاش فــي 

، توفــي 
ً
يــام المعتمــد العباســي،)3)) كان شــاعرا

أ
ا

عــام 883م، و دفــن فــي مندلــي.

)- طاهر بن الحسين البندنيجي / 

بــو الوفــاء طاهــر بــن الحســين بــن جعفــر 
أ
هــو ا

بــن احمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن اســماعيل 

الهمدانــي البندنيجــي الشــاعر المجــود له طريقة 

بعيــدة المنــال فــي الشعر،ســمع الجديــد مــن 

ابــن خلوقــي وطبقته،توفي عام )08)م)))). 

الســيد  بــن  علــي  هــو  ابراهيــم/  بــن  علــي   -(

وهــو  مندلــي،  فــي  ولــد  البندنيجــي  ابراهيــم 

ديــب، 
أ
وا وشــاعر  ومــؤرخ،  وفقيــه،  صوفــي 

حــد معيــدي المدرســة النظاميــة 
أ
وعــارف، كان ا

)بغيــة  ســماها  رجــوزة 
أ
ا ثــاره 

آ
ا ومــن  ببغــداد، 

المســتعمل فــي نســب النبــي »ص«(، وكـتــاب 

باللغتيــن  كـثيــر  شــعر  ولــه  الخلفــاء(  )تواريــخ 
(((( 8)2)م.  عــام  ً،توفــي  التركيــة  و  العربيــة 

الحســن  بــو 
أ
ا /هــو  البندنيجــي  ثــرم 

أ
ال علــى   -(

ثــرم البندنيجــي 
أ
علــي بــن المغيــرة المعــروف بال

ديب، 
أ
0)2 هـ ـ 3)8 م الشــاعر المشــهور، وال

والراويــة الذائــع الصيــت، ورد ذلــك فــي معجــم 

دبــاء لياقــوت الحمــوي.
أ
ال

)- محمــد شــوقي/هو محمــد شــوقي بــن معــروف 

فنــدي بــن عبــد الــرزاق بــن علــي شيشــمان بــن 
أ
ا

والعالــم  العبقــري،  البياتي،الشــاعر  عثمــان 

 (2(( ســنة  مندلــي  بلدتــه  فــي  ولــد  الفــذ، 

هـــ   (3(( ســنة  فيهــا  وتوفــي  839)م،   - هـــ 

فــي  كـثيــرة  وقصائــد  شــعار 
أ
ا لــه  )89)م،   -

اللغــات الثــاث العربيــة والتركيــة والفارســية، 

يــده)))). بخــط  مخطــوط  ديــوان  ولــه 

8- الشاعر ظاهر عبد الواحد البندنيجي /

هــو الســيد ظاهــر بــن الســيد عبــد الواحــد بــن 

موســوعي،  البندنيجي،عالــم  خليــل  الســيد 
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الكرديــة،  )العربيــة،  لغــات:  ربــع 
أ
با وشــاعر 

علمائنــا  مــن  وهــو  التركيــة(،  الفارســية، 

الــى  نســبهم  ،يرجــع  الكبــار  وشــعرائنا 

بــي محمــد الحســن بــن اإلمــام علي 
أ
اإلمامالهمــام ا

بــي طالــب)ع(، وهــو مــن مواليــد مندلــي 
أ
بــن ا

شــعار كـثيــرة، وتوفــي فيــه 
أ
ســنة 902)م ،لــه ا

))9)م. عــام 

دارا  محمــد  هــو   / المنــدلوي  دارا  محمــد   -9

ســلمان شــاعر مبدع،وسياســي مخضــرم ،مــن 

920)م،  عــام  بغــداد   - الشــيخ  بــاب  مواليــد 

بنــاء مندلــي المعروفيــن، نــزح مــن 
أ
ووالــده مـــن ا

فــي   
ً
موهوبــا للعمــل،كان  بغــداد  الــى  مندلــي 

ربــع 
أ
شــعاره با

أ
عالــم الشــعر حيــث كان يكـتــب ا

لغــات وهــي: العربيــة، الكرديــة، والفارســية، 

بغــداد  فــي  هللا(  )رحمــه  وتوفــي  ورديــة، 
أ
وال

/))/2008م.)))) يــوم22 

بــن  نامــدار  المــا  /هــو  التيمــوري  نامــدار  0)ـ 

لــوس 
آ
ا قــره  عشــيرة  مــن  التيمــوري  حســن 

0)9)م،  ســنة  مندلــي  فــي  الكردية،ولــد 

وليــات القــراءة 
أ
ن تعلــم ا

أ
ودخــل كـتاتيبهــا وبعــد ا

اللغــة  لدراســة  بكليتــه  إنصــرف   ، والكـتابــة 

والتركيــة،  والكرديــة،  داِبـــها، 
آ
وا الفارســية، 

الكـتــب  قــراءة  فــي  شــديد  شــغف  لــه  وكان 

بشــعراء   
ً
دومــا ويتصــل  الفارســية،  دبيــة 

أ
ال

توفــي  وقــد  بالشــعر،  راء خاصــة 
آ
ا ولــه  زمانــه، 

 
ً
جــزءا عشــر  إثنــي  لنــا  983)م،وتــرك  عــام 

شــعاره باللهجــة الفيليــة -اللريــة.
أ
 مــن ا

ً
مخطوطــا

))- الما يحيــى خضر/ هو الشاعر الما يحيــى 

مندلــي  فــي  ولــد  الحســين)ع(،  خــادم  خضــر 

منــزل  فــي   
أ
نشــا ،حيــث  9/)/)93)م  ســنة 

 
ً
لوفــا

أ
ن ســائدة فيــه، وصوتهما

آ
كانــت لغــة القــرا

ن، 
آ
 للقــرا

ً
فيــه حيــث كان والــده خضــر حافظــا

ن 
آ
 لــه، وعندمــا تعلــم القــراءة وختــم القــرا

ً
ومقــرائ

وهــو فــي ســن الســابعة مــن عمــره .

ليف القصائد الحســينية 
أ
ن وتا

أ
كانــت تــاوة القــرا

بصوتــه  البــاد  مســتوى  علــى  ديدنه،وُعــرف 

 فــي 
ً
الرخيــم و شــعره الجميل،حتــى غــدا علمــا

هــذا المنحــى، توفــي فــي 2 شــوال 29))هـــ / 

 ديوانيــِن ضخميــِن جمــع فيهمــا 
ً
2008م،تــاركا

شــعاره . 
أ
جميــع ا

ـالمبحث الثالث/ في المعارف المختلفة

فــي هــذا المبحــث نتطــرق الىمجــالت متنوعــة 

التاريــخ  و  الفقــه  مــن  المعــارف  و  العلــوم  مــن 

خــذ مــن كّلِ مجــاٍل 
أ
و التعليــم و الفنــون، و نا

مــن  عــدد  علــى  التعــرف  ،بغيــة   
ً
يســيرا  

ً
شــيا

بإيجــاز ،منهــم: و  فــاق 
آ
ال هــذه  فــي  البارعيــن 

 )- الفقيــه محمــد البندنيجــي/ هــو محمــد بــن 

محمــود بــن البــركات البندنيجــي الفقيــه بقــراءة 

بــن مــزروع البصــري المتوفــى ســنة 3)) هـــ، 

وقــد ســمع علــى محــي الديــن بــن الجــوزي، كمــا 

وســمع منــه ابــن مصــدر الفوطــي بعيــن التاريــخ.

بــو الحســن 
أ
2- المحــدث علــي بــن محمــد / هــو ا

علــي بــن محمــد البندنيجــي المحدث المشــهور، 
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ســمع الحديــث مــن ابــن الوضــاح الشــهراباني، 

 نــزل دمشــق .
ً
واخيــرا

عــز  هــو   / البندنيجــي  الديــن  عــز  الفقيــه   -3

الديــن البندنيجــي، مــدرس الفقــه الحنبلــي فــي 

ببغــداد.  المســتنصرية،  المدرســة 

هــو رمــز  البندنيجــي /  الديــن  العالــم رمــز   -(  

احمــد  بــن  تميــم  بــن  محمــد  بكــر  بــو 
أ
ا الديــن 

جــاء  والروايــة  العلــم  بيــت  البندنيجي،مــن 

نســاب، 
أ
ذكــره فــي تكملــة إكمــال اإلكمــال فــي ال

. داب 
آ
ال وكـتــاب جمــع 

صفــاء  عيســى  الشــيخ  المدرســين  رئيــس   -(

الديــن / هــو الشــيخ عيســى صفــاء الديــن بــن 

ســنة  ولــد  البندنيجــي  الديــن  جــال  موســى 

203) هـــ 88)) م فــي بلدتــه بندنيــج ودرس 

باشــا  داود  والــي  ،وكان  كـثيريــن  علمــاء  علــى 

جــدد  فلمــا  وذكاءه  علمــه  ويمــدح  ياحظــه 

 لــه 
أ
الوزيــر المذكــور ) جامــع الحيدرخانــة ( انشــا

 فيهــا 
ً
قامــه مدرســا

أ
فيهــا مدرســة وخزانــة كـتــب وا

المدرســين.  برئيــس  ولقبــه 

علــم  هــو   / ســليمان  بــن  إبراهيــم  العالــم   -(

بــي 
أ
بــو محمــد ابراهيــم بــن ســليمان بــن ا

أ
الديــن ا

يــروى بســنده عــن اإلمــام  البندنيجـــي،  الفــرج 

(،جــاء  الســام  )عليــه  طالـــب  بــي 
أ
ا بــن  علــي 

لقــاب .
أ
كـتــاب معجــم ال فــي  ذكــره 

بــو المــكارم عرفــة 
أ
بــو المــكارم/ هــو ا

أ
)- الفقيــه ا

بــن علــي بــن حســين بــن علــي بــن الحســين بــن 

بــن  محمــد  بــن  عيســى  بــن  محمــد  بــن  احمــد 

بابــن بصــا ،  المعــروف  البندنيجــي  حمدويــه 

شــيخ صالــح قــدم بغــداد فــي صبــاه، وســكنها 

النظاميــة  بالمدرســة  وتفقــه  وفاتــه  حيــن  الــى 

الســهروردي،  النجيــب  بــا 
أ
ا الشــيخ  وصحــب 

وروى  جماعتــه  مــن  الحديــث  وســمع  ولزمــه 

عنهــم، ومــات عــن )9 ســنة . 

8- المــدرس عبــد هللا الشــيرواني / هــو الشــيخ 

،وفقيــه،  فاضــل  عالــم  الشــيرواني  هللا  عبــد 

منــذ  بهمــا  ،إشــتهر  وزهــد  تقــوى  ذو  ومــدرس 

،واشــتهر  وفقيههــا  عالمهــا  فهــو  مندلــي  ســكن 

وزهــد  بالديــن  العلــم  مــزج  والعبــادة  بالــورع 

 لتعليــم الكـثيــر 
ً
تعــب نفســه كـثيــرا

أ
بالدنيــا، وا

مندلــي.  بنــاء 
أ
ا مــن 

هــو   / البندنيجــي  الرحمــن  عبــد  الفقيــه   -9

عبــد الرحمــن بــن الشــيخ عيســى صفــاء الديــن 

وفقيــه   ، )88)م،عالمفاضــل  البندنيجــي 

مشــهور،جدد تكيــة الســيد علــي البندنيجــي فــي 

)ضيــاء  تصانيفــه  ،وفــي  اِنهدامهــا  بعــد  بغــداد 

ليفــه 
أ
تا مــن  فــرغ  المنــار(  صــول 

أ
ا علــى  نــوار 

أ
ال

9)8)م. ســنة 

العالــم  /هــو  فنــدي 
أ
ا القــادر  عبــد  المفتــي   -(0

فنــدي المــدرس 
أ
المشــهور المفتــي عبــد القــادر ا

وحــد فــي قضــاء مندلــي وهــو ابــن محمــود بــن 
أ
ال

احمــد بــن محمــد بــن مصطفــى بــن عبــد القــادر 

افنــدي  القــادر  عبــد  كبــر 
أ
ال جــده  عيــن  وفــد 

مــن  وهــم  مندلــي  فــي   
ً
مفتيــا مــرة  ول 

أ
ل هــذا 

طــيء جــاؤوا اليهــا مــن جهــات الموصــل وبقــوا 
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ـ)90)م  فــي )32)هـــ  فيها،توفــي رحمــه هللا 

ودفــن فــي مضيفــه بنــاء علــى وصيتــه. 

))- العالــم محيــــي الديــن المــدرس / هو العالم 

ــي الديــن بــن عبــد الفتــاح بــن عبــد  ـ الســيد محيـ

الــى  نســبه  يرجــع  دريــد  بــن  المــدرس  الحميــد 

الحســن المثنــى بــن اإلمــام الحســن الســبط بــن 

بــي طالــب)ع(، درس العلــم 
أ
اإلمــام علــي بــن ا

فــي مدرســة الحضــرة الكيانيــة خيــرة العلمــاء 

ويدخــل  بالتدريــس  يباشــر  اخــذ  زمانــه،و  فــي 

الكيانيــة،  الحضــرة  فــي  الــدروس  حلقــات 

المامــة  وتولــى  والهدايــة  العلــم  طريــق  ســلك 

والخطابــة فــي جامــع بلــدورز ابتــداء 890) م 

حتــى وفاتــه فــي ) تشــرين الول ســنة 0)9)م 

بــن  غــا 
آ
ا عــارف  غا/هــو 

آ
ا عــارف  المفتــي   -(2

إفتــاء  افنــدي،كان يشــتغل منصــب  عبــد هللا 

وائــل وزارة ســليمان باشــا الكبيــر، 
أ
بغــداد فــي ا

يملــك  وكان  الفتــاء  منصــب  مــن  فاســتعفى 

بســاتين تدعــى ) مصطنــع ( فيناحيــة قزانيــة، 

فانتقــل  بهــا  الســكن  الوزيــر  مــن  ذن 
أ
فاســتا

هــل والعيــال بعــد موافقــة الوزيــر 
أ
اليهــا مــع ال

المذكــور،

هــو   / غيــدان  عصــام  الدولــي  المعمــار   -(3

مواليــد  مــن  غيــدان  عيســى  عصــام  المعمــار 

كرديــة  عائلــة  مــن  )93)م  لعــام  مندلــي 

عودتــه  وبعــد  انجلتــرا  فــي  دراســته  كمــل 
أ
،وا

شــباط  فــي  لاعتقــال  تعــرض  ســنوات  بثــاث 

 
ً
مدرســا ليعمــل  كينيــا  الــى  هاجــر  3)9)م، 

فــي جامعــة نيروبي،وفــي ســنة ))9) عينتــه 

دراســة  ليهيــئ   
ً
مستشــارا الكينيــة  الحكومــة 

فنيــة عــن صــورة التــراث المعمــاري فــي احــدى 

جائــزة  نشــرها  بعــد  نالــت  الســاحلية  مدنهــا 

فــي  الســامية ،و  والمــدن  العواصــم  منظمــة 

اليونســكو  منظمــة  الــى  إنضــم  9)9)م  ســنة 

فــي  المدرســية  المبانــي  قطــاع  فــي  للعمــل 

 
ً
الدوحــة وعمــان وبيــروت وعيــن بعدهــا ممثــا

حتــى  العــراق  فــي  الثقافــي  المنظمــة  لقطــاع 

نهايــة عــام 2003م، وفــي بدايــة ســنة )200م 

 علــى مشــروع 
ً
عينتــه منظمــة اليونســكو مشــرفا

ســامراء  فــي  العســكرية  الحضــرة  بنــاء  إعــادة 

و   200( ســنتي  فــي  للتفجيــر  تعرضــت  التــي 

.((( )200م)

))- العالــم محمــد القّمــي /هــو الســيد محمــد 

كربــاء  مواليــد  ،مــن  الفاضــل  العالــم  القمــي 

المقدســة لعــام والمصلــح المشــهور تعيــن مــن 

اليــزدي  كاظــم  الســيد  كبــر 
أ
ال المجتهــد  قبــل 

 فــي مندلـــي قبــل ثــورة العشــرين ببضــع 
ً
وكيــا

ســنين، وقــام الرجــل بوكالتــه خيــر قيــام بإمانــة 

وإخاص،رائــده الصــدق وديدنــه الصــاح،،و 

عمــال جبــارة فــي ثــورة 920) اذ لــوله 
أ
قــد قــام با

رجــاء البلــدة ،توفــي )قــد( 
أ
لكانــت الفتنــة تعــم ا

عــام ))3)هـــ ))9)م.

))- الخطاط محمد صالح البندنيجي/

موســى  بــن  صالــح  محمــد  الخطــاط  هــو 

 فيهــا وتعلــم 
أ
البندنيجــي، ولــد فــي بغــداد ونشــا
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علمــاء  علــى  العلــم  وطلــب  الكريــم،  ن 
آ
القــرا

مــن  المذهب،وهــو  صوفــي  وكان  عصــره، 

بغداد،وتخــرج  فــي  المعروفيــن  الخطاطيــن 

علــى يــد الخطــاط المعــروف ســفيان الوهبــي، 

ثــارِه الخطيــة 
آ
وكان يجيــد خــط النســخ، ومــن ا

كـتــاب )التصريــح بمضمــون التوضيح(، وتوفي 

))8)م. عــام  بغــداد  فــي 

عبــد  فندي/هــو 
أ
ا هللا  عبــد  الموســوعي   -((

درس  922)م،  معــروف  بــن  فنــدي 
أ
ا هللا 

مندلــي،  كـتاتيــب  فــي  وليــة 
أ
ال معلوماتــه 

اللغــة  وتعلــم  ذاك،  اذ  الحكوميــة  فالمدرســة 

ســاتذة، 
أ
ال بعــض  علــى  والتركيــة  الفارســية، 

شــرف، وهنــاك درس 
أ
وارتحــل الــى النجــف ال

والحديــث  والتفســير  والفقــه  دابهــا 
آ
وا العربيــة 

صولهمــا،كان شــعلة وقــادة وذا ذكاء نــادر، 
أ
وا

حــد فــي العبقريــة ،وقــد 
أ
وعلــم غزيــر، ل يدانيــه ا

 فــي المجلــس العمومــي لوليــة 
ً
نتخــب عضــوا اُأ

مندلــي. قضــاء  عــن  بغــداد 

الخاتمــة 

هــذه كانــت لمحــة ســريعة عــن مدينــة حضاريــة 

كاد يلفهــا النســيان، بســبب إهمالهــا المتعمــد 

تتنفــس  خــذت 
أ
وا البائــد،  النظــام  قبــل  مــن 

تنتظــر  لكنهــا  و  التحريــر،  جديد،بعــد  مــن 

مدننــا  بقيــة  لتواكــب  اإلنجــازات  مــن  المزيــد 

ســّد  افتتــاح   
ً
كـثيــرا ســّرني  ..وقــد  العراقيــة 

حيــث  ))/0/3)20م  فــي  اإلروائــي  مندلــي 

عيــون  فــي  الفرحــة  راقــب 
أ
ا نــا 

أ
وا هنــاك  كنــت 

مــل اليهــم 
أ
عــاد هــذا الســّد ال

أ
هالــي، حيــث ا

أ
ال

بعــد ســني الجفاف،وينتظــرون المزيــد و نختــم 

البحــث بمــا قالــه شــاعرنا الكبيــر عــن مدينتنــا 

فــي ربوعهــا  نــزل  المتواضعــة »مندلــي« حيــن 

ثــورة  ثــوار  مــن  العبــادي  صكبــان  الشــيخ 

: العشــرين 

لبســت ثــوب الهنــا والجـذِلوتســـامى ِفــي ُعـــاها 

مندلــي

فــوق  واســتوت  كحائهــا  علــى  فاقــت   
ً
شــرفا

عــزِل
أ
ال الســماك 

الهوامش والمصادر
). موقع محتاج

المحامــي  العراقيــة-  والمواقــع  المــدن  ســماء 
أ
ا صــول 

أ
2.ا

بتصــرف. بابــان،  جمــال 

3. مندلي في التاريخ -محمد جميل الروزبياني

). كـتاب الغراب -ترجمة مها الجزائري.بغداد -)98)م.

كبر العشائر الكردية في مندلي.
أ
).قره لوس: من ا

ليف:نعمة هللا الجزائري
أ
نبياء -تا

أ
).قصص ال

).النــوروز: يعنــي اليــوم الجديــد تحتفــل به غالبية الشــعوب 

الهندواروبيــة، بمــا فيهــم الكــرد. نــوروز :عيــد قومــي لــدى 

علــى  الحــداد  كاوه  إنتصــار  يــوم  وهــو  الكــورد،  الشــعب 

الضّحــاك. الطاغيــة 

8.مندلي عبر العصور - عمران موسى البياتي المندلوي.

9.موسوعة مندلي الحضارية /ج)/ للمؤلف

بــو حامــد الســفرائيني : مــن كبــار الفقهــاء فــي المذهــب 
أ
0).ا

الشافعي.

بو اسحاق الشيرازي.
أ
)).طبقات الفقهاء -ا
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2).قضاة بغداد /ج2 -ابراهيم عبد الغني الدروبي

3).صحيفة العدد: )08) في )2/)/)200م.

)).موسوعة مندلي الحضارية /ج)/ للمؤلف

دباء -ياقوت الحموي
أ
)).معجم ال

)).مندلي في التاريخ -محمد جميل الروزبياني

)).كـتاب النساب ج2 ص )33 .

8).معجم المؤلفين -رضا كحالة

البياتــي  موســى  عمــران   - العصــور  عبــر  9).مندلــي 

. ي و ل لمنــد ا

فاق الكورد
آ
20.صحيفة ا

مال المجهضة -عصام غيدان
آ
)2.ال
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المقدمـــة

مــن  العديــد  الحداثــة  مصطلــح  يســتحضر 

المصطلحــات المرادفــة نتيجــة للتداخــل بيــن 

مضمون الحداثة ومضامين تلك المصطلحات 

كالمعاصرة / العصرنة ، والتجديد / التحديث 

تعنــي   
ً
ولغويــا  ، الــخ   ... التطــور   / والتقــدم   ،

الحداثــة )) حداثــة الشــيء .. طفولتــه وجدتــه 

الحداثــة  تعنــي   
ً
وجماليــا  ،  ..  )) ســنه  وصغــر 

نمــاط التعبيريــة الفنيــة الجديــدة غيــر 
أ
خــذ بال

أ
ال

الملتزمــة بضوابــط الجماليــات العتيقــة .

الدينــي  اإلصــاح  الحداثــة  مفهــوم  يشــمل 

م 
أ
ال الكنيســة  علــى  الكنائــس  تمــردت  عندمــا 

دوغمائيــة  مقابــل  الاهــوت  عقلنــة  بمعنــى   ..

العلــوم  ثــورة  مــع  ذلــك  يتســاوق   .. الاهــوت 

يــدي علمــاء كبــار مثــل 
أ
فــي عصــر النهضــة علــى ا

كوبــر نيكــوس وغاليلــو ونيوتــن ، والموجــات 

فاســفة  بهــا  نــادى  التــي  العقليــة  الفلســفية 

ومفكــرون كبــار مثــل هوبــز وبيكــون وديــكارت 

الثــورات  عــن  ناهيــك   ، وكانــت  وســبينوزا 

التــي  والسياســية  والتكنولوجيــة  الصناعيــة 

إنتهــت الــى عالــم العلــم والديمقراطية .. وبذلك 

نهــا 
أ
ن نعــرف الحداثــة با

أ
يمكــن وفــق هــذا الفهــم ا

 )) نطلوجيــة 
أ
-ا بســتمولوجية 

أ
ا مركبــة  بنيــة   ((

، يقــول يورغــن هيرمــاس : )) فالحداثــة تعنــي 

مجمــل التفاعــات التراكميــة التــي يدعــم بعضهــا 

 . وهــي تــدل علــى رســملة المــوارد وعلــى 
ً
بعضــا

تراكمهــا وتحريكهــا ، وعلــى نمــو القــوى المنتجــة 

 
ً
يضــا

أ
، وزيــادة إنتاجيــة العمــل ، مثلمــا تــدل ا

المتمركــزة ،  السياســية  الســلطات  علــى تمركــز 

وعلى تشكيات الهويات الوطنية والثقافية (( .

 جذور الحداثـــة

ن جــذر الحداثــة 
أ
مــن الكـّتــاب مــن يذهــب الــى ا

ملحمــة  مــع  القديــم  الشــرق  فــي  كان  ول 
أ
ال

ن خلــود اإلنســان 
أ
جلجامــش التــي إنتهــت الــى ا

فــي  ســر  عــن  البحــث  خــال  مــن  يتحقــق  ل 
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ثــار اإلنســان 
آ
الغيــب بقدرمــا يتحقــق مــن خــال ا

فــي  وتوظفهــا  البشــرية  ترثهــا  التــي  العظيمــة 

ن الحداثــة 
أ
خــرون ا

آ
خيــر اإلنســان ، فيمــا يــرى ا

الكاســيكية إنطلقــت مــع الفلســفة اإلغريقيــة 

ن العقــل ولســيما مــع المنطــق 
أ
وتعظيمهــا لشــا

. رســطي 
أ
ال

بمــا  بالعقــل  إهتــم  اإلســام  ن 
أ
ا خــرون 

آ
ا ى 

أ
ورا

لحركــة  تنشــيط  مــن   )) ص   (( النبــي  بــه  قــام 

العقــل فــي الفكــر ، وقــد حــاول اإلمــام علــي بــن 

ابــي طالــب تجســيد هــذا الفهــم .. الــذي إنتهــى 

بطالــه 
أ
ا الــى المذهــب العقلــي والــذي كان مــن 

المعتزلة والفاســفة الكبار كالكندي وإبن ســينا 

 ابــن رشــد المعــدود فــي 
ً
خيــرا

أ
والفارابــي والــرازي وا

وربيــة كمــا هــو معــروف )) لكنــه 
أ
مصــادر النهضــة ال

 
ً
ن هنــاك قاســما

أ
ن الجميــع متفقــون علــى ا

أ
يبــدو ا

ندلســية وحداثــة 
أ
، بيــن حداثــة إبــن رشــد ال

ً
مشــتركا

وربا الاحقة . يتجسد ذلك في ولدة اإلستقالية 
أ
ا

ة 
أ
والذاتية لدى اإلنسان ، وفي حرية الفكر ، والجرا

علــى توجيــه النقــد الــى كل شــيء ، دون وجــل مــن 

و الدينيــة (( .
أ
المحــددات الفوقيــة الســلطوية ا

البعــد  رشــد  وإبــن  رســطو 
أ
ا فــكار 

أ
ا تتجــاوز  لــم 

مــن  التقليــل  يمكــن  ل  بيــد  ملــي 
أ
التا العقلــي 

هميتها الملحوظة في مقدمات الحداثة .. رغم 
أ
ا

العقانيــة  بعــاد 
أ
ال ذات  وربيــة 

أ
ال الحداثــة  ان 

ســس فلســفية وعلميــة 
أ
نســنية قامــت علــى ا

أ
وال

كمــا فــي العلــوم الفيزيائيــة ) نيوتــن ، غاليلــو ، 

ليبتــس وغيرهــم ( .. والبيولوجيــة ) دارويــن ( 

، والفلســفية واإلجتماعيــة ) ديــكارت وهيــوم 

وهيجــل وفيوربــاخ وغيرهــم ( ، واإلقتصاديــة 

دم ســمث ، ريــكاردو ، ماركــس 
آ
والسياســية ) ا

، إنجلــز ( .. 

النهضــة  ولدة  مــع  الممتــدة  جذورهــا  للحداثــة 

مثــل  المفكريــن  بعــض   
أ
بــدا .. حيــث  وربيــة 

أ
ال

) تومــاس مــور ( فــي كـتابــه )) يوتوبيــا (( الــذي 

بإعطــاء اإلنســان  وا 
أ
بــدا  .. عــام )))) م  صــدر 

بــدل  شــياء 
أ
لا  

ً
مقياســا وجعلــه  الكــون  مركزيــة 

المقيــاس الغيبــي .. )) يتمتــع اإلنســان حســب 

فــي  بالــذات  عاليــة  بثقــة   ، النهضــوي  الفكــر 

التعلــم واإلدراك ، والتعامــل مــع قــوى الطبيعــة 

درجــة  الــى   ، الكــون  إســتغال  ويمكنــه   ،

التحكــم بالمصائــر الفرديــة ومســتقبل العالــم (( 

 ..  ) م  -ق ))  ) ق ))  وربيــة 
أ
ال فالنهضــة   ..

خــذ 
أ
وربــي يا

أ
 المشــروع النهضــوي ال

أ
حيــث بــدا

واإلجتماعيــة  والمعرفيــة  التاريخيــة  بعــاده 
أ
ا

وصــل  حتــى  البشــرية  الخبــرات  وتراكــم 

تاريخيــة / إجتماعيــة هــي  الــى مرحلــة  الغــرب 

مرحلــة الحداثــة والتــي هــي الوليــد اإلجتماعــي 

 .. وربيــة 
أ
ال النهضــة  لمشــروع  الطبيعــي 

لمانــي فردريــك هيجــل 
أ
وبحســب الفيلســوف ال

مــع  ت 
أ
بــدا الحداثــة  فــإن   )  (83(-  (((0  (

 مــع ديــكارت كمــا فــي 
ً
نــوار .. وتحديــدا

أ
عصــر ال

يقــول  (( ، حيــث  الــروح  )) ظاهراتيــة  كـتابــه 

 الحداثــة 
ً
 واصفــا

ً
نفــا

آ
هيجــل فــي كـتابــه المذكــور ا

بانهــا : ))ليســت مجــرد توقيــت زمنــي بــل هــي 
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التشــكل  فــي  خــذت 
أ
ا جديــدة  ثقافيــة  هويــة 

وربــي وتتجســد فــي واقعــه (( 
أ
داخــل الوعــي ال

عتبــر المفكــر د . محمــد ســبيا : )) 
أ
، لذلــك ا

ن الحداثــة وعــت ذاتهــا مــع هيجــل (( .. لكــن 
أ
ا

إذ  النتيجــة  بهــذه  خــرون 
آ
ا مفكــرون  ليســلم 

ن التعبيــر عــن الحداثــة كهويــة ثقافيــة 
أ
يــرون ا

كانــت  يمانوئيــل 
أ
ل تنســب  ن 

أ
ا يجــب  مميــزة 

صاحــب المقالــة المدهشــة والتــي عنونهــا بـ )) 

ن 
أ
ي حــال فإننــا يمكننــا ا

أ
نــوار ؟ (( . علــى ا

أ
مــا ال

نجــد حداثــة النهضــة فــي فلســفة )) بيكــون (( 

.. وحداثــة العقــل فــي فلســفة )) ديــكارت (( .. 

نــوار التــي جــاء بهــا هيجــل ، والحداثة 
أ
وحداثــة ال

الجديــدة كمــا فــي فلســفة نيتشــه التــي مهــدت 

سســت لها مدرســة 
أ
لمرحلة ما بعد الحداثة التي ا

فرانكـفــورت.

مــا الحداثــة علــى مســتوى الفــن فربمــا ظهــرت 
أ
ا

القــرن  وبدايــة  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  فــي 

بالحداثــة  عــرف  مــا  شــهدت  حيــث  العشــرين 

الكاســيكية في الفن )) ويعد المفكر الفرنســي 

ول مــن إســتخدم مصطلــح 
أ
الكبيــر شــاتوبريان ا

الشــاعر  تــاه  ثــم   ..  )) كـتاباتــه  فــي  الحداثــة 

الحداثــة  دخلــت  فيمــا   ، بودليــر  الفرنســي 

الكاتــب  لمانيــة عندمــا ضّمنهــا 
أ
الثقافــة ال الــى 

دبيــة لــه . 
أ
ويجيــن فولــف فــي مقالــة ا

أ
ا

دللـة الحداثــة

للحداثــة مــن حيــث الدللــة بعــدان ، الدللــة 

النهضــة  عصــر  الــى  تعــود  والتــي  التاريخيــة 

مــا شــهده  مــع  الوســطى ،  العصــور  تــا  الــذي 

حــداث مفصليــة كبــرى ، 
أ
عصــر النهضــة مــن ا

كإكـتشــاف العالــم الجديــد ، واإلصــاح الدينــي 

والثــورة   .. الفرنســية  والثــورة  نــوار 
أ
ال وفكــر   ،

الثانــي فيتمثــل  َبعــد الحداثــة  مــا 
أ
ا  . الصناعيــة 

فــي دللتهــا الفكريــة والفلســفية التــي تجســدت 

تعطــي  التــي  اإلنســانية  النزعــة  بــروز  فــي 

الكــون  فــي  ساســية 
أ
ا مركزيــة  قيمــة  لإلنســان 

داتيــة 
أ
وا عقانيــة  نزعــة  ظهــور  عــن  ناهيــك   ،

صارمــة فــي مجــال المعرفــة والتطبيــق ..وبــروز 

الــى  إتجهــت  التــي  الفلســفية  الســمات  بعــض 

يعنــي  وهــذا   . الكليــة  والقيــم  المعانــي  غيــاب 

 ، -إجتماعيــة  تاريخيــة  صيــرورة  الحداثــة  ان 

المجتمــع  يبلغهــا  مرحلــة  الحداثــة  ن 
أ
ا بمعنــى 

حيــاة  وولــوج  والتثاقفــي  الذاتــي  تطــوره  بعــد 

جديــدة قوامهــا اإلســتيعاب التــام للحاضــر الــذي 

المســتويات  مختلــف  فــي  المجتمــع  يعيشــه 

ليــات 
آ
بعــد إصــاح فهــم التــراث والديــن وفــق ا

العلميــة  التطــورات  إدراك  بغيــة   .. العصــر 

وقــد   . واإلجتماعيــة  والسياســية  والصناعيــة 

وربيــة فــي إســتلهامها 
أ
إعتمــدت المجتمعــات ال

كيدهــا علــى تمجيــد كرامــة الفــرد 
أ
للحداثــة علــى تا

كـتجســيد  الديمقراطيــة  وتطبيــق   ،
ً
إجتماعيــا

 ، والنــزوع نحــو المنهــج القائم 
ً
للحداثــة سياســيا

.  
ً
النقــدي فكريــا الشــك  علــى 

وجه الحداثــة 
أ
ا

الحداثــة  عصــر   ((  : هابرمــاس  يورغــن  يقــول 
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بيــن  التــوازن  فيــه  يختــل  الــذي  العصــر  هــو 

يحيــا  الــذي  العصــر   ، والمســتقبل  الماضــي 

تــي . 
آ
بدللــة المســتقبل ، وينفتــح علــى الجديــد ال

العصــر الــذي لــم يعد يســتمد قيمــه ومعاييره من 

عماق 
أ
العصــور الماضيــة ، إنمــا يســتخلصها مــن ا

ذاتــه(( . وتتمثــل عظمــة الحداثــة فــي إعتبارهــا 

 ، البشــري  الفكــر  فــي  حاســمة  كميــزة  الحريــة 

لذلــك عمــدت الــى تحريــر اإلنســان مــن القيــود 

والعوائــق التــي تحــول دون تســيده علــى الكــون 

بملــذات  والتنعــم  المســتقبل  نحــو  وإنطاقــه 

الدنيــا .. وبغيــة تحقيــق ذلــك كلــه فــإن الغــرب 

دخــل عصــر الحداثــة بقــوة وبفهــم واضــح لــكل 

تــي : -
أ
وجههــا المتمثلــة بمــا يا

أ
ا

سمالية 
أ
)- الحداثة اإلقتصادية .. التي تمثل الرا

الحريــة  علــى  والقائمــة  مثــل 
أ
ال نموذجهــا 

.  )) الســوق  ليــة 
آ
ا  (( خــال  مــن  اإلقتصاديــة 

فــي  تتمثــل  والتــي   .. اإلجتماعيــة  -الحداثــة   2

واصــر القرابيــة التقليديــة للمجتمــع 
أ
تفكيــك ال

منظومــة  ضمــن  المواطنــة  صــرة 
آ
ا وإحــال   ،

الفــرد  بيــن  المتبادلــة  والواجبــات  الحقــوق 

العــدل  دولــة  ضمــان  ضمــن  والمجتمــع 

. اإلجتماعــي 

3 -الحداثــة السياســية .. والتــي يتمثــل مدلولهــا 

 ، والســلطة  الحكــم  مســتوى  علــى  ساســي 
أ
ال

الــى  التقليديــة  المشــروعية  مــن  اإلنتقــال  فــي 

المشروعية العصرية المرتبط بالعقد اإلجتماعي ) 

ليــات الديمقراطيــة .
آ
الدســتور ( وال

ي إســتعمال التكنولوجيــا 
أ
)-الحداثــة التقنيــة .. ا

دوات المســتحدثة عبــر الحداثــة اإلقتصاديــة .
أ
وال

فــي  المتمثلــة   ((  .. القانونيــة  -الحداثــة   (

الــى  خاقيــات 
أ
وال عــراف 

أ
ال مــن  اإلنتقــال 

عــن  البعيــدة  القانونيــة  والنصــوص  المواثيــق 

خاقيــة((.
أ
ال اإلعتبــارات 

المتعلقــة   .. والثقافيــة  الفكريــة  -الحداثــة   (

. شــياء 
أ
وال العالــم  معانــي  بتغييــر 

تغييــر  تتطلــب  التــي   .. التربويــة  -الحداثــة   (

منهــاج التربيــة التقليديــة القائمــة علــى الغيــب 

والطاعــة والتلقيــن الــى مناهــج الحداثــة القائمــة 

علــى العلــم والنقــد والحــوار والحريــة والتطــور .

كســر  تعنــي  التــي   .. الجماليــة  -الحداثــة   8

وزانهــا 
أ
دبيــة القديمــة .. بســردياتها وا

أ
نمــاط ال

أ
ال

شــكال 
أ
وقوافيهــا وغاياتهــا ، وإحــال انمــاط وا

. واإلبــداع  للتعبيــر  جديــدة  جماليــة 

خطوات تدشين الحداثـة 

الخامــس  بالقــرن  تبتــديء  الحديثــة  زمنــة 
أ
ال

عشــر كمــا هــو متعــارف عليــه حســب التقســيم 

كاديمــي فــي اوربــا .. لكــن تخطيــط 
أ
التاريخــي ال

اهميــة  مــن  يقلــل  للحداثــة  زمنيــة  جغرافيــة 

ن 
أ
التفاعــات المعتملــة فــي صلــب الحداثــة ، ل

نقــاط الزمــن تنطــوي علــى صــراع بيــن القديــم 

ستشــراف 
أ
با يرهــص   

ً
حاضــرا يشــكل  والجديــد 

مــن  عمقهــا  فــي  فالحداثــة   ((  ، المســتقبل 

زاويــة الزمــان توتــر حــاد وقاتــل بيــن جاذبيتيــن 

الماضــي  إرتــدادات  بيــن  قويتيــن  زمنيتيــن 
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وإشــرئبابات المســتقبل . الحداثــة توتــر خــاق 

عــن  ل  بإســتمرار  ذاتــه  يتجــاوز  زمنــي  توتــر   ،

زمنتــه الســحيقة بــل عــن 
أ
طريــق نفــي ماضيــه وا

تركيبــة  ضمــن  عجنهــا  وإعــادة  صوغهــا  طريــق 

د  يقــول  كمــا   )) المســتقبل  يمثلهــا  جديــدة 

مــن  لبــد  كلــه  ذلــك  ومــع   . ســبيا  محمــد   .

تنطلــق  وخطــوات  بالزمــن  مرتبطــة  مثابــات 

ــا  ورب
أ
منــه كمؤشــرات فــي تدشــين الحداثــة فــي ا

 - : . وهــي  والغــرب 

والتــي   .. م   ((89 عــام  الفرنســية  -الثــورة   (

دعــت الــى محاربــة الحــق اإللهــي فــي الســلطة 

، وإقامــة مجتمــع العدالــة والمســاواة والحريــة 

المدنيــة . الحقــوق  وتاميــن 

نــوار .. ونجــاح الحــركات التنويريــة 
أ
2 -فكــر ال

فــي كبــح جمــاح الســلطة الاهوتيــة فــي الفكــر .. 

وإنتصــار العقانيــة علــى الــروح الغيبــة .

3 -النظــرة الفلســفية .. وإنتقالهــا مــن الدراســات 

العاقــة  دراســة  علــى  القائمــة  الميتافيزيقيــة 

بيــن الكــون واإللــه .. الــى الدراســات الوضعيــة 

الطبيعــة  بيــن  العاقــة  دراســة  علــى  القائمــة 

واإلنســان وبيــن الواقــع والفكــر .

) -الثــورة الصناعيــة / البرجوازيــة .. وســقوط 

نظــام اإلقطــاع ونظــم إنتــاج الملكيــة المطلقــة .

نســنة .. وظهــور الحركــة اإلنســانية الراميــة 
أ
) -ال

 .. الكــون  فــي  مركزيــة  اإلنســان  إعطــاء  الــى 

. البشــر  لصالــح  وتجيــره 

علــى  والمتمــردة  الشــعبية  -اإلنتفاضــات   (

قدســية الســلطات الزمنيــة والدينيــة المعاديــة 

. والتقــدم  للتطــور 

) -اإلصــاح الدينــي .. والتخلــص مــن ســلطة 

فــي  الدينــي  الفكــر  الكنيســة ولهوتهــا وحصــر 

تقعيــد  مــع  كالعبــادات  مخصوصــة  مجــالت 

عــن   
ً
بعيــدا للمجتمعــات  التاريخــي  التطــور 

علــى  وضعــه  يتــم  وإنمــا  والاهــوت  الغيــب 

. البشــرية  والخبــرة  والتجربــة  العقــل  محــك 

الحداثـــة الظافرة 

عشــر  والتاســع  عشــر  الثامــن  القرنيــن  خــال 

الظافــرة  الحداثــة  مرحلــة  الحداثــة  بلغــت 

التيــارات  إلزدهــار  نتيجــة   .. بنفســها  المزهــوة 

الوضعيــة  والنزعــات  والتجريبيــة  الفكريــة 

والماديــة والعلميــة .. فيمــا تراجعــت الفلســفة 

الحداثــة  لن توريــن )) 
أ
ا الــذي يســميه  .. هــذا 

ليــة الحداثيــة 
آ
الظافــرة (( .. عندمــا وصلــت ال

والرفــض  الحســم  ليــات 
آ
ا تغليــب  فــي  ذروتهــا 

للكـثيــر مــن معطيــات الماضــي .. وقــد تجســد 

 فــي الثــورة الفرنســية وإرتباطهــا بفكــر 
ً
ذلــك جليــا

.. نــوار 
أ
ال

يجــد   .. وصيرورتــه  الحداثــة  لفكــر  فالمتتبــع 

 
ً
جــذورا والتحديــث  الحداثــة  بيــن  للعاقــة 

لــدى الفيلســوف السوســيولوجي ماكــس فيبــر 

عتبــر الحداثــة كرؤيــة جديــدة للكــون 
أ
.. الــذي ا

عقانيــة  فــي  كمــا  الكليــة  العقلنــة  قوامهــا   ..

شــار الــى عقلنــات جزئيــة 
أ
الثقافــة والفكــر ، كمــا ا

تجســد العقانيــة ذات الــرؤى العامــة .. وتتمثــل 
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الــذي  مــر 
أ
ال  .. واإلدارة  اإلقتصــاد  عقلنــة  فــي 

والتطبيــق  الفكــر  بيــن  العاقــة  هــذه  جعــل 

الحداثــي  الفكــر  مــن  اإلنتقــال  عمليــة  تيســر 

لحقــة  مرحلــة  وفــي   .. التحديــث  عمليــة  الــى 

صــارت  حتــى   .. التنميــة  عمليــة  الــى  اإلنتقــال 

إنتشــرت  بعدمــا   .. للحداثــة   
ً
جوهــرا التقنيــة 

التقنيــات التكنولوجيــة التــي هــي ليســت ســمة 

ن )) إستشــراء روح التقنيــة 
أ
العصــر فقــط بــل ا

كإســتعمال وتحكــم (( هــو الــذي قلــب العاقــة 

تراجــع  فقــد   .. والتكنولوجيــة  العلــم  بيــن 

التصــور الكاســيكي الــذي يعتبــر التكنولوجيــة 

ن الموقــف الجديــد 
أ
مجــرد تطبيقــات للعلــم ، ل

للتقنيــة ووليدهــا (( . تابــع  العلــم  ن )) 
أ
ا يــرى 

ما بعد الحداثــة 

قوامهــا  والفكريــة  الفلســفية  الحداثــة  بنيــة  إن 

الــذات  فــي  المتمثلــة  المركزيــة  الثنائيــة   ((

والموضــوع ، الــذات -اإلنســان -كحريــة وفعــل 

وإرادة ومعيار ، والموضوع -الطبيعة -كشبكة 

 . والحتميــات((  الموضوعيــة  المعطيــات  مــن 

ففــي مرحلــة الحداثــة كان الفكــر الغربــي يمجــد 

العقــل والتنظيــم الصــارم .. ويرســخ الثنائيــات 

خــذ يتقاطــع 
أ
الضديــة ، لكــن تطــور هــذا الفكــر ا

بإكـتشــاف   
أ
بــدا حيــث  العقانيــة  صابــة  مــع 

خــرى خــارج تلــك العقانيــة .. فشــرع 
أ
جوانــب ا

العقــل  الــى  النقــودات  بتوجيــه  الفكــر  هــذا 

 .. اإلنســانية  للحقيقــة   
ً
واحــدا  

ً
بعــدا بصفتــه 

خــرى كالرمــز والمقــدس 
أ
 ا

ً
بعــادا

أ
وصــار يســتدمج ا

والمتخيــل واإلســطورة فــي المنظومــة الفكريــة 

إنتقــد  الــذي  نيتشــه  مــع   
أ
بــدا التحــول  هــذا   ..

العقانيــة وإنتقــد كل مــن ارســطو وهيجــل ، 

عتبــر 
أ
ا الــذي  الاشــعور  فرويــد صاحــب  وجــاء 

 يحركــه بخفــاء الاوعــي .. كذلــك 
ً
العقــل برقعــا

ن ينقــد العقانيــة الغربيــة مــن 
أ
حــاول هيدجــر ا

فرانكـفــورت  مدرســة  باصحــاب  ثــره 
أ
تا خــال 

دورنــو وهوركهايمــر وماركــوزة وهابرماس 
أ
بقيــادة ا

وغيرهــم . ويمكــن إبــراز فكــر مــا بعــد الحداثــة 

والمناهــج  فــكار 
أ
وال الفلســفات  ضــوء  علــى 

المناهــج  وتلــك   .. قانيمهــا 
أ
وا للحداثــة  الناقــدة 

هــي :- 

العامــل  علــى  ركــزت  التــي  الماركســية:   -(
وتطــور  التاريــخ  تفســير  فــي  اإلقتصــادي 

المجتمــع .. حتــى إســتنفدته الــى اقصــى حــد .

2 -الفرويديــة: التــي إهتمــت بالعامــل النفســي 

المحــدد  هــو  الاشــعور  وإعتبــرت   .. والروحــي 

. البشــري  للســلوك 

3 -الوجوديــة: وهــي فلســفة الــذات والصبــوات 

والرغبــات الذاتيــة الكامنــة التــي يتعــذر التعبيــر 

عــراف 
أ
ال ضمــن  يدخــل  ل  مــا  وكل   .. عنهــا 

 . والتقاليــد 

تهتــم  موضوعيــة  حركــة  وهــي  -البنيويــة:   (

للعامــل  همالهــا 
أ
ا بقــدر  الموضوعــي  بالعامــل 

البنيــات  فــي  غراضهــا 
أ
ا تســتنفد  كمــا  الذاتــي، 

. والتاريــخ  اللغــة  فــي  والمحــددات 

بالنظــام  البنيويــة  بالغــت  لقــد  -التفكيــك:   (
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وبالعاقــات الرياضيــة الصارمــة بيــن الظواهــر 

التفكيــك  الكلــي ، فجــاء  الــى طابعهــا   
ً
وصــول

هميتــه وقيمتــه ، وبالتالــي يفتــح 
أ
ليعيــد للجــزء ا

القانــون  هــو  هــذا   ((  
ً
جديــدا  

ً
معرفيــا  

ً
منظــورا

الــذي يحكــم الفكــر وربمــا يحكــم التاريــخ (( .

فــي  خاصــة  اإلنســانية  العلــوم  تطــور  ومــع 

علــم   ، اإلجتمــاع  علــم   ( العشــرين  القــرن 

ن العقانيــة الخالصــة 
أ
نثروبولوجيــا ( تبيــن ا

أ
ال

ن 
أ
ل يوتوبيــا ،  مجــرد  -هــي  الحداثــة  -بحســب 

بعــاد، 
أ
فــاق ومتعــدد ال

آ
اإلنســان كائــن بعيــد ال

 .. المنفــرد  بعــده  العقــل  ن يكــون 
أ
ا ول يمكــن 

 
ً
مهمــا  

ً
دورا تلعــب  اخــرى   

ً
بعــادا

أ
ا هنــاك  ن 

أ
ل

والوجــدان  كالمقــدس  اإلنســان  تحديــد  فــي 

ن مصطلح ما 
أ
والمتخيل .. الخ . يمكن القول ا

بعــد الحداثــة يؤشــر تحــولت شــهدها المجتمــع 

العولمــة  بمرحلــة  ارتبطــت  الغربــي  والفكــر 

مــع  واإلعــام  المعلومــات  بثــورة  تجســدت   ،

التحــولت الحديثــة فــي العلــم كغــزو الفضــاء ول 

نهائيــة الكــون ومحاولــة إستكشــاف ســر كـتــاب 

عضــاء 
أ
و الجينــوم واإلستنســاخ وزرع ال

أ
الحيــاة ا

مــا  فتمثلــت  الفكريــة  الزاويــة  مــن  مــا 
أ
ا الــخ   ...

نفــة 
آ
ال اإلنتقــادات  مجمــوع  فــي  الحداثــة  بعــد 

التــي وجهــت الــى الحداثــة كبنيــة فكريــة ونظــام 

. فكــري مغلــق 

سؤال الحداثــة 

سؤال الحداثة .. الذي طرح في الغرب .. وكان 

الشــرق  فــي  اليــوم   ، ويطــرح 
ً
إيجابيــا الجــواب 

العربــي واإلســامي .. ولكــن الجــواب واهــن ! 

ســباب والكيفيــات التــي 
أ
.. وعندمــا يــراد بيــان ال

والغــرب  اوربــا  فــي  الحداثــة  ظهــور  الــى  ادت 

ثقافيــة  فضــاءات  فــي  خفقــت 
أ
ا حيــن  فــي   ..

جــاب عنــه 
أ
خــرى .. هــذا الســؤال ا

أ
وحضاريــة ا

 . فيبــر  ماكــس  الغربــي  اإلجتماعــي  المفكــر 

عتبــر الغــرب كـفضــاء ثقافــي وإجتماعــي 
أ
عندمــا ا

.. الوحيــد الــذي تبلــورت فيــه عمليــة العقلنــة / 

التحديــث .. وقــد بيــن ثاثــة مســتويات للعقلنــة 

وربــي : -
أ
كلهــا إشــتغلت فــي الفضــاء ال

)- العقلنة التقنية واإلقتصادية .

2 -العقلنة اإلدارية والسياسية .

3 -العقلنة الثقافية والفكرية .

العــرب  طرحــه  الــذي  الحداثــة  ســؤال  مــا 
أ
ا

الغربــي  الغــزو  صدمــة  بعــد   .. والمســلمون 

 .. خريــن 
أ
متا يرددونــه  يزالــوا  ولمــا  لبادهــم 

العــرب  وتخلــف  الغــرب  تقــدم  اســباب  حــول 

الــى  يشــير  الجــواب  فــكان   .. والمســلمين 

تســويغاتهم التــي تنــم عــن وهــن وضعــف وتؤبــد 

تخلفهــم )) وكانــت الخاصــة التــي إنتهــوا اليهــا 

هــي ان المســلمين تخلفــوا عــن ركــب الحضــارة 

وإنفصلــوا  الدينــي  تراثهــم  عــن  تخلفــوا  نهــم 
أ
ل

عــن قيمهــم بدرجــات متفاوتــة ، ومــا يــزال هــذا 

 الــى اليــوم ، بصيــغ وتلوينــات 
ً
الجــواب متــداول

 
ً
 ومرعبــا

ً
متعــددة (( .. فــإذا كان الســؤال صادمــا

صدمــة  اكـثــر  الجــواب  فــإن   .. فــواه 
أ
لا  

ً
وفاغــرا

 .  !!! هزيمــة  واعظــم  بــادة  شــد 
أ
وا



|   العدد 13  |   رجب االصب   | حزيران  |  2010 140

العراق الجديد

 ترجمة : أحمد عبد العزيز علي 

ــات  ــة العالق ــاص للجن ــر الخ * التقري
فــي  واالمــن  والدفــاع  الخارجيــة 
البرلمــان الفرنســي )العــدد 630 لعــام 
بتقييــم  الخــاص  الفصــل   ،)2009

العمليــة السياســية فــي العــراق.
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الستقرار السياسي :

تاريخــه  عبــر  قــام  ان  ابــدا  للعــراق  يســبق  لــم 

ديمقراطية.لكــن  انتخابــات  باجــراء  السياســي 

انتخابــات مجالــس المحافظــات الخامســة التــي 

اجريــت فــي ك. الثانــي 2009 كانــت الحلقــة 

الخامســة في مسلســل النتخابات منذ 2003. 

ورغــم فقــدان المــن تمــت جميعهــا فــي ظــروف 

منــة. وكان معــدل المشــاركة والتصويتدائمــا مــا 
آ
ا

نســبته 0)%.

بالنســبةللبرلمان العراقــي )والجمعية الوطنية( 

واحيانــا  حيويــا  محيطــا  هذهالمؤسســة  تمثــل 

الحــداث  تنتقــل  مــا  غالبــا  انفعاليــا.اذ  وســطا 

بغــداد  شــوارع  تدمــي  التــي  والمواجهــات 

كبيــرة  اهيــة  البرلمــان  .يشــكل  البرلمــان  الــى 

لتشــكيل الحكومــة حيــث يتــم ابــرام التحالفــات 

الازمــة لمــا بعيــد النتخابــات لتشــكيل حكومــة 

الــذي  الشــيعي  للمكــون  .بالنســبة  الغلبيــة 

اســس ائـتــاف موحدلكنــه ســرعان مــا تشــتت 

الــى ثــاث احــزاب : المجلــس الســامي العلــى 

يقــوده  ايــران  الــى  مقــرب  دينــي  تحالــف  وهــو 

العزيــز  عبــد  وهــو  كبيــرة  شــيعية  عائلــة  زعيــم 

الحكيــم : حــزب الدعــوة بزعامــة رئيــس الــوزراء 

نــوري المالكــي والــذي فــاز بانتخابــات مجالــس 

المحافظــات : والتيــار الصــدري بزعامــة مقتــدى 

الشــيعية  النقســامات  فرضــت  وقــد   . الصــدر 

نفســهاواملت تشــكيل اغلبيــات تجمــع الشــيعة 

وقوميــة  طائـفيــة  كمكونــات  والكــرد  والســنة 

سياســية. واحــزاب 

الستقرار الوطني :

الــولءات  انحســرت   2008 منتصــف  منــذ 

القوميــة والعرقيــة والطائـفيــة ال انهــا لــم تنتهــي 

تمامــا. ويعــود الفضــل فــي ذلــك بشــكل كبيــر 

الى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اكـتســب 

ذلــك  بعــد  وطنيــا  وصيتــا  حســا  فشــيا  شــيا 
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حملتــه  شــعارات  وتركــزت  اليجابــي.  التطــور 

علــى   2009 الثانــي  ك.  النتخابيةلنتخابــات 

وشــكلت   : العراقيــة  والهويــة  القانــون  ســيادة 

ييــد الــذي حظــي بــه 
أ
نجاحاتــه صــدى ايجابيــا للتا

ي العــام.
أ
فــي اوســاط الــرا

 ولــد المالكــي فــي قضــاء صغيــر تابــع لمحافظــة 

كربــاء فــي عــام 0)9).جــده لبيــه كان وزيــر 

عــام  فــي  الملكــي  الحكــم  ظــل  فــي  للتربيــة 

الديــان  وعلــم  العربيــة  اللغــة  درس   .(92(

قــام نظــام صدامباعتقــال واعــدام عــددا مــن   .

فــر   (9(9 عــام  فــي  وعشــيرته.  عائلتــه  افــراد 

ايرانحيــث  الــى  متوجهــا  العــراق  مــن  المالكــي 

امضــى هنــاك خمــس ســنوات قبــل ان يقيــم فــي 

المالكــي  صدام.التحــق  ســقوط  حتــى  دمشــق 

بيئــة  مــن  وينحــدر   . الدعــوة  حــزب  بصفــوف 

متواضــع  عــام  بخطــاب  يتســم  وهــو  عشــائرية 

الكاريزماتيــة  مــن  الكـثيــر  يملــك  انــه  وليبــدو 

مــن  متزايــدة  بنجاحــات  نفســه  يســوق  ولكنــه 

العــراق  فــي  الــوزاراء  رائســة  تســنمه  خــال 

ولــم  العراقييــن  لــكل  رئيســا  ليكــون  وســعيه 

فــي  المهــدي  جيــش  مهاجمــة  فــي  ابــدا  يتــردد 

بغــداد والبصرةمظهــرا انــه بامكانــه صهرولئــه 

الطائـفــي والمذهبــي فــي بوتقــة مصالــح الوحــدة 

معتمــدا  بقــاءه  مــن  يمنــع  لــم  وهــذا  الوطنيــة- 

علــى حلفــاءه مــن ساســة الشــيعة والوقــوع فــي 

منظــار الريبــة والشــك مــن وجهــة نظــر الســنة 

الخفــاء. فــي  وكونــه زعيمــا شــيعيا 

والشــجاعة  الســلطة  مناقــب  ســاهمت  وقــد 

والعتــداد بالنفــس التــي ابداهــا خــال مرحلــة 

اتفاقيــة  المفاوضــات المطولــة والشــاقة حــول 

فــي  فــي المســاعدة  القــوات المريكيــة  ســحب 

عــن  والمدافــع  وطنيــا  زعيمــا  منــه  تجعــل  ان 

اليهــا  يتــوق  كان  التــي  والســتقال  الســيادة 

العــراق.  فــي  شــعبه 

بــادئ  فــي  انــه  الــى  التنويــه  المهــم  مــن  هنــا 

المــر تماختيــار المالكــي لرائســة الــوزراء كونــه 

الــذي  الضعيــف  والدعــم  مغمــورة  شــخصية 

)اقليــة  الدعــوة  حــزب  ايــاه  يمنحــه  ان  يمكــن 

فــي المكــون الشــيعي( بيــد انــه بعــد ان تســنم 

رائســة الــوزراء اصبــح زعيمــا قويــا الــى درجــة انــه 

بالدكـتاتوريــة.  ن 
آ
ال يتهمونــه  النــاس  بعــض 

عواقب النسحاب المريكي

 200( صيــف  منــذ   
أ
طــرا الــذي  التقــدم  رغــم 

ال انــه مــن غيــر الصحيــح ان نســلم باســتقرار 

اختبــار  ينتظــره  فالعــراق  العــراق  فــي  الوضــع 

هــام : وهوانســحاب القــوات المريكيــة والتــي 

العراقيــة  القــوات  الــى جانــب  تواجدهــا  يفســر 

فــي اخمــاد التمــرد المســلح معظــم النجاحــات 

المنيــة.

بتاريــخ )2 نوفمبــر 2008 وقــع العــراق اتفاقيــة 

ســحب  تنظــم  المتحــدة  الوليــات  مــع  امنيــة 

القــوات المريكيــة فــي ثــاث مراحــل.
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المرحلــة  هــذه  انتهــت  وقــد   : الولــى  المرحلــة 

الجيــش المريكــي  انســحاب  تقريبــا وتتضمــن 

مــن المــدن العراقيــة فــي حزيــران 2009 ايفــاءا 

بالموعــد النهائــي لاتفاقيــة . وتشــكل الموصــل 

للقــوات  ليــزال  التــي  الوحيــد  الســتثناء 

المريكيــة تواجــدا فيهــا بســبب التوتــر الشــديد 

فــي مدينتهــا وضواحيهــا وهــذا بموافقــة حكومــة 

بغــداد.

القــوات  الثانيــة : ستنســحب معظــم  المرحلــة 

ب 0)20 وســيبقى فقــط 
آ
مــن العــراق بحلــول ا

مــا بيــن )3 الــى 0) الــف عنصــر دعــم واســناد .

الوحــدات  باســتثناء   : الثالثــة  المرحلــة 

واللوجســتية  التدريبيــة  للمهــام  المخصصــة 

كامــل  بشــكل  المريكــي  الجيــش  سينســحب 

بنهايــة ))20. لــن تحتفــظ الوليــات المتحــدة 

العــراق. فــي  لهــا  دائمــة  بقاعــدة 

هــل   : نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

الوطنيــة  الجيشوالشــرطة  قــوات  ستســتطيع 

مــن  يحتفــظ كل  مجــدد؟  العنــف  عــودة  منــع 

عنصروالتــي  الــف   300 بــــ  الجيشوالشــرطة 

يجــب ان تكــون كافيــة مالــم يتمالنحيــاز الــى 

علــى  وتفضيلهــا  والطائـفيــة  العرقيــة  الــولءات 

الوطنــي. الخيــار 

 وقد اجاب الجنرال اودينرو على هذا التساؤل 

ان ))% مــن قــوات الجيــش والشــرطة يدينــون 
بالــولء للحكومــة المركزيةو20%هــم فــي طــور 

ان  ليمكــن  المســار.بينما  هــذا  نحــو  التحــول 

نتوقــع شــيا عــن الـــــ )% المتبقيــن. 

ولكــي نبتعــد عــن الوهــم ونتحلــى بالواقعيــة . 

فــا منــاص مــن القــول ان العــراق الن يتعافــي 

للشــفاء  لميتماثــل  ولكنــه  النقاهــة  طــور  وفــي 

بشــكل جيــد بعــد. وامكانيــة حدوث انتكاســات 

امــر وارد. وهــذا مــا صــرح بــه الجنــرال بيترايــوس 

مــن انــه امــام العــراق وقــت طويــل للقضــاء علــى 

والخايــا  المتبقيــة  المتشــددة  المجموعــات 

النائمــة ســواء مــن القاعــدة او غيرهــا . 

والتهديــد الخــر الــذي يلــوح فــي الفــق هــو حالــة 

0)20مــن  فانتخابــات  السياســي  الااســتقرار 

رئيــس  لحــزب  بنجاحــات  تؤتــي  ان  المحتمــل 

مجالــس  فيانتخابــات  هــا 
أ
ابتدا التــي  الــوزراء 

المحافظــات ولكــن مــن المؤكــد انــه لــن يحصــل 

اي حــزب علــى الغلبيــة المطلقــة التــي تتيــح لــه 

الحكــم لوحــده. ويتعيــن تشــكيل ائـتــاف لهــذا 

الغــرض ومــن غيــر المؤكــد ان تؤتــي المحادثــات 

ايجابيــة  بنتيجــة  السياســية  الحــزاب  بيــن 

للــوزراء  رئيســا  البقــاء  لهفــي  وتســمح  للمالكــي 

وهــذا مــرده انهــا تتهمــه بالدكـتاتوريــة. 

بعــدم  المالكــي  كردســتان  حكومــة  وتتهــم 

بالراضــي  لمطالباتهــم  واكـتراثــه  اصغــاءه 

المتنــازع عليهــا لســيما فيمــا يتعلــق بكركــوك 

0))مــن  المــادة  تطبيــق  فــي  والخفــاق 

الدســتور والتــي تدعــو الــى اجــراء اســتفتاء والتــي 

فيــه.  ســيفوزون  انهــم  الكــرد  يعتقــد 

تــردد علــى اســماعنا كـثيــرا رســالة منقولــة مــن 
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خــال شــعار » اي شــخص مــا عــدا المالكــي« 

المالكــي  فــاز خصــوم  لــو  مناســبات.  عــدة  فــي 

يمكــن  كان   20(0 ك.الثانــي  انتخابــات  فــي 

العراقــي  السياســي  الســتقرار  يتعــرض  ان 

الــذي يحتاجــه العــراق حاجــة ماســة للتغلــب 

علــى العديــد مــن التحديــات التــي تواجهــه الــى 

المخاطــرة.

بنــاء  اعــادة  علــى  الرئيســي  التحــدي  وينطــوي 

الميــاه  وتوفيــر  طــرق  مــن  التحتيــة  البنــى 

الضروريةلتحســين   – والصحــة  والطاقــة 

الظــروف المعيشــية . وليملــك العراقيــون شــيا 

الحــالت  افضــل  ففــي  ن 
آ
ال القبيــل  هــذا  مــن 

محــدودة  ســاعات  علــى  يحصلــوا  ان  يمكــن 

اليــوم.  فــي  الكهرباءوميــاه شــرب صالحــة  مــن 

تطويــر  لشــبكات  التقديريــة  التكلفــة  وتبلــغ 

البنــى التحتيــة0) مليــار دولرفــي الحــد الدنــى. 

ويعــود وقــت تدهــور البنــى التحتيــة فــي الحقيقة 

الــى العقوبــات التــي فرضــت علــى نظــام صــدام 

الخليــج.  حــرب  بعــد 
وفاقمــت العمليــات العســكرية التــي رافقتالغــزو 

المريكــي للعــراق الوضــاع ســوءا . قامالجانــب 

اعــادة  عقــود  مــن  العديــد  بتوقيــع  المريكــي 

انــه  ال  واجنبيــة  عراقيــة  شــركات  العمارمــع 

هــذا  فــي  ايجابيــة علــى الرض  اثــار  ايــة  ليــرى 

المجــال.

كبيــر  وبشــكل  ذلــك  يعــزى  ان  ايضــا  ويمكــن 

العــراق  فــي  المستشــري  الهائــل  الفســاد  الــى 

مــن   ((8 الترتيــب  فــي  العــراق  قبــع  حيــث 

اصــل 80) بلــد فــي الشــفافية الدوليــة بحســب 

تصنيــف منظمــة الشــفافية الدوليــة قبــل بورمــا 

والصومــال فقــط. وقضيــة وزيــر التجــارة العراقي 

مازالــت ماثلــة للعيــان حيــث يتــم التســتر علــى 

الفســاد والمفســدين امــا مــن خــال الحصانــة 

او مــن خــال الفــرار الــى خــارج العــراق . يشــكل 

الفســاد احــد التحديــات الهامــة التــي يتوجــب 

علــى الحكومــة التــي ســتنبثق عــن النتخابــات 

الجديــدة التصــدي لهــا ومعالجتهــا.

مــن حســن حــظ العــراق انــه بلــد غنــي بالمــوارد 

ويبلــغ   . الكبيــرة  النفطيــة  مــوارده  نتيجــة 

انتاجــه الحالــي 2.3 مليــون برميــل يومياومــن 

المحتمــل ان يصــل الــى ).2 برميــل فــي اليــوم 

وضعــت  وقــد   . وبدايــة0)20   2009 بنهايــة 

الحكومــة هــدف الوصــول الــى ) ماييــن برميــل 

فــي اليــوم فــي الســنوات القادمــة. 

وهنــاك حاجــة مــن 0) الــى 0) مليــار دولر فــي 

مجــال الســتثمار فــي الصناعــة النفطيــة وهــذا 

يســتدعي دعــوة الشــركات الدوليــة لاســتثمار . 

اســتغال  يتــم  عندمــا  انــه  الخبــراء  ويقــول 

وهــذا   – كامــل  بشــكل  العراقــي  الحتياطــي 

كـثانــي  العــراق  حاليا-ســيحل  المنــال  بعيــد 

منتــج للنفــط فــي العالــم بعــد الســعودية . ومــن 

الواضــح فــان العــراق اســتقطب اهتمامــا كبيــر 

النفــط والســتثمار الكبــرى  لــدن شــركات  مــن 

العالــم. فــي 
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ول يشــكالنفط الــذي يدرباكـثــر مــن 90% مــن 

الماليــة  وموازنتــه  العــراق  صــادرات  ايــرادات 

بعــد  علــى  ينطــوي  بــل  وماليــة  فنيــة  مشــاكل 

غيــر  توزيعــه  مناطــق  بســبب  ايضــا  سياســي 

المتســاوية. حيــث تشــكل كركــوك والموصــل 

مــا نســبته  اقليــم كردســتان بهمــا (  )ويطالــب 

النفطبينمــا يتركــز الحتياطــي  ناتــج  مــن   %(3

الشــيعي  العــراق  جنــوب  فــي  وبقيةالنتــاج 

ومحافظــة البصــرة بالــذات . وليوجــد نفــط فــي 

وســط العــراق حيــث تتواجــد القبائــل الســنية 

وهــذا الــذي جعــل الســنة يطالبــون ان تخضــع 

لة اســتغال وتوزيــع المــوارد الوطنيــة الــى 
أ
مســا

المحافظــات  المركزيةوليــس  الحكومــة  ســلطة 

والقاليــم. 

يتــم  ان  يفتــرض  الــذي  النفــط  قانــون  ومــازال 

قبــل  مــن  يمــرر  ولــم  مكانــه  يــراوح  حســمه 

البرلمــان المنصــرف . ويعــد هــذا القانــون عنصــرا 

الحفــاظ  ليمكــن  اذ  الوطنــي  للميثــاق  حيويــا 

بدونــه. البلــد  علــى وحــدة 

؟
ً
هل سيبقى العراق موحدا

التحتيــة  البنــى  بنــاء  اعــادة  قضايــا  تشــكل 

النفطيــة  العوائــد  وتوزيــع  الفســاد  ومحاربــة 

تحديــات صعبــة ال ان المشــكلة الكبــر تكمــن 

ككل  البلــد  ضمــن  كردســتان  اندمــاج  فــي 

ونصــف  مليونــان  وعددهــم  الكــرد  يتمتــع   .

حمايــة  تحــت  حقيقــي  ذاتــي  بحكــم  المليــون 

الغــرب منــذ نهايــة حــرب الخليــج . ويحتفظــون 

مواليــة  انهــا  ال  كبيــرة  ليســت  عســكرية  بقــوة 

لهــم وتتســم بالنضبــاط قوامهــا 90 الــف عنصــر 

العراقــي  الدســتور  اتــاح  بالبيشــمركه.  تســمى 

مؤسســات  فــي  لكردســتان  واســعة  مســاحات 

الدولــة : فالرئيــس طالبانــي مــن الكــرد . ويمكــن 

ان  الثــاث  كردســتان  اقليــم  لمحافظــات 

انتخابــات مجالــس المحافظــات  تحددمواعيــد 

فيهــا بحريــة وساســة . ولــدى كردســتان مطــار 

اســتثمارات  وتســتقطب  بهــا  خــاص  دولــي 

اجنبيــة كبيــرة والمــن مســتتب فيهــا. يمكــن ان 

يكــون مــن غيرالمنطقــي الســهاب فــي الموقــف 

الكــردي اذ طالمــا صــرح بــه الكــرد فــي اكـثــر مــن 

مناســبة : فقــد ادعوااحقيتهــم باراضــي حدوديــة 

الحكومــة  قبــل  مــن  رفضــا  واجهــت  واســعة 

العــراق. فــي  العــرب  وبقيــة 

وتتضمــن مطالبهــم مناطق متاخمة لكردســتان 

لســيما مدينــة كركــوك ومركــز محافظتهــا . وقــد 

كــرر رئيــس القليــم مســعود البارزاني تصريحاته 

التاريخيةللشــعب  العاصمــة  تعــد  كركــوك  ان 

الكردي وهي حق له مهما ســيكون وســيحدث.

وتمثــل كركــوك بالنســبة للكــرد ماتمثلــه القــدس 

بالنســبة لاســرائيليين والفلســطينيين.

مســتعصية  مشــكلة  الكــرد  وسيشــكل 

الشــروط  بهــذه  مطالبهــم  عــن  يعبــرون  طالمــا 

ســكان  بقيــة  ينظــر  المتشــددة.  الراديكاليــة 
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ابتــداءا  الــى المناطــق المتنــازع عليهــا  العــراق 

مــن كركــوك انهــا مناطــق عربيــة. وتــرى حكومــة 

المالكيانــه ينبغــي التريــث فــي تطبيــق المــادة 

اجــراء  الــى  تدعــو  التــي  الدســتور  مــن   ((0

تــرى  والتــي  كركــوك  قضيــة  لحســم  اســتفتاء 

حكومــة كردســتان انــه يجــب ان ليتــم لحيــن 

النتهــاء مــن عــودة الســكان العــرب الذيــن قــام 

بتوطينهــم صــدام حســين فــي المدينــة من اجل 

منهــا. قدمــوا  التــي  محافظاتهــم  الــى  تعريبهــا 

رئيــس  مــن  ارتياحــه  عــدم  البارزانــي  يخفــي  ول 

ليــس  انــه  بجــاء  يظهــر  الوزراءالمالكيوالــذي 

قبــل  منصبــه  عــن  التخلــي  فــي  النيــة  لديــه 

النتخابــات التشــريعية. وفــي هــذه الثناءتتابــع 

حيــث  العــراق  فــي  الوضــع  كـثــب  عــن  تركيــا 

اســتقال  تقبــل  لــن  انهــا  بوضــوح  عبــرت 

ســوف  انقــرة  وان  ظــرف  اي  تحــت  كردســتان 

تراعــي الحتــرام التــام لحقــوق التركمــان الذيــن 

كركــوك. فــي  بكـثــرة  يتواجــدون 

المجتمــع  يقــوم  ان  فــي  التفكــر  المنطقــي  مــن 

الكرديــة  الســلطات  علــى  بالضغــط  الدولــي 

لتخفيــف ســقف مطالبهــم والموافقــة علــى حــل 

توافقــي حــول كركــوك والــذي اقتــرح خطوطــه 

الرئيســية على بغداد ممثل المين العام لامم 

المتحــدة فــي العــراق ســتيفن دي مســتورا فــي 

نيســان 2009نيابــة عــن بعثــة المــم المتحــدة 

العراق)يونامــي(. فــي  للدعــم والمســاعدة 

فــي احتياطاتــه  العــراق ل تكمــن فقــط  اهميــة 

بــل ايضــا لنــه يمثــل الحــد الفاصــل  النفطيــة 

بيــن العالــم العربــي وايــران. اتســمت العاقــات 

علــى  والتنافــس  بالتوتــر  وطهــران  بغــداد  بيــن 

الــدوام ومازالــت التجربــة الســيئة لحــرب الثمان 

 .(980 عــام  صدامفــي  شــنها  التــي  ســنوات 

الوليــات  قدمــت  حســين  بصــدام  وبالطاحــة 

المتحــدة صنيعــا ومعروفــا ليــران والتــي تتركــز 

اســتراتيجيتها القليميــة علــى العــراق لســباب 

عديــدة. 

الســببب الول:ذو خصوصيــة دينيــة، اذ تقــع 

المواقــع الشــيعية المقدســة الكبــرى فــي العــراق 

فــي العــراق )  ايــران حيــث يوجــد  فــي  وليــس 

مراقــد مــن مراقــد الئمــة الحــد عشــر للشــيعة .

ســياق  فــي  سياســي،  بعــد  الثانــي:ذو  الســبب 

وواشــنطن  طهــران  بيــن  الملفالنــووي  ازمــة 

فــان ليــران اليــد الطولــى فــي العــراق. وتنــوي 

واضــح  وبشــكل  الســامية  الجمهوريــة 

الحتفــاظ بنفوذهــا هناكاســيما انهــا تعرضــت 

الــى نكســات حــادة منهــا توقيــع اتفاقيــة ســحب 

الــى  طهــران  ســعت  والتــي  المريكيــة  القــوات 

والــذي  الشــيعي  الئـتــاف  وانقســام  منعهــا 

تعــول عليــه فــي نفوذهــا وهزيمــة شــريكها فــي 

العراقالمجلس السامي العلى في النتخابات 

. الصــدري  التيــار  نفــوذ  حليفهــا  وتراجــع 

وقــد اوضــح المســؤولون العراقيــون بشــكل ل 
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لبــس فيــه رغــم انهــم يرغبــون باقامــة عاقــات 

وصنــو  القــوي  جارهــم  مــع  ووديــة  حميمــة 

طهــران  جعــل  فــي  ليرغبــون  لكنهــم  الشــيعة 

بغــداد. علــى  شــروطها  تملــي 

قامــا  المتحدةوالعــراق  الوليــات  ان  وطالمــا 

العــودة  بــدء  العــراق  فــان  عاقاتهمــا  بتطبيــع 

الــى محيطــه العربي.فقــد شــهدت الـــــ 8) شــهرا 

المنصرمــة قيــام العديــد مــن الــدول القليميــة 

بفتــح ســفاراتها فــي بغــدادوزار البلــد عــدد مــن 

العــراق اســتضافة  الرؤســاء والــوزراء . واقتــرح 

القادمــة.  العربيــة  القمــة 

منــذ صيــف 2008 بذلــت الحكومــة العراقيــة 

قصــارى جهودهــا لقامــة عاقــات حميمــة مــع 

مــع  ذلــك  فــي  وقدنجحــت  العربيــة.  الــدول 

اســتثناء وحيــد وهــام . فمــازال ملــك الســعودية 

عبــد هللا ينتظــر ليــرى فيمــا اذا يضــع المالكــي 

الشــيعية  الــولءات  فــوق  بلــده  مصالــح  فعــا 

قبــل الشــروع فــي تطبيــع العاقــات مــع العــراق.

اصبــح استشــراف الوضــع فــي العــراق يبــدو اكـثــر 

اشــراقا علــى نحــو لفــت فــي معظــم الجوانبفــي 

البلــد  ان  المنصرمةبيــد  والنصــف  الســنتين 

النظــر  قيــد  ويبقــى  رجحــا 
أ
متا وضعــه  مــازال 

مكوناتــه  اذاســتتمكن  فيمــا  لنــرى  مــل 
أ
والتا

الثــاث الرئيســة : الشــيعة والســنة والكــرد مــن 

المضــي قدمــا الــى المامبــدل مــن الســقوط فــي 

والجهويــة. الفئويــة  فــخ 
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العراق :
الصراع من خالل 

النافذة األكثر خطورة

قسم الترجمة / في المعهد العراقي للحوار  
مصطفى محمد الحيدري  

 * حــوار مــع بيــرت اتــش ماكغوريك، 
الدوليــة  العالقــات  فــي  باحــث 
بمجلــس العالقــات الخارجيــة، نشــره 
مجلــس العالقــات الخارجيــة بتاريــخ 

7/ نيســان 2010. 
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 حتى خال اليام القليلة الماضية ، يمكن ان 

نقــول ان العنــف اصبــح عــادة منتظمــة دوريــة 

ويمكــن حدوثهــا فــي ايــة لحظــة ، اســتنادا لمــا 

. اذ ان تفجيــرات  الماضيــة  الســنة  فــي  حــدث 

الجيــش  اتهــم   . يومــا   90 كل  تحــدث  كبيــرة 

المريكــي فلــول تنظيــم القاعــدة بالوقــوف وراء 

بــان ال90  لكــن بالعتقــاد  الهجمــات ،  هــذه 

ان  تعنــي  يليــه  والــذي  تفجيــر  كل  بيــن  يومــا 

هنــاك ضعفــا فــي قــدرات هذا التنظيم على وجه 

العمــوم . بالضافــة الــى ذلــك ، فــان الهجمــات 

كالــوزارات   ، الدولــة  مؤسســات  علــى  تركــزت 

 مــن تفجيــرات اب 
أ
والمكاتــب الحكوميــة بــدءا

2009 ، وتفجيــرات تشــرين الول 2009 ، 

اضافــة الــى اســتهداف اماكــن اخــرى لهــا قيمــة 

الصحفييــن  يقطنهــا  التــي  كالفنــادق   ، رمزيــة 

الغربييــن كمــا حــدث فــي ينايــر 0)20 .

للغايــة  مختلفــة  تفجيــرات  الســبوع  هــذ  شــهد 

زعزعــة  فــي  وســببت   ، التقليــدي  طابعهــا  فــي 

المدنييــن  مســتهدفة  مــا.  حــد  الــى  الســتقرار 

العراقييــن ، وتمثــل هــذه الهجمــات زيــادة فــي 

وتيرة ما كان يحدث خال عام . ففي الخامس 

انفجــارات   ( ضربــت   ، الجــاري  نيســان  مــن 

اذ   ، بغــداد  فــي  ســكنية  مبــان  عــدة  ضخمــة 

مــن الصعــب حمايــة مدينــة تحتــوي 8 ماييــن 

انفجــارات  حدثــت   ، يوميــن  وقبــل   . نســمة 

اســتهدفت بعثتــان دبلوماســيتان وكنيســة فــي 

يــوم عيــد الفصــح . وفــي الســبوع الماضــي كان 

هنــاك تفجيــرات فــي النبــار وديالــى ، وتــم قتــل 

عــرب جبــور ،  فــي  بالرصــاص  اعــدام  مدنييــن 

جنــوب بغــداد ، وفــي محافظــة واســط بالقــرب 

مــن الحــدود اليرانيــة . 

هــذا مــا يحــدث فــي العــراق ، هــل تســتدعي هــذا 

عديــد  خفــض  مواصلــة  العنــف  فــي  التصعيــد 

قــوات الوليــات المتحــدة مــن العــراق بحلــول 

غســطس ؟ وكيف ؟ وعلى كل حال، هل 
أ
ب ا

آ
ا

يرتبــط هــذا العنــف بعــدم الســتقرار السياســي 
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فــي اعقــاب انتخابــات ) مــارس ؟ .

 ، النتائــج  اســتخالص  وانــه 
أ
ل الســابق  مــن 

. للقلــق  مثيــر  النمــط  هــذا  لكــن 

علــى الجانــب الخــر ، عانــى العــراق مــن اعمــال 

 ، الماضــي  الســبوع  شــهده  ممــا  اكبــر  عنــف 

لكــن ل توجــد اشــارات تــدل علــى تفجــر الوضــع 

. فــي الواقــع ، ان العنــف الطائـفــي الــذي كان 

موجــودة  ليســت   ،  200( عــام  العــراق  فــي 

عــودة  علــى  تــدل  توجــد مؤشــرات  فــا  الن ، 

المليشــيات ، وان القــوات المنيــة تــرد باقتــدار 

)رغــم تعرضهــم لهجمــات كـثيــرة( . والحكومــة 

مســتمرة فــي تســيير شــؤون الدولــة ، نحــن ل 

العنــف  شــرارة  كانــت  مــا  اذا  بالضبــط  نعــرف 

الطائـفــي ســوف تشــتعل مجــددا ، لكننــا نعــرف 

جهــده  قصــارى  ســيبذل  القاعــدة  تنظيــم  بــان 

لفعــل ذلــك . لذلــك ، ســتكون الشــهر المقبلــة 

حساســة للغايــة ، خطيــرة وغيــر مؤكــده . نتذكــر 

شــعل 
أ
الهجــوم علــى مســجد ســامراء ، والــذي ا

العنــف الطائـفــي عــام )200 ، فــي 22 فبرايــر 

النتخابــات  بعــد  اســابيع  تســعه   ،200(

اقــل  الن  حتــى  مضــت   . الوطنيــة  البرلمانيــة 

مــن اربعــه اســابيع علــى النتخابــات الوطنيــة ، 

ونبعــد عــدة شــهور مــن وجــود حكومــة جديــدة 

القــوات  قائــد  اوديرنــو  راي  الجنــرال  قــال   .

يومــا  التســعين  ان   ، العــراق  فــي  المريكيــة 

التــي تلــي النتخابــات ، ســتكون تافــذة لعمــال 

عنــف كبيــرة وكـثيــرة. ونحــن الن فــي منتصــف 

هــذه المــدة . 

غيــر  اغســطس  جــدول  يكــون  ن 
أ
ا ينبغــي  ل 

للتعديــل قابــل 

ان البيــت البيــض ملــزم باثنيــن مــن الجــداول 

مــن  القــوات  بانســحاب  يتعلــق  بمــا  الزمنيــة 

مــع  منهــم  واحــد  فــي  التفــاوض  تــم   ، العــراق 

اتفــاق  بمثابــة  وتــج جعلــه  العراقيــة  الحكومــة 

الزمنــي  التفــاق  هــذا  وبموجــب   . ملــزم  دولــي 

، بموجــب هــذا التفــاق ينبغــي ان تكــون كل 

القــوات الجنبيــة خــارج العــراق بحلــول نهايــة 

بعنايــة  ريــخ 
أ
التا هــذا  اختيــار  تــم   ،  20((

بعــد 8) شــهرا مــن المفاوضــات مــع الحكومــة 

العراقيــة . ويراعــي هــذا التاريــخ بعيــن العتبــار 

قــدرا كبيــرا مــن المرونــه اخذيــن بنظــر العتبــار 

اليقيــن(  عــدم  عــام  )باعتبــاره   20(0 عــام 

لوجــود النتخابــات وحــدوث تغييــر سياســي ، 

يســمح التفــاق ايضــا بطلــب الحكومــة العراقيــة 

لتمديــد وجــود هــذه القــوات ، مــن اجل تدريب 

القــوات العراقيــة . باســتثناء الكـتلــة الصدريــة ، 

تقريبــا جميــع الكـتــل السياســية ل تعــارض هــذا 

امــا  التمديــد  هــذا  حــدوث  ونتوقــع   ، التمديــد 
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بنهايــة هــذا العــام او مطلــع عــام ))20 . 

اما الجداول الزمنية الخاصة بســحب 0) الف 

ليســت  فهــي  اغســطس 0)20  بنهايــة  عنصــر 

ملزمــة . فــان هــذا القــرار احــادي الجانــب وضعــه 

رائســة  توليــه  حــال  اوبامــا  المريكــي  الرئيــس 
سيتشــاور  انــه  قــال  اذ   ، المتحــدة  الوليــات 

العســكريين  والقــادة  مستشــاريه  مــع  بعنايــة 

»التعديــات  امــام  البــاب  فتــح  مــع   ، حولــه 

التكـتيكيــة«. 

معظــم العمليــات العســكرية التــي تضــرب فــي 

العــراق هــي مــن تخطيــط تنظيــم القاعــدة، هــذا 

التنظيــم الــذي لــن يكــون فــي يــوم مــا جــزءا مــن 

العمليــة السياســيه . مــع ذلــك فــان التصــورات 

بعــد مــن هــذا 
أ
لة ا

أ
ن المســا

أ
، تعطــي انطبــاع بــا

الراســخه ســوف ترفــع  . وان الشــكوك  الواقــع 

تشــكيل  محادثــات  ســير  حــرارة  درجــة  مــن 

الحكومــة الغيــر منكشــفة بعــد . 

فــي تعديــات  قــد يكــون الوقــت حــان للنظــر 

انتخابــات  فــان   . القبيــل  هــذا  مــن  تكـتيكيــة 

مــارس جــرت قبــل 3 شــهور مــن انســحاب جــزء 

مــن القــوات فــي شــهر اغســطس ، ممــا يعطــي 

النفــاس،  للتقــاط  المنييــن  للقــادة  مجــال 
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مــن  هــذه  اشــهر  الثاثــة  فــي  يتمكنــون  وربمــا 

فــي  مــن 
أ
ال تحقيــق  فــي  العراقييــن  مســاعدة 

العــراق . و بــدون تمديــد ، يجــب ان يركــز قادتنا 

بشــكل مكـثــف علــى ادارة النســحاب لوجســتيا 

التــي  اشــهر  الرعــه  خــال  المعــدات  وســحب 

تلــي شــهر اغســطس ، هــذا النســحاب الــذي لــم 

يســبق لــه مثيــل منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة 

الثانيــة .

قــل تقديــر ، ان الجــدول الزمنــي الحالــي 
أ
علــى ا

كــد مــن 
أ
لســحب القــوات يزيــد مــن فــرص الاتا

الحالــي  الزمــن  مــن  الممتــدة  للفتــرة  الوضــاع 

حتــى اب اغســطس . بالوقــت نفســه لينبغــي 

نســحاب . 
أ
ان يكــون حجــر عثــرة لا

عــدم الســتقرار السياســي ســوف يســتمر فــي 

الصيــف 

الوضــع  فــي  اليقيــن  عــدم  حالــة  الــى  اضافــة 

السياســي الحالــي . يجــب ان نكــون واقعييــن 

بشــان كــم مــن الوقــت ســوف تتطلــب عمليــة 

انهــا ســوف  تشــكيل الحكومــة ، فاننــا نتوقــع 

صعــود  ان   . الماضــي  الصيــف  اواخــر  تنبثــق 

مــر منفصــل 
أ
وهبــوط الئـتافــات السياســية هــو ا

، لكــن الموضــوع يســتحق المتابعــه مــن حيــث 

المســاهمة فــي خفــض العنــف ومتابعــه خفــض 

ثيــر كل منهمــا فــي ســير المحادثــات 
أ
قواتنــا وتا

ببغــداد . جميــع قــادة الشــيعه يوجهــون اللــوم 

مــن  التمــرد  اذكاء  فــي  لدورهــا  ســوريا  الــى 

لعبــور  والســماح  والتدريــب  التمويــل  حيــث 

النتحارييــن . ان الزيــارات الرفيعــه المســتوى 

التــي قــام بهــا اطــراف مــن قائمــة العراقيــة الــى 

الشــتباه  اثــارت  النتخابــات  قبيــل  دمشــق 

بوجــود دوافــع سياســية للعنــف . يعــزي العــرب 

قائمــة  شــخصيات  مــن  كبيــر  وعــدد  الســنة 

عــاوي العنــف الــى ايــران وانهــا المســؤولة عــن 

المشــكلة التــي يعانــي منهــا كل العــراق تقريبــا . 

الزيــارات التــي يقــوم الشــيعه الــى ايــران تغــذي 

ادعــاءات الســنة التــي مفادهــا بــان ايــران تقــف 

وراء اعمــال العمــف التــي تشــهدها البــاد الن . 

العنــف  اعمــال  معظــم  فــان   ، الحقيقــة  فــي 

ونفذهــا  لهــا  التــي خطــط   ، العــراق  تســتهدف 

تنظيــم القاعــدة فــي العــراق، التنظيــم الــذي لــن 

يكــون يومــا مــا جــزءا مــن العمليــة السياســية . 

فالتصــورات ، علــى كل حــال ، هــي امــور اكـثــر 

مــن كونهــا حقائــق ، وهــذه الشــكوك الحقيقيــة 

مفاوضــات  حــرارة  درجــة  مــن  ترفــع  ســوف 

تشــكيل الحكومــة . وكلمــا تعقــد او قــل تعقيــد 

نــه سيســتمر فــي الغليــان . 
أ
هــذا المزيــج ، فا

فيــه  مشــكوك  افتراضــا  هنــاك   ، الواقــع  فــي 

غســطس 
أ
يتعلــق بانســحاب القــوات فــي شــهر ا

، مفــاده ان موعــد ســحب القــوات ســوف يحفــز 

 . خافاتهــم  وتســوية  معــا  للعمــل  العراقييــن 

ليوجــد اي دليــل عملــي لدعــم هــذا الفتــراض 

 . صحيــح  هــو  العكــس  يكــون  ربمــا  بــل   ،

فاقنــاع المعتدليــن بعقــد مســاومات ، يجبــا ن 
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يطمئنــوا بــان الوليــات المتحــدة ســوف تلتــزم 

فعلــى ســبيل  الحجــة ،  نعــرف  نحــن   . ازاءهــا 

المثــال ، فعندمــا يقنــع اليرانييــن اصدقاءهــم 

مــن الحــزاب الشــيعيه الموجــودة فــي العــراق 

بالعمــل ضــد مصالــح امريــكا ، فهــي تقــول لهــم 

بــد 
أ
بــان المريكييــن راحليــن ، ونحــن باقيــن لا

باختصــار   . ؟  بهــم  مصيــرك  تربــط  فلمــاذا   ،

بســهوله  يمضــي  العــراق  فــي  لشــيء   ، شــديد 

ورغبــات  الرض  علــى  الظــروف  مراعــاة  دون 

الوليــات  سياســات   ، العراقييــن  الساســة 

تجعــل  قــد  التصــور  هــذا  تعــزز  التــي  المتحــدة 

الوضــع اكـثــر خطــورة ممــا هــو عليــه . 

... 
ً
لكن ابَق هادائ

خــال اول ايــام مــن بــدء الهجــوم علــى لنــدن 

الشــهيرة  مقولتــه  تشرشــل  ونســتون  قــال   ،

»حافظــوا علــى الهــدوء، وعلــى الســتمرارية« ، 

هــذا الشــعار مناســب لمــن يعمــل فــي العــراق . 

وان كانــت هــذه اليــام بعيــدة عــن احلــك ايــام 

مــن  هنــاك  ليــس  نفســه  الوقــت  فــي  الحــرب، 

حكمــة مــن ابقــاء التفــاؤل ازاء الظــروف بشــكل 

اختبــار  الحكمــة  مــن  لكــن  العــراق،  فــي  عــام 

افتراضــات العناصــر التــي تقــوم عليهــا سياســة 

ساســية تظهر 
أ
الوليــات المتحــدة . هــذه حقائق ا

خيــر النتخابــات 
أ
ساســية ، فتا

أ
بظهــور حقائــق ا

كــد 
أ
التا الوطنيــة ، وزيــادة العنــف ، وضــرورة 

 ، اغســطس  انســحاب  وتبعــات  نتائــج  مــن 

فعندمــا يكــون احتماليــة المخاطــر كبيــرة جــدا 

، فلمــاذا نعمــل علــى زيادتهــا؟
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عالقة السياسة بعلم النفس
و انعكاسها على 

السلوك السياسي لألفراد

م.م قيس إسماعيل جبار

 * بحث في علم النفس السياسي
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المقدمـة

ت 
أ
بــدا بيــن السياســة والســيكولوجيا  العاقــة 

لــم  حيــث  اإلنســاني،  الفكــر  بواكيــر  مــع 

العلميــة  والنظريــات  المفاهيــم  بعــد  تتشــكل 

والمعرفيــة بعلــم السياســة وعلــم النفــس علــى 

الســتقرائي  المنهــج  طــار 
أ
ا وفــي  ســواء.  حــد 

رســطو الــذي مــازال يحتــل المــكان المرمــوق 
أ
ل

 ،
ً
شــرقيا م 

أ
ا كان  غربيــا  اإلنســاني،  العقــل  فــي 

تصنــف السياســة ضمــن مايطلــق عليــه العلــوم 

والقتصــاد.  للســيكولوجيا  إضافــة  التطبيقيــة 

رســطو 
أ
ا لســان  علــى  السياســة  كانــت  وإذا 

فــإن  الدولــة(  ي 
أ
)ا المدينــة  تدبيــر  علــم  تعنــي 

خــاق( تشــير 
أ
الســيكولوجيا وردت بمعنــى )ال

للفــرد. الشــخصي  الســلوك  دراســة  علــم  إلــى 

والمفكريــن  الفاســفة  يــام 
أ
ا منــذ  السياســة 

وائــل فــي جميــع الحضــارات العظيمــة التــي 
أ
ال

صنعــت تاريــخ الفكــر اإلنســاني، وحتــى يومنــا 

حاجتهــا  عــن  بصراحــة  ماتعلــن   
ً
غالبــا هــذا، 

التصــال  وســائل  و  المعلومــات  إلــى  الماســة 

العاقــة  فــإن  والمواقــف،  شــخاص 
أ
ال عبــر 

ليهــا بيــن السياســة وعلــم 
أ
العضويــة التــي اشــرنا ا

النفــس تتجســد بشــكل واضــح مــن خــال الفرد 

اســتمرارية  بهــدف  واحــد،  ن 
آ
ا فــي  والمجتمــع 

التكامــل  ســس 
أ
ا علــى  ثنيــن 

أ
ال بيــن  التفاعــل 

والتداخــل علــى مختلــف المواقــف والمحطــات. 

كاديمــي يتزامــن البدايــات 
أ
وعلــى المســتوى ال

ولــى 
أ
الحديثــة لعلــم السياســة مــع البدايــات ال

مطلــع  فــي  وذلــك  السياســي  النفــس  لعلــم 

عقــد الخمســينات مــن القــرن العشــرين. لكــن 

هــذا ليجعلنــا نغــض الطــرف عــن العديــد مــن 

و  بالتحليــل  الغنيــة  والدراســات  البحــوث 

ســيس لهــذه المعرفــة الجديــدة« علــم النفس 
أ
التا

للقــرن  ولــى 
أ
ال البدايــات  ومنــذ  السياســي« 

العشــرين وعلى لســان العالم »فرويد« مؤســس 

»يونــغ«  والعالــم  النفســي  التحليــل  مدرســة 

وإذا  التحليلــي.  النفــس  علــم  مدرســة  مؤســس 
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مــادة  يمثــل  لميكافيلــي«  ميــر 
أ
»ال كـتــاب  كان 

الطــاع  فــي  للسياســيين  ساســية 
أ
وا ضروريــة 

فــي  اإلنســانية  »الطبيعــة  كـتــاب  ن 
أ
فــا عليهــا، 

والس«  غراهــام   « للعالــم  السياســة«  ميــدان 

رضيــة 
أ
الــذي صــدر عــام )92)، مــازال يمثــل ال

المعانــي  لفهــم  الخصبــة  والمعرفيــة  الفكريــة 

السياســية،  العمليــة  لمكونــات  الحقيقيــة 

انطاقــا مــن طبيعــة العقــل البشــري الــذي يقــود 

المختلفــة.  بالتجاهــات  النشــاط  هــذا 

وبعدهــا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  ثنــاء 
أ
ا فــي 

مريكيــة 
أ
مباشــرة، شــهدت الوليــات المتحــدة ال

النفــس  لشــؤون  للنظــر   
ً
ولفتــا  

ً
كبيــرا اهتمامــا 

أ
ا

فــي السياســة، وذلــك مــن خــال العديــد مــن 

والتطبيقيــة  الميدانيــة  والبحــوث  الدراســات 

وبلــدان  وربــا 
أ
ا مــن  علمــاء  فيهــا  شــارك  التــي 

مريــكان، حيــث 
أ
خــرى، إضافــة إلــى العلمــاء ال

أ
ا

الوليــات  فــي  الســكانية  الطبيعــة  ســاعدت 

مــن  عليــه  وماتنطــوي  مريكيــة 
أ
ال المتحــدة 

فــي  التعمــق  علــى  ومذاهــب  ديــان 
أ
وا ثنيــات 

أ
ا

الاوعــي  ثيــر 
أ
تا عــن  تكشــف  التــي  البحــوث 

والتجــارب  الخبــرات  مجموعــة  )وهــو  الجمعــي 

والعــادات والتجاهــات التــي تعــود الــى ماضــي 

والــذي  والجــداد  الســاف  وتاريــخ  الفــرد 

فكريــة  منظومــات  الــى  الزمــن  عبــر  تحــول 
يتجــاوز  لوعــي  فــي  ضاغطــة  ولكنهــا  مكبوتــة 

الــى الجماعــة و المنظومــات  الفــردي  الاوعــي 

الفــردي، فيؤســس  الاوعــي  فــي  الجتماعيــة( 

توجهــات فكريــة وســلوكية تحمــل فــي طياتهــا 

هــذا  الفــرد وحاضــره وانتمــاءه وعاقــة  ماضــي 

بولئــه للوطــن الجديــد والمــة الجديــدة. وقــد 

فــي  الســيكولوجية  والدراســات  للبحــوث  كان 

فــي  الكبيــر  الــدور  العــام  ي 
أ
الــرا ســتطاعات 

أ
ا

فــكار النــاس وتحويرهــا فــي التجاهــات 
أ
توجيــه ا

تقودهــا  التــي  المرحلــة  تخــدم  التــي  السياســية 

الحاكمــة. اإلدارة 

مــا فــي عالمنــا العربــي، الــذي كان علــى مــدار 
أ
ا

الصراعــات  يشــهد  العشــرين،ومازال،  القــرن 

المتفجــرة  الســاخنة  والمحطــات  المحتدمــة، 

ــفء  الكـ الحضــور  ومــع  وهنــاك  هنــا   ،
ُ
حيانــا

أ
ا

فــي  السياســية  العلــوم  قســام 
أ
ل والمتنامــي 

ربعــة 
أ
ا مــن  كـثــر 

أ
ا منــذ  العربيــة  الجامعــات 

، بــل 
ً
عقــود ظــل علــم النفــس السياســي بعيــدا

 عــن الســاحة المعرفيــة والسياســية، إذ 
ً
غائبــا

 مــن 
ً
قــل حظــا

أ
 ول ا

ً
كـثــر ســوءا

أ
ان حالــه ليــس ا

القســام العلميــة للسياســة فــي جامعاتنــا، التــي 

 
ً
حيانــا

أ
ا ســيرة 

أ
وا طروحاتهــا  فــي  خجلــة  ظلــت 

ن تــدرس 
أ
ن تقــول وا

أ
لمــا تريــده الســلطة منهــا ا

للنــشء الجديــد. ويبــدو انهــا في افضل الحوال 

الصرفــة  الكاديميــة  حدودهــا  فــي  تقوقعــت 

وظلــت حبيســة قاعــات الــدرس والمحاظــرات، 

و حتى المســاهمة 
أ
 مــن المشــاركة الفعليــة ا

ً
خوفــا

 .
ًَ
عمومــا السياســية  العمليــة  فــي  الستشــارية 

علــى  المعمقــة  النفســية  الدراســات  غيــاب  ن 
أ
ا

السياســة  لشــؤون  والمجتمــع  الفــرد  مســتوى 
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السياســية  العمليــة  ومجريــات  وجوهرهــا 

 على المحترفين 
ً
فاقها، جعل السياسة حكرا

آ
وا

والهــواة للعمــل السياســي فــي عالمنــا العربــي، 

كاديمــي ودون ثقافــة 
أ
ولكــن دون وعــي علمــي ا

فكريــة سياســية معمقــة، ودون معرفــة دقيقــة 

ودوافعــه  السياســي  الفــرد  بســيكولوجية 

بــل  ومواهبــه،  وقدراتــه  وتصرفاتــه  وســلوكه 

النســان  بطبيعــة  واقعيــة  معرفــة  دون  حتــى 

هــذا  مــن  الرغــم  علــى  وفكــره،  وعقلــه   
ًُ
عمومــا

ي 
أ
اإلنســان هــو المــادة التــي بدونهــا ليمكــن ل

و 
أ
ا عرشــه  يعتلــي  ن 

أ
ا سياســي  قائــد  و 

أ
ا حاكــم 

و 
أ
يديــر دفــة الحكــم الــذي جــاء اليــه بطريقــة ا

و حاكــم دون شــعب 
أ
اخــرى، فمــا معنــى قائــد ا

ولــى الواجبــات التــي تقــع علــى 
أ
ن مــن ا

أ
؟ لــذا فــا

نفســه  يعــرف  ن 
أ
ا هــي  السياســي،  مســؤولية 

غيــاب  ن 
أ
فــا كذلــك  شــعبه.  معرفــة  ثــم   ،

ً
ول

أ
ا

الدراســات النفســية الحقيقيــة والموضوعيــة فــي 

و التحجيــم 
أ
شــؤون السياســة بســبب الخــوف، ا

و الترهيب، جعلت السياســيين والدارســين، 
أ
ا

وربــي 
أ
يميلــون الــى استنســاخ تجــارب الغــرب ال

والتطابــق  مريكيــة، 
أ
ال المتحــدة  والوليــات 

نهــا 
أ
معهــا والتبجــح والتغنــي بهــا والنظــر اليهــا كا

تجــارب نزلــت مــن الســماء، لــذا يتوجــب علينــا 

متناســين  هديهــا،  علــى  ونســير  بهــا  خــذ 
أ
نا ن 

أ
ا

وطبيعتنــا  وادياننــا  وتراثنــا وطقوســنا  تاريخنــا 

وهــذا  وشــخصيتنا.  وعقانيتنــا  الســيكولوجية 

التكويــن  مــن ضعــف عمليــة  نابــع دون شــك 

العربــي. فــي عالمنــا  للسياســي  النفســي 

فــي هــذا البحــث المتواضــع ســنحاول ان نفســر 

العاقــة بيــن السياســة وعلــم النفــس وانعــكاس 

فــراد. 
أ
هــذه العاقــة علــى الســلوك السياســي لا

ذن الهــدف مــن البحــث هــو تفســير الســلوك 
أ
ا

النفــس  علــم  مفهــوم  وفــق  فــراد 
أ
لا السياســي 

السياســي. ولن موضوع علم النفس السياســي 

الــى  ويحتــاج  ومتشــعب  واســع  موضــوع  هــو 

دراســات وبحوث كـثيرة لهذا ســنحاول معالجة 

جانــب بســيط مــن هــذا العلــم الحيــوي ال وهــو 

مــن  منطلقيــن  لافــراد،  السياســي  الســلوك 

فرضيــة انــه ليمكــن تفســير الســلوك السياســي 

لهــم.  النفســية  العوامــل  عــن  بمعــزل  فــراد 
أ
لا

وســنحاول ايضــا التطــرق الــى بعــض مجــالت 

علــم النفــس السياســي التــي لها عاقة بالســلوك 

السياســي مثــل القيــادة والحــرب النفســية.

ول: 
أ
المبحث ال

ساســية فــي دراســة علــم النفــس 
أ
المنطلقــات ال

السياســي 

طار مفاهيمي( )اإ

واســع ومتنــوع مجــال علــم النفــس السياســي، 

 لحــد لهــا مــن النمــاذج 
ً
نواعــا

أ
ذلــك انــه يتضمــن ا

مــن  بالحقيقــة  للسياســة  ليــس  والطرائــق. 

وهكــذا  البشــرية،  الطبيعــة  ســوى  مرتكــزات 

لكــي نفهــم السياســة، لمفــر مــن فهمنــا لعلــم 

النفــس  علــم  فــرع  الــى  النظــر  يمكــن  النفــس. 
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نــه يقــع فــي نقطــة الوصــل 
أ
السياســي هــذا علــى ا

بيــن علــم النفــس وعلــم الجتمــاع، مــن حيــث 

علــى  تقــوم  كلهــا  السياســية  النظريــات  ان 

فتراضــات تتعلــق بطبيعــة الفــرد وديناميكيــة 
أ
ا

المواطــن  والمجموعــة،  القائــد  الجماعــة، 
والدولــة.)))

والمتنوعــة  الواســعة  الماهيــة  ختــزال 
أ
ا يمكــن 

النفــس السياســي بماحظــة  مــا لعلــم  بشــكل 

علــى  إمــا  تركــز  الدراســات  معظــم  ن 
أ
ا مفادهــا 

بعينهــم  قــادة  كســلوك  الفــرد،  نفــس  علــم 

و 
أ
ا فــراد كمنتجيــن 

أ
ا ، وســلوك مواطنيــن 

ً
مثــا

الجمعــي  الســلوك  علــى  و 
أ
ا  ،

ً
مثــا مشــاركين 

تمتــد  مــة. 
أ
ال و 

أ
ا الجماعــة  مســتوى  علــى 

فــراد الــى مــا وراء 
أ
الدراســات الســيكولوجية لا

لقــادة بعينهــم  دراســات الســيرة الذاتيــة فقــط 

مواقفهــم  المواطنينــو  راء 
آ
ا مســح  مــاوراء  والــى 

تقيــم  كــي  كـثــر 
أ
ا تنظيريــة  فتتضمــن محــاولت 

والتوجهــات  الشــخصية  ســمات  بيــن  الصلــة 

الــى  بالنســبة  مــر 
أ
ال هــو  كمــا  اليديولوجيــة، 

يتضمــن  الفرديــة.  ســتبدادية 
أ
ال الشــخصية 

تمتــد  مســائل  الجمعــي  الســلوك  نفــس  علــم 

شــكال العرقيــة وغيــر العرقيــة لهويــات 
أ
مــن ال

متعــددة  المجتمعــات  وحتــى  الجماعــات 

الثقافــات والمســائل المتعلقــة بقضايــا الحــروب 
الســام.)2) وتطلعــات 

 
ً
عتبــاره فرعــا

أ
ن اللــب الحقيقــي لعلــم النفــس، با

أ
ا

مــن فــروع العلــوم، هــو تحليــل الفــرد، لذلــك 

قامــت، وعلــى مــدى طويــل، مشــكلة مزعجــة 

هــي كيــف ننتقــل مــن غنــى المعرفة التــي نملكها 

حــول الفــرد الــى علــم نفــس الجماعــة التــي هــي 

ن علــم 
أ
فــراد. مــن الواضــح ا

أ
عبــارة عــن تراكــم لا

شــكال على 
أ
نفس الجماعة يرتكز بشــكل من ال

فــراد الذيــن تتشــكل منهــم الجماعــة، 
أ
ماهيــة ال

جدولــة  مجــرد  ان  يضــا 
أ
ا الواضــح  مــن  لكــن 

فــراد الذيــن تتشــكل منهــم الجماعــة 
أ
ســمات ال

ليســت كافيــة لتفســير ســلوك الجماعــة. حيــث 

ن التغيــرات الثقافيــة فــي المســتويات الصغيرة 
أ
ا

، كمــا 
ً
ن تكــون ســريعة تمامــا

أ
والكبــرى يمكــن ا

يحــدث لــدى إقامــة نظــام سياســي جديــد، فــي 

شــد تجــاه التغيــر 
أ
حيــن تكــون هنــاك مقاومــة ا

علــى مســتوى الشــخصية الفرديــة، ولهــذا تميــل 

نزعــة  نحــو  اليوميــة  الجتماعيــة  الممارســات 
الســتمرار.)3)

لقــد ســاعد علــم النفــس الحديــث فــي الكشــف 

 .
ً
سياســيا فــراد 

أ
ال تحــرك  التــي  الدوافــع  عــن 

فــي  النفســي،  التحليــل  نظريــات  وســاعدت 

فــي  الساســية  الظواهــر  مــن  كـثيــر  تفســير 

كيــد 
أ
السياســة. وذهــب بعــض الباحثيــن الــى التا

هميــة العوامــل النفســية فــي تكويــن 
أ
بقــوة علــى ا

كل  علــى  السياســية  والتجاهــات  المواقــف 

بالصراعــات  ذلــك  تعلــق  ســواء  المســتويات، 

شــكال العنف 
أ
و بالحــروب والثــورات وا

أ
الفرديــة ا

ن القصــد مــن 
أ
ا فــي السياســة. ويبــدو  خــرى 

أ
ال

وراء ذلك هو وضع )فرويد(- بمواجهة ماركس. 
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حقيقتهــا  فــي  السياســية  الظواهــر  ن 
أ
ا وحيــث 

شــمولية فــا ريــب ان العوامــل النفســية تكــون 
 منهــا.)))

أ
 ليتجــزا

ً
جــزءا

هنــاك العديــد مــن النظريــات التــي تفســر عاقــة 

السياســة بعلــم النفــس، يمكننــا ان نتطــرق الــى 
بعضهــا لتســليط الضــوء علــى هــذه العاقــة: )))

ثيــر الطفولــة المبكــرة: مــن الضــروري تقصي 
أ
 - تا

أ
ا

الفــرد،  شــخصية  لتكويــن  العميقــة  الجــذور 

اذ  الطفولــة،  يــام 
أ
ا الــى  تمتــد  الجــذور  وهــذه 

ان اول اتصــال للطفــل بالمجتمــع يكــون مــن 

فــراد عائلتــه. وقــد تنعكــس 
أ
خــال والديــه ثــم ا

هــذه العاقــة بيــن الطفــل و والديــه علــى جميــع 

جتماعيــة فيمــا بعــد ســواء مــن ناحيــة 
أ
عاقاتــه ال

تقــوم  التــي  والعاقــات  الســلطة  مــن  موقفــه 

عبرهــا وخالهــا او مــن ناحيــة ميولــه السياســية.

ن هنــاك عاقــة وثيقــة 
أ
 يــرى بعــض الباحثيــن ا

العائلــي  الوســط  فــي  المبكــرة  التنشــئة  بيــن 

بنيــة  لن  ذلــك  السياســي.  النظــام  وبيــن 

ثارهــا علــى الطفــل 
آ
الســلطة فــي العائلــة تتــرك ا

مــن ناحيــة القيــم والدوار التــي يمكــن تبنيهــا 

فــي الوحــدات الجتماعيــة، السياســية العلــى 

مــن  الفــرد  ومواقــف  العائلــة،  مــن  مســتوى 

بوالديــه.  بعاقاتــه  ثــرة 
أ
متا بعــد  فيمــا  الســلطة 

ويمكــن ان نختبــر عاقــات الطفــل بوالديــه فــي 
((( بعــاد هــي: 

أ
ا ثاثــة 

هــي  هــل  ي 
أ
ا العائلــة،  فــي  الســلطة  •توزيــع 

م مركــزة فــي شــخص 
أ
فــراد العائلــة ا

أ
موزعــة بيــن ا

واحــد.

الطفــل  بيــن  وحرارتهــا  العاقــات  •وثاقــة 

العائلــة. فــي  ســلطة  لهــم  الذيــن  ولئــك 
أ
وا

هــي  وهــل  العائلــة،  فــي  نضبــاط 
أ
ال نمــاط 

أ
•ا

هــي  م 
أ
ا ماديــة  بعقوبــة  ومصحوبــة  شــديدة 

و 
أ
ســاس المكافئــة ا

أ
 وقائمــة علــى ا

ً
كـثــر تســاها

أ
ا

منهــا. الحرمــان 

ثيــر 
أ
تا قــوة  فــي   

ً
حــدودا هنــاك  ان  والواقــع 

قــد  عتبارهــا 
أ
ا حــد  الــى  الطفــل  علــى  العوامــل 

اذ  حياتــه،  مــدى  الفــرد  تكويــن  فــي  صلــت 
أ
تا

ان المعرفــة والقيــم، والمواقــف التــي تكـتســب 

خــال مرحلــة الطفولــة، والمراهقــة يعيــد المــرء 

تقييمهــا فــي مرحلــة البلــوغ، وعندئــذ تتعــزز، 

و تعــدل علــى ضــوء تجربــة هــذه 
أ
ا و تقــوض، 

أ
ا

عــرض  هــو  ذلــك  بخــاف  والدعــاء  المرحلــة، 

ثيــر 
أ
تا ن 

أ
فــا وعليــه  جامــد،  سياســي  ســلوك 

العوامــل فــي مرحلــة الطفولــة ليســت حتمية.)))

والرغبــات  الجتماعــي  اإلحبــاط   
أ
ب -مبــدا

الغريزيــة: وهــي مــن الراء التــي قــال بهــا فرويــد، 

قائمــة  الولــى  الطفــل  حيــاة  ان  اعتبــر  حيــث 

ذا مــا نمــى الطفــل 
أ
 علــى طلــب اللــذة، فــا

ً
غريزيــا

انتقــل  الخارجــي،  للعالــم  ادراكاتــه  وتطــورت 

مــن عالــم الغرائــز الــى العالــم الجتماعــي القائــم 

علــى قواعــد مــن القمــع و القســر واللتزامــات، 

 لذلــك ان يكيــف غرائــزه مــع 
ً
ووجــب عليــه تبعــا

عالمــه الجتماعــي الجديــد. ويضيــف فرويــد علــى 

 
ً
صــا

أ
 اللــذة فــي جوهــره يبقــى متا

أ
ذلــك ان مبــدا
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فــي تكويــن النســان وهــو الــذي يدفعــه مــن ثــم 

الــى القيــام بنشــاطاته المختلفــة فــي المجتمــع. 

التــي  الجتماعيــة  والقيــود  للضغــوط  ونتيجــة 

نــه قــد يجنــح 
أ
تمنــع الفــرد مــن ممارســة غريزتــه فا

الطاقــات  عــن   
ً
تعبيــرا والعنــف  العــدوان  الــى 

 لهــا. ان 
ً
المكبوتــة فيــه والتــي لــم تجــد متنفســا

الحديثــة  الصناعيــة  المجتمعــات  تشــخيص 

اراء  ضــوء  علــى  قمعيــة،  مجتمعــات  بكونهــا 

اوســاط  مــن   
ً
كـثيــرا دفــع  المذكــورة،  فرويــد 

الخــص  وعلــى  العالــم،  فــي  الجديــد  اليســار 

بيــن  الربــط  الــى  وامريــكا  الغربيــة  اوربــا  فــي 

فــكار فرويــد وبيــن الفــكار الثوريــة المتطرفــة 
أ
ا

ســمالي الصناعــي واقامــة 
أ
لتقويــض المجتمــع الرا

مجتمــع اشــتراكي علــى نمــط جديــد.)8)

ت -نظريــة غريــزة المــوت: تقــوم هــذه النظريــة 

ميــان:  تتنازعــه  النســان  ان  افتــراض  علــى 

ول ينطــوي علــى ارادة الحيــاة ويتجــه نحــو 
أ
ال

والميــل  لديــه،  واشــباعها  اللــذة  عــن  البحــث 

الــذات. وتدميــر  الفنــاء،  علــى  ينطــوي  الثانــي 

الفــرد  قبــل  مــن  مرفــوض  خيــار  المــوت  ولن 

ن النســان ينقــل ارادة 
أ
مــع انــه لبــد منــه، فــا

الصــراع  ومــن  الخريــن،  الــى  الــذات  تدميــر 

النســان  تكويــن  فــي  الجانبيــن  هذيــن  بيــن 

لقــد  الفــراد.)9)  بيــن  فيمــا  الصــراع  ينطلــق 

المفهــوم كل  لهــذا   
ً
فســر فرويــد وانصــاره وفقــا

انــواع الصــراع، والحــروب والثــورات والحــروب 

الهليــة والغتيــال السياســي وغيرهــا. رغــم ان 

بمفهــوم  ليســلمون  النفــس  علمــاء  مــن  كـثيــر 

غريــزة المــوت. ومنهــم »فينشــيل« الــذي يــرى 

انــه ليمكــن تجميــع كل الظواهــر التــي تدعــي 

واحــدة  غريــزة  اطــار  فــي  ال  المــوت  بغريــزة 

ينطبــق   
أ
مبــدا عــن  التعبيــر  اطــار  فــي  وانمــا 

علــى كل الغرائــز. امــا »هارتمــان« و« كريــس« 

الدللــة  مناقشــة  فيرفضــون  لويفنشــتاين«  و« 

البيولوجيــة فــي غريــزة الحيــاة او غريزة الموت، 

ولكنهــم يعترضــون علــى كــون الهــدف الوحيــد 

ويــرون  الشــيء،  تدميــر  هــو  للفــرد  للعدوانيــة 

العدوانيــة،  وقــع  لتغييــر  عمليــات  هنــاك  ان 

وبتســامي  اخــر،  الــى  شــيء  مــن  بالنتقــال 

الطاقــة العدوانيــة وبالحــد مــن اهــداف الطاقــة 

العدائيــة، ويعطــون اهميــة خاصــة الــى عمليــة 

تســامي العدوانيــة التــي تســمح بتحويــل الطاقــة 

العدوانيــة الــى طاقــة محايــدة فــي خدمــة ذات 
الفــرد.)0))

يحــاول  لاحباطــات  نتيجــة  ث -التعويــض: 

فــي  المكبوتــة  الفــرد ان يجــد متنفســا لطاقتــه 

ن النزعــة العدوانيــة 
أ
مجــالت اخــرى. وعليــه فــا

والعنــف والســيطرة والتســلط، وكلهــا عوامــل 

عــن   
ً
ناجمــة اساســا السياســية  الصراعــات  فــي 

التعويــض عــن اعمــال فاشــلة واجههــا  ظاهــرة 

الفــراد. ومــع ذلــك ليــس مــن اليســير التعــرف 

علــى حــالت التعويــض فــي المواقــف السياســية 

بعوامــل  مختلطــة  ماتكــون   
ً
غالبــا هــذه  لن 

النفعــالت  مــن  بخليــط  وملتبســة  اخــرى، 
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والبواعــث المتراكمــة عبــر حيــاة الفــرد الماضية. 

عــن  ناجمــة  تكــون  قــد  التســلطية  فالمواقــف 

تضخــم ارادة القــوة لــدى فــرد ذي طاقــة طافحــة 

تــى عــن ضعــف 
أ
وعــزم شــديد، كمــا يمكــن ان تتا

نفســي وتمــزق داخلــي عجــز الفــرد عــن التحكــم 

فيــه او عجــز عــن فــرض احترامــه علــى الخريــن، 

مواقــف  وراء  ذلــك  عجــزه  يســتر  فيحــاول 
السياســية.)))) الحيــاة  فــي  متناقضــة 

الثــورات  ن 
أ
ا السياســة:  فــي  اوديــب  ج -عقــدة 

الحزبيــة  والخصومــات  هليــة 
أ
ال والحــروب 

المذاهــب  وحتــى  الشــخصية،  والختافــات 

السياســية كالشــتراكية والشــيوعية فسرت على 

انهــا ثــورة ضــد الب بحســب تفســير فرويــد. )2)) 

اذ اعتبــر ان الســلطة ذات صفــة ابويــة وتقــوم 

والم.  الب  صورتــي  علــى  المــرء  لشــعور  فــي 

السياســية،  المذاهــب  جميــع  ن 
أ
فــا ثــم  ومــن 

كانــت  بالســلطة  لهــا صلــة  التــي  والمعتقــدات 

اول  ان  حيــث  ذلــك.  اثــار  تحمــل  ومازالــت 

داخــل  فــي  يحــدث  بالســلطة  للطفــل  تمــاس 

ول مــن يضــع القواعــد ويفــرض 
أ
العائلــة، وهــو ا

ن 
أ
فــا والنواهــي،  الوامــر  ويصــدر  الواجبــات 

الواقــع  عالــم  الــى  الغريــزة  عالــم  مــن  نطاقــه 
أ
ا

يمــر عبــر عاقاتــه مــع والديــه، ومــع والــده علــى 

ن تاريخ المجتمع النســاني 
أ
الخص. من هنا فا

فــي  لزلنــا  هنــا  )ونحــن  الب  بعقــدة  مطبــوع 

تفســير فروييــد(، فقــد كانــت القبائــل البدائيــة 

مجموعــة مــن النســاء تحــوط برجــل واحــد، امــا 

 فقــد كانت مجموعة 
ً
القبائــل التــي تلتهــا تاريخيــا

مــن الذكــور مختلطيــن بالنســاء، ولكــن اكبرهــم 

ســنا هــو الــذي يقــوم بــدور الذكــر، امــا الخــرون 

فمحــرم عليهــم التصــال بنســاء القبيلــة. )3)) 

ت الرغبــة فــي 
أ
ومــن هــذا الكبــت الجنســي نشــا

علــى  الســيطرة  الــى  يتوجــه  صــراع  الصــراع، 

العالــم الخارجــي بصــورة عامــة، ال انــه احيانــا 

الرئيــس  نحــو  القبيلــة  داخــل  الــى  يتوجــه 

المســؤول عــن فــرض قيــود عليهــم ليتقيــد بهــا 

هــو نفســه. وعليــه تاريــخ البشــرية بمــا ينطــوي 

عليــه مــن حــروب ومعــارك وصراعــات صغيــرة 

المتســمة  البدائيــة  للصــورة  امتــداد  هــو  انمــا 

الرئيــس(  بــه  )المقصــود  الب  علــى  بالحقــد 

العصــر  وفــي  الديــن.  رجــال  علــى  والثــورة 

فــي  الب  ضــد  الحقــد  هــذا  يتمثــل  الحديــث 

صــورة الوقــوف بوجــه الزعمــاء والحــكام، وفــي 

ضــد  والشــتراكية  الثوريــة  الحــركات  صــورة 

الســلطة  ســمالية، لن كل هــولء يمثلــون 
أ
الرا

والمتيــازات التــي يحــرم منهــا الخــرون ويعانون 
((3(.

ً
مســتمرا  

ً
كبتــا ذلــك  ازاء 

تبــدو  هــذه  واتباعــه  فرويــد  اراء  ان   ( الحقيقــة 

ذات  عديــدة  اجتماعيــة  ظواهــر  امــام  ضعيفــة 

ان  ذ 
أ
ا لهــا.  معاكــس  تجــاه 

أ
با تذهــب  دللت 

عقــدة الب توجــد فــي مجتمعــات معينــة قائمــة 

صارمــة.  خاقيــة 
أ
وا اجتماعيــة  قواعــد  علــى 

 فــي مجتمعــات تســمح 
ً
 تقريبــا

ً
وهــي تنتفــي كليــا

بالحريــة الجنســية. وفضــا عــن ذلــك ان كـثيــرا 
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التنظيــم  عــن  ناجمــة  الحرمــان  اشــكال  مــن 

الجتماعــي الــذي يهــيء اســتحواذ بعــض الفــراد 

علــى المتيــازات وحرمــان الخريــن منهــا. ثــم ان 

الحقــد علــى الب، كمــا يــرى »ادلــر« ليــس لنــه 

متيــازات ســلبها 
أ
نفــرد بــالم، وانمــا لنــه انفــرد با

أ
ا

مــن الخريــن، ســواء كانــت هــذه المتيــازات 

الجتماعيــة،  ام  الجنســية  الحيــاة  فــي  قائمــة 

ثــورة ناجمــة عــن الشــعور بهضــم  وعليــه فهــي 

الحقــوق وعــن الكبــت الــذي تعانــي منهــا ذات 

 « يقــول  كمــا  الذكــر«  »احجــاج  وهــي  الفــرد، 

ي ثــورة النســان مــن اجــل اســتعادة 
أ
ادلــر » ا

الســليبة.)))) حقوقــه 

مــن  الكـثيــر  هنــاك  ان  القــول  يمكــن  اذن 

مقبوليتهــا  مــدى  فــي  تتــراوح  النظريــات 

تشــكل  وهــي  الواقــع،  علــى  وانطباقهــا 

النفــس  علــم  لدراســة  الساســية  المنطلقــات 

السياســي وخاصة الســلوك السياســي لانســان 

وهــذا ماســنحاول ان نتطــرق اليــه فــي المبحــث 

القــادم.

المبحث الثاني:

فراد
أ
 السلوك السياسي لال

رد  و 
أ
ا
ً
فعــا يمثــل  النســاني  الســلوك  كان  اذا 

فعــل لموقــف او مواقــف معينــة ترتبــط بالفــرد 

وعاقاتــه بالمجتمــع، ويعبــر عنــه بالســتجابة 

بهــا  يتــم  التــي  للكيفيــة   
ً
وفقــا الموقــف  لذلــك 

ن الســلوك السياســي 
أ
اذراك ذلــك الموقــف، فــا

حيــث  مــن  ال  المفهــوم  هــذا  عــن  ليبتعــد 

التجاهــات  يحــدد  انــه  حيــث  التخصــص، 

السياســية المتكونــة لــدى فــرد او جماعــة معينة 
موضوعيــة.)))) او  ذاتيــة  لعوامــل  نتيجــة 

مــن المســلم بــه ان علــم انفــس السياســي يرجــع 

دعــا »تشــارلس  الــى 920) ، حيــث  تاريخــه 

يقــوم  سياســة  علــم  الــى  بوضــوح  ميريــام« 

علــم  ومنهــا  الخــرى  بالعلــوم  الســتعانة  علــى 

ن التــراث العلمــي يعتبــر »هارولــد 
أ
النفــس. غيــر ا

لســويل« - )تلميــذ ميريــام وزميلــه( هــو الب 

عتبــاره علما 
أ
المؤســس لعلــم النفــس السياســي با

اكاديميــا، فقــد مثــل بكـتابيــه عــن )السياســة 

)القــوة  وعــن   )(930 النفســية  والمــراض 

لدراســة  جريــا  اقتحامــا   )(9(8 والسياســة 

بالســلوك  عاقتهــا  فــي  النفســية  المعطيــات 

السياســي، ثــم مضــى وقــت غيــر قصيــر حتــى 

بالعلــوم  اســتعانت  التــي  الدراســات  نشــرت 

السياســي،  الســلوك  مجــال  فــي  الخــرى 

فكانــت مــع اواخــر الربعينــات، وتزايــدت فــي 

ثاثــة  محــاور  لهــا  اتخــذت  ولقــد  الخمســينات 
فيمايلــي:)))) نوضحهــا 

المحور الول: ويعني بدراسة سلوك التصويت 

ذات  المجتمعــات  فــي  السياســية  والمشــاركة 

النظــم الديمقراطيــة المســتقرة.

المحــور الثانــي: ويعنــي بدراســة مقارنــات عبــر 

الحكومــات  ذات  المجتمعــات  فــي  حضاريــة 

نســبيا. المســتقرة 
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صــول 
أ
المحــور الثالــث: ويعنــي بالبحــث عــن ا

ته والعوامــل المؤثــرة 
أ
الســلوك السياســي ونشــا

فيــه )التنشــئة السياســية(.

بدايــة  مــع  التخصــص  هــذا  اســتطاع  ثــم  ومــن 

افقيــة  امتــدادات  يســجل  ان  الســتينات 

ســجل  كمــا  الثاثــة،  المحــاور  مســتوى  علــى 

ســية تعنــي بســبر غــور موضوعــات 
أ
امتــدادات را

والتفســير. الفهــم  تعميــق  بهــدف  بعينهــا 

النفــس  بعلــم  السياســة  علــم  اســتعانة  ان 

مــن صعوبــة تحليــل  نبعــت  قــد مثــل ضــرورة 

ى 
أ
الســلوك السياســي وفهمــه فهمــا شــاما بمنــا

علمــاء  وجــد  إذ  الســيكولوجي.  التنــاول  عــن 

السياســة انفســهم فــي حالــة عجــز عــن تفســير 

الــى  الرجــوع  دون  السياســية  الظواهــر  بعــض 

المتصــل  الجتماعــي  والبعــد  النفســي  البعــد 

ن واقــع الدراســات الميدانيــة 
أ
بهــا. ورغــم هــذا فــا

البعــد  اعتبــار  خــر 
أ
تا الــى  بوضــوح  ليشــير 

الشــخصي او العوامــل الشــخصية فــي عاقتهــا 

بمــا  بالمقارنــة  هــذا   ، السياســي  بالســلوك 

حضيــت بــه العوامــل الجتماعيــة مــن اهتمــام 

اميــل  كدراســات  المتخصصيــن  قبــل  مــن 

نــه مــن 
أ
دوركايــم و ماكــس فيبــر وغيرهــم. غيــر ا

خــر ظهــور علــم النفــس 
أ
ن تا

أ
الجديــر بالذكــر، ا

يعنــي  يكــن  لــم  اكاديمــي  كعلــم  السياســي 

حاولــت  التــي  الســابقة  الجهــود  وجــود  انتفــاء 

فهــم وتفســير ظواهــر الســلوك السياســي. وفــي 

ننــا نميــز بيــن 
أ
محاولةلتصنيــف هــذه الجهــود فا

اليهمــا:)))) تقســيمهما  يمكــن  اتجاهيــن 

الواحــد:  البعــد  اتجــاه  وهــو  ول- 
أ
ال التجــاه 

ونعنــي بــه محاولــة تفســير الســلوك السياســي 

مــن منظــور محــدد للغايــة، قــد يكــون حاجــة 

ســمة  يكــون  قــد  او  مشــبعة،  غيــر  ـى  نفســيـ

شــخصية ســائدة لــدى مــن يمارســون الســلوك 

السياسي، او قد يكون اتجاها سلبيا او ايجابيا 

نحــو مجــال العمــل السياســي ذاتــه. وتمثــل اراء 

»هارولــد لســويل« اكـثــر الراء تعبيــرا عــن هــذا 

التجــاه. فقــد اعتمــد فــي نظريتــه عــن الســلوك 

السياســي علــى تعييــن حاجــة انســانية بعينهــا 

تمثــل نقطــة النطــاق لحــدوث هــذا الســلوك، 

حددهــا فــي الحاجــة الــى القــوة والبحــث عنهــا 

التقديــر  مــن  بالحرمــان  الشــعور  لتعويــض 

والحتــرام. وليــس هنــاك مجــال مشــبع بالقــوة 

مثــل المجــال السياســي، ومــن ثــم فقــد ربــط 

لســويل بيــن الشــتغال بالسياســة والنخــراط 

لــدى  للــذات  فيهــا، وبيــن التقديــر المنخفــض 

 
ً
 قويــا

ً
الشــخص الممــارس، والــذي يمثــل دافعــا

السياســية  الســلطة  مجــال  فــي  للتعويــض  لــه 

التــي  الهميــة  هــذه  ورغــم  القــوة،  وممارســة 

فــي  القــوة  الــى  الحاجــة  علــى  لســويل  يعلقهــا 

انــه  ال  للفــرد،  السياســي  بالســلوك  عاقتهــا 

عامليــن  علــى  الحاجــة  هــذه  فاعليــة  حــدد  قــد 

همــا: اساســيين 

ســاحقة،  غيــر  الحرمــان  درجــة  تكــون  -ان   
أ
ا  

احتمــال  تفــوق  الــى درجــة  الحرمــان  فوصــول 
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الفــرد قــد تــؤدي بــه الــى النســحاب التــام مــن 

يصــل  قــد  بــل   ، الصــراع  و 
أ
ا التنافــس  مجــال 

بالنتحــار. الــذات  معاقبــة  الــى  المــر 

القــوة  ســتخدام 
أ
با التعويــض  يكــون  ن 

أ
ا ب- 

.
ً
اجتماعيــا مقبولــة  لقيــم  خاضعــا 

كانــت  غقــد  لســويل،  ابحــاث  الــى  بالضافــة 

دراســة  مثــل  مهمــة  اخــرى  دراســات  هنــاك 

الشــخصيات  بعــض  علــى  اريكســون«  »اريــك 

لوثــر،  غانــدي ،مارتــن  مثــل  البــارزة  القياديــة 

حــدد  فقــد  كيجــارد.  وكيــر  روزفلــت  والينــور 

الشــخصيات  هــذه  طفولــة  فــي  هامــة  مامــح 

اليــه  وصــل  ممــا  كـثيــرا  تقتــرب  ومراهقتهــم 

للــذات،  المنخفــض  تقديــر  مثــل  لســويل 

والوعــي القــوي، والحســاس بالمســؤولية تجــاه 
عامــة.)8)) النســانية 

الســلوك  الــى  نظرتــه  ن 
أ
فــا »كارمنــز«  امــا 

السياســي فــي عاقتــه بالشــخصية قــد تحــددت 

فــي تعييــن الحاجــة الــى المــن والمــان وهــي 

الهرمــي  التصنيــف  مــن  الثانــي  المســتوى 

عتبارهــا الدافــع 
أ
للحاجــات »لبراهــام ماســلو« با

الــى الهتمــام والمشــاركة فــي المجــال السياســي 

نظريتــه  كارمنــز  ويقيــم  السياســية  والعمــال 

هــذه علــى نتائــج مجموعــة مــن البحــاث التــي 

حاولــت تفســير الســلوك السياســي مــن منطلــق 

الــى  الحاجــة  تمثــل  حيــث   ، الحاجــة  نظريــة 

القــوي لن يســيطر النســان  الدافــع  المــن ، 

بــه. المحيطــة  الحياتيــة  المــور  علــى 

ن الدرجــة العلــى مــن 
أ
وحســب هــذه المقولــة فــا

الحاجــة الــى المــن و المــان لبــد لها وان ترتبط 

الحيــاة  فــي  المشــاركة  علــى  العلــى  بالدرجــة 

السياســية و ممارســتها و العكــس صحيــح.

هــذه  ثالــث  ديرونــزوا«  »جــوردن  اراء  وتمثــل 

النظريــات المعبــرة عــن التجــاه احــادي البعــد 

ثــر 
أ
تا ولقــد   . السياســي  الســلوك  تفســير  فــي 

»ديرونزوا« كـثيرا في تناوله للســلوك السياســي 

الحيــوي  والمجــال  ليفيــن«  »كيــرت  بنظريــة 

النفســي  ثــر بنظريــات التحليــل 
أ
تا للفــرد، كمــا 

المحــاولت  وخاصــة  التســلطية،  النزعــة  فــي 

فــروم)93)«  »اريــك  بهــا  قــام  التــي  البحثيــة 
ادور  ودراســات«   »(9(( ريــك  ولهــم  و« 

نــواه 0)9)« بالتعــاون مــع فريــق البحــث فــي 

كاليفورنيا ثم بدراســات »روكت ســين 0)9)« 

عــن النمــوذج المعرفــي للفــرد وعاقتــه بتكويــن 

لتفســير  يعــرض  انــه حيــن  غيــر   ، التجاهــات 

نحــو  التجــاه  نجــد  للفــرد  السياســي  الســلوك 

عتبــاره العامــل 
أ
السياســة والعمــل السياســي با

العمــل  فــي  المشــاركة  وجــود  عــن  المســؤول 

السياســي او عــدم وجودهــا. لكــن اراء »دينــزوا« 

رغــم تحديدهــا لعامــل بعينــه اســوة بغيــره فــي 

السياســي ال اختيــاره  الســلوك  تفســير وجــود 

لهــذا العامــل تجعلــه مختلفــا عــن ســابقيه فهــو 

واحــد  ان  فــي  اجتماعيــا  نفســيا  عامــا  يختــار 

ووجــود  بالمجتمــع  الفــرد  عاقــة  عــن  يكشــف 

هــذه العاقــة الحواريــة بينهمــا، فالتجــاه نحــو 
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العمــل السياســي و المجــال السياســي يعتمــد 

فــي تكونــه علــى المواقــف التــي يعايشــها الفــرد 

فــي مجتمعــه بنظمــه و مؤسســاته المــر الــذي 

نه وان حدد »ديرينزوا« 
أ
يؤدي بنا الى القول با

الســلوك  عــن  مســئول  عتبــاره 
أ
با العامــل  هــذا 

مــن  جديــدا  بعــدا  يضيــف  انــه  ال  السياســي، 

ابعــاد الشــخصية ليعــد مغايــرا لبعــد الحاجــات 
النفســية، بــل هــو مكمــل لهــا.)9))

وبذلــك يمكننــا تحديــد البعــاد الشــخصية فــي 

عاقتهــا بالســلوك السياســي كمــا يراهــا مؤيــدو 

اتجــاه البعــد الواحــد فيمــا يلــي:

التقديــر  فــي  المتمثــل  بالحرمــان  الشــعور  ـ 
أ
ا

للــذات. المنخفــض 

ب ـ الحاجة الى المن والمان.

ت ـ التجاه نحو العمل السياسي.

البعــاد:  متعــدد  التجــاه  الثانــي-  التجــاه 

ويثبــت هــذا التجــاه دعائــم العاقــة الشــبكية 

المعطيــات  وبيــن  السياســي  الســلوك  بيــن 

والمؤثــرة  بــه  المرتبطــة  والشــخصية  البيئيــة 

العوامــل  فاعليــة  فيعلــق  بــه.  ثــرة 
أ
والمتا فيــه 

السياســي  الســلوك  تشــكيل  فــي  الشــخصية 

علــى عمليــة هــذا التفاعــل المــر الــذي يجعــل 

المتفاعلــة  البعــاد  حــد 
أ
ا الشــخصي  البعــد  مــن 

مــع غيرهــا مــن العوامــل لتســفر عــن تشــكيل 
فــراد.)20)

أ
لا السياســي  الســلوك 

راء 
آ
ال مقدمــة  فــي  كنســتون«   « اراء  تمثــل 

نموذجــا  لنــا  يقــدم  إذ  التجــاه.  لهــذا  الممثلــة 

تصوريــا يوضــح مــن خالــه البعــاد المختلفــة، 

تتفاعــل  التــي  الشــخصية،  وغيــر  الشــخصية 

للفــرد.  السياســي  الســلوك  لتشــكل  جميعهــا 

اهتمــام  الســابق  الشــكل  مــن  لنــا  ويتضــح 

والجتماعــي  الشــخصي  بالشــقين  كنســتون 

النفســية  بالحاجــات  يهتــم  فكمــا   ،
ً
معــا

للفــرد، والنظــام الخــاص بــه فــي تقديــره لذاتــه 

عتبارهــا ممثلــة للشــق الشــخصي، 
أ
ولاخريــن با

والمعتقــدات  القيــم  بنظــام  كذلــك  يهتــم  فهــو 

للشــق  ممثلــة  عتبارهــا 
أ
با الجتماعيــة  والدوار 

الجتماعــي المكــون للســلوك السياســي. ومــن 

تفاعــل هذيــن الشــقين معــا، يتشــكل الســلوك 

الــى  »كنســتون«  ويشــير  للفــرد.  السياســي 

ن يكــون هنــاك اتســاق دائــم بيــن 
أ
انــه يجــب ا

المســتويات الثاثــة الولــى، وبيــن المســتوى 

الرابــع حتــى وان بــدا فــي الظاهــر ماهــو غير ذلك 

والمتخصــص فــي قيــاس الشــخصية ودراســتها 

تناقــض  ي 
أ
ا لنــا  يفســر  ن 

أ
ا يمكنــه  الــذي  هــو 

يمكــن ان يقــع بيــن القــول والفعــل فــي مجــال 

ن 
أ
السلوك السياسي.))2) ويحاول« كنستون« ا

هميــة رؤيتــه الشــمولية لتفســير الســلوك 
أ
يدلــل ا

هــو ببعضهــا،  قــام  للفــرد بدراســات  السياســي 

»لنجــر«  مــن  كل  الخــر  البعــض  نجــز 
أ
وا

علــى  »لنكســتون«  دراســة  ففــي   ، و«باريــر« 

)9) مــن المواطنيــن العادييــن للتعــرف علــى 

شــباع الحاجــات النفســية وبيــن 
أ
العاقــة بيــن ا

درجــة المشــاركة السياســية، خلــص كنســتون 
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الــى وجــود معامــل ارتبــاط ضعيــف رغــم دللتــه 

بيــن متغيــري الشــخصية والســلوك السياســي.

شــباع 
أ
ن عــدم ا

أ
ولقــد دعــاه ذلــك الــى القــول بــا

علــى   
ً
دافعــا ليكــون  قــد  النفســية  الحاجــات 

 
ً
المشــاركة السياســية، لكنــه قــد ليكــون عائـقــا

فــي نفــس الوقــت. اذ ســجلت فئــة المحروميــن 

المشــاركة  علــى  منخفظــة  درجــات  نفســيا 

كيــد هــذه الدراســة اجريــت علــى 
أ
السياســية. بالتا

مجتمــع معيــن والنتائــج ربمــا تكــون مختلفة اذا 

لكــون  العراقــي وذلــك  علــى مجتمعنــا  طبقــت 

كل مجتمــع يتمتــع بخصوصيــة تجعلــه مختلفــا 

المجتمعــات. باقــي  عــن 

يقودنــا  السياســي  الســلوك  فــي  البحــث  ان 

ومــع  الشــخصية،  مفهــوم  فــي  البحــث  الــى 

طويــل  زمــن  خــال  ســعوا  قــد  الباحثيــن  ان 

الــى العنايــة بدراســة مختلــف نمــاذج المزجــة 

ال  او شــخصيتهم،  الفــراد،  لــدى  الشــخصية 

انــه ليوجــد حتــى الوقــت الحاضــر مفهــوم عــن 

علمــاء  بيــن  ســواء  عليــه،  متفــق  الشــخصية 

السياســة.  او  الجتمــاع  علمــاء  او  النفــس 

»فالبــورت » مثــا يميــز ماليقــل عــن خمســين 
للشــخصية.)22) مختلفــا  تعريفــا 

وضعــت نمــاذج كـثيــرة للشــخصية السياســية، 

غيــر  النمــاذج  هــذه  تصنيــف  ن 
أ
فــا ذلــك  ومــع 

باحثــون  اختــص  فقــد   ،
ً
تمامــا عليــه  متفــق 

اخــرون  ختــص 
أ
ا حيــن  فــي  خــاص،  بنمــوذج 

ريــك فــروم« مثــا يعــرض 
أ
بتصنيــف عــام. » فا

ي الشــخص 
أ
نمــوذج النســان الوثوماتيكــي، ا

كيــده علــى القيــم 
أ
الــذي يفقــد معنــى فرديتــه بتا

الشــعبية وتمســكه بهــا.)23) امــا هارولــد لســوول 

اســاس  علــى  قائــم  للنمــاذج  تصنيفــا  فيقتــرح 

ميــدان  فــي  المتمــرس  السياســي«  »المحــرض 

العواطــف  واثــارة  الشــخصية  التصــالت 

المتمــرس  السياســي«  و«المديــر  السياســية، 

فــي تحريــك المنظمــات والمواقــف و«المنظــر 

السياســي« المتمــرس فــي تحريــك الفــكار، و« 

البيروقراطــي« الــذي يتطــرف فــي التشــديد علــى 

القواعــد الشــكلية والتنظيــم ويســتجيب عــادة 

معينــة. لمواقــف 

اذن فهــذا التعــدد فــي الشــخصيات التــي يمكــن 

ان يتقولــب فيهــا الفــرد يمكــن لهــا ان توضــح لنــا 

ســلوكه السياســي. فالســلوك السياســي يرتبــط 

حــداث الفعــل السياســي ونتائــج هــذا الفعــل 
أ
با

علــى صعيــد الفــرد والجماعــة والمجتمــع ككل، 

وهــو لذلــك يشــير الــى معنييــن: 

الول: ضيــق يشــير الــى ســلوك الناخبيــن وكان 

هــذا الســتخدام لمصطلــح الســلوك السياســي 

شــائعا لــدى علمــاء النفــس والنفــس الجتماعــي 

ليــس  النتخابــي  والســلوك   (2(( والجتمــاع. 

 بقــدر ماتقيــده اعتبــارات محــددة مرتبطــة 
ً
مطلقــا

غالبا بالثقافة السياســية للفرد القائم بالترشــيح 

عتبــارات النتمــاءات الطائـفية 
أ
او التصويــت، كا

والثنيــة والقبليــة، خصوصــا فــي المجتمعــات 

الناميــة، فضــا عــن العتبــارات الذاتيــة كالعمــر 
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)الســلوك  المثــال  ســبيل  فعلــى  الجنــس،  و 

الســلوك  عــن  يختلــف  للرجــال  النتخابــي 

النتخابــي النســاء، وســلوك الشــباب يختلــف 

غالبــا  يميلــون  الشــباب  كــون  الشــيوخ  عــن 

بالنســبة  الحــال  وكذلــك  والتغييــر  لاصــاح 

الســلوك  فــي  ثيرهمــا 
أ
وتا والعــرف  للمذهــب 

النتخابــي(.))2)

اما المعنى الثاني : للســلوك السياســي فهو يمثل 

اتجاها متداخا للبحث يسعى الى فهم الحكومة 

وتفاعــل  الفــراد  ســلوك  مــن  لــف 
أ
تتا كعمليــة 

يشــمل  فهــو  البعــض،  بعضهــا  مــع  الجماعــات 
طائـفــة متنوعــة مــن الظواهــر السياســية. ))2)

ثيــر مباشــر فــي احــداث 
أ
وللظاهــرة السياســية تا

الســلوك،  هــذا  ونوعيــة  السياســي  الســلوك 

فقيــام حــدث سياســي معيــن داخــل المجتمــع 

مــن  معينــة  افعــال  ردود  الــى  يــؤدي  ن 
أ
ا لبــد 

افــراد المجتمــع تعبــر عــن موقفهــا اتجــاه ذلــك 

الحــدث واتخاذهــا ســلوكا سياســيا معينــا وفقــا 

لنوعيــة الحــدث او الظاهــرة السياســية ولطبيعة 

الثقافــة السياســية التــي يتبناهــا المجتمــع.

فــي   
ً
مهمــا دورا  تلعــب  السياســية  فالظاهــرة 

تحديــد ســلوك النســان السياســي الــذي يتغيــر 

بتغيــر الظــروف التــي تواجهــه، هــذا يدفــع الــى 

نــوع حركــي  النــاس  مــن  نوعيــن  بيــن  التمييــز 

علــى  قــادر  غيــر  قــدري  جامــد  ونــوع  واعــي، 

التغييــر بــل يســلم بمــا تصنعــه الحيــاة مــن دون 

وقابليــة  الحيــاة.))2)  ظــروف  اتجــاه  فعــل  رد 

ترتــط  والقدريــة  والجمــود  الواعيــة  الحركــة 

للفــرد  والسياســي  الجتماعــي  الوعــي  بمقــدار 

وهــذا يرتبــط بالخلفيــة العقائديــة ونســق القيــم 

والمعتقــدات التــي يحملهــا كل فــرد وقدرتــه فــي 

الدفــاع عنهــا، وتظهــر خاصيــة الجمود والقدرية 

بوضــوح داخــل الجماعــات والمجتمعــات التــي 

الفــراد  نفــوس  فــي  ثيريــة 
أ
التا بقدرتهــا  تمتــاز 

ثيــر اليحــاء والقيــام 
أ
ويجعلهــم يقعــون تحــت تا

عمــال سياســية دون التفكيــر بجــدوى تلــك 
أ
با

العمــال وفائدتهــا كمــا هــو الحــال فــي الحــزاب 

السياســية العقائديــة والنظمــة السياســية ذات 

الحــزب الواحــد، وخصوصــا لــدى المجتمعــات 

الناميــة حيــث ان نشــاط اعضــاء الحــزب يكــون 

انعكاســا لتوجهــات القيــادة العليــا فــي الحــزب 

وطبيعــة المبــادىء والفــكار التــي يقــوم عليهــا 

بــه  مايتمتــع  بســبب  ذلــك  الحــزب،  ذلــك 

العــام  ي 
أ
الــرا توجيــه  علــى  قــدرة  مــن  الحــزب 

العــام  وســائل  علــى  الســيطرة  خــال  مــن 

الحــزب  بــه  يتمتــع  لمــا  وبالنظــر  المختلفــة، 

ن مركــز 
أ
ثيريــة داخــل المجتمــع فــا

أ
مــن قــدرة تا

والوظيفــي  الجتماعــي  الصعيــد  علــى  اعضائــه 

او  يســتحقونها  التــي  المكانــة  علــى  ليعتمــد 

الكـفــاءة او المقــدرة الوظيفيــة، بقــدر مايعتمــد 

فــي  متقدمــة  مراكــز  مــن  بــه  مايتمتعــون  علــى 

الــذي  للحــزب  الــولء  الحــزب ومقــدار  صفــوف 

النظمــة  فــي  للتميــز  معيــارا  الكـفــاءة  يفــوق 

السياســية ذات الحــزب الواحــد. اذن فدراســة 
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الســلوك السياســي هــي دراســة القيــم والقــدرة 
والقــرارات.)28) والبنــى  والمؤسســات 

الســلوك  تعريــف  يمكــن  ماتقــدم  خــال  مــن 

نــه فعــل او رد فعــل سياســي يتخــذه 
أ
السياســي با

فــرد او جماعــة او تنظيــم سياســي او اجتماعــي 

او اقتصــادي معيــن انطاقــا من الواقع النفســي 

الــذي  والسياســي  والقتصــادي  والجتماعــي 

اهدافهــم  فــي  او  فيهــم  ثيــره 
أ
وتا فيــه  يعيشــون 

ومتطلباتهــم ازاء المجتمــع. وبهــذا المعنــى يعــد 

اهــم مجــالت  مــن  السياســي  الســلوك  دراســة 

هــذه  ماتكــون  وغالبــا  السياســي  النفــس  علــم 

الدراســات ميدانيــة مســحية تشــتمل علــى عينــة 

تمثــل مجتمعــا بعينــه لتصــل الــى نتائــج تفســير 

الكـثيــر مــن خفايــا الســلوك السياســي لافــراد 

لاســف  اليــه  ماتفتقــر  وهــذا  والجماعــات. 

مكـتباتنــا السياســية حيــث الكـثيــر مــن الكـتــب 

والقليــل  النظريــة  البحــاث  و  الدراســات  و 

المبيريقيــة. الميدانيــة  البحــوث  مــن  القليــل 

المبحث الثالث:

 مجالت علم النفس السياسي

التطبيقــات  مــن  العديــد  هنــاك  ان  لشــك 

والمجــالت التــي تنتمــي الــى نطــاق علــم النفــس 

ان  الفصــل  هــذا  فــي  ســنحاول  السياســي، 

نتطــرق الــى بعــض هــذه المجــالت، ونحــاول 

ان نحلــل العاقــة بيــن علــم النفــس والسياســة 

المجــالت. هــذه  خــال  مــن 

:- القيادة
ً
ول

أ
ا

بــه  يقــوم  رئيســي  اجتماعــي  دور  القيــادة 

فرد)القائــد( اثنــاء تفاعلــه مــع غيــره مــن افــراد 

ن مــن 
أ
الجماعة)التبــاع(. ويتســم هــذا الــدور بــا

ثيــر 
أ
يقــوم بــه يكــون لــه القــوة و القــدرة علــى التا

فــي الخريــن وتوجيــه ســلوكهم فــي ســبيل بلــوغ 

هــدف الجماعــة.)29) ويمكــن النظــر الــى القيــادة 

كــدور اجتماعــي او وظيفــة اجتماعيــة او كســمة 

شــخصية، ويمكــن النظــر اليهــا ايضــا كعمليــة 

ي شــخص 
أ
ســلوكية. وهكــذا نجــد ان القائــد هــو ا

يقــود جماعــة مــن الفــراد ويؤثــر فــي ســلوكهم 

ويوجــه عملهــم فهــو بهــذا المعنــى يكــون بــؤرة 

الشــخص  ويكــون  الجماعــة  اعضــاء  لســلوك 
الجماعــة.)30) فــي  المركــزي 

هنــاك الكـثيــر مــن النظريــات التــي بحثــت فــي 

ســيكولوجية القيــادة. مثــل نظريــة »الســمات« 

والتي تركز على دراســة شــخصية القائد وســماته 

والنفعاليــة  والعقليــة  الجســمية  وخصائصــه 

والجتماعيــة. وهنــاك ايضــا النظريــة الوظيفيــة 

، والقيــادة فــي ضــوء هــذه النظريــة هــي القيــام 

الجماعــة  تســاعد  التــي  الجماعيــة  ــف  بالوظائـ

علــى تحقيــق اهدافهــا. وينظــر الــى القيــادة هنــا 

فــي جملتهــا علــى انهــا وظيفــة تنظيميــة. حيــث 

تتلخــص اهــم وظائـــف القائــد فــي الجماعــة علــى 

واليديولوجيــة  السياســة  وضــع  و  التخطيــط 

والخبــرة والدارة والتنفيــذ والحكــم والوســاطة 
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والثــواب والعقــاب وخلــق النموذج الذي يحتذا 

بــه وخلــق الرمــز و الب للجماعــة. كذلــك هنــاك 

النظريــة الموقفيــة وتنظــر الــى وظائـــف القيــادة 

والســلوك التــي يعبــر عنهــا والتــي يقــوم بهــا الفــرد 

فــي موقــف معيــن علــى انهــا هــي القيــادة. وتشــير 

ي عضــو فــي الجماعــة فــي 
أ
هــذه النظريــة الــى ان ا

موقــف مــا قــد يكــون هــو القائــد. ))3)

يمكــن تلمــس العاقــة بيــن علم السياســة وعلم 

النفــس مــن خــال دراســة الســلوك القيــادي، 

القيــادي  الســلوك  خصائــص  اهــم  ان  حيــث 

والمثابــرة والطمــوح،  ة والبتــكار 
أ
المبــادا هــي 

والســيطرة  الجتماعــي  التفاعــل  الــى  اضافــة 

والتمثيــل الخارجــي للجماعــة مــع مايمتلكــه مــن 

عاقــات عامــة ومقدرتــه علــى تحقيــق التكامــل 

الجتماعــي داخــل جماعتــه. اضافــة الــى قدرتــه 

مــن  كبيــر  وقــدر  والتنظيــم  التخطيــط  علــى 

والجتماعــي.  النفســي  التوافــق 

وعلــم  السياســة  بيــن  المشــترك  القاســم  ان 

النفــس فــي مجــال القيــادة هــو دراســة الســلوك 

السياســي والدوافــع النفســية الجتماعيــة التــي 

تقــف وراء هــذا الســلوك للقــادة والشــخصيات 

البــارزة والمؤثــرة فــي المجتمــع. مــن هنــا ظهــرت 

حــول  دارت  التــي  الدراســات  مــن  الكـثيــر 

التاريــخ  مجــرى  غيــروا  بارزيــن  قــادة  نفســيات 

وتشرشــل  هتلــر  امثــال  مــن  ايجابــا،  او  ســلبا 

الناصــر  عبــد  وجمــال  وموســيليني  وروزفلــت 

النفــس  علــم  فيبحــث  ونهرو..الــخ  وغانــدي 

الجتماعيــة  التنشــئة  جــذور  فــي  السياســي 

والتنشــئة السياســية والبيئــة المحيطــة وكافــة 

هــذه  نشــوء  رافقــت  التــي  الخــرى  العوامــل 

شــخصيات  منهــا  وصنعــت  الشــخصيات 

قياديــة، فهــذه الدراســات قــد تنفــع فــي التنبــؤء 

السياســية  اتجاهاتهــا  و  المســتقبلية  بقراراتهــا 

الحلقــات  مــن  الكـثيــر  علــى  الضــوء  وتلقــي 

الحــوادث  مــن  الكـثيــر  تفســير  فــي  المفقــودة 

السياســية. و  الجتماعيــة  و  التاريخيــة 

:- الحرب النفسية
ً
ثانيا

هــم موضوعــات الســاعة، 
أ
الحــرب النفســية مــن ا

وهــي موضــوع هــام مــن موضوعــات علــم النفــس 

مــن  النفســية  الحــرب  تعــد  حيــث  السياســي، 

الحــرب  امثلــة  ومــن  الحــروب،  انــواع  خطــر 
أ
ا

ســتخدام القنبلــة الذريــة.
أ
النفســية التلويــح با

الســلوك،  النفســية هــي حــرب تغييــر  الحــرب 

الشــخصية،  هــو  النفســية  الحــرب  وميــدان 

وهــذ هــو حلقــة الوصــل مــع الســلوك السياســي 

النفســية  الحــرب  لافــراد والجماعــات. وتعنــي 

او  دولــة  جانــب  مــن  مخطــط  اســتخدام  هــو 

وقــت  او  الحــرب  وقــت  فــي  دول  مجموعــة 

ثيــر فــي 
أ
الســام لجــراءات اعاميــة بقصــد التا

جماعــات  وســلوك  ومواقــف  وعواطــف  راء 
آ
ا

اجنبيــة معاديــة او محايــدة او صديقةبطريقــة 

تســاعد علــى تحقيــق سياســةواهداف الدولــة او 
المســتخدمة.)32) الــدول 
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ن الحــرب النفســية هــي حــرب 
أ
وعلــى العمــوم فــا

للحصــول  تهــدف  افــكار  حــرب  هــي  بــاردة، 

هــي   ، ارادتهــم  واذلل  الرجــال  عقــول  علــى 

حــرب ايديولوجيــة عقائديــة. والحــرب النفســية 

حــرب  هــي   ، سياســة  وحــرب  اعصــاب  حــرب 

ي حــرب كلمــات واشــاعات، وهــي قــد 
أ
دعايــة ا

تغيــر الســلوك، اذن يمكــن القــول ان الحــرب 

النفســية تســتخدم علــم النفــس بشــكل عــام و 

النفــس السياســي بشــكل خــاص لحــراز  علــم 

النصــر، وتعــد الحــرب النفســية اضمــن ســاح 

لنهــا  الحديثــة  الحــرب  فــي  الــدول  تســتخدمه 

تقــوم بالــدور الفعــال فــي قتــال ارادة وتحطيــم 

معنويــات العــدو والحصــول علــى استســامه.

الخاتمـــة

ان القــوى العقليــة تحــدد طبيعــة صنــع القــرار 

السياســي و طبيعــة صنــع القــرار السياســي تؤثــر 

فــي القــوى العقليــة. وقــد نشــطت الســيكولوجيا 

السياسية بعد الحرب العالمية الثانية وصارت 

لهــا طرائـقهــا الخاصــة بالبحــث ممــا يتناســب مــع 

التــي اتبعهــا العاملــون  محتواهــا فمــن الطــرق 

فــي مجالهــا مثــل طرائــق تحليــل المضمــون، 

اللفظــي،  غيــر  الســلوك  تحليــل  المحتــوى، 

طريقــة تجــارب المجموعــات الصغيــرة، طريقــة 

المســجلة  البيانــات  تحليــل  طريقــة  القتــراع، 

كمــا  الوليــد  العلــم  هــذا  محتــوى  مــا 
أ
ا وغيرهــا. 

التــي  والصــدارات  المتعــددة  بحــاث 
أ
ال بينتــه 

ظهــرت خــال العقــود الماضيــة فيمكــن حصــره 

 
ً
 سياســيا

ً
تــي: دراســة الفــرد باعتبــاره انســانا

آ
بال

علــى  بالعتمــاد  الشــخصية  بتحليــل  والعنايــة 

النفــس  علــم  مــن  كل  فــي  الشــخصية  ابحــاث 

والتربيــة  الجتماعــي  النفــس  وعلــم  الفــردي 

التجاهــات  وتكويــن  السياســية  الجتماعيــة 

عــن  فضــا  السياســية  والمشــاركة  السياســية 

ســلوك الناخبيــن والنتمــاء ومــن موضوعاتهــا 

والزعيــم  السياســية،  الحــركات  دراســة   
ً
ايضــا

ي العــام، العاقــات 
أ
السياســي، القيــادة، الــرا

السياسية بين الوحدات والعمليات السياسية 

مثــل صنــع القــرار، المتناع، التعلم، الصراع، 

مــن  العنــف والرهــاب  لة 
أ
ولعــل مســا التعبئــة 

اهــم موضوعــات هــذا العلــم. مــع اتســاع مجــال 

النفــس  علــم  ســاعد  السياســية   
أ
الســيكولوجيا

ـي  مســتويـ فــي  بمقارباتــه  ايمانهــا  تعميــق  علــى 

الجتماعــي  النفــس  وعلــم  النفســي  التحليــل 

علمــا ًان الفصــل بيــن مياديــن علــم النفــس ل 

ثــر ببعضهــا بــل هــي فــي النتيجــة 
أ
يعنــي انهــا ل تتا

تشــكل وحــدة متكاملــة لتصبــح فيمــا بعــد احــد 

ثــرة بالعلــوم النســانية 
أ
العناصــر المؤثــرة والمتا

المختلفــة مــن جهــة وبســائر مناحــي ومجــالت 

خــرى. ولــم يعــد احــد ممــن كان يعــد 
أ
المعرفــة ال

كاديميــة 
أ
 يصلــح للدراســات ال

ً
علــم النفــس علمــا

ن 
أ
فحســب، يســتطيع ان يجاهــر اليــوم بذلــك ل

 
ً
 ليــس قليــا

ً
خيــرة شــهدت اهتمامــا

أ
الســنوات ال

بنتائــج علــم النفــس. وتبقــى الرادة النســانية 
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ومســؤولية  ضميــر  مــن  عليــه  ترتكــز  ومــا 

هــم فــي التعاطــي مــع ايــة 
أ
اخاقييــن الــرادع ال

 عــن المصالــح الدنيئــة 
ً
مقاربــة او نظريــة بعيــدا

والعــدوان. الســيطرة  وشــهوات 

ومــن خــال ماتقــدم يمكــن القــول ان فرضيــة 

الســلوك  دراســة  ان  وهــو  صحيحــة  البحــث 

تكــون  لــن  والجماعــات  لافــراد  السياســي 

بالعتبــار  الخــذ  دون  وصحيحــة  موضوعيــة 

البعــد النفســي والبيئــة الجتماعيــة المحيطــة. 

»ليبمــان«  اوردهــا  عبــارة  ذكــر  مــن  لبــد  وهنــا 

قــرن  نصــف  منــذ  المعــروف  السياســة  عالــم 

معبــرا فيهــا عــن غيــاب المنظــور الســكيولوجي 

وذلــك  السياســية،  الظواهــر  معالجــة  فــي 

السياســة. وعلــم  النفــس  علــم  بيــن  التباعــد 

حيــث قــال« مــن الخطــاء الكبيــرة التــي يقــع 

للبعــد  تجاهلهــم  هــو  السياســة  علمــاء  فيهــا 

النفســي فــي تحليــل الظاهــرة السياســية، فمــن 

غيــر المتصــور عــدم الوضــع فــي العتبــار ذلــك 

العنصــر المؤثــر والفعــال فــي التصــدي للظاهــرة 

السياســية«

الهوامش
ســس ثقافــة 

أ
)ـ ســتنالي رينشــون: علــم النفــس السياســي، ا

وزارة  ناصيــف،  الكريــم  عبــد  ترجمــة  وتعدديــة،  حاديــة 
أ
ا

الثقافــة، دمشــق، )200، ص)3.

2ـ نفس المصدر، ص)3

3ـ نفس المصدر السابق ، ص38

سســه 
أ
ا السياســي،  الجتمــاع  علــم  ســود: 

أ
ال صــادق  )ـ 

بعــاده، دار الحكمــة للطباعــة والنشــر، بغــداد )99)، 
أ
وا

ص))).

)ـ نفس المصدر السابق، ص2))

)ـ علــم النفــس الجتماعــي : حامــد عبــد الســام زهــران، 

،ص)23  (99(، القاهــرة  الكـتــب،  عالــم 

)ـ نفس المصدر السابق

ترجمــة  الواحــد،  البعــد  ذو  النســان  ماركــوز:  هربــوت  8ـ 

 عــن 
ً
داب بيــروت، 9)9)، نقــا

آ
جــورج طرابيشــي، دار ال

صــادق الســود، مصــدر ســبق ذكــره.

علــم  محمــد:  جاســم  ومحمــد  ولــي  محمــد  باســم  9ـ 

والتوزيــع،  للنشــر  الثقافــة  دار   ، الجتماعــي  النفــس 

ص)) عمــان،)200، 

0)ـ نفس المصدر ، ص9)

))ـ باســم محمــد ولــي ومحمــد جاســم محمــد: علــم النفــس 

الجتماعــي، مصــدر ســبق ذكــره ، ص))

2)ـ صادق السود، مصدر سبق ذكره، ص )))

3)ـ نفس المصدر السابق ، ص)))

))ـ المصدر نفسه، 9))

))ـ صادق السود، ص)))

فــي  الجتماعيــة  القيــم  اثــر  محمــود:  عدنــان  محمــد  ))ـ 

والمتقدمــة  الناميــة  المجتمعــات  فــي  السياســي  الســلوك 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة بغــداد، كليــة 

ص9)  ،200( السياســية،  العلــوم 

السياســة،  وســيكلوجيا  العــام  ي 
أ
الــرا رمــزي:  ناهــد  ))ـ 

القاهــرة ، )99)، ص)2) المصريــة،  النجلــو  مكـتبــة 

 net.8)ـ علــي الديــن هــال : مــن النترنيــت علــى الموقــع

www.biblioislam
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مركــز   ، المتغيــرة  السياســية  الثقافــة  منوفــي:  كمــال  9)ـ 

الدراســات السياســية والســتراتيجية بالهــرام ، القاهــرة، 

ص3))   ،(9((

 net.20ـ علــي الديــن هــال : مــن النترنيــت علــى الموقــع

www.biblioislam

المتغيــرة، مصــدر  السياســية  الثقافــة  )2ـ كمــال منوفــي: 

ذكــره، ص3)2 ســبق 

السياســة،  وســيكلوجيا  العــام  ي 
أ
الــرا رمــزي:  ناهــد  22ـ 

ص)9  ، ذكــره  ســبق  مصــدر 

23ـ صادق السود: مصدر سبق ذكره ، ص)))

)2ـ نفس المصدر ، 8))

الجتمــاع  علــم  فــي  دراســات   : محمــد  علــي  محمــد  )2ـ 

السياســي، دار الجامعــات المصريــة ، القاهــرة، ))9)، 

.29 ص

ريــك روي: مقدمــة فــي دراســة الســلوك والمؤسســات 
أ
)2ـ ا

المكـتــب   ، الجوهــري  الهــادي  عبــد  ترجمــة   ، السياســية 

ص))-))  ،(98( القاهــرة،  الحديــث،  الجامعــي 

)2ـ محمد علي محمد: المصدر السابق ، ص29

28ـ حســن صعــب: علــم السياســة ، دار العلــم للماييــن ، 

بيروت ، ))9)، ص)2)

29ـحسن صعب : المصدر السابق نفسه، )23

الســام زهــران،  عبــد  السياســي: حامــد  النفــس  علــم  30ـ 

مصــدر ســبق ذكــره ، 9)2

)3ـ نفس المصدر: ص0)2

32ـ احمــد مصطفــى عيســى: القيــادة الجماعيــة فــي مجــال 

 ،(993 القاهــرة،   ، المعــارف  دار  العملــي،  التطبيــق 

ص8).

ترجمــة  النفــس،  علــم  الــى  المدخــل  شــارلبلوندل:  33ـ 

ص2)3  ،(982 المعــارف،  دار   ، هاشــم  حكمــة 

المصادر
ســس ثقافــة 

أ
)ـ ســتنالي رينشــون: علــم النفــس السياســي، ا

وزارة  ناصيــف،  الكريــم  عبــد  ترجمــة  وتعدديــة،  حاديــة 
أ
ا

الثقافــة، دمشــق، )200

2ـ روبــرت داهــل: الجديــد فــي التحليــل السياســي ، ترجمــة 

وتعليــق خيــري حمــاد ، الــدار القوميــة للنشــر، القاهــرة، 

(9((

سســه 
أ
ا السياســي،  الجتمــاع  علــم  ســود: 

أ
ال صــادق  3ـ 

بعــاده، دار الحكمــة للطباعــة والنشــر، بغــداد )99)، 
أ
وا

الســام  عبــد  حامــد   : الجتماعــي  النفــس  علــم  ص))) 

 (99(، القاهــرة  الكـتــب،  عالــم  زهــران، 

ترجمــة  الواحــد،  البعــد  ذو  النســان  ماركــوز:  هربــوت  )ـ 

.(9(9 بيــروت،  داب 
آ
ال دار  طرابيشــي،  جــورج 

)ـ باســم محمــد ولــي ومحمــد جاســم محمــد: علــم النفــس 

الجتماعــي ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،)200

فــي  الجتماعيــة  القيــم  اثــر  محمــود:  عدنــان  محمــد  )ـ 

والمتقدمــة  الناميــة  المجتمعــات  فــي  السياســي  الســلوك 

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، جامعــة بغــداد، كليــة 

 200(The New Encyclopaedia ،العلــوم السياســية

(((.p.(.v,(98(  ,Britanica

ي العــام وســيكلوجيا السياســة، مكـتبــة 
أ
)ـ ناهــد رمــزي: الــرا

النجلــو المصريــة، القاهــرة ، )99)

 net.الموقــع مــن النترنيــت علــى   : الديــن هــال  8ـ علــي 

www.biblioislam

مركــز   ، المتغيــرة  السياســية  الثقافــة  منوفــي:  كمــال  9ـ 

الدراســات السياســية والســتراتيجية بالهــرام ، القاهــرة، 
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.  (9((

الجتمــاع  علــم  فــي  دراســات   : محمــد  علــي  محمــد  0)ـ 

القاهــرة، ))9) المصريــة ،  الجامعــات  السياســي، دار 

ريــك روي: مقدمــة فــي دراســة الســلوك والمؤسســات 
أ
))ـ ا

المكـتــب   ، الجوهــري  الهــادي  عبــد  ترجمــة   ، السياســية 

القاهــرة، )98) الحديــث،  الجامعــي 

2)ـ حســن صعــب: علــم السياســة ، دار العلــم للماييــن 

، بيــروت ، ))9)

ترجمــة  النفــس،  علــم  الــى  المدخــل  شــارلبلوندل:  3)ـ 

(982 المعــارف،  دار   ، هاشــم  حكمــة 

))ـ احمــد مصطفــى عيســى: القيــادة الجماعيــة فــي مجــال 

التطبيــق العملــي، دار المعــارف ، القاهــرة، 993)
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والجماعــي  المنظــم  ســلوب 
أ
ال ن 

أ
ا شــك  ل 

ســلوب 
أ
ال مــن   

ً
ضــررا كـثــر 

أ
ا الجرائــم  لرتــكاب 

الصعيــد  علــى  ســواء  المنظــم،  غيــر  الفــردي 

صبــح مــن غيــر 
أ
و الدولــي ، وبذلــك ا

أ
الوطنــي ا

اإلطــار  فــي  المشــكلة  علــى  التركيــز  المنطقــي 

المتعــددة  فــي جوانبهــا  فهــي  فقــط ،  الوطنــي 

 ، المجتمعــات  إصــاح  عمليــة  مــن  تنــال 

المؤسســات  وســامة  الحكومــات  واســتغال 

ونظمهــا الديمقراطيــة ، وهــذا مــا دفع بالمجتمع 

الدولــي إلــى وضــع خطــط لعاجهــا متوخيــا فــي 

ضيــق نطــاق 
أ
ذلــك حصــر نتائجهــا الســلبية فــي ا

. ممكــن 

 إن انتقــال المنظمــات اإلجراميــة مــن النطــاق 

النطــاق  هــذا  خــارج  عمليــات  إلــى  الداخلــي 

البعــد  كســبت 
أ
ا الوطنيــة  الحــدود  متجــاوزة 

هميــة خاصــة لــم تعرفهــا البشــرية مــن 
أ
الدولــي ا

الوطنيــة  عبــر  اإلجراميــة  فالمنظمــات  قبــل، 

منــي 
أ
ال الجهــاز  فــي  الضعــف  تســتغل مواطــن 

والقضائــي والتنظيــم القانونــي لتنطلق عملياتها 

المخاطــر  فيهــا  تتدنــى  مناطــق  مــن  الكبيــرة 

وتتوفــر فيهــا الســلع والخدمــات غيــر المشــروعة 

الكبيــر  الربــح  لهــا  توفــر  خــرى 
أ
ا مناطــق  إلــى 

 مــن 
ً
والســريع ، ويترتــب علــى هــذا الواقــع مزيــدا

الضطــراب وعــدم الســتقرار ونمــو التجاهــات 

الســلوكية المخالفــة للقوانيــن وشــيوع الفســاد 

وانتهــاك  خاقيــة 
أ
ال القيــم  وانهيــار  والرذيلــة 

حقــوق اإلنســان وحرياتــه السياســية والعتــداء 

علــى السياســات الماليــة للــدول ، ومــا حــدث 

واضــح  مثــال  إل   2003 عــام  بعــد  بالعــراق 

للحدود،وســنتناول  العابــر  المنظــم  لإلجــرام 

عمــال 
أ
بالدراســة ارتبــاط هــذا اإلجــرام بجرائــم ال

والتجاريــة. الماليــة 

عمــال 
أ
إن عاقــة الجريمــة المنظمــة بجرائــم ال

للتطــور  نظــرا  متعاظمــة  والتجاريــة  الماليــة 

والتســاع وتخطيهــا للحــدود اإلقليميــة وانتقالها 

فــي  مســتغلة  للحــدود  العابــرة  المراحــل  إلــى 
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ظــل  فــي  الكونــي  النفتــاح  تاحــه 
أ
ا مــا  ذلــك 

عصــر العولمــة مــن ثــورة فــي مجــال المعلومــات 

كافــة  وفــرت  التــي  والفضائيــات  والتقنيــات 

المتاحــة  اإلمكانــات  كافــة  لســتغال  الســبل 

والقيــام بالعمليــات اإلجراميــة ، نلمــس ذلــك 

مــن  المتحّصلــة  المشــروعة  غيــر  مــوال 
أ
ال مــن 

خــارج  لهــا  الغســيل  وعمليــة  الجرائــم  هــذه 

إلــى  يشــير  مــا  ذلــك  وفــي  الوطنيــة،  الحــدود 

مثــل  ووجــود  بينهمــا  والتشــابك  التداخــل 

الماليــة  عمــال 
أ
ال جرائــم  ولعــل  العاقــة  هــذه 

تســتبطن  الــدول  مــن  كـثيــر  فــي  والتجاريــة 

هــذا  إن  إل  للحــدود  العابــر  المنظــم  اإلجــرام 

 
ً
مؤخــرا إل  المناســب  الهتمــام  يلــق  لــم  مــر 

أ
ال

اإلقليمــي  اإلطــار  وضمــن  الجرائــم  فهــذه   ،

الماليــة  وسياســاتها  الــدول  مكانــة  تســتهدف 

علــى  المنظــم  اإلجــرام  ويعمــل  والتجاريــة 

مــوال المتحّصلــة 
أ
إضفــاء الشــرعية علــى هــذه ال

خــذ بالمفهــوم الواســع 
أ
مــن هــذه الجرائــم عنــد ال

مــوال، كمــا إن إغفــال هــذا الجانــب 
أ
لغســيل ال

)الدولــي ( وعــدم النظــر إليهفيــه مــن الخطــورة 

 ، الجرائــم  لهــذه  اإلقليمــي  اإلطــار  يضاهــي  مــا 

ويكشــف عــن إن محاولــة العــاج لهــذه الجرائــم 

بنظــر  خــذة 
أ
ا تكــن  لــم  إذا  ومبتــورة  ناقصــة 

 . الجرائــم  لهــذه  الدولــي  الجانــب  العتبــار 

ســباب 
أ
ا الموضــوع  لدراســة  دعانــي  الــذي  إن 

همهــا:
أ
ا وعمليــة  نظريــة 

يهــدد  عالمــي  خطــر  المنظمــة  الجريمــة  ).إن 

الداخلــي  مــن 
أ
وال الدولــي  الســتقرار 

2.إن الجريمــة المنظمــة محــط اهتمــام الهيــات 

لن  وذلــك  الدولــي،  والمجتمــع  الدوليــة، 

الواجهــة. عالميــة  تتطلــب  اإلجــرام  عالميــة 

 علــى 
ً
3.حداثــة الهتمــام بهــذا الموضــوع نســبيا

الصعيــد المحلــي والعربــي 

 
ً
).عــدم وجــود دراســات قانونية كافية خصوصا

علــى الصعيــد المحلي .

).ارتبــاط هــذا الموضــوع بصــورة غيــر مباشــرة 

ن تحــت 
أ
منــي فــي العــراق الــذي نــا

أ
بالوضــع ال

مــوال غيــر المشــروعة الناتجــة 
أ
تــه خاصــة ال

أ
وطا

عــن التجــار غيــر المشــروع لكـثيــر مــن الشــركات 

المرتبطيــن  الخــاص  القطــاع  فــي  والتجــار 

. مشــبوهة  وشــركات  بمنظمــات 

فــي  كبيــر  بشــكل  اإلداري  الفســاد  ).ازديــاد 

الوقــوف  منــا  يقتضــي  الــذي  مــر 
أ
ال العــراق 

ســبابه ودواعيــه التــي تهــدد الســتقرار 
أ
لدراســة ا

الجريــح. البلــد  لهــذا  والسياســي  منــي 
أ
ال

ول: 
أ
القسم ال

خصائصهــا  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة  الجريمــة 

ركانهــا
أ
وا

ـ تمهيد وتقسيم 

المنظمــة  الجريمــة  مفهــوم  علــى  للوقــوف 

مفهــوم  فــي  ســنتكلم  ركانهــا 
أ
وا وخصائصهــا 

 ، ثــم نتنــاول خصائصها 
ً
ول

أ
الجريمــة المنظمــة ا
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.  
ً
ثانيــا ركانهــا 

أ
وا

ول: مفهــوم الجريمــة المنظمــة عبــر 
أ
•الفصــل ال

الوطنية

يتعيــن ضمــن مفهــوم الجريمــة المنظمــة عبــر 

المــرن  المضمــون  إلــى  نتطــرق  ن 
أ
ا الوطنيــة 

 : تــي 
أ
ال وفــق  الجريمــة  لهــذه  والحصــري 

 ) )المــرن  الموســع  المفهــوم  ول: 
أ
ال المبحــث 

المنظمــة للجريمــة 

مفهــوم  حــول  النظــر  وجهــات  تبايــن  رغــم   

فــان هنالــك  الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 

ســس التــي يســتند إليهــا هــذا المفهــوم 
أ
بعــض ال

مجــال  فــي  إل  خــاف  موضــوع  ليســت  وهــي 

التــي  المرنــة  العمليــة  والعتبــارات  التفاصيــل 

. تحــت حصــر  لتقــع 

ترتكــز  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة  فالجريمــة   

جماعــات  قيــام  علــى  ساســية 
أ
ال عناصرهــا  فــي 

إجراميــة منظمــة بارتــكاب جريمــة خطيــرة مــن 

كـثــر 
أ
خــال عمــل متضافــر ولهــا تشــعبات فــي ا

و اإلفساد 
أ
و العنف ا

أ
من بلد بواسطة الترهيب ا

و غيرهــا مــن الوســائل ، مــن اجــل الحصــول 
أ
ا

و غيــر مباشــر علــى منفعــة ماليــة 
أ
بشــكل مباشــر ا

ي هــدف غيــر مشــروع .
أ
و ا

أ
و ماديــة ا

أ
ا

المنظمــات  بيــن  التفرقــة  يتعيــن  وبذلــك 

اإلجراميــة المحليــة والمنظمــات اإلجراميــة عبــر 

ولــى داخــل 
أ
الوطنيــة ، حيــث يمتــد نشــاط ال

إقليــم دولــة واحــدة بينمــا يتعــدى نشــاط الفئــة 

التفرقــة  لهــذه   
ً
وتبعــا  ، الحــدود  تلــك  الثانيــة 

يمكــن القــول انــه ليعتبــر جريمــة منظمــة عبــر 

الوطنيــة إذا ارتكــب الجــرم داخــل دولــة واحــدة 

مــن  اإلجراميــة  الجماعــة  عضــاء 
أ
ا كان  وإذا   ،

مواطنــي تلــك الدولــة وإذا كان جميــع الضحايــا 

و هيــات تابعــة لهــا 
أ
مــن مواطنــي تلــك الدولــة ا

ثــار الناجمــة عــن الجــرم محصــورة 
آ
وإذا كانــت ال

فــي تلــك الدولــة.)))

المنظــم  اإلجــرام  يتنــاول  ن 
أ
ا الطبيعــي  ومــن 

خيــر ل يقــع 
أ
الجرائــم الخطيــرة وهــذا المفهــوم ال

تحــت حصــر بســبب اختــاف المعاييــر القائمــة 

ن تضــع قائمــة شــبه 
أ
نه ، وتحــاول الــدول ا

أ
بشــا

ساســية علــى 
أ
حصريــة لهــا ، وتشــمل بصــورة ا

تيــة:)2)
آ
فعــال ال

أ
ال

وغســل  بالمخــدرات  المشــروع  غيــر  التجــار   -

. مــوال 
أ
ال

شخاص
أ
- التجار بال

- تزييف العمات 

الثقافيــة  شــياء 
أ
بال المشــروع  غيــر  التجــار   -

. وســرقتها 

النوويــة  بالمــواد  المشــروع  غيــر  التجــار   -

. اســتعمالها  إلســاءة  ســلحة 
أ
وال

فعال اإلرهاب.)3)
أ
- ا

الجريمــة  مفهــوم  تحديــد  فــان  ذلــك  ورغــم   

العتبــارات  تحكمهــا  الوطنيــة  عبــر  المنظمــة 

العمليــة المرنــة التــي قــد تختلــف مــن مــكان إلــى 

 لتطــور القيــم 
ً
خــر تبعــا

أ
و مــن زمــان إلــى ا

أ
خــر ا

أ
ا

والثقافيــة  القتصاديــة  وضــاع 
أ
وال اإلنســانية 
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والسياســية ، ومــن هــذا القبيــل تعتبــر الجرائــم 

الجديــدة  شــكال 
أ
ال مــن  حاســوب  المتعلقــة 

الســريع  النمــو  بســبب  المنظمــة  للجريمــة 

كان  كمــا  اللكـترونيــة،  التجــارة  حجــم  فــي 

تزويــر  ســاليب 
أ
وا المواصــات  وســائل  لتطــور 

نطــاق  اتســاع  فــي  الفعــال  الــدور  الوثائــق 

وكان  بالبشــر  والتجــار  المهاجريــن  تهريــب 

لاكـتشــافات العلميــة مبــررات لتجريــم بعــض 

بالمــواد  المشــروع  غيــر  كالتجــار  فعــال 
أ
ال

النوويــة.))) المــواد  و 
أ
ا الجينيــة  و 

أ
ا البيولوجيــة 

ن 
أ
بشــا المتحــدة  مــم 

أ
ال اتفاقيــة  حــددت  وقــد 

كـثــر 
أ
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة بصــورة ا

هــي  الخطيــرة  الجرائــم  ن 
أ
ا فاعتبــرت   

ً
وضوحــا

الجرائــم المعاقــب عليهــا بالحرمــان مــن الحريــة 

و بعقوبــة اشــد 
أ
ربــع ســنوات ا

أ
لمــدة ل تقــل عــن ا

إلــى  الرجــوع  يســتلزم  التحديــد  هــذا  ومثــل   ،

للتعــرف  اإلطــراف  للــدول  الداخلــي  القانــون 

ساســيا 
أ
 ا

ً
علــى مقــدار العقوبــة التــي تعتبــر عنصــرا

الجماعــة  مفهــوم  مــا 
أ
.ا الصفــة  هــذه  تقريــر  فــي 

نــه 
أ
اإلجراميــة المنظمــة فقــد اعتبرتــه التفاقيــة با

ينصــرف إلــى جماعــة محــدودة لبنيــة مكونــة من 

كـثــر مــن الجرائــم الخطيــرة 
أ
و ا

أ
شــخاص ا

أ
ثــاث ا

اجــل  مــن  التفاقيــة  فــي  المحــددة  الجرائــم  و 
أ
ا

و ماليــة.)))
أ
الحصــول علــى منفعــة ماديــة ا

وبذلــك تختلــف هــذه الصــورة عــن الفعــل الــذي 

كـثــر علــى 
أ
و ا

أ
خــر ا

آ
يجريــه شــخص مــع شــخص ا

ارتــكاب جريمــة خطيــرة بحيــث ينتفــي وصــف 

الجماعــة اإلجراميــة المنظمــة فــي هــذه الحالــة 

خيرة.وقــد 
أ
ن تســاهم هــذه ال

أ
وان كان يمكــن ا

جرمــت التفاقيــة كافــة وســائل المســاهمة فــي 

و 
أ
ا بالتنظيــم  الخطــر ســواء  النشــاط اإلجرامــي 

و تســهيل 
أ
و بالمســاعدة ا

أ
و التحريــض ا

أ
باإليعــاز ا

نها)))
أ
و إســداء المشــورة بشــا

أ
ارتكابــه ا

المبحــث الثانــي : المفهــوم الحصــري للجرائــم 

المنظمــة عبــر الوطنيــة 

 المضمــون الســابق والمــرن للجريمــة المنظمــة 

التفاقيــة  إلــى  إضافــة  شــمل  الوطنيــة  عبــر 

خطورتــه  بســبب  اإلجــرام  صنــاف 
أ
ا بعــض   ،

الصعــد  علــى  البــارزة  الســلبية  وانعكاســاته 

المحلية والدولية وبســبب انتشــاره الواســع في 

ظــل التطــورات الحديثــة فــي المجــالت كافــة .

 والجرائــم التــي شــملتها التفاقيــة هــي بطبيعتهــا 

وجههــا تتولــى القيام بها جماعات 
أ
و فــي معظــم ا

أ
ا

كـثــر 
أ
ا مــع  بالشــتراك  تتــم  و 

أ
ا إجراميــة منظمــة 

يضــا عابــرة 
أ
مــن شــخص فــي تنفيذهــا ، وهــي ا

نهــا ذات طابــع غيــر وطنــي ســواء 
أ
ي ا

أ
للحــدود ا

مــن   
ً
كبيــرا  

ً
وجانبــا واحــدة  دولــة  فــي  ارتكبــت 

و اإلشــراف 
أ
و التوجيــه ا

أ
و التخطيــط ا

أ
اإلعــداد ا

ثــار شــديدة 
أ
و كانــت لهــا ا

أ
خــرى ا

أ
ثــم فــي دولــة ا

كـثــر مــن دولــة 
أ
فــي ا

والجرائــم الــواردة ضمــن هــذا المفهــوم حــددت 

تيــة : 
آ
فعــال ال

أ
بال

الجرائــم  مــن  تيــة 
أ
المتا العائــدات  غســل   .

أ
ا

مــم 
أ
ال اتفاقيــة  مــن   )(-3( المــواد  حــددت 
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ن الجريمة عبر الوطنية وقصدت 
أ
المتحدة بشــا

مــوال المتحصلــة عــن ارتــكاب 
أ
بذلــك تبيــض ال

حــددت  التفاقيــة  مــن   )(( فالمــادة  الجرائــم 

تــي:
آ
صــور التجريــم لهــذه الحــالت علــى النحــو ال

ي شخص 
أ
و المساعدة ا

أ
- تحويل الممتلكات، ا

تــت 
أ
صلــي الــذي تا

أ
ضالــع فــي ارتــكاب الجــرم ال

منــه علــى اإلفــات مــن المســؤولية القانونيــة.

و تمويــه الطبيعــة الحقيقــة للممتلــكات 
أ
-إخفــاء ا

و 
أ
و كيفيــة التصــرف بهــا ا

أ
و مكانهــا ا

أ
و مصدرهــا ا

أ
ا

و الحقــوق المتعلقــة بهــا مع 
أ
و ملكيتهــا ا

أ
حركـتهــا ا

نهــا عائــدات إجراميــة .
أ
العلــم با

ي 
أ
ا ارتــكاب  فــي  المشــاركة  التجريــم  ويتنــاول 

هــذه  فــي  إليهــا  المشــار  فعــال 
أ
ال مــن  فعــل 

مــر علــى ارتكابهــا ، 
آ
و التا

أ
و التواطــؤ ا

أ
المــادة ، ا

يــة وســيلة 
أ
كمــا يتنــاول التحريــض والمســاعدة با

المشــورة وإســداء 

مــن  الثامنــة  )المــادة  الفســاد  تجريــم  ب.   

 ) قيــة تفا ل ا

وجــه 
أ
ا التفاقيــة  مــن  الثامنــة  المــادة  حصــرت 

حكامــه 
أ
الفســاد فــي نطــاق ضيــق إذ اقتصــرت ا

علــى الموظفيــن العمومييــن ، وربمــا يعــود إلــى 

اتفاقيــة  إطــار  فــي  ســيبحث  الفســاد  موضــوع 

دوليــة خاصــة لتحديــد ســبل مكافحتــه وتتمثــل 

شــكال الفســاد بوعــد موظــف عمومــي بمزيــة 
أ
ا

و منحــه إياهــا 
أ
و عرضهــا عليــه ا

أ
غيــر مســتحقة ا

يشــكل  قبولــه  و 
أ
ا الموظــف  ذلــك  التمــاس  و 

أ
ا

مباشــر اوغير مباشــر لمزية غير مســتحقة ســواء 

ن 
أ
ا المذكــورة  حــوال 

أ
ال فــي جميــع  ذلــك  كان 

أ
ا

ي 
أ
تذهــب المنفعــة إلــى الموظــف نفســه والــى ا

خــرى ، وقــد يتمثــل 
أ
يــة هيئــة ا

أ
و ا

أ
خــر ا

آ
شــخص ا

فــي النهايــة بدفــع الموظــف لكــي يقــوم بفعــل 

و يمتنــع عــن القيــام بــه ضمــن نطــاق ممارســة 
أ
ا

شــكال مــن الفســاد 
أ
مهماتــه الرســمية. وهــذه ال

تجرمهــا  التــي  الرشــوة  جرائــم  إطــار  فــي  تقــع 

مفهوهافــي  ن 
أ
ا إل  الداخليــة،  التشــريعات 

 
ً
كـثــر خطــورة نظــرا

أ
المجــال الدولــي تتخــذ بعــدا ا

للصفقــات الكبيــرة غيــر المشــروعة التــي تنتــج 

عنهــا .

ج. تجريــم إعاقــة ســير العدالــة )المــادة 23 مــن 
التفاقية()))

ســير  إعاقــة  صــورة   )23( المــادة  تضمنــت 

تــي: 
أ
ال النحــو  علــى  العدالــة 

و 
أ
ا التهديــد  و 

أ
ا البدنيــة  القــوة  اســتخدام   :  

ً
ول

أ
ا

و 
أ
ا مســتحقة  غيــر  بمزيــة  الوعــد  و 

أ
ا الترهيــب 

داء بشــهادة 
أ
و منحها للتحريض على ال

أ
عرضها ا

و تقديــم 
أ
و للتدخــل فــي اإلدلء بالشــهادة ا

أ
زور ا

جرائــم  بارتــكاب  تتعلــق  إجــراءات  فــي  دلــة 
أ
ال

مشــمولة بهــذه التفاقيــة .

و 
أ
ا و التهديــد 

أ
ا القــوة البدنيــة   : اســتخدام 

ً
ثانيــا

موظــف  ي 
أ
ا ممارســة  فــي  للتدخــل  الترهيــب 

و موظــف معنــي بإنفــاذ القانــون ، 
أ
قضائــي ، ا

مهامــه الرســمية فــي إجــراءات تتعلــق بارتــكاب 

بهــذه التفاقيــة . جرائــم مشــمولة 

حــق  ليمــس  مــر 
أ
ال هــذا  ن 

أ
ا الماحظــة  مــع 
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ن تكــون لديهــا تشــريعات 
أ
طــراف فــي ا

أ
الــدول ال

الموظفيــن  مــن  خــرى 
أ
ا فــات  تحمــي  خاصــة 

. العمومييــن 

شخاص
أ
 د. تجريم التجار بال

و 
أ
ا نقلهــم  و 

أ
ا شــخاص 

أ
ال تجنيــد  بــه  ويقصــد   

و اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة 
أ
إيواءهــم ا

شــكال القســر 
أ
ي شــكل مــن ا

أ
و ا

أ
و اســتعمالها ا

أ
ا

و إســاءة 
أ
و الخــداع ا

أ
و الحتيــال ا

أ
و الختطــاف ا

أ
ا

موافقــة  لنيــل  مزايــا  و 
أ
ا الســلطة  اســتعمال 

خــر لغــرض 
آ
شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص ا

حــده  فــي  الســتغال  ويشــمل  الســتغال 

شــكال 
أ
و ســائر ا

أ
دنــى اســتغال دعــارة الغيــر ا

أ
ال

الخدمــة  و 
أ
ا الســخرة  و 

أ
ا الجنســي  الســتغال 

الشــبيهة  الممارســات  و 
أ
ا الســترقاق  و 

أ
ا  

ً
قســرا

. عضــاء 
أ
ال نــزع  و 

أ
ا و الســتعباد 

أ
ا بالــرق 

ونطــاق التجريــم يشــمل الشــروع فــي ارتــكاب 

يــة صــورة 
أ
و المشــاركة بارتكابهــا با

أ
هــذه الجرائــم ا

ساســا 
أ
غــراض مــن التفاقيــة تتحــدد ا

أ
كانــت وال

تيــة : 
آ
بالمســائل ال

مــع  شــخاص 
أ
بال التجــار  ومكافحــة  منــح   :

ً
ول

أ
ا

. طفــال 
أ
وال بالنســاء  خــاص  بشــكل  الهتمــام 

شــخاص 
أ
بال التجــار  ضحايــا  حمايــة   :  

ً
ثانيــا

. اإلنســانية  حقوقهــم  واحتــرام  ومســاعدتهم 

: تعزيــز التعــاون بيــن الــدول اإلطــراف مــن 
ً
ثالثــا

هــداف.
أ
اجــل بلــوغ تلــك ال

ركان الجريمة المنظمة 
أ
•الفصل الثاني: ا

قانــون  فــي  العامــة  القواعــد  إن  البــدء  فــي   

ركان 
أ
وا خصائــص  لتســتوعب  العقوبــات 

الجريمــة المنظمــة ، وذلــك لختــاف طبيعــة 

هــذه الجريمــة عــن الجرائــم التقليدية ،)8)وذلك 

لن الجريمــة المنظمــة تمتــاز بخصائــص معينــة 

هــم هــذه 
أ
تميزهــا مــن غيرهــا مــن الجرائــم ومــن ا

: الخصائــص 

ي انــه يوجــد نظــام يحــدد طبيعــة 
أ
).التنظيــم : ا

ويقســم  اإلجراميــة  المنظمــة  داخــل  العمــل 

عضــاء ويحــدد عاقــة كل منهــم 
أ
دوار بيــن ال

أ
ال

عضــاء الجماعــة ليرتكبــون الجريمة 
أ
خــر ، وا

أ
بال

بشــكل منفــرد وإنمــا فــي إطــار هــذا التنظيــم .

ممارســة  فــي  الســتمرار  ي 
أ
ا  : 2.الســتمرارية 

عضــاء 
أ
النشــاط اإلجرامــي حيــث ان زوال احــد ا

الجماعــة ليؤثــر علــى بقائهــا وارتكابهــا للجرائــم .

لرتــكاب  الجيــد  واإلعــداد  3.التخطيــط 

. يمــة لجر ا

مــن  الهــدف  وهــو  المــادي  الربــح  ).تحقيــق 

الغالــب. فــي  الجريمــة  ارتــكاب 

اإلجراميــة  الجماعــة  داخــل  العمــل  ).اتســام 

. بالســرية 

).اســتخدام وســائل العنــف واإلفســاد لتحقيــق 

هدافهــا .
أ
ا

ن النشــاط 
أ
ي ا

أ
).إنهــا جريمــة عبــر الوطنيــة، ا

وقــد  دولــة  مــن  كـثــر 
أ
ا علــى  يتــوزع  اإلجرامــي 

ي بمعنــى عالميــة اإلجــرام 
أ
يشــمل العالــم كلــه ا

المنظــم.
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فــي  ســتنعكس  لهــا  الخصوصيــة  إبــراز  وان 

 ثــم الركــن المعنــوي 
ً
ول

أ
دراســة الركــن المــادي ا

.
ً
ثانيــا

للجريمــة  المــادي  الركــن  ول: 
أ
ال المبحــث 

: لمنظمــة ا

المنظمــة  الجريمــة  فــي  المــادي  الركــن  إن 

خــرى فالركــن المــادي 
أ
يختلــف مــن جريمــة إلــى ا

عــن  يختلــف  بالمخــدرات  التجــار  لجريمــة 

خــر. 
آ
ا إجرامــي  نشــاط  ي 

أ
ا و 

أ
ا ســلحة 

أ
ال تهريــب 

مــن  المــادي  الركــن  عناصــر  ســندرس  لذلــك   

للجريمــة  المميــزة  الخصائــص  إبــراز  خــال 

والنتيجــة  الجرمــي  الســلوك  وهــي  المنظمــة 

: تييــن 
آ
ال الفرعيــن  فــي  وســنبينهما 

فــي  اإلجرامــي  الســلوك  طبيعــة  ول: 
أ
ال الفــرع 

الثالثــة  المــادة  )9) حــددت  المنظمــة  الجريمــة 

الجريمــة  لمكافحــة  باليرمــو  اتفاقيــة  مــن 

نشــطة التــي يتحقــق 
أ
المنظمــة عبــر الوطنيــة ال

والتــي  المنظمــة  للجريمــة  المــادي  الركــن  بهــا 

: انــه  علــى  نصــت 

تعتمــد  ن 
أ
ا طــرف  دولــة  كل  علــى  يتعيــن   ((

خــرى 
أ
ماقــد يلــزم مــن تدابيــر تشــريعية وتدابيــر ا

فعــال التاليــة جنائيــا عندمــا ترتكــب 
أ
لتجريــم ال

عمــدا :

كليهمــا،  و 
أ
ا التالييــن  الفعلييــن  مــن  ي 

أ
ا  :

ً
ول

أ
ا

باعتبارهمــا جريمتيــن جنائيتيــن متميزتيــن عــن 

الجرائــم التــي تنطــوي علــى الشــروع فــي النشــاط 

و إتمامــه:
أ
اإلجرامــي ا

علــى  كـثــر 
أ
ا و 

أ
ا خــر 

آ
ا شــخص  مــع  التفــاق   .

أ
ا

صلــة  لــه  لغــرض  خطيــرة  جريمــة  ارتــكاب 

و غيــر مباشــرة بالحصــول علــى منفعــة 
أ
مباشــرة ا

خــرى ، حيثمــا يشــترط 
أ
و منفعــة ماديــة ا

أ
ماليــة ا

القانــون الداخلــي ذلــك ، علــى فعــل يقــوم بــه 

و 
أ
حــد المشــاركين يســاعد علــى تنفيــذ التفــاق ا

أ
ا

. منظمــة  إجراميــة  جماعــة  فيــه  تضطلــع 

ب. قيــام الشــخص، عــن علــم بهــدف جماعــة 

و 
أ
إجراميــة منظمــة ونشــاطها اإلجرامــي العــام ا

بعزمهــا علــى ارتــكاب الجرائــم المعنيــة، بــدور 

فاعــل فــي:

اإلجراميــة  للجماعــة  اإلجراميــة  نشــطة 
أ
).ال

. المنظمــة 

الجماعــة  بهــا  تضطلــع  خــرى 
أ
ا نشــطة 

أ
2.ا

اإلجراميــة، مــع علمــه بــان مشــاركـته ستســهم 

عــاه.
أ
ا المبيــن  اإلجرامــي  الهــدف  تحقيــق  فــي 

 : تنظيــم ارتــكاب جريمــة خطيــرة تضطلــع 
ً
ثانيــا

اإليعــاز  و 
أ
ا  ، منظمــة  إجراميــة  جماعــة  فيهــا 

و 
أ
ا المســاعدة  و 

أ
ا الجريمــة  تلــك  بارتــكاب 

و إســداء المشــورة 
أ
و تيســيره ا

أ
التحريــض عليــه ا

الــازم  اإلجرامــي  الســلوك  فــان  وعليــه  نه 
أ
بشــا

المنظمــة  للجريمــة  المــادي  الركــن  لتحقيــق 

 - :-التنظيــم  التاليــة  نشــطة 
أ
ال احــد  يتضمــن 

الخاصــة  الوســائل  اســتخدام   - الســتمرارية 

)كالعنف والتخويف والرشــا واإلفســاد لرتكاب 
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الســلوك اإلجرامــي المنظــم (- لتحقيــق الربــح 

المــادي الذيهــو الغايــة القصــوى فــي هــذا الركــن 

 .

الفرع الثاني : النتيجة الجرمية 

هميــة واضحــة فــي النظريــة 
أ
للنتيجــة الجرميــة ا

المــادي  الركــن  ان  حيــث  للتجريــم  العامــة 

لتكـتمــل عناصــره إل بتحقيــق النتيجــة، فــإذا 

النتيجــة  وتخلفــت  عمديــة  الجريمــة  كانــت 

ن 
أ
ا إمــا  الشــروع  علــى  المســؤولية  فتقتصــر 

لــم  لــم تكــن الجريمــة عمديــة فــا جريمــة ان 

 
ً
ثــرا كبيــرا

أ
تتحقــق النتيجــة ، وكذلــك فــان لهــا ا

التجريــم. سياســة  توجيــه  فــي 

الجرائــم  مــن  تكــون  كمــا  المنظمــة  والجريمــة 

نهــا فــي 
أ
ثــر المــادي الملمــوس ل

أ
الماديــة ذات ال

الجرائــم  مــن  تكــون  واغلبهــا  نماذجهــا  بعــض 

تقــع بمجــرد ارتــكاب النشــاط  الخطــر ، والتــي 
المــادي المجــرم ولــو لــم يترتــب علــى ذلــك ضــرر 

عمــال التحضيريــة 
أ
معيــن ، ولــو لــم يتجــاوز ال

جــرام المنظم .
أ
 فــي ال

ً
وبالتالــي ضابطهــا تشــريعيا

قــد  المنظمــة  الجرائــم  عــن  الناتــج  والخطــر   

 مجــردا فــي شــكل الجماعــة بغــض 
ً
يكــون خطــرا

 
ً
 عامــا

ً
و خطــرا

أ
ا النظــر عــن برنامجهــا اإلجرامــي 

يتجلــى فــي البرنامــج اإلجرامــي الخــاص والــذي 

يتضمــن جرائــم خطيــرة ومــن نــوع خــاص.

الجرائــم  مــن  هــي  المنظمــة  فالجريمــة  إذن 

المــادي  ركنهــا  لقيــام  تتطلــب  التــي  العائـقــة 

للوصــف   
ً
وفقــا اإلجرامــي  النشــاط  ارتــكاب 

ماديــة  نتيجــة  تقــع  ن 
أ
ا لــزوم  دون   ، القانونــي 

وقيام عاقة ســببية بين النشــاط والنتيجة.)0))

للجريمــة  المعنــوي  الركــن  الثانــي:  المبحــث 

لمنظمــة ا

تتمثــل  فــروع  عــدة  إلــى  المبحــث  هــذا  يقســم 

تيــة: 
آ
ال بالنقــاط 

فــي  المتطلبــان  القصــد   
ً
عنصــرا ول: 

أ
ال الفــرع 

المنظمــة: للجريمــة  المعنــوي  الركــن 

 فحســب ، ولكنهــا 
ً
 ماديــا

ً
 الجريمــة ليســت كيانــا

صــول النفســية 
أ
يضــا كيــان نفســي يتمثــل فــي ال

أ
ا

لماديــات الجريمــة ، والســيطرة النفســية عليهــا 

وليعنــى ذلــك بهــا الشــارع إل إذا صــدرت عــن 

لهــا  المقــدر  العقــاب  ويتحمــل  ل 
أ
يســا إنســان 

فــي  صــول 
أ
ا للجريمــة  يكــون  ن 

أ
ا لبــد  لذلــك 

نفســية الجانــي .

ساســية فــي 
أ
هميــة ا

أ
 والركــن المعنــوي يحظــى با

النظريــة العامــة للجريمــة فــا جريمــة بغيــر ركــن 

يــة 
أ
ا عــن  ل شــخص 

أ
معنــوي ، وبالتالــي ليســا

جريمــة مــا لــم تكــن هنالــك عاقــة بيــن ماديــات 

 
ً
ضمانــا يشــكل  وهــذا   ، ونفســيته  الجريمــة 

لتحقيــق العدالــة .

 
ً
ومــن هنــا فــان الشــخص عندمــا يرتكــب نشــاطا

كان  إذا  إل  للجريمــة   
ً
مرتكبــا ليعــد  إجراميــا 

نشــاط  حالــة  فــي  والنفســي  العقلــي  جهــازه 

خــال  مــن  النشــاط  هــذا  ويظهــر  إجرامــي 

: صورتيــن 

ولــى: اتجــاه إرادة الجانــي إلــى عناصــر 
أ
الصــورة ال
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الجريمــة وهــي الفعــل والنتيجــة وهــو مــا يســمى 

بالقصــد الجنائــي.

الجريمــة  اإلرادة  اتجــاه  الثانيــة:  الصــورة 

 
أ
للســلوك دون النتيجــة وهــو مــا يســمى بالخطــا

لتوافــر  يلــزم  نــه 
أ
فا المنظمــة  الجريمــة  وفــي 

الركــن المــادي اتجــاه إرادة الجانــي إلــى تحقيــق 

 
ً
وفقــا وذلــك  اإلجراميــة  والنتيجــة  النشــاط 

كدتــه المــادة الثالثــة 
أ
لنــص التجريــم وهــذا مــا ا

مــن اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة )فــي 

 : بقولهــا   (((((2000 باليرمــو 

الجماعــة  بهــدف  علــم  وعــن   
ً
عمــدا القيــام 

اإلجراميــة المنظمــة ونشــاطها اإلجرامــي العــام 

المعينــة. الجرائــم  ارتــكاب  علــى  بعزمهــا  و 
أ
ا

عنصرييــن  علــى  يقــوم  الجنائــي  والقصــد 

ساســيين همــا : العلــم واإلرادة ، والعلــم هــو 
أ
ا

حالــة نفســية تقــوم فــي ذهــن الجانــي جوهرهــا 

الوعــي بحقيقــة الوقائــع التــي تشــكل منهــا الركــن 

المــادي مــع توقــع النتيجــة اإلجراميــة التــي مــن 

وللعلــم   ، إحداثهــا  اإلجرامــي  الفعــل  ن 
أ
شــا

ساســيان همــا :العلــم بالوقائعــو العلــم 
أ
محــوران ا

 . بالقانــون 

الفــرع الثانــي: دللــة عنصــري القصد المتطلبين 

للركــن المعنــوي فــي الجريمة المنظمة 

فــي  المســاهم  يكــون  إن  ينبغــي  هنــا  ومــن   

الجريمــة المنظمــة علــى علــم بعناصــر الواقعــة 

اإلجرامية وان يمتد علمه على موضوع التفاق 

اإلجراميــة  الجماعــة  تنظيــم  مــن  والغــرض 

انظــم  إذا  الجنائــي  القصــد  ينتفــي  وبالتالــي 

الشــخص إلــى التنظيــم اإلجرامــي وكان يعتقــد 

 ، ويتحقق إذا ثبت 
ً
 مشــروعا

ً
انه يمارس نشــاطا

هــداف غيــر المشــروعة 
أ
علــم الجانــي الاحــق بال

للجماعــة وارتضــى الســتمرار بهــا . وكذلــك مــن 

إلــى الجماعــة اإلجراميــة بهــدف كشــفها  ينظــم 

ل عــن 
أ
ومســاعدة الســلطات فــي ذلــك فــا يســا

الجنائــي. القصــد  الجريمــة لنتفــاء 

 ولبــد مــن اإلشــارة إلــى انــه ليعــذر احــد بجهلــه 

مــر مفتــرض 
أ
ا بالقانــون  العلــم  بالقانــون ، لن 

و فــي قواعــد القانــون 
أ
ســواء القوانيــن الوطنيــة ا

ن الدولــة صادقــت على 
أ
الدولــي الجنائــي طالمــا ا

ولن   . القانــون  هــذا  تضمنــت  التــي  التفاقيــة 

ذلــك يتماشــى مــع مقتضيــات المصلحــة العامــة 

عالميــة  فــان  وكذلــك  الجنائيــة،  والعدالــة 

اإلجــرام تفــرض عالميــة المكافحــة.

ولبــد إن تتجــه إرادة كل مســاهم فــي جماعــة 

مــع  والتداخــل  التفــاق  إلــى  منظمــة  إجراميــة 

التــي  هــداف 
أ
وال اإلغــراض  لتحقيــق  خريــن 

آ
ال

وارتضــاه  اإلجراميــة  الجماعــة  إليهــا  ترمــي 

يرتكبــه  ومــا  نشــاطه  بتحقيــق  مســاهم  كل 

الجرائــم. مــن  المســاهمون 

وبالتالــي فــان التفــاق والتداخــل يعبــران عــن 

بيــن  تجمــع  التــي  الذهنيــة  الرابطــة  و 
أ
ا الحالــة 

الجريمــة  فــي  لزمــان  عنصــران  وهمــا  الجنــاة 

الجنائــي. القصــد  لقيــام  المنظمــة 
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القسم الثاني:

عمــال 
أ
ال بجرائــم  المنظمــة  الجريمــة  عاقــة 

والتجاريــة الماليــة 

ـ تمهيد وتقسيم 

المنظمــة وخصائصهــا  للجريمــة  بعــد معرفتنــا 

ركانهــا نحتــاج قبــل بحــث العاقــة مــع جرائــم 
أ
وا

علــى  نتعــرف  ن 
أ
ا والتجاريــة  الماليــة  عمــال 

أ
ال

خيــرة ثــم مــدى اســتيعاب التشــريعات 
أ
هــذه ال

العقابيــة فــي لبنــان والعــراق للجريمــة المنظمــة 

تــي: 
أ
وكمــا يا

الماليــة  عمــال 
أ
ال :جرائــم  ول 

أ
ال الفصــل   •

المنظــم والجــرام  والتجاريــة 

مفهــوم  عــن  الفصــل  هــذا  فــي  ســنتكلم 

وعنالتقــارب  ول 
أ
ا الماليــة  عمــال 

أ
ال جرائــم 

 : تــي 
أ
يا وكمــا   

ً
ثانيــا المنظــم  بينهماوبيناإلجــرام 

عمــال الماليــة 
أ
ول: مفهــوم جرائــم ال

أ
المبحــث ال

والتجارية 

يذهــب جانــب مــن الفقــه الجنائــي إن جريمــة 

ســائر  مثــل  هــي  والتجاريــة  الماليــة  عمــال 
أ
ال

فــي  وهــي  خطيــر  اجتماعــي  حــدث  الجرائــم 

ماهيتهــا واقعــة ضــارة باســتقرار وامــن المجتمــع 

مــن المســتهدفين مــن 
أ
، غيــر إن الســتقرار وال

خالهــا هــو الســتقرار المالــي والتجــاري العــام .

بيــن  عاليــة  ســمير  القاضــي  ســتاذ 
أ
ال ويميــز 

عمــال 
أ
ال وجريمــة  الماليــة  عمــال 

أ
ال جريمــة 

نهــا: هــي كل فعــل 
أ
ولــى با

أ
التجاريــة ويعــرف ال

نظمــة 
أ
وال للنصــوص   

ً
خرقــا يشــكل  امتنــاع  و 

أ
ا

الماليــة للدولــة المرتبطــة بإيراداتهــا المختلفــة 

وقــروض  ورســوم  وضرائــب  عــام  ملــك  مــن 

وعملــة ومصروفاتهــا إذا مــا تقــرر لــه جــزاء تشــبه 

صورتــه صــور الجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي 

و تدابيــر 
أ
قانــون العقوبــات العــام مــن عقوبــات ا

. احترازيــة 

عمــال التجاريــة فهــي:))كل فعــل 
أ
 إمــا جريمــة ال

نظمــة 
أ
وال للنصــوص   

ً
خرقــا يشــكل  امتنــاع  و 

أ
ا

تعلــق  ســواء   ، للدولــة  العامــة  التجاريــة 

م باإلعمــال والمشــروعات المعتبــرة 
أ
بالشــركات ا

والبورصــة والصيرفــة  المصــارف  مثــل  تجاريــة 

لــه جــزاء  تقــرر  مــا  إذا  الماليــة ،  والمؤسســات 

فــي  المعــدّدة  الجــزاءات  صــور  صورتــه  تشــبه 

و تدابيــر 
أ
قانــون العقوبــات العــام مــن عقوبــات ا

احترازيــة((.)2))

صــول 
أ
وقــد نــص المشــرع اللبنانــي فــي قانــون ا

 ((9  ( المــادة  وفــي  الجزائيــة  المحاكمــات 

ولــى النيابــة 
أ
)3))منهعلــى هــذه الجرائــم عندمــا ا

وهــذه  لهــا  الماحقــة  الماليةســلطة  العامــة 

هــي: الجرائــم 

حــكام قوانيــن 
أ
 .الجرائــم الناشــئة عــن مخالفــة ا

أ
ا

المرافــق  مختلــف  فــي  والرســوم  الضرائــب 

فيهــا  بمــا  والبلديــات  العامــة  والمؤسســات 

ميريــة والبلديــة والرســوم الجمركية 
أ
الضرائــب ال

والاســلكية.  الســلكية  المخابــرات  ورســوم 

القوانيــن  مخالفــة  عــن  الناشــئة  ب .الجرائــم 

والبورصــة  الماليــة  والمؤسســات  المصرفيــة 
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النقــد  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  ولســيما 

. والتســليف 

قوانيــن  مخالفــة  عــن  الناشــئة  الجرائــم  ج. 

الشــركات  وجرائــم  المســاهمة  الشــركات 

الجنســية. المتعــددة 

د. الجرائــم التــي تنــال مــن مكانــة الدولة المالية 

جنبيــة 
أ
و ال

أ
ا اللبنانيــة  و الســندات المصرفيــة 

أ
ا

وجرائــم  لبنــان  فــي   
ً
عرفــا و 

أ
ا  

ً
شــرعا المتداولــة 

تقليــد وتزييــف وترويــج العملــة واإلســناد العامة 

وراق الدمغــة .
أ
والطوابــع وا

موال العمومية .
أ
هـ. جرائم اختاس ال

و. جرائم اإلفاس.

جرائــم  إن  عاليــة  القاضــي  ســتاذ 
أ
ال ويذكــر 

عمــال الماليــة والتجاريــة مــن حيــث الطبيعــة 
أ
ال

المتصفــة  التقليديــة  الجرائــم  مــن  ليســت 

بالــدوام كالســرقة وغيرهــا مــن جرائــم العتــداء 

الجرائــم  نــوع  مــن  هــي  وإنمــا  مــوال ، 
أ
ال علــى 

لتغّيــر   
ً
تبعــا المتغيــرة  التنظيميــة  و 

أ
ا الظرفيــة 

المصالــح التــي تســتهدفها . فمــا يعتبــر جريمــة 

و 
أ
ا معيــن  زمــن  فــي  تجاريــة  و 

أ
ا ماليــة  عمــال 

أ
ا

مــكان معيــن ، قــد ل يعتبــر كذلــك فــي زمــان 

تبييــض  جريمــة  ذلــك  مثــال  خــر 
آ
ا ومــكان 

معظــم  اتجــاه  رغــم  اكـتشــافها  )عنــد  مــوال 
أ
ال

 إلــى تجريمهــا( 
ً
التشــريعات والتفاقيــات حاليــا

بعــض  فــي  واإلفــاس   ، الشــركات  وإجــرام   ،

 . الــدول 

ن علــى 
أ
والماحــظ بعــد العــرض لهــذه الجرائــم ا

الرغــم مــن ارتكابهــا داخــل حــدود دولــة معينــة 

إل إن الكـثيــر منهــا قــد تكــون لــه عاقــة وثيقــة 

بالجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة كما ســناحظ 

ذلــك 

المبحــث الثانــي: المقاربــة بيــن اإلجــرام المنظم 

عمــال الماليــة والتجارية
أ
وجرائــم ال

وجرائــم  المنظمــة  للجريمــة  دراســتنا  عنــد 

عمــال الماليــة والتجاريــة نجــد هنالــك تقــارب 
أ
ال

برزهــا:
أ
ا نقــاط  عــدة  فــي  بينهمــا 

ول : مــن حيــث الســلوك اإلجرامــي ووســائل 
أ
ا

الســلوك  ارتــكاب هــذا 

 فمرتكبــي هــذه الجرائــم ســواء كانــوا جماعــات 

اســتخدام  إلــى  يلجــؤن   ، فــراد 
أ
ا و 

أ
ا منظمــة 

وهــذه  هدافهــا 
أ
ا لتحقيــق  خاصــة  وســائل 

الوســائل تتمثل في اســتخدام الرشــوة والفســاد 

لتســخيرهم  الموظفيــن  علــى  ثيــر 
أ
والتا اإلداري 

مســاعدتهم  لضمــان  الجرائــم  لهــذه  خدمــة 

 ، إليهــا  يســعون  التــي  هــداف 
أ
ال تحقيــق  فــي 

وبالتالــي تقليــل مخاطــر كشــف عملياتهــم مــن 

الســلطات العامــة، ويترتــب علــى ذلــك التحكــم 

باتجاهــات القائميــن علــى الســلطة ، وبالتالــي 

إلكمــال  وتكـتيــك  وإســتراتيجية  وســيلة  فهــي 

 . اإلجراميــة  هــداف 
أ
ال

 فــي إطــار الجماعــات اإلجرامية المنظمة تســعى 

إلــى فــرض ســيطرتها علــى العديــد من مؤسســات 

 
ً
الدولــة مــن خــال رشــوة موظفيهــا ، وخصوصــا

قــد  بــل  الجمــارك  وموظفــي  الشــرطة  رجــال 
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ً
عضــاء البرلمــان والقضــاء نظــرا

أ
مــر إلــى ا

أ
يصــل ال

هميــة موقفهــم السياســي والجتماعــي .
أ
ل

لتحقيــق  ذلــك  الجماعــات  هــذه  وتمــارس 

: فيــن هد

ول: الحصــول علــى مزايــا تمكنهــا من تســهيل 
أ
ال

عمالها بالســوق.
أ
نشــطتها اإلجرامية وا

أ
ا

مثــل  لمواجهــة  الدولــة  خطــة  إعاقــة  الثانــي: 

هــذه الجرائــم ممــا يترتــب عليــه إفــات الجنــاة 

ول   ، العقــاب  هــذا  تخفيــف  و 
أ
ا العقــاب  مــن 

مــر عنــد هــذا الحــد بــل تتدخــل جماعــة 
أ
يقــف ال

الجريمــة المنظمــة فــي الحيــاة السياســية مــن 

خــال دعــم بعــض الحمــات النتخابيــة بتوفــر 

التمويــل الــازم لهــا ، ليوفــر مزايــا وتســهيات 

. 
ً
تهــم هــذه الجماعــات مســتقبا

هــم 
أ
مــوال مــن ا

أ
 كمــا وتعتبــر جريمــة اختــاس ال

 عن 
ً
الجرائــم المرتبطــة بالفســاد اإلداري، فضــا

مــوال التــي تضفــي 
أ
ارتباطهــا بعمليــة غســيل ال

مــوال المتحصلــة منهــا .
أ
الشــرعية علــى ال

الياقــات  صحــاب 
أ
ا جرائــم  علــى  والماحــظ 

عمــال الماليــة 
أ
شــهر جرائــم ال

أ
البيضــاء إحــدى ا

والتجاريــة التــي ترتكــب مــن طبقــة اجتماعيــة 

مهذبــة إذ تســتغل وضعهــا الطبقــي للحصــول 

قانونيــة  غيــر  بوســائل  شــخصية  منفعــة  علــى 

وغيرهــا. والرشــاوى  اإلفســاد  منهــا 

 وفــي جرائــم التهــرب غيــر المشــروع مــن دفــع 

يتــم  ن 
أ
بــا  )) الضريبــي  الغــش  و)) 

أ
ا الضرائــب 

 مــن التخلــص 
ً
و جزئيــا

أ
 ا

ً
للجهــة المكلفــة بهــا كليــا

مــن دفــع الضرائــب المســتحقة عليهــا، ويكــون 

ذلــك عبــر ممارســة الغــش والتزويــر فــي القيــود 

الضريبيــة  نظمــة 
أ
وال للقوانيــن  المخالفــة 

المعتمــدة.

 : مــن حيــث المخاطــر المشــتركة لهــذه 
ً
ثانيــا

الجرائــم 

يكــون فــي الغالــب الهــدف مــن ارتــكاب الجرائــم 

 
ً
المنظمــة هــو تحقيــق الربــح المــادي وخصوصــا

رباح الطائلة المتحّصلة من وســائل ارتكاب 
أ
ال

الســلوك الجرمــي التــي اشــرنا اليهــا فــي الفقــرة 

المتحّصلــة  مــوال 
أ
ال فــان  الســابقةوبالتالي 

نشــطة اإلجراميــة التــي تدخــل 
أ
مــن ممارســة ال

طــار الجريمــة المنظمــة تشــكل إيــرادات 
أ
ضمــن ا

كمــا  العالمــي ،  النظــام  تدخــل  غيــر مشــروعة 

ن عــدم مشــروعية المداخيــل التــي تنتــج عــن 
أ
ا

الماليــة  عمــال 
أ
ال جرائــم  و 

أ
ا المنظمــة  الجرائــم 

و التجاريةتكــون قــوة شــرائية غيــر ناتجــة عــن 
أ
ا

إلــى  يــؤدي  ممــا   ، حقيقــي  اقتصاديــة  نشــاط 

ويســاهم  المحليــة  ســعار 
أ
ال علــى  ســلبية  ثــار 

آ
ا

فــي حــدوث ضغــوط تضخميــة تهــدد مســتقبل 

إن  كمــا  والجتماعيــة  القتصاديــة  التنميــة 

ضــرارا 
أ
مــوال يولــد مشــكات ويســبب ا

أ
غســل ال

مكاســب  مــن  يحققــه  قــد  ممــا  بكـثيــر  تفــوق 

نهــا تكــون مؤقتــة 
أ
ومنافــع والتــي إذا حدثــت فا

وهامشــية .ومــن اهــم المخاطــر :
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).المخاطر القتصادية والمالية))))

ضــرار 
أ
تعرضــت اتفاقيــة فيينــا لعــام 988) لا

القتصاديــة  ســس 
أ
بال تلحــق  يمكــن  التــي 

ربــاح 
أ
والمؤسســات التجاريــة والماليــة نتيجــة ال

غيــر  التجــار  يدرهــا  التــي  الطائلــة  والثــروات 

القتصاديــة  المخاطــر  ابــرز  ،ومــن  المشــروع 

: يلــي  كمــا  والماليــة 

 .انخفاض الدخل القومي :
أ
ا

نــه مجمــوع 
أ
با مــا  لبلــد  القومــي  الدخــل  يعــّرف 

صحــاب عناصــر 
أ
العوائــد التــي يحصــل عليهــا ا

اإلنتــاج مــن المواطنيــن مقابــل اســتخدام هــذه 

ســواء  والخدمــات  الســلع  إنتــاج  فــي  العناصــر 

و خارجــه ، خــال فتــرة معينــة 
أ
داخــل البلــد ا

مــن الزمــن عــادة ســنة. وتــؤدي عمليــة غســيل 

مــوال إلــى خــارج الدولــة 
أ
المــوال إلــى هــروب ال

عناصر)الدخــل  هــم 
أ
ا حــد 

أ
ا إلنتــاج  ، وخســارة 

إنتــاج  يعيــق  ممــا  المــال  س 
أ
را وهــو  القومــي( 

ســلبي  بشــكل  فينعكــس  والخدمــات  الســلع 

 . بالنخفــاض  القومــي  الدخــل  علــى 

ب .انخفاض معدل الدخار

ان هروب روؤس الموال الى خارج البلد يظهر 

الــدول  فــي كـثيــر مــن  ثيــره بدرجــة ملموســة 
أ
تا

والتهــرب  الرشــاوى  فيهــا  تشــيع  التــي  الناميــة 

اإلداريــة  جهــزة 
أ
ال كـفــاءة  وانخفــاض  الضريبــي 

انخفــاض  ن 
أ
ا المعلــوم  مــن  وان  وفســادها 

س المــال 
أ
معــدل الدخــار ينتــج عــن هــروب را

المصرفيــة  التحويــات  والمقتــرن  الخــارج  إلــى 

ممــا يــؤدي الــى عجــز المدخــرات المحليــة عــن 

. الســتثمار  باحتياجــات  الوفــاء 

ج. ارتفاع معدلت التضخم 

 إن التوســع الحكومــي فــي اإلنفــاق العــام فــي 

فســاد  مــن   ، بــه  يرتبــط  ومــا  الناميــة  الــدول 

إلــى تبديــد اإليــرادات  تــؤدي  ن 
أ
إداري يمكــن ا

وجــه انفــاق مشــبوهة 
أ
العامــة فــي اإلنفــاق علــى ا

المشــروعة والملوثــة  الماليــة غيــر  بالتجــاوزات 

، عامــة  وبصفــة  اإلداري  النفــوذ  باســتغال 

إلــى  تــؤدي  المنظــم  جــرام 
أ
ال عمليــات  فــان 

مــن  تضخمية.))))وذلــك  ضغــوط  حــدوث 

خــال التهــرب مــن ســداد الضرائــب المباشــرة 

نقــص  مــن  الدولــة  معانــاة خزانــة  ثــم  ومــن   ،

اإليــرادات العامــة عــن النفقــات العامــة ، ممــا 

إلــى تعويــض  إلــى التجــاه  يــؤدي بالحكومــات 

هــذا النقــص بفــرض العديــد مــن الضرائــب ممــا 

ســعار 
أ
لا العــام  المســتوى  زيــادة  إلــى  يــؤدي 

. التضخــم  معــدلت  وارتفــاع  المحليــة 

د. تدهور قيمة العملة الوطنية 

تزييــف  مــن  المنظــم  جــرام 
أ
ال عمليــات  تؤثــر 

 
ً
ثيــرا

أ
تا مــوال 

أ
ال غســيل  و 

أ
ا وتقليدهــا  العملــة 

الوطنيــة  العملــة  بقيمــة  ضــرار 
أ
ال نه 

أ
شــا مــن 

العملــة  هــذه  بيــن  الوثيــق  لارتبــاط   
ً
نظــرا

مــن  ذلــك  يعنــي  وممــا  فيهــا ،  العامــة  والثقــة 

التــي  جنبيــة 
أ
ال العمــات  علــى  الطلــب  زيــادة 

و 
أ
ا اإليــداع  بقصــد  إليهــا  مــوال 

أ
ال تحويــل  يتــم 

العملــة  عــن  والعــزوف  الخــارج  فــي  الســتثمار 
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الحتميــة  النتيجــة  بــان  ولشــك   ، الوطنيــة 

لذلــك هــي انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة ممــا 

. العملــة  هــذه  لحمايــة  لهــا  التصــدي  يوجــب 

مــوال المهربــة 
أ
وهنــاك دراســة تذكــر إن حجــم ال

مريكيــة خــال الفتــرة 
أ
إلــى الويــات المتحــدة ال

المتوســط  فــي  بلغــت   )(98(-(983  ( مــن 

 ممــا جعــل الوليــات 
ً
مائــة مليــار دولر ســنويا

المتحــدة دولــة مدينــة وســاهم ذلــك فــي حــدوث 

خــرى 
أ
ال للعمــات  الصــرف  ســعار 

أ
ا تقلبــات 

وربــا لرفــع ســعر 
أ
مقابــل الــدولر واضطــرار دول ا

مريكيــة 
أ
ســعار الفائــدة ال

أ
ســوة بارتفــاع ا

أ
الفائــدة ا

دى بــدوره إلــى انخفــاض حجــم الســتثمار 
أ
ممــا ا

وزيــادة حــدة المضاربــة فــي ســوق الصــرف.))))

علــى  انعــكاس  القتصاديــة  المخاطــر  ولهــذه 

صحــاب الدخــول غيــر 
أ
المجتمــع اذ ان نجــاح ا

المشــروعة مــن اإلفــات مــن ماحقــة الســلطات 

علــى  غيرهــم  يشــجع  ن 
أ
ا شــانه  مــن  منيــة 

أ
ال

هــروب  إن  كمــا  الجريمــة  هاويــة  إلــى  النــزلق 

مــوال مــن داخــل البــاد إلــى خارجهــا ونقــل 
أ
ال

الــدول  إلــى  القومــي  الدخــل  مــن  كبيــر  جــزء 

الــدول  هــذه  إلــى عجــز  يــؤدي  ســوف  خــرى 
أ
ال

س المــال منهــا عــن اإلنفــاق علــى 
أ
التــي هــرب را

للمواطنيــن  العمــل  فــرص  الســتثماراتوتوفير 

الزيــادة  ظــل  فــي  تواجهالبطالــة  ثــم  ومــن 

الســنوية فــي إعــداد الخريجيــن مــن المــدارس 

 عــن الباحثيــن عــن العمــل 
ً
والمجتمعــات فضــا

بيــن  نجــد عاقــة  لذلــك  المتعلميــن  غيــر  مــن 

جــرام ومعــدل البطالــة فــي الــدول 
أ
عمليــات ال

الناميــة علــى حــد ســواء . المتقدمــة 

عمــال 
أ
ال جرائــم  و  المنظــم  جــرام 

أ
ال إن  كمــا 

و التجاريــة تؤثــر علــى توزيــع الدخــل 
أ
الماليــة ا

عبــاء 
أ
فــراد المجتمــع بشــكل ســيء وزيــادة ا

أ
علــى ا

غنيــاء 
أ
ال وبيــن  بينهــم  الفجــوة  واتســاع  الفقــر 

ثــار اجتماعيــة ســلبية لتوزيــع 
أ
ممــا يعنــي وجــود ا

الدخــل واختــال الهيــكل الجتماعي ومشــكلة 

الفقــر وتدنــي المعيشــة للغالبيــة العظمــى مــن 

. المواطنيــن 
منية))))

أ
2.المخاطر السياسية وال

جــرام المنظــم علــى كيــان الــدول 
أ
تثيرعمليــات ال

واســتقرارها وتســبب مخاطــر سياســية وامنيــة 

منهــا :

. السيطرة على النظام السياسي :
أ
ا

إن الثــروات والدخــول غيــر المشــروعة والنجــاح 

فــي إخفــاء وتمويــه مصدرهــا وإضفــاء 

جــرام 
أ
ال إطــار عمليــات  فــي  المشــروعية عليهــا 

غيــر  والتجــار  مــوال 
أ
ال غســيل  مــن  المنظــم 

هــذه  صحــاب 
أ
ا جعــل  إلــى  تــؤدي  المشــروع، 

وســيطرة  قــوة  مصــدر  والمداخيــل  الثــروات 

علــى النظــام السياســي ، والــى احتمــالت فــرض 

 ، السياســي  النظــام  علــى  وإرادتهــم  قوانينهــم 

والــى احتمــالت فــرض قوانينهــم وإرادتهــم علــى 

كلــه. المجتمــع 

الكولومبــي  الرئيــس  تلقــى  الصــدد  هــذا  وفــي 

مليــارات دولر ( مســاعدة  عــام )99) )ســتة 
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خــال  المنظمــة  الجريمــة  عصابــات  مــن 

حملتــه النتخابيــة للوصــول إلــى ســدة الحكــم 

لهــولء  التســهيل  بهــدف  وذلــك  البــاد  فــي 

رباحهــم عبــر البنــوك 
أ
العصابــات فــي تحويــل ا

لة ، إضافــة إلــى 
أ
المحليــة إلــى الخــارج دون مســا

. خــرى 
أ
ا تســهيات 

والعرقيــة  الدينيــة  النـــزاعات  ب .تمويــل 

: اإلرهابيــة  والتنظيمــات 

مــم المتحــدة فــي دورتهــا المنعقدة في 
أ
شــارت ال

أ
ا

رباح الناتجة عن 
أ
8/ سبتمبر 998) إلى إن ال

مــوال تمــول بعــض اعنــف النزاعــات 
أ
غســيل ال

عصابــات  تقــوم  حيــث   ، العرقيــة  الدينيــة 

الداخليــة  الخافــات  ببــث  المنظمــة  الجريمــة 

وإشــعال الفتــن الدينيــة والعرقيــة ، ويعمــدون 

وغيرهــا  والمســاعدات  بالســاح  تمويلهــا  إلــى 

تمثــل عمليــات  كمــا  القــذرة  مــوال 
أ
ال بواســطة 

ساســية مــن 
أ
مــوال إحــدى الركائــز ال

أ
غســيل ال

توفيــر الدعــم المالــي للمنظمــات اإلرهابيــة .إذ 

الدعــم  يتطلــب  المنظمــات  هــذه  وجــود  إن 

ســلحة والمعدات 
أ
المالي المســتمر لها لتوفير ال

خــرى المطلوبــة للقيــام بالعمليــات اإلرهابيــة 
أ
ال

ولإلقامــة واإلعاشــة .

ج. انتشار الجرائم : 

إدخــال  فــي  اإلجراميــة  العصابــات  نجــاح  إن 

مــوال القــذرة إلــى الباد واســتثمارها ســيؤدي 
أ
ال

ممــا  الماديــة  وإمكانيتهــا  قدرتهــا  زيــادة  إلــى 

يجعلهــا قــادرة علــى ارتــكاب العديــد مــن صــور 

علــى  إلــى قدرتهــا  إضافــة  المختلفــة ،  اإلجــرام 

لياتهــا ومعداتهــا التقنية التي تســتخدمها 
آ
تعزيــز ا

هــذه العصابــات مــن ارتــكاب جرائمهــا .

مــوال 
أ
بيــن غســيل ال ان هنــاك عاقــة وثيقــة 

فالبــدء   ، عــام  بشــكل  المنظمــة  والجريمــة 

ساســي 
أ
نشــطة اإلجراميــة يمثــل المصــدر ال

أ
بال

تحويلهــا  و 
أ
ا غســلها  المــراد  القــذرة  مــوال 

أ
لا

الداخــل  فــي  الثــروات  مــن  خــرى 
أ
ا صــور  إلــى 

يترتــب  كمــا  مصدرهــا  علــى  للتمويــه  والخــارج 

النفقــات  مــوال تزايــد 
أ
علــى عمليــات غســيل ال

 
ً
خــرى نظــرا

أ
منيــة علــى حســاب القطاعــات ال

أ
ال

لنتشــار غســيل لمــوال والجرائــم المنظمــة ، 

ن الــدول 
أ
ومــا يتطلبــه ذلــك مــن مواجهــة، فــا

وتشــير  منــي 
أ
ال اإلنفــاق  زيــادة  إلــى  تضطــر 

مــن والدفاع 
أ
ن نفقــات ال

أ
إحــدى الدراســات إلــى ا

إجمالــي  مــن  كبــر 
أ
ال النصيــب  علــى  تســتحوذ 

حيــث  العربيــة  الــدول  فــي  الجــاري  اإلنفــاق 

يدعونناإلــى  ممــا   .  (99( عــام   %2( بلغــت 

التــي  للدولــة  العامــة  السياســة  تقيــم  ضــرورة 
العربيــة.)8)) دولنــا  فــي  نتبعهــا 

التشــريع  اســتيعاب  مــدى   : الثانــي  •الفصــل 

المنظــم  لإلجــرام  والعراقــي  اللبنانــي  العقابــي 

الماليــة  العمــال  جرائــم  بصــور  وعاقتــه 

لتجاريــة وا

تمهيد وتقسيم 
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التشــريعات  اســتيعاب  حــول  الــكام  يقتضــي 

تــي: 
أ
ن نقســم الــكام كمــا يا

أ
فــي لبنــان و العــراق ا

ول : في التشريع العقابي اللبناني
أ
المبحث ال

تناغــم التشــريع العقابــي مــع السياســة الدوليــة 

المخــدرات  مكافحــة  صعيــد  علــى  ســواء 

المشــروع  غيــر  التجــار  و 
أ
العقليــةا والمؤثــرات 

و التــداول المالــي غيــر المشــروع ، ومكافحــة 

تــي: 
أ
يا وكمــا  منهــا  المتحّصلــة  مــوال 

أ
ال غســيل 

إن لبنــان لــم ينعــزل عــن السياســة الدوليــة فــي 

علــى  وقــع  فقــد  الجرائــم  هــذه  مجــال مكافحــة 

السياســة  تلــك  إلــى  توصــل  التــي  التفاقيــات 

مــم المتحــدة لمكافحــة 
أ
برزهــا اتفاقيــة ال

أ
ومــن ا

التجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات 

وان   )(988 لســنة  فيينــا  اتفاقيــة   ( العقليــة 

كان قــد تحفــظ علــى مجموعــة البنــود المتعلقــة 
بالســرية المصرفيــة .)9))

مكافحــة  قانــون  لذلــك  اســتنادا  وصــدر 

والســائـف  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات 

قانــون  لغــى 
أ
ا الــذي   (998 لســنة   ((3 رقــم 

ورد 
أ
وا  (9(( لســنة  الســابقة  المخــدرات 

مــوال 
أ
ال تبيــض  مكافحــة  نطــاق  فــي  نصــوص 

و تمويــه المصــدر 
أ
و اخــف ا

أ
ي فعــل ا

أ
وعنــى بهــا ا

غيــر  و 
أ
ا المنقولــة  مــوال 

أ
لا المشــروع  غيــر 

جرائــم  عــن  الناتجــة  المــوارد  و 
أ
ا  ، المنقولــة 

ت  لمخــدرا ا

جــرم  كمــا   ، والســائـف  العقليــة  والمؤثــرات 

و 
أ
ا إعــداد  و 

أ
ا إدارة  و 

أ
ا تســهيل  و 

أ
ا بيــع  فعــال 

أ
ا

ورد 
أ
وا كانــت  صــورة  يــة 

أ
با المــواد  تلــك  تملــك 

شــغال 
أ
ا  ( مشــددة  جنائيــة  عقوبــات  نها 

أ
بشــا

شــاقة مؤبــدة وغرامــة مــن )2 مليــون إلــى مائــة 

..  (32 المــادة   ) ليــرة  مليــون 

وصــدر القانــون رقــم 3)2 لســنة 2000 بشــن 

نظــام الشــركات المحصــور نشــاطها خــارج لبنان 

بخدمــات  القيــام  مــن  ومنعهــا  شــور(  الوف   (

تجــري  ووســاطة  وماليــة  مصرفيــة  نشــطة 
أ
وا

اللبنانيــة. راضــي 
أ
ال خــارج  تنفيذهــا 

القانــون  النــواب  مجلــس  عــن  يضــا 
أ
ا وصــدر 

سياســة   
ً
متظمنــا  200( لســنة   3(8 رقــم 

تبيــض  مكافحــة  مجــال  فــي  وشــاملة  محــددة 

فعــال 
أ
ا مــن  فعــل  ي 

أ
ا علــى  وعاقــب  مــوال 

أ
ال

مــوال بالســجن مــن ثــاث إلــى ســبع 
أ
تبيــض ال

تقــل عــن عشــرين 
أ
ســنوات إضافــة إلــى غرامــة ل

ذاتهــا  العقوبــة  وتطبــق  لبنانيــة،  ليــرة  مليــون 

علــى الفاعــل والشــريك والمتدخــل )المــادة3) 

مــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي 
أ
وتصــادر ال

نهــا ناتجــة عــن الجرائــم 
أ
نصــت بحكــم نهائــي ا

ولــى مــن هــذا القانــون .
أ
المحــددة فــي المــادة ال

العقابــي  التشــريع  فــي  الثالــث:  المبحــث 

: العراقــي 

 لــم يواكــب التشــريع العقابــي العراقــي السياســة 

إل  المنظــم  جــرام 
أ
ال صــور  لمكافحــة  الدوليــة 

التجــار  وصــور  بالمخــدرات  كالتجــار   
ً
مؤخــرا

و 
أ
مــوال ا

أ
غيــر المشــروع والفســاد ، وتبييــض ال
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غســيلها كمــا ســنرى ذلــك. 

المنظمــة  الجريمــة  العراقــي  التشــريع  تنــاول 

قانــون  فــي  وذلــك  مــر 
أ
ال ول 

أ
ا جزئيــة  بصــورة 

المخــدرات رقــم )8)( لســنة ))9) المعــدل 

عشــرة/ب  الرابعــة  المــادة  فــي  جــاء  20(إذ   (

الســجن  و 
أ
ا اإلعــدام  العقوبــة  ))تكــون   : منــه 

المؤبــد وبغرامــة لتتجــاوز )عشــرة اإللــف دينــار 

دينــار لف 
آ
ا ثاثــة  عــن  ( ولتقــل 

لرتــكاب  جماعــة  س 
أ
تــرا المتهــم  كان  إذا   -(

فعــال الــواردة فــي الفقــرة ب المتمثلــة 
أ
احــد ال

فعــال المرتكبــة بغيــر إجــازة مــن الســلطات 
أ
بال

 ممــا يلــي:
ً
المختصــة فعــا

يــة صــورة مــن 
أ
و جلــب با

أ
و صــدر ا

أ
)- اســتورد ا

الصــور المخــدرات المذكــورة فــي المــادة الثالثــة 

و صنعهــا بقصــد 
أ
نتجهــا ا

أ
و ا

أ
مــن هــذا القانــون ا

و تنــازل 
أ
و ســلمها للغيــر ا

أ
و باعهــا ا

أ
التجــار بهــا ا

يــة صفــة كانــت ولــو كان ذلــك بغيــر 
أ
لــه عنهــا با

هــذه  مــن  عمليــة  يــة 
أ
ا فــي  توســط  و 

أ
ا مقابــل 

. العمليــات 

المــادة  فــي  المذكــورة  المخــدرات  حيــازة   .2

و شــرائها 
أ
و إحرازهــا ا

أ
الثالثــة مــن هــذا القانــون ا

. بهــا  التجــار  كانــت  ي صفــة 
أ
بــا تســليمها  و 

أ
ا

وفــي إطــار قانــون العقوبــات العــام رقــم ))) 

لســنة 9)9) المعــدل فقــد خصــص المشــرع 

الفصــل الخامــس مــن الكـتــاب الثانــي للجرائــم 

الماليــة  والثقــة  الوطنــي  بالقتصــاد  الماســة 

ذاع بطريقــة علنيــة 
أ
للدولــة ، فعاقــب كل مــن ا

و مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها 
أ
وقائع ملفقة ا

حــداث هبــوط 
أ
ن ذلــك ا

أ
و بكذبهــا وكان مــن شــا

أ
ا

و إضعــاف الثقــة فــي 
أ
وراق النقــد الوطنــي ا

أ
فــي ا

خــرى ذات 
أ
يــة ســندات ا

أ
و ا

أ
و ســنداتها ا

أ
الدولــة ا

الماليــة  الثقــة  و 
أ
ا الوطنــي  بالقتصــاد  عاقــة 

العامــة ) )30) .

بإحــدى  التحريــض  علــى  المشــرع  وعاقــب 

مــوال المودعــة 
أ
طــرق العانيــة علــى ســحب ال

و شــرائها 
أ
و الصناديــق العامــة ا

أ
فــي المصــارف ا

يــة 
أ
ا قبــول  عــدم  علــى  )المــادة )30( وعاقــب 

عملــة وطنيــة صحيحــة متداولــة قانونــا بقيمتهــا 

)المــادة  ورقيــة  و 
أ
ا كانــت  معدنيــة  الســمية 

.  (30(

الماليــة  بالثقــة  المخلــة  الجرائــم  بــاب  وفــي   

للدولــة ، وعاقــب المشــرع العراقــي علــى جرائــم 

وراق النقــد والســندات 
أ
تزويــر وتزييــف العملــة وا

الماليــة وترويجهــا )المــواد 80)- )28 )

 3((  ( المــواد  فــي  الختــاس  علــى  وعاقــب 

جريمــة  فــي  ثيــر 
أ
التا علــى  عاقــب  كمــا   )3(9-

و المناقصــات المتعلقــة 
أ
و ســامة المزايــدات ا

أ
ا

و المؤسســات التــي تهــم الحكومــة 
أ
بالحكومــة ا

و التــي تجريهــا الدوائــر 
أ
بمالهــا مــن نصيــب ، ا

المــادة))33/))  الرســمية  شــبه  و 
أ
ا الرســمية 

و التجاريــة 
أ
عمــال الماليــة ا

أ
واعتبــر مــن جرائــم ال

المعامــات  فــي  الغــش  جريمــة  هــي  جرائــم 

اإلفــاس  وجرائــم   )((( )المــادة  التجاريــة 

 و0))/ بجميــع فقرتهــا ( 
ً
)المــواد 8))/رابعــا
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لــكل  جزئيــة  المعالجــة  ان  ذلــك  مــن  ونجــد 

الترابــط  إلــى  النظــر  دون  حــدة  علــى  جريمــة 

البعــد  اخــذ  الخــرودون  بالبعــض  بعضهــا 

. العتبــار  بعيــن  الجرائــم  لهــذه  الدولــي 

الئـتــاف  ســلطة  صــدرت 
أ
ا  200( عــام  وفــي 

 (22(  (  CPA( ســم 
أ
با تعــرف  التــي  المؤقتــة 

مــوال 
أ
 عنوانــه ) قانــون مكافحــة غســل ال

ً
قانونــا

لسنة )200 ( جاء في ديباجته » .... رغبة في 

تحســين ظــروف الحيــاة وتوفيــر فــرص العمــل 

والجرائــم  اإلرهــاب  مكافحــة  بغيــة  للعراقييــن 

الماليــة  الجرائــم  لن   .... والحتيــال  الماليــة 

والحتيــال تحتــاج إلــى رقابــة شــديدة تســتهدف 

نشــطة الاقانونيــة مــدركا الحاجــة إلــى هيــكل 
أ
ال

قانونــي فعــال ينظــم التعامــات الماليــة .

مكافحــة  مــن  الغــرض  إن   )(( القســم  ورد 
أ
وا

ميــن المؤسســات 
أ
جــل تا

أ
مــوال هــو ل

أ
غســيل ال

الماليــة ومحاربــة التقلبــات مــن خــال تجريــم 

لتمويــل  تســعى  التــي  مــوال 
أ
ال غســيل  فعــال 

أ
ا

وتنظيــم   ، اإلرهــاب  وتمويــل   ، الجريمــة 

تعامــات معينــة ، واعتبــر التعامــات المركبــة 

. جريمــة 

مــر 
أ
ال هــذا  مــن  الثالثــة  المــادة  تناولــت  وقــد 

 : نــه 
أ
با وعرفتــه  مــوال 

أ
ال غســيل 

تعامــل  يديــر  ن 
أ
ا يحــاول  و 

أ
ا يديــر  مــن  كل   ((

لنشــاط  مــا  بطريقــة  عائــدات  يوظــف  مالــي 

 بــان المــال المســتخدم هــو 
ً
غيــر قانونــي عارفــا

و كل 
أ
عائــدات بطريقــة مــا لنشــاط غيــر قانونــي ا

و 
أ
و يحيــل وســيلة نقديــة ا

أ
و يرســل ا

أ
مــن ينقــل ا

مبالــغ تمثــل عائــدات بطريقــة مــا لنشــاط غيــر 

و 
أ
ا النقديــة  الوســيلة  هــذه  بــان   

ً
عارفــا قانونــي 

المــال يمثــل عائــدات بطريقــة مــا لنشــاط غيــر 

قانونــي،

تنفيــذ نشــاط غيــر  المســاعدة علــى  نيــة  مــع   -
أ
ا

و 
أ
و الســتفادة مــن نشــاط غيــر قانونــي ا

أ
قانونــي ا

لحمايــة الذيــن يديــرون النشــاط غيــر القانونــي 

مــن الماحقــة القضائيــة.

و جــزًء 
أ
ا  

ً
التعامــل مفتعــل كا بــان  العلــم  ب- 

لغــرض:-

و مصــدر 
أ
و مــكان ا

أ
و إخفــاء طبيعــة ا

أ
).التســتر ا

النشــاط  عائــدات  علــى  الســيطرة  و 
أ
ا ملكيــة  و 

أ
ا

و
أ
غيــر القانونــي ا

خر.يعاقــب 
آ
و لــزوم إخبــار ا

أ
2.لتفــادي تعامــل ا

و 
أ
بغرامــة ل تزيــد عــن 0) مليــون دينــار عراقــي ا

ضعــف قيمــة المــال المســتعمل فــي التعامــل 

و الســجن لمــدة ل تزيــد علــى ) 
أ
كـثــر ا

أ
يهمــا ا

أ
, ا

وكاهمــا ((.
أ
ســنوات , ا

يضــا علــى عقوبــة مــن 
أ
وقــد نصــت المــادة )3( ا

مــوال هــذه بذيلهــا 
أ
يرتكــب عمليــات غســيل ال

تــي:
آ
علــى ال

مليــون   (0 عــن  تزيــد 
أ
ل بغرامــة  3.))يعاقــب 

و ضعــف قيمــة المــال المســتعمل 
أ
دينــار عراقــي ا
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و الســجن لمــدة ل 
أ
كـثــر ا

أ
يهمــا ا

أ
فــي التعامــل ، ا

و كاهمــا (( .
أ
تزيــد علــى ) ســنوات ، ا

حكامــه 
أ
با مر)القانــون( 

أ
ال هــذا  شــمل  وقــد 

المؤسســة الماليــة والتــي عرفهــا فــي المــادة )2) 

مايلــي: نهــا 
أ
با الخامســة  الفقــرة 

 .المصارف 
أ
ا

موال لستثمار 
أ
ب .مدراء ا

ج. مؤسســات التاميــن إذا كانــت تتولــى عمــل 

و توزيــع 
أ
و عــرض ا

أ
ميــن علــى الحيــاة مباشــرة ا

أ
التا

مــوال الســتثمار.
أ
حصــص فــي ا

شخاص الذين يتاجرون بالسندات .
أ
د. ال

غيــر  و 
أ
ا مباشــرة  بصــورة  مــوال 

أ
ال مراســلي  هـــ. 

بضمتهــم  رســمية  غيــر  او  رســمية   ، مباشــرة 

متعلقــة  خدمــات  يقدمــون  الذيــن  شــخاص 
أ
ال

المثــال  ســبيل  علــى  وتشــمل  بالمدفوعــات 

عــن  بالنيابــة  اللكـترونــي  النقــل  لالحصــر 

يصــدرون  الذيــن  شــخاص 
أ
ال وكذلــك   ، الغيــر 

و يديــرون وســائل التســديد ، مثــل بطاقــات 
أ
ا

وكذلــك   ، المســافرين  وصكــوك  العتمــاد 

شــخاص الذيــن يتكـفلــون تعامــات الحوالــة .
أ
ال

ي كيــان 
أ
و ا

أ
جنبيــة ا

أ
و. دور تصريــف العملــة ال

جنبيــة 
أ
ا علــة  تصريــف  تعامــات  يجــري  خــر 

آ
ا

ســاس تنظيمــي يفــوق )))( مليــون دينــار 
أ
علــى ا

ســبوع .
أ
عراقــي فــي كل ا

ن 
أ
بــا المــادة  نفــس  مــن   )(( الفقــرة  وتشــير 

شــخاص 
أ
يضــا إلــى ال

أ
المؤسســة الماليــة تشــير ا

و يحفظــوا الوديعة ويســتثمرون 
أ
الذيــن يقبلــون ا

و نقــل 
أ
و يســاعدون فــي اســتثمار ا

أ
و ينقلــون ا

أ
ا

خريــن وذلــك علــى 
آ
موجــودات ماليــة تعــود لا

يشــملون  شــخاص 
أ
ال وهــولء   ، مهنــي  ســاس 

أ
ا

علــى ســبيل المثــال لالحصــر هــولء الذيــن :

اعتمــاد  )بضمتهــا  العتمــاد   .تعامــات 
أ
ا

و تمويــل 
أ
ا و الوســاطة 

أ
ا و الرهــون 

أ
ا المســتهلك 

.  ) المالــي  الســتئجار  و 
أ
ا التجــاري  التعامــل 

و 
أ
ا الخــاص  حســابهم  علــى  يتاجــرون  ب . 

و 
أ
ا المصرفيــة  بالحــولت  خريــن 

آ
ال لحســاب 

و 
أ
ا العملــة  و 

أ
ا الماليــة  الســوق  دوات 

أ
ا و 

أ
ا النقــد 

المعــادن الثمينــة المســتعملة فــي إنتــاج فقــرات 

و 
أ
ا )لحاملهــا  المســتندات  و 

أ
ا الســلع  و 

أ
ا خــرى 

أ
ا

ي مــن هــذه الفقــرات 
أ
و مشــتقات ا

أ
خريــن ( ا

آ
لا

. لاتجــار  القابلــة 

مــوال 
أ
 ج. يقدمــون او يوزعــون حصــص فــي ال

و 
أ
ا المحلــي  الســتثمار  مبلــغ  موزعــي  بصفــة 

الســتثمار  لمــال  ممثــل  بصفــة  و 
أ
ا  ، جنبــي 

أ
ال

جنبــي 
أ
ال

د. يديرون الموجودات .

 هـ. يجرون استثمارات كمستشار استثمار .

و يديرون السندات .
أ
 و. يحفظون ا

و 
أ
حجــار ا

أ
و ال

أ
 ز. يتاجــرون بالمعــادن الثمينــة ا

المجوهــرات.

المركــزي  للبنــك  مــر 
أ
ال هــذا  عطــى 

أ
ا كمــا 

العراقــي ســلطات الرقابــة واإلشــراف والتحقــق 

الماليــة  للمؤسســات  المشــبوهة  منالنشــاطات 
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التــي  للتعليمــات  المخالــف  النشــاط  وإيقــاف 

العــراق. فــي  المركــزي  البنــك  يصدرهــا 

 ولــه التثبــت مــن هــذه النشــاطات مــن خــال 

غســيل  عــن  اإلبــاغ  )مكـتــب  اإلبــاغ  مكـتــب 

مــر 
أ
ال هــذا  بموجــب   

أ
انشــا الــذي  مــوال( 

أ
ال

بموجــب  العراقــي  المركــزي  بالبنــك  والحــق 

مــر ســلطة الئـتــاف رقم 93 
أ
المــادة )2)( مــن ا

عــام ســلطات 
أ
لســنة )200 ومــن خالــه يتــم ا

اإلجــراءات  كل  عــن  القضائيــة  الماحقــة 

هــذا  وفــق  الموقوفــة  بالنشــاطات  المتعلقــة 
مــوال)20)

أ
القانــون ومنهــا مــا يتعلــق بغســيل ال

إلــى إن المعالجــة  وبعــد هــذا العــرض نخلــص 

تفشــت  إذ  الشــيء  بعــض  خــرة 
أ
متا جــاءت 

الجريمــة بعــد عــام 2003 فــي العــراق وخاصــة 

لــدن منظمــات  مــن  العموميــة  مــوال 
أ
ال ســرقة 

إرهابيــة متمرســة وتــم توظيــف هــذا المــال فــي 

اإلنســان  ضــد  اإلرهابيــة  اإلجراميــة  العمليــات 

انتشــار  إن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  العــراق  فــي 

فــي  نوعيــة  زيــادة  إلــى  دى 
أ
ا الجرائــم  هــذه 

التجاريــة  او  الماليــة  الجرائــم  مــن  خــر 
آ
ا عــدد 

ثــار 
آ
ال فــي  المشــروع  غيــر  بالتجــار  المتمثــل 

وممتلــكات الشــعب العراقــي مــن تحــف وهدايــا 

وموجــودات ومقتنيــات النظــام الســابق .كذلــك 

إلــى خــارج العــراق وبالــذات  مــوال 
أ
تهريــب لا

ضخمــة  رصــدة 
أ
ا وإيــداع  وســوريا  ردن 

أ
ال إلــى 

العراقــي  الشــعب  إلــى  ملكيتهــا  تعــود  لديهــا 

انتشــار جرائــم التخريــب البنيــوي 
ً
وهــذا فضا

التحتيــة  والبنــى  والمؤسســات  للمنشــات 
 عن ذلك انتشــار الفســاد اإلداري 

ً
للعراق فضا

دى 
أ
والمالــي وخاصــة التهريــب الكمركــي الــذي ا

مــن  للكـثيــر  القتصاديــة  البنيــة  تحطيــم  إلــى 

و للقطــاع 
أ
المعامــل والمصانــع العائــدة للدولــة ا

. الخــاص 

الخاتمـــة 

 ان الجــرام المنظــم ذا تشــعبات وامتــدادات 

بمــكان  الخطــورة  مــن  صبــح 
أ
ا وقــد  عديــدة 

فــي  الدقيقــة  المفاصــل  الــى  يمتــد  اخــذ  اذ 

داريــة للــدول وبــات يهــدد اســتقرار 
أ
الهيــاكل ال

المجتمعــات ويعرقــل التقــدم فيهــا ويعمــل علــى 

احــداث شــروخ عميقــة فــي البيئــة الجتماعيــة 

او  الماليــة  العمــال  لجرائــم  دراســتنا  ولــدى 

وجدنــا  المنظــم  بالجــرام  وعاقتهــا  التجاريــة 

جرائــم  وبيــن  بينــه  وثيــق  رتبــاط 
أ
ا هنــاك  ان 

مــن  كـثيــر  وان  التجاريــة  و 
أ
ا الماليــة  عمــال 

أ
ال

مــن  المنظــم  جــرام 
أ
ال تســتبطن  الجرائــم  هــذه 

فعــال الجــرام المنظــم 
أ
رتــكاب ا

أ
خــال وســائل ا

المتمثلــة بالفســاد الداري والرشــاوي والتجــار 

. وغيرهــا  المــوال  وغســيل  المشــروع  غيــر 

التشــريعات  اســتيعاب  لمــدى  تناولنــا  وعنــد 

الجزائيــة فــي لبنــان والعــراق لظواهــر الجــرام 

المنظــم وجدنــا ان التشــريع اللبنانــي قــد واكــب 

جرائــم  لمكافحــة  الدوليــة  السياســة  وســاير 

وغســيل  والمخــدرات  المشــروع  غيــر  التجــار 
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. المــوال 

فــي حيــن وجدنــا ان التشــريعات الجزائيــة فــي 

العراق لم تســاير السياســة الدولية في مكافحة 

المخــدرات  وتجــارة  المشــروع  غيــر  التجــار 

داري والرشــاوى 
أ
وغســيل المــوال والفســاد ال

ولتــزال  العموميــة،  مــوال 
أ
لا الختاســات 

المعالجــة جزئيــة تعاقــب كل جريمــة معالجــة 

 
ً
خــرة كـثيــرا

أ
تقليديــة . وان المعالجــة جــاءت متا

بعــد مــا حــدث عــام 2003 وســقوط الدكـتاتورية 

فــي العــراق .

الهوامش
))( و يمكــن التمييــز بينهــا وبيــن الجريمــة الدوليــة التــي 

فــرد  عــن  غيــر مشــروع يصــدر  إرادي  : ســلوك  بهــا  يقصــد 

 علــى مســاس 
ً
و بتشــجيع منهــا ويكــون منطويــا

أ
باســم دولــة ا

نهــا اعتــداء علــى 
أ
 وبالتالــي فا

ً
بمصلحــة دوليــة محميــة قانونــا

صفتهــا  وتســتمد  الدولــي  القانــون  يحكمهــا  عليــا  مصالــح 

مــن  وغيرهــا  الدوليــة  والتفاقيــات  العــرف  مــن  اإلجراميــة 

مصــادر القانــون الدولــي . انظــر فــي هــذا الصــدد البريزيــات 

)جهــاد محمــد( –الجريمــة المنظمــة –دراســة تحليلــة –دار 

الثقافــة للنشــر والتوزيــع 2008 ص)) ومابعدهــا.

)2( راجــع المــادة الثانيــة والماحظــات المتعلقــة بهــا مــن 

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
أ
مشروع اتفاقية ال

-2(( A-AC( مــم المتحــدة
أ
عبــر الوطنيــة ، منشــورات ال

 عــن جعفــر )الدكـتــور علــى محمــد ( – داء 
ً
) REV.3( نقــا

الجريمــة سياســة الوقايــة والعــاج –المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر والتوزيــع ط) 2003 ص28 . 

)3( . تختلــف الجريمــة اإلرهابيــة عــن الجريمــة المنظمــة 

اإلرهابيــةلن  الجريمــة  تعريــف  علــى  التفــاق  عــدم  فرغــم 

 
ً
ذلــك يصعــب تحديــده بدقــة مــن الناحيــة القانونيــة نظــرا

يدلوجيــات فــي العالــم واختــاف وجهــات النظــر 
أ
لتعــدد ال

بمــا  لإلرهــاب  وتفســيرها  الــدول  وتطويــع  اإلرهــاب  حــول 

و يتفقــون علــى 
أ
يخــدم مصالحهــا، إل إن الجميــع يشــتركون ا

ساســية لتعريــف اإلرهــاب التــي تتمثــل فــي فعل 
أ
العناصــر ال

و الرعــب 
أ
و التهديــد ا

أ
و التخويــف ا

أ
يجلــب حالــة مــن الرهبــة ا

 ســواء ارتكبــت مــن فــرد 
ً
ويكــون باعثــه فــي الغالــب سياســيا

او مجموعــة منظمــة او مــن دولــة. 

))( راجــع المــادة الثانيــة والماحظــات المتعلقــة بهــا مــن 

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
أ
مشروع اتفاقية ال

-2(( A-AC( مــم المتحــدة
أ
عبــر الوطنيــة ، منشــورات ال

 عــن جعفــر )الدكـتــور علــى محمــد ( – داء 
ً
) REV.3( نقــا

الجريمــة سياســة الوقايــة والعــاج –المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر والتوزيــع ط) 2003 ص28 .

مــن   ) المصطلحــات  )اســتخدام  الثانيــة  ))(.المــادة   

فــي  إليهــا بعــد اعتمادهــا بشــكل نهائــي  التفاقيــة المشــار 

منشــورات   ، ول 2000 
أ
ال كانــون  ايطاليافــي   – بالميــرو 

علــي  الدكـتــور   ( جعفــر   .  )383-A((( المتحــدة  مــم 
أ
ال

بعدهــا  ومــا  ص28  ســابق  مصــدر   ) محمــد 

ارتكبــوا  الذيــن  الجنــاة  تعــدد  هــو  لجرمــي 
أ
ا الشــتراك   )((

علــى  العمــل  تقســيم   
أ
لمبــدا تطبيــق  فهــي  الجريمــة، 

 
ً
صــورا لجرمــي 

أ
ا الشــتراك  ويضــم  اإلجرامــي  المشــروع 

عديــدة كالتحريــض والتدخــل، وقــد يقتصــر نشــاط احــد 

عــداد 
أ
ا و 

أ
ا  ، الجريمــة  الدعــوة لرتــكاب  علــى  المســاهمين 

و إخفــاء معالمهــا . 
أ
و تنفيذهــا ا

أ
الوســائل الازمــة لرتكابهــا ا

))( .جعفــر )الدكـتــور علــي محمــد ( –مصــدر ســابق ص30 

-)3 ومــا بعدهــا .
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. الجريمــة المنظمــة – البريــزات ) جهــاد محمــد (   .  )8(

 2008 والتوزيــع  للنشــر  الثقافــة  دار   – تحليليــة  دراســة 

. بعدهــا  ومــا  ص)) 

 )9( . البريــزات ) جهــاد محمــد ( . الجريمــة المنظمــة – 

مصــدر ســابق ص)) ومــا بعدهــا .

)0)(. البريزات)جهــاد محمــد ( –مصــدر ســابقص )) ومــا 

بعدهــا .

)))( البريــزات )جهــاد محمــد ( – مصــدر ســابق ص )) 

ومــا بعدهــا . 

)2)( و )3)( . انظر في هذا الصدد عالية )الدكـتور سمير 

والتجاريــة  الماليــة  اإلعمــال  لدراســة جرائــم  المدخــل   -  )

والتوزيــع ط)  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  –المؤسســة 

2008 ص3)ومــا بعدهــا

)))( البحــر )الدكـتــور ممــدوح ( –جريمــة غســيل المــوال 

فــي عصــر  المنظمةعبرالوطنيــة  الجرائــم  مــن صــور  صــورة 

العولمــة ص23 ومابعدهــا .

)))( البحــر )الدكـتــور ممــدوح ( –مصــدر ســابق ص23 

. ومابعدهــا 

ثــار 
آ
ال  –  ) الخالــق  عبــد  احمــد  الدكـتــور   ( الســيد   )(((

مــوال – دار النهضــة 
أ
القتصاديــة والجتماعيــة لغســيل ال

. ص2)  998)ط)  القاهــرة   ، العربيــة 

)))( البحــر )الدكـتــور ممــدوح ( –مصــدر ســابق ص23 

ومابعدهــا

الســلبية ،  وتداعياتــه  العالــم  فــي  مــوال 
أ
ال )8)( غســيل 

منيــة 
أ
مركــز الخليــج للدراســات الســتراتيجية الموســوعة ال

القاهــرة )200 ص32). الســابع ط)  المجلــد  العربيــة 

)9)( انظــر القانــون رقــم )2)/ )99) منشــور بالجريــدة 

لغيــت 
أ
ا وقــد   (99( يــار 

أ
)2ا تاريــخ   2( عــدد  الرســمية 

بموجــب  المصرفيــة  الســرية  ن 
أ
بشــا الــواردة  التحفظــات 

مــوال رقــم 8)3 
أ
المــادة )) مــن قانــون مكافحــة تبيــض ال

. فــي 20/)/)200  الصــادر 

)20( راجــع قانــون مكافحــة المخــدرات رقــم )8)( لســنة 

فــي   )(30( عــدد  العراقيــة  بالوقائــع  المنشــور   (9((

.  (9(( نيســان 

المــر  بموجــب  الموقتــة  الئـتــاف  ســلطة  انشــئت   )22(

رقــم ))( المنشــور فــي الوقائــع العراقيــة رقــم ))39 فــي 

ايــار 2003   23

)23( امــر ســلطة الئـتــاف رقــم المنشــور بالوقائــع العراقية 

–رقم )398 بتاريخ )/)/)200 

))2(- راجــع القســم الثالــث والقســم الرابــع -المــواد ))) 

إلــى) 3)( مــن امــر ســلطة الئـتافرقــم 93 لســنة )200 

نفــا.
أ
المنشــور بالوقائــع عــدد )398 حزيــران )200 الــوارد ا

المراجع والمصادر
). المراجع 

 .القران الكريم 
أ
ا

ب .الوقائع العراقية 

ت .البريــزات )جهــاد محمــد( –الجريمــة المنظمــة – دراســة 

تحليلــة – دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ط) 2008.

الثــار   –  ) الخالــق  عبــد  احمــد  )الدكـتــور  ث .الســيد 

القتصاديــة والجتماعيــة لغســيل المــوال – دار النهضــة 

.  (998 ط)  العربيــة 

2.البحوث والدراسات 

 .البحــر )الدكـتــور ممــدوح ( جريمــة غســيل المــوال صــورة 
أ
ا
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العولمــة)200  عصــر  فــي  المنظمــة  الجرائــم  صــور  مــن 

بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون المقــارن العراقيــة عــدد2) 

لســنة )200.

 ، الســلبية  وتداعياتــه  العالــم  فــي  المــوال  ب .غســيل 

مركــز الخليــج للدراســات الرســتراتجية الموســوعة المنيــة 

.200( القاهــرة  ط)  الســابع  المجلــد  العربيــة 
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النجــف الشــرف مدينــة عراقيــة ضاربــة فــي القــدم 

ة والعلــوم والمعــارف ولهــا تــراث 
أ
مــن حيــث النشــا

 عــن ان ) مــا ارتبط بالنجف 
ً
حضــاري زاخــر فضــا

بنــوح  يتصــل  قديــم  ودينــي  لغــوي  تــراث  مــن 

بالتــراث  ويتمثــل  وعيســى  وموســى  وإبراهيــم 

المســماري بلغاتــه الســومرية والكديــة والعبريــة 

الجنوبيــة  والعربيــة  والســريانية  راميــة 
آ
وال

والعربيــة الشــمالية وغيرهــا (.)))

واســتقروا  المســلمون  العلمــاء  قصدهــا  وقــد 

المؤمنيــن  ميــر 
أ
ا مرقــد  جنــب  الــى  رحابهــا  فــي 

حتــى  الســام  عليهمــا  طالــب  ابــي  ابــن  علــي 

والفقــه  اللغــة  علــوم  تــدرس  جامعــة  اصبحــت 

بــرز فيهــا شــعراء كبــار  دب وقــد 
أ
والتفســير وال

العربــي  الدب  فــي  واضحــة  بصماتهــم  كانــت 

الخصــوص  وجــه  علــى  العراقــي  دب 
أ
وال عامــة 

امثــال  مــن  العشــرين  القــرن  فــي  ولســيما 

وغيرهــم  والجواهــري  والشــرقي  الشــبيبين 

ياحــظ  النجفــي  للشــعر  والمتتبــع   ، الكـثيــر 

فــكان  العباســي  العصــر  الــى   
ً
بعيــدا يغــور  انــه 

والبحتــري  والمتنبــي  الرضــي  الشــريف  ثيــر 
أ
تا

هــذه  فــي  الوضــوح  كل   
ً
واضحــا والحمدانــي 

المدرســة النجفيــة الشــعرية ببيانهــا وبديعهــا .

فــي  والزهــر  العــراق  فــي  الشــرف  النجــف  ان 

الفكــري واللغــوي ،  تــراث المــة  مصــر حفظــا 

لطلبــة  درس  حلقــات  النجــف  ازقــة  فكانــت 

العلــم مــن انحــاء العالــم اذ يفــد اليهــا الكـثيــر 

الســام  عليــه  المؤمنيــن  اميــر  بمرقــد   
ً
تبــركا

 للعلــم وهــذه ميــزة فريــدة لــم تحــظ بهــا 
ً
وطلبــا

ايــة مدينــة والفضــل يعــود الــى المرقــد الشــريف 

بــرز العامــة  ومــن تلــك الزقــة وبيــوت العلــم 

 
ً
وفقيهــا  

ً
عالمــا الباغــي  جــواد  محمــد  الشــيخ 

 
أ
 ، وفــي هــذا البحــث المتواضــع ســنقرا

ً
وشــاعرا

رائيتــه فــي اإلمــام المهــدي )عــج( قــراءة نقديــة 

الســيد  حققهــا  التــي  القصيــدة  تلــك  فكريــة 



200|   العدد 13  |   رجب االصب   | حزيران  |  2010

علــي عبــاس العرجــي ونشــرها فــي مجلــة تــراث 

عــن  عبــارة  )البحــث   : يقــول  وهــو  النجــف 

الشــيخ  العامــة  قصيــدة  مخطوطــة  تحقيــق 

يــرد فيهــا علــى  المنتظــر  المهــدي  فــي  الباغــي 

حــد علمــاء بغــداد ينفــي 
أ
القصيــدة البغداديــة ل

فيهــا وجــود المهــدي وغيبتــه والمخطوطــة بقلــم 
الباغــي(.)2) العامــة 

منــه  ويــراد  مســتقر  نقــدي  مصطلــح  القــراءة 

القــراءة المتفحصــة للنــص اإلبداعــي التــي تحيلــه 

الــى الدراســة المنهجيــة والتــي تهتــم بالتفاصيــل 

او  يصقلــه  محــدد  منهــج  او  رؤيــا  وفــق  علــى 

الــى  ينصــرف  كمــا  ل  مســؤول  بشــكل  يهذبــه 

الذهــن مــن انهــا القــراءة العتياديــة ، والقــراءة 

والتعبيــر  اللغويــة  اإلشــارة  حــدود  عــن  تنــزاح 
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الصطاحــي فتكــون هــي النظريــة او المنهــج 

الــذي ســيتعامل بواســطتهالناقد مــع النصــوص 

اإلبداعيــة والتــي تقــوم علــى التفاعــل بيــن وعــي 

الناقــد مــع مجــرى النــص والهــدف منهــا ترويضــه 

 وإضــاءة جوانبــه كافــة والقــراءة 
ً
 وجماليــا

ً
فكريــا

اذ  المســتحصلة  والنتائــج  القــراء  هــي مجمــوع 

النتائــج  تعــددت  مــا  هــو  اإلبداعــي  النــص  ان 

راء فيــه .
آ
وال

امــا القــارئ فهــو الناقــد الــذي يتفاعــل مــع النــص 

القــراءة  بــه وفــي هــذا البحــث ســتكون  ثــر 
أ
ويتا

لمبــدع نجفــي هــو العامــة الشــيخ محمــد جــواد 

فــي  الرائعــة  رائيتــه  المقــروء  والنــص  الباغــي 

علــى   
ً
ردا جــاءت  وقــد  )عــج(  المهــدي  اإلمــام 

لامــام  تنكــرت  التــي  البغداديــة  القصيــدة 

ل 
آ
ا تبــاع 

أ
ا عقيــدة  فــي  والتشــكيك  وغيبتــه 

البيــت )ع( وبالمــكان ان نقــول ان قصيــدة 

الباغــي نقيضــة رائعــة توافــرت فيهــا شــروط 

المناقضــة فالقصيدتــان مــن البحــر الطويــل 

والقافيــة بحــرف الــراء المضمــوم وقــد ناقــض 

فــكار صاحــب القصيــدة البغداديــة 
أ
الباغــي ا

ن الباغــي اســتند الــى حقائــق 
أ
بــل ســفهها ل

تاريخيــة موثقــة وقــد اراد مــن وراء ذلــك اقــرار 

ل البيــت 
آ
الحقيقــة والدفــاع عــن عقيــدة اتبــاع ا

اراد  البغداديــة  القصيــدة  صاحــب  بينمــا   ،

ة وهدفــه مــن وراء 
أ
انــكار الحقيقــة بــكل جــرا

واتباعهــم  البيــت  ل 
آ
ل العــداء  نصــب  ذلــك 

: 
ً
قائــا

يــا علمــاء العصــر يامــن لهــم خبـربكـــل دقيــق 
أ
 ا

حــار فــي مثلــه الفكــر

لقــد حــار منــي الفكــر فــي القائــم الذيتنــازع فيــه 
النــاس والتبــس المر)3)

 
ً
اســتهل الشــاعر القصيــدة بالموضــوع متنكــرا

نــه يجهــل الحقيقــة او يتجاهــل وقــد 
أ
لإلمــام ل
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اســتمرت علــى هــذا النهــج اإلنــكاري ممــا يــدل 

علــى الحقــد والبغضــاء وقــد فقــد البصيــرة وناصر 

ل البيــت 
آ
اإلســام المزيــف إســام مــن ناصــب ا

العصــر  الــى  يقودنــا  قديــم  نهــج  وهــو  العــداء 

 
ً
موي ، بينما رد الشــاعر الباغي جاء مناصرا

أ
ال

ل 
آ
ا يمثلــه  الــذي  صيــل 

أ
ال المحمــدي  لإلســام 

رقيقــة  بمقدمــة  القصيــدة  اســتهل  وقــد  البيــت 

: 
ً
قائــا

نــا 
أ
طعــُت الهــوى فيهــم فعاصانــي الصبــر فهــا ا

أ
ا

ــُر))) مـــ
أ
مالــي فيــه نهــٌي ول ا

ثــر بمطلــع روميــة 
أ
ويبــدو ان الشــيخ الباغــي تا

: الحمدانــي 

مــا للهــوى 
أ
راَك عصــيَّ الدمــع شــيمتك الصبُرا

أ
 ا

مـــــُر)))
أ
نهــي عليــَك ول ا

والمعارضــة   ، بالمعارضــة  شــبه 
أ
ا فكانــت 

دبــي وهــو 
أ
مصطلــح نقــدي مســتقر فــي النقــد ال

ان يعجــب شــاعر مــا بقصيــدة مــا فيكـتــب علــى 

الموضــوع  امــا  والقافيــة  البحــر   
ً
ملتزمــا غرارهــا 

فمختلف وبذا تختلف عن النقيضة ومقوماتها.

موضوعــات  الباغــي  قصيــدة  تضمنــت  لقــد 

التقســيمات  بحســب  هاقراءة 
أ
وســنقرا عديــدة 

التــي تمليهــا علينــا موضوعاتهــا علــى الرغــم مــن 

وهــو  الرئيــس  للموضــوع  الواضحــة  الهيمنــة 

 ان المهــدي موجــود فــي 
ً
اإلمــام المهــدي علمــا

مخلــص  امــة  لــكل  وان  المعتقــدات  اغلــب 

البغداديــة   صاحــب 
أ
مبــدا كان  لقــد   ، تنتظــره 

النصــب والعــداء وهــذا ســنة تاريخيــة متوارثــة 

عنــد الســلطات الحاكمــة بعــد الخافــة الراشــدية 

ابــي  بــن  الــى اإلمــام علــي  العــداء  وهــو إضمــار 

ولده عليهــم الســام . وكانــت ســنة 
أ
طالــب وا

. المســلمين  لــدن  مــن  مرفوضــة  قبيحــة 

المقدمة

فيهــا  رقيقــة  بمقدمــة  الباغــي  قصيــدة  ت 
أ
بــدا

راد ان 
أ
ن الشــاعر ا

أ
عذوبــة الغــزل والنســيب وكا

 علــى خطــى ســلفه الشــاعر 
ً
 ســائرا

ً
يكــون تقليديــا

العربــي القديــم فــي الســتهال المعــروف وقــد 

 بالحــب 
ً
 الــى الماضــي مذكــرا

ً
تشــظى الزمــن مرتــدا

والريــاء  الملــق  عــن  البعيــد  المجــرد  الخالــص 

وكان الفاعــل ضميــر المتكلــم او الضميــر العائــد 

علــى نفــس الشــاعر المتعلقــة بحــب مــن يتذكــر 

 : 
ً
قائــا

جفانـــــي 
أ
والجوىمباحوا للواعــج  وقلبــي  روح 

أ
ا  

حجــُر الكــرى  عليهــا 

نــــهغرامبه ينحــط عـــــن 
أ
وزار الغــرام كا

أ
حمــل ا

أ
 وا

كاهلــي الــوزُر

القصيــدة  بنــاء  فــي  رئيــس  مهيمــن  الذاتيــة  ان 

راد الشــاعر مــن وراء ذلــك اظهــار حبــه 
أ
، وقــد ا

ل البيــت بلغــة فيهــا بــداوة صحــراء 
آ
الخالــص ل

 
ً
 جميــا

ً
النجــف وفصاحتهــا وقــد تخلــص تخلصــا

فصــح 
أ
وا الرئيــس  الغــرض  الــى  النســيب  مــن 

 : 
ً
عمــن يحــب بعــد البيــت التاســع قائــا

ل 
آ
ا يكنلحّبــي  وان  العــذار  خلــع  لــي   

َّ
لــذ وكــم   

عــــذر لــي  فهــو  المصطفــى 
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لقــد كان ضميــر المتكلــم هــو الفاعــل الرئيــس 

وهــو الشــاعر .

ل المصطفــى هــم الموضــوع الرئيــس وقــد 
آ
ان ا

هــذه  فــي  عديــدة  موضوعــات  منــه  تبرعمــت 

 باإلمــام الحســين )عليــه الســام( 
ً
القصيــدة بــدءا

وانتهــاء باإلمــام المهــدي موضــوع القصيــدة وان 

ذلــك التعلــق اســتمر عنــد الشــاعر حتــى البيــت 

وبقيــت  رحلــوا  مــن   
ً
مســتعرضا عشــر  التاســع 

اإلمــام  وان   ، حاضــرة  وكراماتهــم  فضائلهــم 

ذهــان وفي كل زمان وقد 
أ
المهــدي حاضــر فــي ال

ذن هللا وســيحضر 
أ
بــا حــال دون رؤيــاه الســتر 

رضــه :
أ
ليكــون خليفــة هللا العــادل فــي ا

ومــن  شــخصه  الرمــس  غّيــب  قــد  نــازح  فمــن   

الســتر دونــه  مــن  حــال  قـــد  غائــب 

ي 
أ
 اشــتغال ضميــر المخاطــب ا

أ
بعــد ذلــك بــدا

ســلوب المواجهــة 
أ
مــن البيــت العشــرين وهــذا ا

راء صاحــب البغداديــة فــي 
آ
المباشــرة لدحــض ا

اإلمــام المهــدي وهــو الموضــوع الرئيــس الــذي 

: 
ً
تناولتــه القصيــدة قائــا

صــول 
أ
نــه ينــوب ا

أ
 با

ً
 وجانبــت قــول الجبــر علمــا

الديــن مــن وهمــه َكْســُر

وجبــت باللطــف اإلمــام وانــه بــه مــن عصــاة 
أ
 وا

الخلــق ينقطــع العــذُر

يعنــي  المخاطــب  ضميــر  الــى  التحــول  ان 

الدخــول بموضــوع المناقضــة والحتجــاج علــى 

فــكار الحاقــدة 
أ
مايقولــه الخصــم وتبنيــه لتلــك ال

التــي تثيــر النعــرة بيــن المســلمين ، وهــذا هــو 

الــى الموضــوع . محــور التحــول 

الموضوع

القصيــدة  موضوعــات  تعــدد  مــن  الرغــم  علــى 

تقــف بحــزم  انهــا وحــدة موضوعيــة واحــدة  إل 

فــي وجــه تخرصــات الخصــم مســتثمرة التــراث 

النبويــة  حاديــث 
أ
ال ولســيما  مــة 

أ
لا الفكــري 

:  
ً
قائــا الحقيقــة  إلثبــات  الشــريفة 

فيــه  الذيتنــازع  الــى  هــاد  الثقليــن  خبــر  وفــي   

مــر
أ
ال والتبــس  النــاس 

اذا  يتفرقافكيــف  لــن  الرســل  خيــر  قــال  اذا   

يخلــوا مــن العتــر العصــر))) ومــا ان تمســكـتم 
بتينــك انهــم هــم الســادة الهــادون والقــادة الغــرُّ

لهوســلم( 
آ
قــال رســول هللا )صلــى هللا عليــه وا

: )انــي تــارك فيكــم الثقليــن كـتــاب هللا وعترتــي 

تضلــوا  لــن  بهمــا  تمســكـتم  ان  مــا  بيتــي  هــل 
أ
ا

ل 
آ
ا مكانــة  تؤكــد  دامغــة  حجــة  هــذه  ابــدا())) 

ن الكريــم ، وهــم قــادة 
آ
البيــت انهــم عــدل القــرا

صيــل والهــادون مــن بعــده 
أ
النهــج المحمــدي ال

وهــم حبــل هللا المتيــن فكيــف التشــكيك فيهــم 

: 
ً
ومناصــرة مــن زاد الديــن نقصــا

بالوليــد  دهــى  وبعــده   
ً
نقصــا الديــن  يزيــد  وزاد 

عقــُر الهــدى  اّم  القــرد 

اإلمــام  موضــوع  جــاء  الثقليــن  حديــث  بعــد 

 
ً
الحســين )عليــه الســام( الــذي خــرج مدافعــا

 اإلصــاح فــي امــة 
ً
عــن بيضــة اإلســام وطالبــا

ت تنحــرف عــن اإلســام بقيــادة 
أ
جــده التــي بــدا

 خــدع 
ً
 مزيفــا

ً
يزيــد بــن معاويــة وتنتهــج إســاما
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الكـثيــر مــن النــاس وقــد روج لــه مــن اتــى بعــده 

النــاس  بعــض  ومــازال  الخلفــاء  انهــم  مدعيــن 

يعتقــدون بذلــك و بتــراث مدلــس وضعــه بعــض 

الطلقــاء  حقيــة 
أ
با النــاس  غشــوا  وقــد  الكـتــاب 

بيــن  جمــع  الشــاعر  ان  بالخافــة.  بنائهــم 
أ
وا

ضديــن متقابليــن العتــرة الطاهــرة بقيــادة اإلمــام 

بقيــادة  موييــن 
أ
وال الســام(  )عليــه  الحســين 

يزيــد وقــد كانــت واقعــة الطــف الحــد الفاصــل 

البيــت  ل 
آ
ا عــداء 

أ
ا عــن  الحجــب  كشــف  الــذي 

ومــا جــرى لهــم يــوم عاشــوراء ســنة )))هـــ( وان 

هــو  الســام(  )عليــه  الحســين  اإلمــام  امتــداد 

ســاف يزيــد فهــم الوليــد 
أ
اإلمــام المهــدي امــا ا

بــن يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان الــذي مــزق 

كــد 
أ
 ، ان الشــاعر ا

ً
ن بنبــل وكان مخمــورا

آ
القــرا

 عما فعله 
ً
حقيقــة انهمــا ضــدان ل يلتقيــان فضــا

عمــال شــائنة بعيــدة عــن اإلســام 
أ
الوليــد مــن ا

وتعاليمــه . ان الشــاعر عقــد مقارنــة بيــن ضديــن 

ويمثلــه  واللحــاد  البيــت  ل 
آ
ا ويمثلــه  الهــدى 

لقــد  ســافه، 
أ
وا يزيــد  بقيــادة  الضالــة  فريــق 

 
ً
ســجل اإلمــام الحســين )عليــه الســام( انتصــارا

الديــن  يــوم  الزمــن حتــى  بــه  يتحــدث   
ً
تاريخيــا

الــدم علــى الســيف وهــو الخلــود  وهــو انتصــار 

 ان قضيــة ســيد الشــهداء ولــدت 
ً
بــدي علمــا

أ
ال

خالــدة . بعــد ذلــك اســتعرض الشــاعر مناقــب 

ودفاعهــم  بنســبهم   
ً
مذكــرا طهــار 

أ
ال البيــت  ل 

آ
ا

:
ً
عــن اإلســام ولســيما يــوم واقعــة الطــف قائــا

حيــاء الهــدى عتــرة الهــدىفمـــا عاقهــم 
أ
 تنــادى ل

قتــل ول هالهــم ضــر

 وكــم بذلــوا فــي الوعــظ والزجــر جهدهمولــم ُيجــِد 

بالغاويــن وعــظ ول زجر

 ول مثــل يــوم الطــف يـــــوم فجيعــة لذكــراه فــي 

يــام ينقصــم الظهـــر
أ
ال

ان يــوم الطــف يــوم خالــد تتجــدد فيــه اللوعــة 

الحســين  اإلمــام  استشــهاد  بذكــرى  حــزان 
أ
وال

)عليــه الســام( وان هــذه الموضوعــات كانــت 

 للدخــول الــى الموضــوع الرئيــس اإلمــام 
ً
تمهيــدا

المهــدي وهــي تقريــع رائــع لصاحــب البغداديــة 

وتذكيــر بالعتــرة الطاهــرة ان الضــال والجهــل 

والعصبيــة المقيتــة مازالــت كامنــة فــي النفــوس 

التــي يقودهــا حقــد اســود مســتحكم فــي نفــوس 

غــواه الشــيطان وتنكــر للحــق وان اإلمــام 
أ
مــن ا

منــذ  بحفظــه  هللا  تكـفــل  حقيقــة  المهــدي 

الطفولــة وقــد ذهبــت مكائــد العباســين ادارج 

الريــاح :

يــة 
آ
يــــــة كعيســى ويحيــــى ا

آ
وقــام لخمــس باإلمامــة ا

ولــه الفخــر

ــى  ـ شــبه بخلــق عيســى ويحيـ
أ
ان خلــق المهــدي ا

)عليهمــا الســام( وقــد حفظــه هللا مــن القتــل 

وعمــره  باإلمامــة  ونهــض  عدائــه 
أ
ا وســط  وهــو 

ســبقتها  قــد  كرامــة  وهــذه  ســنوات  خمــس 

مثــل  الشــاعر  يذكــر  كمــا  هللا  ذن 
أ
بــا معجــزات 

خلــق المســيح )عليــه الســام( وكيــف نفــخ هللا 

ــم قومــه وهــو فــي المهــد 
ّ
فــي جــوف مريــم ثــم كل

. والنبــي يحيــــى )عليــه الســام( كيــف رزق 
ً
صبيــا
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هللا والديــه بعــد ان كانــا عقيميــن .

حيــاة  ان  المحرقــة  الصواعــق  صاحــب  يقــول 

كل  علــى  هللا  وان  هللا  مــر 
أ
با وغيبتــه  المهــدي 

رض ملكــه )8) ، قــال 
أ
ن يجعــل ال

أ
شــيء قديــر بــا

الباغــي :

 
ً
هــا قســطا

أ
رض تـــــرجع ملكــه ويما

أ
وان جميــع ال

ويرتفــع المكــر

مــر 
أ
ولــم يــك مــن خــوف الذاة اختفــــاؤه ولكــن با

هللا خيــر لــه الســتر

ان  ياحــظ  اإلســامي  للتــراث  المتتبــع  ان 

ل البيــت 
آ
ول مــواٍل ل

أ
صنــاف ال

أ
اإلســام ثاثــة ا

ل البيــت والصحابــة والثالــث 
آ
والثانــي مــواٍل ل

اإلســام  وهــو  البيــت  ل 
آ
ل العــداء  نصــب  مــن 

مــوي ومــن ســار علــى نهجهــم فيمــا بعــد.
أ
ال

ويســتمر الباغــي بإيــراد الحقائــق الموثقــة علــى 

 
ً
خوفــا تكــن  لــم  وانهــا  المهــدي  اإلمــام  غيبــة 

وردت  وقــد  وتعالــى  ســبحانه  هللا  مــر 
أ
با وإنمــا 

ختــاف 
أ
حقيقــة المهــدي عنــد كل المؤرخيــن با

. مذاهبهــم 

عامكــم مثــل قولنــا بــه عــارف 
أ
وكــــم قائــل مــن ا

بحــر وذو خبــرة حبــُر

هــي  الشــاعر  اليهــا  خلــص  التــي  النتيجــة  ان 

تبــاع اهــل 
أ
هــل الســنة قالــوا بقــول ا

أ
عــام ا

أ
ان ا

البيــت )عليهــم الســام( بيــد ان النواصــب هــم 

ل البيــت 
آ
 ل

ً
الذيــن يرفضــون تلــك الحقيقــة كرهــا

. ويســتثمر الشــاعر الموقــف فيســوق الحقائــق 

المهــدي  اإلمــام  عــن  تحدثــت  التــي  خبــار 
أ
وال

ويعرفــه  عــام  فــي كل  يحــج  وانــه  غيبتــه  وعــن 

البيــت الحــرام ولكــن اعيــن النــاس لتــراه .

عيــن النــــاس غائـــبكما غــاب بيــن 
أ
 ولكنــه عــن ا

س والخضــر
أ
النــاس اليــا

فــكار 
أ
ا ليدحــظ  الحقائــق  يســوق  الباغــي  ان 

صاحــب البغداديــة وان غيبــة اإلمــام لــم تكــن 

ولــى وانمــا توجــد غيبــات ســابقة لهــا ومشــابهة 
أ
ال

مثــل غيبــة الخضــر )عليــه الســام( . وان مــن 

صحــاب الغــي 
أ
يشــكك بالظهــور ســيكون مــن ا

. والخســران 

ختام القصيدة :

النصيحــة  الباغــي  قــدم  القصيــدة  ختــام  وفــي 

البغداديــة  صاحــب  مثــال 
أ
ا مــن  للمرتابيــن 

ن 
أ
ل مــور 

أ
ال وتمحيــص  الرشــاد  الــى  بالعــودة 

لة فكريــة عميقــة غائــرة فــي 
أ
لة الغيبــة مســا

أ
مســا

: الخســران  يجنــي  يشــكك  مــن  وان  التاريــخ 

 تهــت فــي ظلماتــه وليرتضيــه 
ً
 فــــدع عنــك وهمــا

العبــد كا ول الحـــر

 وان شئت تقريب المدى فلربمــــايكّل بميدان 

الجياد بك الفكــــر

مــن  يستشــف  المتفحــص  النقــدي  القــارئ  ان 

فيهــا  الشــعري  الخيــال  ان  القصيــدة  هــذه 

انشــغل  الشــاعر  ن 
أ
ل والســبب   ، محــدود 

فــكار الموجــودة فــي كـتــب 
أ
بســوق الحقائــق وال

راء صاحــب البغداديــة 
آ
التــراث العربــي لدحــض ا

فكانــت المفارقــة الشــعرية ضعيفــة علــى الرغــم 
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مــن توافــر مضــادات كـثيــرة فــي القصيدة وكانت 

حيــان 
أ
 مــن البنــاء الشــعري فــي بعــض ال

ً
جــزءا

مثــل الســهل والوعــر والحســن والقبــح والســر 

والخســارة. والربــح  والجهــر 

جانــب  البغداديــة  القصيــدة  صاحــب  ان 

فــكاره 
أ
ا فــي  اخفــق  لــذا   

ً
عدائيــا وكان  الحقيقــة 

يدعــي  كمــا  انتابتــه  التــي  الشــكوك  وان  كلهــا 

مختلقــة ويريــد مخالفــة الحقائــق مــن اجــل ان 

:  
ً
قائــا الباغــي  يخاطبــه  حيــث  يعــرف 

وان كنــت فــي ريــب لطــول بقائــــه فهــل رابــك 

الخضــر والصالــح  الدجــال 

الدجــال  حقيقــة  الباغــي  ســاق  الختــام  وفــي 

والخضــر كــي يرفــع الريبــة مــن نفــس صاحــب 

تلــك  مــن   
ً
مرتابــا يكــن  لــم  الــذي  البغداديــة 

البيــت  ل 
آ
ل  

ً
معاديــا  

ً
ناصبــا كان  بــل  الحقائــق 

واحتجاجاتــه  الباغــي  ردود  ان  عــن   
ً
فضــا

:  
ً
قائــا الســنة  هــل 

أ
ا كـتــب  مــن  كانــت 

فكــم فــي )ينابيــع المــودة( منهــــــلنمير بــه يشــفى 

لوارده الصــــدر

وفــي غيــره كــم مــن حديــث مسلســــلبه يفطــن 

الغــر ويســتبصر  الســاهي 

عامكــم مثــل قولنــــابه عــارف 
أ
وكــم قائــل مــن ا

بحــر وذو خبــرة حبـــُر

ان ســوق الحقائــق والحجتــاج بعناويــن كـتــب 

الشــعري  الفــن  عــن  القصيــدة  ابعــد  عديــدة 

صبحــت تقريريــة والســبب 
أ
الغنائــي )البــوح( وا

وان  القصيــدة  موضــوع  طبيعــة  ذلــك  فــي 

المناقضــة تتطلــب إيــراد هكــذا حقائــق دامغــة .

ونفــس  لغــوي  خزيــن  عــن  القصيــدة  كشــفت 

شــعري يتمتــع بــه الباغــي وان هــذه القصيــدة 

الحديــث  العربــي  الشــعر  فــي  المطــولت  مــن 

اســتعراض  فــي  الشــاعر  تسلســل  التــي 

ان  مــن  الرغــم  علــى  فيهــا  عديــدة  موضوعــات 

علــى  المهيمــن  والموضــوع  الرئيــس  الهــدف 

ان  ال  )عــج(  المهــدي  اإلمــام  هــو  حــداث 
أ
ال

ابتعــد  وقــد  ذلــك  تطلــب  للموضــوع  التمهيــد 

الشــاعر عــن التوتــر او النفعــال فــي الــرد فــكان 

ونســتنتج  فــي موضوعــه   
ً
متبصــرا  

ً
هــادائ  

ً
عالمــا

الــذي  الثقافــي  العمــق  القصيــدة  قــراءة  مــن 

دبيــات 
أ
يتمتــع بــه الباغــي وســعة اإلطــاع علــى ا

الفقــه والتاريــخ والشــعر العربييــن ومــن القــراءة 

بلــغ  الــواردة فيهــا وقــد  للكـتــب  نقــدم إحصــاء 

المذاهــب  مــن  لعلمــاء   
ً
كـتابــا مــن )20(  كـثــر 

أ
ا

اإلســامية المختلفــة وهــذا توكيــد ان الباغــي 

بثقافــة  وتســلح  اإلســامي  التــراث  علــى  اطلــع 

 بوجــه ذلــك 
ً
فكريــة رائعــة جعلتــه يقــف شــامخا

نبيــاء كـثــر كانــت 
أ
الناصبــي وحاججــه بغيبــات ل

لــه( 
آ
خرهــا غيبــة المصطفــى )صلــى هللا عليــه وا

آ
ا

فــي الغــار وكيــف حفظــه هللا ســبحانه وتعالــى 

 عــن ان الشــاعر اســتخدام المنطــق فــي 
ً
فضــا

المناقضــة وقــد جانــب صاحــب البغداديــة قــول 

 هدفه 
ً
ي الشاعرة ، وكان انفعاليا

أ
الجبر وهو را

صيــل .
أ
العــداء ومهاجمــة اإلســام المحمــدي ال

ان الشــاعر الباغــي امســك بخيــوط الموضــوع 
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ً
 لــذا جــاء احتجاجــه موثقــا

ً
وقــد اســتوعبه تمامــا

. 
ً
 منطقيــا

ً
 ترتيبــا

ً
مرتبــا

هوامش البحث ومصادره
الســيد   ، الشــرف  النجــف  تــراث  مجلــة  تحريــر  كلمــة  )ـ 

2009م.  ، ص)   ، ول 
أ
ال العــدد   ، البــدري  ســامي 

2ـ قصيــدة فــي الحجــة المنتظــر )عــج( ، الســيد علــي عبــاس 

ول ، 
أ
شــرف ، العــدد ال

أ
عرجــي ، مجلــة تــراث النجــف ال

أ
ال

ص38) .

3ـ نفسه ، ص2)) . 

)ـ نفسه ، ص0)) .

بي فراس الحمداني .
أ
)ـ ديوان ا

ي ان 
أ
)ـ ورد البيــت اذ والصحيــح اذا كــي يســتقيم الــوزن ا

فــي  وردت  العروضيــة  العلــة  وهــذه   
ً
مخمــورا جــاء  البيــت 

الشــعر القديــم ولــم يســتخدمها الشــاعر الحديــث لــذا ثبتهــا 

. )اذا( 

)ـ قصيدة في الحجة ، ص2)) .

8ـ ينظر نفسه ، ص3)) .
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:ـ تقريــر عــن مشــاركة وفــد مجلــس النــواب 
ً
اول

22)لاتحــاد  الــدورة  عمــال 
أ
ا فــي  العراقــي 

الصلــة  ذات  والجتماعــات  الدولــي  البرلمانــي 

والمنعقــد فــي بانكــوك / تايلنــد للفتــرة )3/2-

 20(0  (/(

المقدمة : نبذة عن التحاد البرلماني الدولي 

 التحــاد البرلمانــي الدولــي هــو المنظمــة الدولية 

التي تضم برلمانات دول ذات سيادة . ويعتبر 

هــذه،  بصفتــه  الدولــي،  البرلمانــي  التحــاد 

المنظمــة الوحيــدة التــي تمثــل الفــرع التشــريعي 

علــى الصعيــد العالمــي. ويبلــغ عــدد البرلمانــات 

الوطنيــة الممثلــة فــي التحــاد البرلمانــي الدولــي 

.
ً
فــي الوقــت الحاضــر اكـثــر مــن0)) برلمانــا

الموضحــة  الدولــي  البرلمانــي  التحــاد  ومهمــة 

ولــى مــن لوائحــه الداخليــة تتمثــل 
أ
فــي المــادة ال

فــي العمــل علــى تحقيــق الســام والتعــاون بيــن 

النيابيــة.  المؤسســات  تعزيــز  وعلــى  الشــعوب 

النطــاق،  واســعة  المهمــة  هــذه  إطــار  وفــي 

دعــم  علــى  الدولــي  البرلمانــي  التحــاد  يعمــل 

نحــاء 
أ
ا جميــع  فــي  البرلمانيــة  الديمقراطيــة 

البرلمانــي  التحــاد  نشــاط  ويتمحــور  العالــم. 

نصــف  مؤتمريــن  حــول  الســنوي  الدولــي 

البرلمانييــن  مــات  يجتمــع خالهمــا  ســنويين 

تواجههــا  التــي  الكبــرى  التحديــات  لمناقشــة 

المجموعــة الدوليــة. ويعبــر ممثلــو البرلمانــات 

ن مختلــف 
أ
بشــا البرلمانــات  ي 

أ
را عــن  عضــاء 

أ
ال

قــرارات.  علــى شــكل  الســاعة وذلــك  مواضيــع 

قبــل  قــد نظمــت  ن هــذه الجتماعــات 
أ
ا ورغــم 

المؤسســات  هــذه  إنشــاء  مــن  عديــدة  عقــود 

ول 
أ
ال المؤتمــر  عقــد  تــم   - طــراف 

أ
ال متعــددة 

 
ً
فــي باريــس عــام 889) - فقــد اكـتســبت مؤخــرا

منظمــة  قيــام  يفســر  مــا  وهــذا   .
ً
جديــدا  

ً
بعــدا

التحــاد  بمنــح  عــام،  منــذ  المتحــدة،  مــم 
أ
ال

إلــى  ومنحــه  مراقــب  صفــة  الدولــي  البرلمانــي 

 يتمثــل فــي تعميــم 
ً
 اســتثنائيا

ً
جانــب ذلــك حقــا
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ثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة لمنظمــة 
أ
وثائـقــه ا

مــم المتحــدة. ويعــد هــذا القــرار بالنســبة إلــى 
أ
ال

فــي   
ً
مهمــا  

ً
منعطفــا الدولــي  البرلمانــي  التحــاد 

بعــد  إعطــاء  جــل 
أ
ا مــن  يباشــرها  التــي  الحملــة 

المتحــدة. مــم 
أ
ال منظمــة  شــغال 

أ
ل برلمانــي 

لوجدنــا  الماضــي  القــرن  إلــى  نظرنــا  وإذا 

قــد  الدولــي  البرلمانــي  التحــاد  مؤتمــري  ن 
أ
ا

البرلمانيــة.  للديبلوماســية  كإطــار  اســتخدما 

 
ً
نشــاطا تعــد  التــي  البرلمانيــة  والدبلوماســية 

 بحكــم طبيعتهــا يصعــب تقييــم جدارتهــا. 
ً
ســريا

ويكـفــي القــول إن البرلمانييــن قــد تمكنــوا عــن 

طريــق التفــاوض فــي مــرات عديــدة مــن إيجــاد 

الحلــول الازمــة للمشــاكل القائمــة عنــد وجــود 

زق. 
أ
العاقــات بيــن الســلطات التنفيذيــة فــي مــا

 مــا اتســمت هــذه الحلــول ببعــد النظــر 
ً
وكـثيــرا

الحكومــات  تتوقعــه  كانــت  ممــا  وبالبتــكار 

. نفســها

 وقد شهد التاريخ الحديث هجمات عنيفة ضد 

المناهضــون  التــي شــنها  النيابيــة  المؤسســات 

نــه ينبغــي فــي 
أ
للبرلمانــات. وتجــدر اإلشــارة إلــى ا

ي نظــام ديمقراطــي اعتبــار الوليــة البرلمانيــة 
أ
ا

مــر مقــدس. ومــع ذلــك، مــازال العديــد مــن 
أ
كا

ينبغــي  التــي  التعبيــر  حريــة  يخشــى  البلــدان 

توفيرهــا فــي النقاشــات التــي تجــري فــي الغــرف 

 
ً
حيانا

أ
النيابيــة. ول يــزال البرلمانيــون يضطرون ا

العمــل  إطــار  الدفــاع عــن حقوقهــم. وفــي  إلــى 

الــذي يقــوم بــه التحــاد البرلمانــي الدولــي بغيــة 

عنهــا،  والدفــاع  النيابيــة  المؤسســات  تنشــيط 

تقــوم لجنــة التحــاد البرلمانــي الدولــي المعنيــة 

بحقــوق اإلنســان الخاصــة بالبرلمانييــن بالنظــر 

فــي قضايــا انتهــاك حقــوق البرلمانييــن، وهــذه 

العتــداءات  جميــع  تشــمل  قــد  النتهــاكات 

الممكنــة، منهــا اإللغــاء غيــر الشــرعي للوليــة 

و حتــى القتــل.
أ
البرلمانيــة ا

الدفــاع  برامــج  تعالــج كل  الحــظ، ل  ولحســن 

التحــاد  ينفذهــا  التــي  الديمقراطيــة  عــن 

هــذا  مثــل  مــن  مواضيــع  الدولــي  البرلمانــي 

يعمــل  الدولــي  البرلمانــي  فالتحــاد  القبيــل. 

حديثــة  البرلمانــات  مســاعدة  علــى  بنشــاط 

العهــد. وهــذا النــوع مــن المســاعدة الملموســة 

عضــاء إلدارة 
أ
واليوميــة المقدمــة للبرلمانــات ال

نشــطة التــي يشــكر 
أ
البرلمانــات يمثــل إحــدى ال

عليهــا التحــاد البرلمانــي الدولــي بصفــة خاصــة. 

ن عــدد البرلمانــات التــي تســتفيد مــن 
آ
ويبلــغ ال

يقدمهــا  التــي  الفنيــة  المســاعدة  هــذه  مشــاريع 

.
ً
برلمانــا  (2 نحــو  الدولــي  البرلمانــي  التحــاد 

التحــاد  يســتند  التــي  الكبــرى  المفاهيــم  ومــن 

هنــاك  نشــاطه،  فــي  إليهــا  الدولــي  البرلمانــي 

إلــى  اإلصغــاء  بوجــوب  يقضــي  الــذي  المفهــوم 

المنظمــات  فــي  الوطنيــة  البرلمانــات  صــوت 

طــراف لكــي تتخــذ هــذه المنظمــات 
أ
متعــددة ال

انشــغالت  تعكــس  ديمقراطيــة  قــرارات 

علــى  ن 
أ
ا يعنــي  العاديين.وهــذا  المواطنيــن 

فــي  ملمــوس  بشــكل  تؤثــر  ن 
أ
ا البرلمانــات 
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السياســات الحكوميــة التــي لها انعكاســات على 

هــذه النشــغالت. وباإلشــارة إلــى مــا ســبق ذكــره 

ن العاقــات القائمــة بيــن التحــاد البرلماني 
أ
بشــا

مــم المتحــدة، يجــب الذكــر 
أ
الدولــي ومنظمــة ال

عضــاء التحــاد البرلمانــي الدولــي يدركــون 
أ
ن ا

أ
بــا

 علــى منظمــات 
ً
يضــا

أ
ن هــذا المفهــوم ينطبــق ا

أ
بــا

خــرى منهــا منظمــة التجــارة العالميــة التــي تؤثــر 
أ
ا

والتجــارة  العولمــة  ميــدان  فــي  كبيــر  بشــكل 

طــراف.
أ
ال متعــددة 

مــن   
ً
انطاقــا  ، الدولــي  البرلمانــي  التحــاد  و 

لجميــع  النــواب  تمثيــل  بضــرورة  اقتناعــه 

 علــى تحســين تمثيــل 
ً
الناخبيــن، يعمــل جاهــدا

فــي  اإلشــارة  وتجــدر  البرلمانــات.  فــي  النســاء 

قليــة 
أ
ال زلــن  مــا  النســاء  ن 

أ
ا إلــى  الصــدد  هــذا 

الشــمالية  البــاد  البرلمانــات إذا اســتثنينا  فــي 

إلــى  وباإلضافــة  خــرى. 
أ
ال البلــدان  وبعــض 

فــي  الموضــوع  هــذا  ن 
أ
بشــا إحصــاءات  تعميــم 

نحــاء العالــم، يعمــل التحــاد البرلمانــي 
أ
جميــع ا

الدولــي علــى إعــداد برامــج نشــطة لعقــد حلقــات 

دراســية واجتماعات ترمي إلى تشــجيع النشــاط 

العالــم. نحــاء 
أ
ا فــي جميــع  للنســاء  السياســي 

التــي  نشــطة 
أ
ال مــن  البعــض  بذكــر  واكـتفاؤنــا 

يقــوم بهــا التحــاد البرلمانــي الدولــي يعــود إلــى 

ن الهــدف مــن هــذه المعلومــات المطروحــة هــو 
أ
ا

عــرض مــا يقــوم بــه التحــاد مــن نشــاط بشــكل 

عــام. وبعــد تدشــين التحــاد البرلمانــي الدولــي 

لمقــره الجديــد المســمى دار البرلمانــات، فــإن 

ن يجــد الجمهــور فــي هــذا المقــر 
أ
مــن المرجــو ا

 لنشــاط برلمانــي فــي قلــب جنيــف 
ً
الجديــد مركــزا

الدوليــة. 

لنتهــاء الــدورة التشــريعية ، وانتظــار تشــكيل 

 20(0 اذار  انتخابــات  بعــد  النــواب  مجلــس 

مجــد 
أ
ا الســيد  مــن  العراقــي  الوفــد  تشــكل   ،

ديــوان  رئيــس  المجيــد  عبــد  الحميــد  عبــد 

والســيد   ، العــام(  )الميــن  النــواب  مجلــس 

مصطفــى محمــد راضــي موظــف لجنــة العاقــات 

الخارجيــة. 

فــي الفتــرة مــا بيــن )3/2-)/)/0)20تنعقــد 

فــي مدينــة بانكــوك عاصمــة تايلنــد اجتماعــات 

المائــة  بعــد  والعشــرين  الثانيــة  الجمعيــة 

الدولــي  البرلمانــي  لاتحــاد   )Assembly(

والثمانيــن  السادســة  الــدورة  واجتماعــات 

 Governing( الحاكــم  للمجلــس  المائــة  بعــد 

هــذه  فــي  وتشــارك  التحــاد.  فــي   )Council

الجتماعــات وفــود برلمانيــة تمثــل البرلمانــات 

الجتماعــات  ويحضــر  التحــاد.  فــي  عضــاء 
أ
ال

بصفة عضو مشــارك ومراقب ممثلو العديد من 

مــم المتحــدة، والمنظمات الدولية 
أ
منظمــات ال

حمــر الدولــي 
أ
خــرى المختصــة كالصليــب ال

أ
ال

والبنــك الدولــي، وممثلــو المنظمــات البرلمانيــة 

البرلمانــي  التحــاد  بينهــا  ومــن  اإلقليميــة، 

اإلفريقــي،  البرلمانــي  والتحــاد  العربــي، 

مريكيــا الاتينيــة، ورابطــة 
أ
ا واتحــاد برلمانــات 

بالفرنســية، والبرلمــان  الناطقيــن  البرلمانييــن 
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. وغيرهــا   … وروبــي 
أ
ال

: : المجموعة العربية 
ً
اول

اهم ما تم مناقشته في الجتماع :

-اســتمع المجتمعــون بدايــة الــى تقريــر ممثــل 

التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  العربيــة  المجموعــه 

الدولــي.  البرلمانــي  تحــاد 
أ
لا

-تــم الحديــث فــي القضايــا ذات البعــد العربــي 

فــي  فلســطين  دولــة  عضويــة  موضــوع  اهمهــا 

التحــاد ، وكذلــك تــم مناقشــة تبنــي المجموعــه 

العربيــة لدفــع اشــتراك الصومــال فــي التحــاد 

الــدورة  فــي  قطعــت  التــي  عضويتــه  تعــاد  كــي 

الســابقة فــي جنيــف لعــدم دفعــه الشــتراكات 

الــى التحــاد ، وقــررت الوفــود مفاتحــة الجهــات 

حســم  اجــل  مــن  بلدانهــم  فــي  المســؤولة 

الصومــال. طــرد  اجــراءات  وايقــاف  الموضــوع 

قــررت الوفــود العربيــة دراســة موضــوع اعــادة 

بموجــب  الدولــي  البرلمانــي  التحــاد  ســيس 
أ
تا

المــم  مؤسســات  مــن  جــزء  ويكــون  اتفاقيــة 

الموضــوع  هــذا  طــرح  تــم  حيــث   ، المتحــدة 

مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد فــي هــذه 

هــذا  علــى  التصويــت  يتــم  ان  علــى   ، الــدورة 

فــي  جنيــف  فــي   (23 الــدورة  فــي  المقتــرح 

اكـتوبــر 0)20 . وقــررت وفــود الــدول العربيــة 

العامــة  المانــة  الموضوعوابــاغ  دراســة 

لاتحــاد البرلمانــي العربــي خــال مــدة اقصاهــا 

اعطــاء  ضــرورة  علــى  متفقيــن   .20(0/(/20

وقــت اضافــي لمناقشــة الجوانــب القانونيــة فــي 
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المشــروع خاصــة فــي مــا يتعلــق بالتصديــق علــى 

التفاقيــة ، وتوضيــح المســؤوليات السياســية 

عنــد  عضــاء 
أ
ال للــدول  والماليــة  والدبلوماســية 

البرلمانــات  وتشــاور  لاتفاقيــة.  انضمامهــا 

فــي  الخارجيــة  وزارة  مســؤولي  مــع  عضــاء 
أ
ال

التفاقيــة مشــروع  بخصــوص  بلدانهــم 

:ـ اجتمــاع مــع الوكالــة المريكيــة للتنميــة 
ً
ثانيــا

الدوليــة . 

بدعــوى مــن الســيد امجــد عبــد الحميــد رئيــس 

لمنــاء 
أ
ا وبحضــور   ، النــواب  مجلــس  ديــوان 

وزيمبابــوي  افغانســتان  لــدول  العاميــن 
وبحضــور   ، واســتونيا  وزامبيــا  ومنونتينيغــرو 

الدوليــة  للتنميــة  المريكيــة  الوكالــة  ممثلــي 

وممثليــن عــن التحــاد البرلمانــي الدولــي ، عقــد 

اجتمــاع تحــت عنــوان )التعــاون بيــن البلــدان 

تــم فــي هــذا  التــي تعانــي مــن الصــراع( حيــث 

عــن  الــدول  هــذه  ممثلــي  تقديــم  الجتمــاع 

التجربــة فــي بلدانهــم فــي مــا يتعلــق بالحــروب 

واثارهــا وكيفيــة التخلــص مــن تبعاتهــا وتطويــر 

اليــة  ســيس 
أ
وتا وناجحــة  كـفــوءة  اداريــة  بنــى 

للتواصــل بيــن ممثلــي هــذه البلــدان مســتقبا. 
وتحــدث الســادة المجتمعيــن عــن كيفيــة تجــاوز 

ازمــات بلدانهــم التــي نجمــت عــن هــذه الزمــات 

، وكيفيــة تجــاوز خــط الفقــر فــي تلــك البلــدان ، 

ومــا هــي التصــورات التــي تنهــض بالواقــع بصــورة 

عامــة . 

:ـ الدورة 186 للمجلس الحاكم
ً
ثالثا

القــى الســيد رئيــس التحــاد البرلمانــي الدولــي 

كلمــة ترحيــب وافتتــاح للــدورة )8) للمجلــس 

الحاكــم.

ثــم القــى وفــد غينيــا الجديــدة كلمتــه التــي اهــم 

مــا جــاء فيهــا :

 . جميعــا  اقتصادياتنــا  تعزيــز  الــى  -الحاجــة 

ساسي في سن التشريعات 
أ
وبرلماناتنا لها دور ا

الوطنيــة .

-امتنــان شــعب غينيــا لموافقتكــم علــى اعــادة 

انتســابنا الــى التحــاد .

-نقــدر الجهــد المتواصــل لشــرح مفهــوم الحكــم 

الرشــيد . 

ثــم تمــت الموافقــة ايضــا علــى اعــادة انتســاب 

والبرلمــان  بيســاو  وغينيــا  وسيشــل  مــاوي 

. التحــاد  الــى  العربــي  النتقالــي 

للــدورة  العمــال  جــدول  مناقشــة  ايضــا  وتــم 

الطارئــة البنــود  لســيما   (22

الدائمــة  للجــان  المناقشــة  مواضيــع  :ـ 
ً
رابعــا

. الثــالث 

)- اللجنة الدائمة الولى : لجنة المن والسلم 

الدوليين

كان محــور اجتمــاع اللجنــة حــول العنوان التي 

)) التعــاون وتشــارك المســؤوليات فــي الصــراع 
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العالمــي ضــد الجريمــة المنظمــة ، لســيما عبــور 

 ، مشــروع  الغيــر  الســاح  وبيــع   ، المخــدرات 

التجــار بالبشــر والرهــاب العابــر للحــدود .

2- اللجنــة الدائمــة الثانيــة :التنميــة المســتدامة 

والتمويــل والتجــارة .

كان محــور اجتماعــات اللجنــة يتمحــور حــول 

تنميــة  فــي  البرلمانــات  ))دور  التــي  العنــوان 

جنــب  الــى  جنبــا  والتعــاون  جنوب-جنــوب 

.  )) اللفيــة  تنميــة  اهــداف  تحقيــق  لجــل 

الديمقراطيــة   : الثالثــة  الدائمــة  اللجنــة   -3

. النســان  وحقــوق 

كان محــور اجتماعــات اللجنــة يتمحــور حــول 

العنــوان التــي ))مشــاركة الشــباب فــي العمليــة 

الديمقراطيــة ((.

:ـ بعــض مناقشــات الجمعيــة العامــة 
ً
خامســا

تحــاد .
أ
لال

فــي  البرلمانــات  دور  حــول  عامــة  )-مناقشــة 

. الطفــل  حقــوق  اتفاقيــات  تلبيــة 

لاتحــاد   (22 الجمعيــة  اعمــال  هامــش  علــى 

البرلمانــي الدولــي . عقــد اجتمــاع عــام تــم فيــه 

مناقشــة حقــوق الطفــل . وقــد شــهد الجتمــاع 

مداخــات وكلمــات بعــض وفــود الدول ، وفيما 

يلــي جانــب مــن اهــم مــا دار فــي الجتمــاع:

مــن الضــروري تعزيــز   : •كلمــة وفــد البحريــن 

التشــريع  مــن خــال  الطفــل  وحمايــة حقــوق 
الضــروري  ومــن  الموازنــة.  واقــرار  والمراقبــة 

حمايــة الطفــل مــن انتهــاك حقوقهــم . بالنســبة 

للبحريــن فــان احتــرام حقوق الطفل مصانه في 

الدســتور وفــي الحقــوق والقوانيــن . مــن المهــم 

تضميــن التفاقيــة فــي المناهــج المدرســية مــن 

جــل التعريــف بهــا . 
أ
ا

•كلمــة وفــد فلســطين : نريدكــم ان تتصــوروا 

قــد  اذ   ، الفلســطيني  الطفــل  معانــاة  حجــم 

صابــة او اصابــة احــد والديــه جــراء 
أ
يتعــرض لا

العدوان السرائيلي . ان الحصار ادى الى حالة 

دى بالطفــل الــى البحــث عــن 
أ
فقــر رهيبــة ، ممــا ا

ثــر الطفــل فــي بادنــا وتراجــع 
أ
ســود . تا

أ
عمــل ا

تعليمــه بســبب الحصــار . فالجنــدي الســرائيلي 

ذن او يمنــع للطفــل الفلســطيني مــن الذهــاب 
أ
يــا

الــى المدرســة . 

حجــم  تعلمــون   : ســيراليون  وفــد  •كلمــة 

المارالــذي ســببته الحــرب فــي ســيراليون . نحــن 

مــع التفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق الطفــل 

. النــاث  ختــان  ضــد  ونحــن   ، والمــراة 

لنــا  يكــون  ان  يجــب   : المــارات  وفــد  •كلمــة 

باعتبارنــا برلمانييــن منهــاج عمــل ، منهــا حضــر 

ووضــع   ، الطفــل  ضــد  العنــف  اعمــال  كل 
قانــون دولــي لحمايــة الطفــال . ومــن الضــروري 

باعتبــار ان صوتهــم  طفــال 
أ
ال ضمــان مشــاركة 

كلــه عقــل ومنطقيــة .

2- مناقشة عامة حول المياه .

القى د . فيرابات من المعهد الدولي للمحيطات 
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كلمــة اهــم مــا جــاء فيهــا : )) الحديــث عــن دور 

المعهد في ادارة المحيطات والنهوض بالحكم 
دور  علــى  واكــد  بهــا  يتعلــع  مــا  فــي  الســديد 

التحــاد البرلمانــي الدولــي فــي تعميــم الــدورات 

التدريبيــة حــةل هــذا الموضــوع وكيــف يمكــن 

ان تتعــاون المؤسســات فــي هــذا المجــال (( . 

حديــث الســيد ريفيولــي نائــب اللجنــة الدوليــة 

لشــؤون المحيطــات فــي اليونســكو اهــم مــا جــاء 

فيــه :

عــدة  مــن  الموضــوع  مــع  نتعامــل  ان  لبــد   ((

وجــه . للمحيــط قيمــة حيويــة 
أ
اختصاصــات وا

فــي حيــاة البشــر والتنميــة ، ولبــد مــن الوصول 

زاد   . المحيطــات  لمواجهــة  متوازيــة  لصكــوك 

هميــة وجــود محيــط حكــم 
أ
وعــي الحكومــات با

مــور 
أ
للمحيــط . هنــاك اتفاقيــة المــم المتحــدة ل

وهــي   ON CLOSE ســم 
أ
با تعــرف  البحــار 

تنتهــي  ان  لبــد   . المفعــول  ســارية  تــزال  مــا 

يكــون  ان  لبــد   . الطبيعــه  علــى  العتــداءات 

حــول  الوطنيــة  للمعلومــات  تبــادل  هنــاك 

موضــوع الميــاه . للبرتغــال اســتراتيجية وطنيــة 

مــع  نتعــاون  الســياق  هــذا  وعلــى   . للمحيــط 

. وربــي 
أ
ال التحــاد  فــي  شــركاءنا 

القانــون  واحتــرام  ترقيــة  لجنــة  :ـ 
ً
سادســا

. والنســاني  الدولــي 

فــي اطــار اعمــال الــدورة 22) لاتحاد البرلماني 

الدولــي ، عقــدت لجنــة ترقيــة واحتــرام القانــون 

رئيســها  بحضــور  اجتمــاع  والنســاني  الدولــي 

ونائبــه واعضاءهــا . وتــم مناقشــة البنــود التيــة 

ضمــن جــدول اعمالهــا : 

)-تبني اجندة الجتماع .

2-الشخاص المفقودين .

3-حماية الاجئين ومن هم با جنسية .

)-الشخاص المهجرين داخليا .

)-الذخائر العنقودية .

تســجيل  ضمــان  فــي  البرلمانــات  )-دور 

. حديثــا  المولوديــن 

)-وظائـف اللجنة .

8-تقرير الى المجلس الحاكم .

خرى .
أ
9-اعمال ا

تي :
أ
اما اهم ما جاء من نقاش فكما يا

•كلمة الســيد فاركاس عضو اللجنة: ان مجمل 

عددهــم  يبلــغ  العالــم  فــي  داخليــا  النازحيــن 

الســودان  فــي  معظمهــم  شــخص  مليــون   2(

والصومــال والعــراق واوغنــدا . ومــا مــن ســقف 

وقــع   . داخليــا  المهجريــن  حــول  ملــزم  وحيــد 

التحــاد الفريقــي اتفاقــا حــول النازحيــن داخليا 

تحــاد وقــع عليــه )2 
أ
خــال مؤتمــر اوغنــدا لا

الفريقيــة وهــذا  القــارة  لــكل  ملــزم  دولــة وهــو 

مــر مشــجع للغايــة .
أ
ا

فــي  الخــرى  البنــود  حــول  نقــاش  ودار  •كمــا 

اعــاه . ممــا يجــدر بالذكــر ان هــذه الجنــدة هــي 

لكــن   ، الســابقة  الــدورات  فــي  كانــت  نفســها 
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اخــر  وفــق   ، مســتمر  بشــكل  تحديثهــا  يتــم 

 . المســتجدات 

مــن الجديــر بالذكــر ان الشــيخ د.همــام حمــودي 

عضــو  هــو  الخارجيــة  العاقــات  لجنــة  رئيــس 

عــن العــراق فــي هــذه اللجنــة ، ولكــن بســبب 

النتخابــات فانــه لــم يشــارك فــي هــذا الجتمــاع . 

:ـ رابطة المناء العامين للبرلمانات 
ً
سابعا

للبرلمانــات  العاميــن  المنــاء  رابطــة  عقــدت 

اعمــال  ضمــن  جنــب  الــى  جنبــا  اجتماعاتهــا 

 . الدولــي  البرلمانــي  لاتحــاد   (22 الــدورة 

وكانــت انشــطة الرابطــة تتمثــل فــي وضــع اســس 

النواحــي  مــن   ، البرلمانــي  العمــل  تقييــم  و 

الداريــة والتنســيقية ، وتقديــم اوراق العمــل 

شــهدت  حيــث   . بذلــك  الخاصــة  والتقاريــر 

اجتماعــت الرابطــة تقديــم اوراق العمــل التــي 

تناقــش كل منهــا الوضــع فــي برلمــان البلــد الذي 

قدمها ممثله . حيث اشــار الســادة المجتمعون 

فــي اوراقهــم الــى ان قواعــد ســلوك النائــب فــي 

الجلســات ووضــع معاييــر صحيحــه يلتــزم بهــا 

الموظــف فــي البرلمــان هــي امــور تحكــم علــى 

نجــاح وفشــل البرلمــان وبالتالــي تعكــس صورته 

برلمــان  عــام  اميــن  اشــار  .حيــث  الشــارع  فــي 

فرنســا فــي كلمتــه الــى ان اعمــال الشــغب التــي 

قــد تحــدث بيــن العضــاء فــي البرلمــان قــد تؤدي 

الى ان تنســحب الى الشــارع ، اذ ان كل عضو 

فــي البرلمــان هنــاك مــن يدعمــه فــي الشــارع ، 

فكيــف الحــال اذا مــا حــدث تراشــق بالحذيــة 

فــي البرلمــان . انــه امــر يســتدعي المراجعــه . امــا 

اميــن عــام البرلمــان الجزائــري ، اشــار الــى ان 

الحتجاجــات التــي تحــدث فــي برلمانــات العالــم 

قــد تكــون اكـثــر ضــراوة عنــد تشــريع الموازنــة 

واقــرار اللوائــح الماليــة ، وجــزء كبيــر منــه هدفــه 

تبنــي  قبــل   ، التلفزيــون  فــي  النــاس  اســتمالة 

الموازنــة . امــا اللمانــي ، اشــار الــى ان تفاعــل 

صــورة  ونقلهــم  العــام  ووســائل  العــام  ي 
أ
الــرا

مجلــس النــواب هــي امــر مهــم للغايــة . اذ ان 

العمليــة السياســية يجــب ان تمضــي بافضــل 

ــذا فــان وســائل العــام بحاجــة الــى  الســبل . ل

جــزء مــن التنظيــم . 

العــام  الميــن  الحميــد  عبــد  امجــد  الســيد  امــا 

للبرلمــان العراقــي ، فقــد قــدم عرضــا عن طورات 

العمليــة التشــريعية البرلمانيــة فــي العــراق منــذ 

ســي الدولــة العراقيــة ، متضمنــا الحديــث 
أ
بــدء تا

عــن الدســاتير التــي تــم تبنيهــا فــي العراق، وعن 

الحكــم  نظــام  فــي  والتغييــر  النقابــات  ثيــر 
أ
تا

. واشــار  للعــراق  السياســي  النظــام  فــي شــكل 

ايضــا الــى فتــرة مــا بعــد عــام 2003 ، وكيــف 

ان التغييــر ســاهم فــي انشــاء برلمــان فعــال ، 

مشــيرا الــى ان الــدورة البرلمانيــة التــي انتهــت 

قــد شــهدت اقــرار عــدد مــن مشــاريع القوانيــن 

الدوليــة  التفاقيــات  علــى  والمصادقــة  المهمــة 

التــي يحتاجهــا العــراق ، وتحــدث ايضــا عــن مــا 

قدمــه البرلمــان مــن تضحيــات مــن اعضاءه .كما 
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وتحــدث عــن العمليــة السياســية بشــكل موجــز 

. ونتائــج النتخابــات التــي حدثــت فــي الســابع 

واجــاب  كمــا  العــام.  هــذا  مــن  اذار  شــهر  مــن 

الســيد رئيــس الديــوان فــي ختــام حديثــه عــن 

اســئلة واستفســارات الســادة الحضــور المنــاء 

العاميــن للبرلمانــات . 

:ـ عقــد مركــز الشــرق الوســط للدراســات 
ً
 ثانيــا

طاولــة  ورســام( 
أ
)ا تركيــا  فــي  الســتراتيجية 

مســتديرة لتقييــم نتائــج النتخابــات البرلمانيــة 

 20(0 مــارس   ( فــي  جــرت  التــي  العراقيــة 

عقــدت النــدوة قبيــل اعــان نتائــج النتخابــات . 

وتــم النقــاش فــي كيفيــة قــراءة نتائــج النتخابــات 

التجاهــات  هــي  مــا  ؟  ت 
أ
مفاجــا فيهــا  هــل   ،

الرئيســة فــي العــراق ؟ وكيــف ســتتعامل القــوى 

الخاســرين  وكذلــك  ؟  بهــا  الفائــزة  السياســية 

العرقيــة  الديناميكيــات  علــى  ثيرهــا 
أ
تا ومــا   ،

والطائـفيــة ؟ هــل مــن تغييــر فــي التــوازن بيــن 

الســنة والحــزاب الســامية والشــيعيه ؟ ومــا 

ثيــر النتائــج 
أ
هــو موقــف الحــزاب الكرديــة؟ مــا تا

تنظــر  وكيــف  ؟  كركــوك  مدينــة  واقــع  علــة 

الجهــات الفاعلــة ســواء كانــت دوليــة او اقليميــة 

الــى نتائــج العمليــة النتخابيــة؟

المشاركون في الندوة : 

)-د. محمــد شــاهين ، جامعــه غــازي ، قســم 

العاقــات الدوليــة ، منســق الجتمــاع.

2-د. ايهان فيسيل ،جامعه عزت بايسال .

3-د. ســرهات ايركمــان ، مستشــار فــي اورســام 

فــي قســم العاقــات  ايفــران  هــي 
آ
ا مــن جامعــه 

الدوليــة .

ممثــل  و  صحفــي   ، ديلــك  ســليم  )-بهاديــر 

. انقــرة  فــي  العراقيــة  التركمانيــة  الجبهــة 

ورســام 
أ
ا مستشــار   ، كازانــي  هيكــران  )-د. 

. الوســط  الشــرق  لشــؤون 

ورسام .
أ
)-د. حبيب هورموزل ، مستشار في ا

)-بيلغــاي دومــان ، باحــث فــي شــؤون الشــرق 

الوســط .

الفائــزون  هــم  العراقيــة  وقائمــة  المالكــي   -

هــم  كــوران  وحركــة  الشــيعي  والتحالــف   ،

ن  ســرو لخا ا

قــال ســرهات اكريمــان ، المستشــار فــي اورســام 

فــي قســم العاقــات  ايفــران  هــي 
آ
ا مــن جامعــه 

القائمــة  زعيــم  عــاوي  ايــاد  بــان   ، الدوليــة 

فــي  فــي النتخابــات ،  فــاز  مــا  العراقيــة ، هــو 

حيــن ان الئـتــاف الوطنــي الــذي يضــم احزابــا 

شــيعية منوعــه ، قــد خســر بشــكل كبيــر فــي 

النتخابــات ، وان المالكــي كان الســم الكـثــر 

الحــال  هــو  كمــا   ، اللنتخابــات  فــي  نجاحــا 

 . عــاوي  يقودهــا  التــي  العراقيــة  القائمــة  مــع 

فائـتــاف الخيــر حقــق نجاحــا كبيــرا . مضيفــا 

اطرافــا  يضــم  الــذي  الشــيعي  الئـتــاف  بــان 
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الدعــوة-  حــزب  –باســتثناء  اســامية  شــيعيه 

كمــا   . مؤيديهــم  مــن  كبيــرة  اعــدادا  خســروا 

شــار ايركمــان الــى ان الفجــوة بيــن الئـتــاف 
أ
وا

كبــر ممــا 
أ
الوطنــي وائـتــاف دولــة القانــون تبــدو ا

نتوقــع لســيما بعــد حصــول المالكــي علــى هــذا 

العــدد الكبيــر مــن الصــوات مــن بيــن الحــزاب 

الشــيعيه الخــرى . وهــذا يجســد مفهــوم القيــادة 

عــدد  ان  الــى  اضافــة   . الشــيعي  الوســط  بيــن 

تفــوق  المالكــي  عليهــا  التــي حصــل  الصــوات 

التــي حصلــت  الصــوات  عــدد  كبيــر  حــد  الــى 

عليهــا القيــادات الشــيعية الخــرى والتــي كانــت 

متقاربة . ففي انتخابات مجالس المافظات في 

العــام الماضــي ربــح المالكــي فــي 9 محافظــات 

، فــي حيــن انــه فــاز هــذا العــم فــي ) فقــط . 

 هــذا بشــكل صحيــح . 
أ
لكــن ل بــد مــن ان نقــرا

مــن  علــى ))-%20  انــه حصــل  مــن  فبالرغــم 

جــاء  انــه  ال  المحافظــات  فــي  الصــوات  عــدد 

فــي المرتبــة الولــى فــي انتخابــات المحافظــات 

فــي العــام الماضــي ، فــي هــذا العــام كان اقــل 

معــدل اصــوات حصلــت عليهــا قائمتــه كانــت 

),)3% فــي القادســية . مــن هــذا المنطلــق ، 

 . المــام  الــى  قفــزة كبيــرة  المالكــي حقــق  فــان 

ايضــا ان القائمــة العراقيــة حصلــت علــى مقاعــد 

يــدل  صــل 8) ، ممــا 
أ
ا فــي 2) محافظــة مــن 

انتخابيــة  اســتراتيجية  بنيــة  تملــك  انهــا  علــى 

. محكمــة 

عــزت  جامعــه  ،مــن  فيســيل  ايهــان  د.  امــا 

هيكليــة  »ان  قائــا  فتحــدث   ، بايســال 

جمعــت  التــي  العراقــي  الوطنــي  الئـتــاف 

حــزب  باســتثناء  الشــيعيه  الحــزاب  معظــم 

درســت  تكــون  ان  المفتــرض  مــن   ، الدعــوة 

بعنايــة . اذ نرجــح حصــول هــذه القائمــة علــى 

-33  ، القــادم  البرلمــان  فــي  مقعــدا   (8-((

بينمــا يحصــل  للصدرييــن ،  تكــون  منهــا   3(

المجلــس العلــى مــا نســبته 9 مقاعــد . عندئــذ 

المطالبــة  مــن  العلــى  المجلــس  يتمكــن  لــن 

تتقــدم  ســوف   ، لذلــك   . الحكومــة  بتشــكيل 

المجموعــه الصدريــة باعتبارهــا محــورا مهمــا فــي 

جــذب تحالفــات الئـتــاف الوطنــي . ولــو اردنــا 

شــخصيات  فــان   ، النتخابــات  نتائــج  دراســة 

قــد  الفضيلــة  حــزب  او  كالجعفــري  معروفــة 

شــهدوا تراجعــا كبيــرا . ربمــا لــن يحصلــوا علــى 

اكـثــر مــن ) مقاعــد . هــذا يــدل علــى ان المالكــي 

مــن   . الشــيعية  المناطــق  فــي  القــوى  مــا زال 

خــر ، ان تراجــع الئـتــاف الوطنــي ل 
آ
جانــب ا

يعنــي ان ان الطــراف الدينيــة او القريبــة مــن 

الشــيعه ،  ان  بــل   . قوتهــا  تفقــد  ت 
أ
بــدا ايــران 

لهــم  الوطنــي  والتحالــف  المالكــي  فيهــم  بمــا 

مناصــب ســيادية وقــدرات اقتصاديــة كســبوها 

منــذ عــام 2003 . اضافــة الــى اننــا ل نســتطيع 

تقســيم الشــيعه الــى شــيعه لبنــان او العــراق او 

الســعودية او ايــران او اليمــن ، بــل ان الشــيعه 

بشــكل عــام هــم طائـفــة ليمكــن تحديدهــا فــي 

بقعــه معينــة جغرافيــا . بــل ان وجــود العاقــات 
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الطائـفية والسياســية بين شــيعه العراق وايران 

هــي امــر مهــم ، وعلينــا ان ناخــذ بنظــر العتبــار 

ان هــذه العاقــة ســوف تســتمر فــي المســتقبل . 

لكــن بطبيعــه الحــال ، فــان قــوة هــذه العاقــة 

فــي بعــض الحيــان« . تتقلــب 

شــؤون  فــي  الباحــث   ، دومــان  بيلغــاي  امــا 

هنــاك  ان  قائــا »  تحــدث  الوســط ،  الشــرق 

تنافــس شــديد بيــن مفاهيــم القومية/المركزيــة و 

الســامية/التحادية ، وان انتخابــات مجالــس 

المحافظــات فــي العــام الماضــي وانتخابــات هــذا 

العــام قــد شــهدت تفــوق القومية/المركزيــة علــى 

الجماعــت  بعــض  وان  الســامية/التحادية. 

فــي  المشــاركة  عــدم  ت 
أ
ارتــا الســنية  والحــزاب 

انتخابــات )200 وقــررت البقــاء خــارج النظــام 

فــي  ذلــك  عكــس  قــررت  انهــا  ال   ، السياســي 

. انتخابــات 0)20 

 ، للــوزراء  رئيســا  المالكــي  يكــون  ســوف   -

العراقيــة ُتحــل  وســوف 

الحــزب  حــق  مــن  ان  اكريمــان  ســرهات  ذكــر 

الفائــز تشــكيل الحكومــة ، لكــن بســبب تقــارب 

الصوات بين العراقية ودولة القانون ، ســيتم 

بمشــاركة  المالكــي  برائســة  الحكومــة  تشــكيل 

الحــزاب الشــيعيه الخــرى . وســيكون طالبانــي 

رئيســا للجمهوريــة . وســوف يتــم اســتماله 20-

)2 شــخص مــن قائمــة عــاوي الــى جانــب هــذه 

الشــخصيات  اســتبعاد  وســيتم   ، الحكومــة 

الســنية المتشــددة مــن التشــكيل الجديــد .

ورســام 
أ
اما د. حبيب هورموزل ، المستشــار في ا

، يقــول » اذا تبيــن ان والــدة عــاوي ليســت 

الحــق  يفقــد  ســوف  فانــه  عراقيــة،  مواطنــة 

مثبــت  كمــا   . الحكومــة  تشــكيل  مــن  تلقاءيــا 

دســتوريا » كمــا وشــدد بهاديــر ســليم ديلــك ، 

الصحفــي و ممثــل الجبهــة التركمانيــة العراقيــة 

حققــت  العراقيــة  القائمــة  بــان   ، انقــرة  فــي 

نجاحــا كبيــرا وان الســبب وراء تشــكيلها الجيــد 

فــان  ذلــك  مــع   . فيهــا  التحالفــات  هــو طبيعــه 

بالتوازنــات  ثــر 
أ
تا مــا  اذا  يتفــكك  قــد  تشــكيلها 

 
أ
الداخليــة للعــراق ، مضيفــا »ليمكننــا التنبــوا

القــوات  انســحاب  بعــد  الوضــع  الــى  تمامــا 

الجنبيــة مــن العــراق ، ولكنــه قــد يتســبب فــي 

تفــكك العراقيــة ، فرشــاقة عــاوي السياســية 

قــد تســبب رد فعــل مــن قبــل النجيفــي ، لذلــك 

اليــه  ســتؤول  بمــا  توقــع  الســابق لوانــه  فمــن 

فــي  الفــكار  هــذه  ديلــك  شــاركه   « التطــورات 

مــا يتعلــق بعمليــة تشــكيل الحكومــة قائــا » 

ان الحكومــة الجديــدة ســتكون حكومــة وفــاق 

وطنــي ، وســوف تشــمل ممثليــن عــن جميــع 

علــى  الحصــول  مــن  تمكنــت  التــي  المجاميــع 

قــدر مــن الصــوات يؤهلهــا لذلــك ، وســيكون 

التفــاوض  علــى  القــدرة  الكبيــرة  للمجاميــع 

الخارجيــة  وزارات  علــى  الحصــول  اجــل  مــن 

الــوزراء  ورائســة  والدفــاع  والنفــط  والداخليــة 

، وســوف يتــم توزيــع الــوزارات المتبقيــة بيــن 
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 . الخــرى«  الطــراف 

عــزت  جامعــه  ،مــن  فيســيل  ايهــان  د.  امــا 

بايســال اضــاف بالقــول »ان القائمــة العراقيــة 

لكــن  النتخابــات  فــي  كبيــرا  نجاحــا  اكـتبســت 

الخــرى  الئـتافــات  احــزاب  وشــروط  هيكلهــا 

المحتملــة ســوف تجعــل مــن الصعــب بالنســبة 

تشــكيل  عمليــة  فــي  نجاحهــم  اثبــات  لهــم 

بــان صيغــا مختلفــة ربمــا  الحكومــة ، مضيفــا 

مثــل  الطــراف  بعــض  مــن  تبنيهــا  الــى  يصــار 

جــل المشــاركة 
أ
الســتعداد لتقديــم تنــازلت مــن ا

فــي الحكومــة . اذ ان عمليــة تشــكيل الحكومــة 

طراف 
أ
هــي عكليــة تفاوضيــة بحيــث ان جميع ال

بشــان  تنــازلت  لتقديــم  اســتعداد  علــى  تكــون 

سياســتهم . ويخــاف ذلــك ل يمكــن تشــكيل 

اي حكومة ائـتافية . كما وهناك فرص ضئيلة 

معــا  والعراقيــة  القانــون  يتكمــن دولــة  ان  فــي 

ان  بســبب   ، لوحدهــم  تشــكيل حكومــة  فــي 

الناخبيــن الشــيعه لــن يرحبــوا بذلــك معتبرينــه 

فــي حــال حدوثــه ان المالكــي قــد وفــر فرصــة 

لذلــك   ، الحكومــة  فــي  الســنة  لمشــاركة  كبــر 
أ
ا

المالكــي  علــى  ســيتعين   ، ليهــان  والحديــث 

تشــكيل الحكومــة ، وســوف تشــارك الحــزاب 

الشــيعه  وســيواصل  فيهــا  الخــرى  الشــيعيه 

لطبيعــه  ونتيجــة   . الســلطة  علــى  هيمنتهــم 

وديمغرافيــة العــراق ، فــان المجموعــات التــي 

بعــد  تنســحب  ســوف  عــاوي  مــع  تحالفــت 

مــدة معينــة . عنــد النظــر فــي ائـتــاف العراقيــة 

ونتائــج النتخابــات وفــق وجهــة النظــر هــذه ، 

نــرى بوضــوح ان العراقيــة هــي قائمــة ســنية ، 

وبعــد التغييــر الــذي حصــل منــذ عــام 2003، 

العــرب  عــودة  مــن  والكــرد  الشــيعه  ينزعــج 

الســنة البعثييــن الــى الســلطة ، ولهــذا الســبب 

، فانــه مــن الصعــب للغايــة تشــكيل حكومــة 

تحــت قيــادة العراقيــة التــي معظمهــا مــن العــرب 

الســنة . وبالتالــي فــان تشــكيل حكومــة تضــم 

بعــض الطــراف المنضويــة فــي صفــوف العراقية 

هــو امــر اقــرب للواقــع » .

ورســام 
أ
ا مستشــار   ، كازانــي  هيكــران  د.  امــا 

هنــاك  ان  يقــول   ، الوســط  الشــرق  لشــؤون 

منافســه حاميــة بيــن العراقيــة ودولــة القانــون 

، ولكــن ل احــد مــن الطرفيــن لــه القــدرة مــن 

حيــث عــدد المقاعــد علــى تشــكيل الحكومــة . 

فالمطلــوب لتشــكيلها 3)) صوتــا . لذلــك فــان 

تشــكيل حكومــة ائـتافيــه هــو الحــل النســب 

تجمــع  ائـتافيــة  حكومــة  ان  ويبــدو  فقــط. 

علــى  والكــرد  المالكــي  مــع  الوطنــي  الئـتــاف 

ان يكــون المالكــي رئيســا للــوزراء هــو الصيغــة 

عــاوي ســوف  ن 
أ
بــا ضــاف 

أ
وا  . الكـثــر جــدوى 

ييــد الســنة فــي حــال محاولتــه التحالــف 
أ
يفقــد تا

جــل تشــكيل الحكومــة . 
أ
مــع الكردســتاني مــن ا

بحيــث مــن المحتمــل ان تبقــى قائمــة عــاوي 

فــي المعارضــة ، وســوف تــذوب تدريجيــا فــي 

وقــت قصيــر .

بيلغــاي دومــان ، الباحــث فــي شــؤون الشــرق 
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قائمــة  تبقــى  ان  ارجــح   « يقــول   ، الوســط 

عــاوي فــي المعارضــة » امــا حبيــب هورمــوزل 

امكانيــة  هنــاك  ان  فيقــولن  ســليم  وديليــك 

 ، الحكومــة  فــي  المشــاركة  طــراف 
أ
ال لجميــع 

 ، ذلــك  جانــب  الــى   . المتيــازات  اجــل  مــن 

للنظــام  تســمح  لــن  المتحــدة  الوليــات  فــان 

خــرى ، لســيما فــي 
أ
فــي بغــداد ان ينهــار مــرة ا

فتــرة النســحاب . وقــال ديليــك انــه مــن غيــر 

المحتمــل ان تبقــى العراقيــة موحــدة ، بالرغــم 

 . النتخابــات  فــي  نجاحهــا  مــن 

للســنة  الشــيعية  الغلبيــة  هلستســمح   -

؟ الحكــم  فــي  بمشــاركـتهم 

ريخية 
أ
قدم البروفســور محمد شــاهين حقائق تا

عــن الشــيعه . وقــال بــان الشــيعه كانــوا خــارج 

 ، العباســي   ، المــوي  العصــر  فــي  الســلطة 

العثمانــي وعهــد صــدام حســين ، لــذا ليســت 

لديهــم خبــرة فــي ادارة الحكومــة . مــع ذلــك ، 

تمكنــوا فــي معادلــة التــوازن المعقــد فــي هــذه 

البيئــة الصعبــة . واعتقــد ان بعــض الديناميــات 

فــي  الســنة  لدمــج  اســتعداد  علــى  الخارجيــة 

هــذا النظــام مــن خــال القائمــة العراقيــة مــن 

جــل الحفــاظ علــى تــوازن مســتدام فــي العــراق 
أ
ا

كل  جمــع  فــي  يكمــن  العــراق  فمســتقبل   .

الجماعــات والمجتمعــات علــى منصــة الوطــن و 

القوميــة . ولكننــي شــخصيا اعتقــد ان الشــعيه 

ليســوا على اســتعداد للمشــاركة في الســلطة مع 

الســنة . فجهــود الشــيعه الحاليــة وقوتهــم وثمــرة 

جهودهــم هــي ضمــن اعــادة اعمــار العــراق الــذي 

لــذا   ، المريكيــة  المتحــدة  الوليــات  تدعمــه 

فهــم يعتبــرون مشــاركة الســنة بمثابــة )احتيــال( 

عليهــم .

- ســوف تفقــد المطالبــات الكرديــة فــي كركــوك 

ساســها القانونــي :
أ
ا

كانــت  كركــوك  بــان  اكريمــان  ســرهات  يقــول 

ت فــي النتخابــات . 
آ
واحــدة مــن اكبــر المفاجــا

بحيــث ان المجتمعــات الكرديــة زادت فيهــا فــي 

فــي  اثــرت  الســبع ســنوات الماضيــة ، بحيــث 

تركيبتهــا الســكانية الــى حــد كبيــر. ولكــن بالرغــم 

ان  ال   ، المجــال  هــذا  فــي  الكــرد  جهــود  مــن 

النتيجــة لــم تكــن كمــا هــي متوقعــه . فــكان عــدد 

النــواب الكــرد ) وهــو مســاوي لنســبة تمثيــل 

مدينــة  فــي  الكــرد  فشــل  ان   . تمامــا  العــرب 

كركــوك التــي يســيطروا عليهــا ســوف يلعــب دورا 

حيويــا فــي عمليــة تحديــد وضــع مدينــة كركــوك 

. ان الجبهــة التركمانيــة العراقيــة التــي شــاركت 

فــي النتخابــات مــع القائمــة العراقيــة حصلــت 

علــى ) مقاعــد فــي البرلمــان ، ويقــول كازانــي 

مضيفــا   ، التركمــان  لتوقعــات  مطابقــة  انهــا 

محافظــات  فــي  الســلطة  فقــدوا  الكــرد  بــان 

تعــرف  التــي  لســيما  وكركــوك  الديــن  صــاح 

الســبب  لهــذا   ، عليهــا(  )المتنــازع  بالمناطــق 

كركــوك  حــول  الكرديــة  المطالبــات  فــان   ،
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ساســها القانونــي ، وحــذر كازانــي مــن 
أ
فقــدت ا

كــراد قــد يؤسســوا لنهــج اكـثــر عدوانيــة فــي 
أ
ان ال

كركــوك لهــذا الســبب . 

انظمــام  ان   « قائــا  هورمــوزل  حبيــب  ضــاف 
أ
ا

هــي  العراقيــة  قائمــة  الــى  التركمانيــة  الجبهــة 

صالــح  فــي  تصــب  وهــي   ، صحيحــة  خطــوة 

 .  « عــام  بشــكل  التركمــان 

ايهــان فيســيل ، مــن جامعــه عــزت  يقــول د. 

توفــر  نتائــج النتخابــات ســوف  بايســال ، ان 

قاعــدة سياســية لظهــار الهيــكل الديموغرافــي 

كركــوك  فــي  الوضــع  »ان  وقــال   . كركــوك  فــي 

للنقــاش  المطروحــة  القضايــا  اهــم  مــن  واحــد 

فــي المســتقبل القريــب ، حيــث انهــا قضيــة قــد 

جلت كـثيرا ، واحد المشاكل تتعلق باللوائح 
أ
ا

النتخابيــة )ســجات الناخبيــن( التــي ثار جدل 

حــول تطبيقهــا فــي انتخابــات كركــوك . طبعــا 

مــن المهــم ان ينــص قانــون النتخابــات علــى ان 

نتائــج انتخابــات كركــوك ســوف تحــدد الوضــع 

النتائــج  فــان  ذلــك  مــع   . للمدينــة  المســتقبلي 

وخيــارات  قليــم 
أ
لا الســكانية  التركيبــة  ظهــر 

ٌ
ت

ناخبيــه . فالحــزاب الكرديــة تتلقــى الصــوات 

مــن المناطــق الكرديــة والتركمانيــة ، والحــزاب 

التــي  المناطــق  مــن  الصــوات  تتلقــى  العربيــة 

فنتيجــة  لــذا   . والعــرب  التركمــان  فيهــا  يعيــش 

النتخابــات تعكــس التركيبة الســكانية لكركوك 

بشــكل واضــح . انــا شــخصيا اتوقــع ان تكــون 

هــذه الرقــام المســتخدمة باعتبارهــا مرجعــا فــي 

جميــع المناقشــات حــول مســتقبل كركــوك ، 

التــي  البيانــات  تســتخدم  كل مجموعــه ســوف 

العــام  ي 
أ
الــرا امــام  سياســتها  لتوضــح  تطرحهــا 

العالمــي » . 

- الوضع في الحويجة 

حيــث  مــن  النتخابــات  نتائــج  نقيــم  عندمــا 

ثيرهــا علــى مســتقبل وضــع كركــوك ، يقــول 
أ
تا

 ( المــادة  »ان  الصــدد  هــذا  فــي  هورمــوزل 

نتائــج  ن 
أ
بــا اكــدت  النتخابــات  قانــون  مــن 

النتخابــات فــي كركــوك ســوف لــن تحــدد وضــع 

المدينــة المســتقبلي ، وان الحــزاب الكرديــة 

طالبــت باعــادة حســاب الصــوات فــي كركــوك 

وان المالكــي شــكل لجنــة لهــذا الغــرض . كمــا 

وحــذر هورمــوزل مــن ان الكــراد يريــدون اعــادة 

الحويجــة ،  فــي  النتائــج ، لســيما  فــي  النظــر 

ن 
أ
وفــي حالــة الغــاء نتائــج هــذه المنطقــة ، فــا

نســبة )-) مــن عــدد الممثليــن المتســاوية قــد 

 . تتغيــر 

- يعتمــد التراجــع الكــردي علــى المتغيــرات 

الخارجيــة

نتائــج  حســاب  اعــادة  ثيــر 
أ
تا كازانــي  ناقــش 

النتخابــات علــى العاقــات العربيــة الكرديــة، 

وقــال بــان الســنة فــي العراقيــة يحاولــون انتــزاع 

وقــال   . النظــام  علــى  والكــرد  الشــيعه  هيمنــة 

ايضــا بــاان الخــاف بيــن العــرب والكــرد لــن يتم 
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تســويته بســهوله وان نهــج الوليــات المتحــدة 

وبعــض دول المنطقــة قــد يجبــر الكــراد علــى 

 . التراجــع 

الكردســتاني وكســب  الديمقراطــي  الحــزب   -

الســلطة داخــل الحركــة الكرديــة : 

يقــول فيســل ايهــان ان حركــة كــوران فشــلت 

صــوات كافيــة مــن الكــرد 
أ
فــي الحصــول علــى ا

والموصــل  وبغــداد  وديالــى  كركــوك  مــدن  فــي 

. ان عــدم خوضهــم بحجــة قويــة فــي موضــوع 

المناطــق المتنــازع عليهــا لســيما فــي كركــوك ، 

وضــع البشــمركة ، قضيــة ديالــى ، معارضتهــم 

اســباب  تكــون  قــد  كلهــا   ، الطالبانــي  لرائســة 

ســباب 
أ
ا هنالــك  ان  . مضيفــا  ذلــك  وراء  تقــف 

اخــرى تفســر فشــل حركــة كــوران ، وان ضعــف 

خطابه هو سبب رئيس وراء ذلك ايضا . وعلى 

العكــس مــن ذلــك ، تمكــن الحزب الديمقراطي 

الكردســتاني مــن الحصــول علــى 33-)3 مقعدا 

ربمــا يعتبــر اكـثــر مــن مــا ســوف يحققــه التحــاد 

الوطنــي الكردســتاني وكــوران . هــذا يشــير الــى 

ســوف  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  ان 

يــزداد قــوة داخــل المجتمــع الكــردي . 

فــي  كــوران  حركــة  نجــاح  ان  دومــان  يقــول 

 2009 عــام  فــي  كردســتان  اقليــم  انتخابــات 

ترتبــط بشــكل وثيــق مــع الديناميــات الداخليــة 

فــي ذلــك الوقــت . فقــد قدمــت كــوران الحلــول 

لكنهــم   . للجماهيــر  المناســب  والخطــاب 

فــي  وطنيــة  سياســة  تطويــر  فــي  ينجحــوا  لــم 

انتخابــات 0)20 وبالتالــي فانهــم لــم يحصلــوا 

 . الكــردي  الشــعب  مــن  الكافــي  الدعــم  علــة 

ضغــوط  ان  الــى  اكرمــان  ســرهات  واضــاف 

الكردســتاني  والديمقراطــي  الوطنــي  التحــاد 

ســاهمت   ، والســليمانية  كركــوك  فــي  لســيما 

 . كــوران  حركــة  اضعــاف  فــي 

- لن تجازف ايران بخسارة العراق مجددا :

الدولــة  هــي  تركيــا  ان  شــاهين  محمــد  يقــول 

بالقلــق  تشــعر  التــي ل  المنطقــة  فــي  الوحيــدة 

لكــن   . العــراق  فــي  النتخابــات  نتائــج  ازاء 

بالنتائــج  تقتنــع  لــم  ايــران  فــان  العكــس  علــى 

بعــد  العــراق  فــي  الحكومــة  ان  شــاهين  وذكــر 

فــي  اول حكومــة صديقــة  كانــت  عــام 2003 

ســتبذل  الخيــرة  وان  ايــران  الــى  المنطقــة 

قصــارى جهدهــا مــن اجــل تجنــب فقــدان هــذا 

العــراق مــرة اخــرى . بــل ان العــراق هــو حصــان 

تــرى  ان  تريــد  انهــا   . ليــران  بالنســبة  طــروادة 

الجديــدة  الحكومــة  داخــل  للعناصــر  توافقــا 

المتحــدة  الوليــات  تجــد  وســوف   . ببغــداد 

صعوبــة فــي جعــل المجموعــات الســنية تقتنــع 

بالنظــام  ودمجهــا  الحكومــة  فــي  بالمشــاركة 

 ، العــراق  فــي  الســتقرار  لضمــان  السياســي 

وان نهــج الوليــات المتحــدة هــذا ســوف تتبعــه 

. ايضــا  العربيــة  الــدول 

تريــد  التــي  الصــورة  ان  ســليم  بهاديــر  يقــول 
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بعــد  العــراق  فــي  انشــاءها  المتحــدة  الوليــات 

مــا  عــن  تمامــا  مختلفــة  كانــت   2003 عــام 

لــت اليــه عــام 0)20 ، اذ ادركــت الوليــات 
آ
ا

المتحــدة ان عليهــا ان تكبــح جمــاح طموحــات 

الكــراد عنــد نقطــة معينــة ، ودمــج الســنة فــي 
النظــام ، وان تنظــر فــي موضــوع ايــران وتعــزز 

التوافــق مــع تركيــا مــن اجــل تعزيــز الســتقرار 

فــي العــراق . لذلــك ، فــان نتائــج النتخابــات 

تطلعــات  مــع  وتنســجم  تدعــم  انهــا  تبــدو  ل 

الوليــات المتحــدة لعــراق مــا بعــد عــام 2003 

. اذ ان الوليــات المتحــدة جــاءت بـــ 3) خطــة 

مختلفــة منــذ بــدء الحتــال ، كل واحــدة منهــا 

هــي نســخة منقحــة عــن ســابقتها . وان تقريــر 

بيكر – هاميلتون لعام )200 كان واحدا من 

هــذه الخطــط . وقــال ديليــك بــان خطــة بيكــر 

هاميلتــون لــم تكــن محبــذة مــن قبــل الرئيــس 

لسياســة  سســت 
أ
ا ولكنهــا  فــي حينهــا ،  بــوش 

مضيفــا   . يــام 
أ
ال هــذه  فــي  المتحــدة  الوليــات 

خلفهــا  تتــرك  ان  تريــد  المتحــدة  الوليــات  ان 

بنيــة حكوميــة متماســكة وســوف تهتــم بتوزيــع 

مناصــب مثــل وزارات الداخليــة والدفاع ، وكل 

مــن رائســتي الــوزراء والجمهوريــة . وان ايــران 

لســيما   ، مصالحهــا  لحمايــة  تتدخــل  ســوف 

انهــا ســوف تتدخــل فــي اختيــار وزيــر الداخليــة 

. وان انســحاب القــوات المريكيــة لــن تكــون 

علــة دفعــه واحــدة ، وســوف يبــدا االنســحاب 

اول مــن شــمال العــراق . لســيم ان العاقــات 

تهــيء  ســوف  الوثيقــة  المريكيــة   – الكرديــة 

الرضيــة لتعــاون عســكري محتمــل بينهمــا . 

- سيناريو النقالب العسكري : 

الســيناريو  هــذا  عــن  تحــدث حبيــب هورمــوزل 

ثنــاء النتخابــات . هــذا الســيناريو 
أ
الــذي تــردد ا

الــذي تدعمــه الوليــات المتحــدة والــذي يعيــد 

هيكلــة النظــام العــراق . يقــول هورمــوزل »فــي 

النقــاب  فــي  يفكــر  احــد  يكــن  لــم   ،  (9(8

ولكــن عبــد الكريــم قاســم نفــذه فــي ليلــة واحــدة 

فقط . ول ينبغي علينا ان نتجاهل احتمال ان 

تلجــا الوليــات المتحــدة لفــرض نظــام عســكري 

ســتقرار . 
أ
ســيس ال

أ
باعتبــاره حــا جذريــا لتا

شــاهين  ومحمــد  ســليم  ديلــك  بهاديــر  يقــول 

ان الســيناريو الــذي طرحــه هورمــوزل ليــس مــن 

انــه  بســبب  واقعيــا  غيــر  يكــون  ان  المحتمــل 

كايــران  الخارجيــة  المؤثــرة  القــوى  يرضــي  قــد 

والوليــات المتحــدة ، اذا لــم يجــدوا الوضــاع 

اللعبــة  باســتئناف  يبــدءوا  عندئــذ   ، مائمــه 

 . مجــددا 

ــالندوة الحواريــة للمعهــد العراقــي لحــوار  :ـ
ً
 ثالثا

الفكــر بمناســبة صــدور العــدد الثانــي عشــر مــن 

مجلــة حــوار الفكــر فــي ))/ نيســان / 0)20.

بمناســبة صــدور العــدد الثانــي عشــر مــن مجلــة 

الشــيخ  وبحضــور   ، الفصليــة  الفكــر  حــوار 

مجلــة  علــى  العــام  المشــرف  د.همــام حمــودي 
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حــوار الفكــر ، ونخبــة مــن الســادة المفكريــن 

العراقــي  ن 
أ
الشــا فــي  والمختصيــن  والباحثيــن 

حلقــة  الفكــر  لحــوار  العراقــي  المعهــد  عقــد   ،

حواريــة بتاريــخ )) نيســان الجــاري مــن اجــل 

تكريــم الســادة الكـتــاب فــي هــذا العــدد ، كمــا و 

تــم فيهــا مناقشــة محوريــن ، الول هــو تقييــم 
والمحــور   ، المجلــة  مــن  عشــر  الثانــي  العــدد 

تشــكيل  ملــف  حــول  عامــة  مناقشــة  الثانــي 

العــان عنهــا  بانتظــار  نحــن  التــي  التحالفــات 

 . النتخابــات  بعــد 

 

فــي مــا يتعلــق بالمحــور الول ، تقييــم العــدد 
ابــرز  فكانــت   ، المجلــة  مــن  عشــر  الثانــي 

 : يلــي  كمــا  الماحظــات 

وادخــال  التنويــع  مــن  لمزيــد  الدعــوة   -(

. المجلــة  فــي  الحواريــة  الفكريــة  المواضيــع 

2- وجود بعض الخطاء المطبعية 

كــي   ، للمجلــة  دولــي  رقــم  وضــع  ضــرورة   -3

. الباحثيــن  نكســب 

)- جعلها مجلة محكمة .

)- ادخال بحوث علمية واجتماعية .

لكبــر  تصــل  بحيــث  للتوزيــع  اليــة  وضــع   -(

زيــادة  تطلــب  وان   ، المســتفيدين  مــن  عــدد 

. المطبوعــه  النســخ 

)- تفعيل المشاركات النسوية في المجلة .

لوانهــا جميلــة ومناســبة ، 
أ
8-المجلــة انيقــة ، ا

العــداد  وان   ، جــدا  وتطبيقــي  ذكــي  عنوانهــا 

الخيــرة انضــج مــن ســابقاتها . اضافــة الــى ان 
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. مواضيعهــا فكريــة معمقــة 

الوكيــل  الجابــري  جابــر  الســيد  تحــدث  و  كمــا 

الثقافــي  الواقــع  عــن  الثقافــة  لــوزارة  القــدم 

للعــراق ، واشــار الــى ضــرورة النهــوض والرتقــاء 

بهــذا الواقــع ، مشــيرا فــي الوقــت نفســه الــى ان 

الفكــر هــي واحــدة مــن محطــات  مجلــة حــوار 

 . للبلــد  الجتماعــي  بالواقــع  النهــوض 

فقــد   ، الثانــي  بالمحــور  يتعلــق  مــا  فــي  امــا 

عــن  بالحديــث  حمــودي  د.همــام  الشــيخ   
أ
بــدا

المرحلــة السياســية المقبلــة التــي نحــن بحاجــة 

مناســبة  اســتراتيجية  ووضــع  تقييمهــا  الــى 
للتعامــل بهــا ، ملخصــا الموضــوع فــي المحــاور 

: تيــة 
آ
ال

)-النتائــج المتقاربــة للكـتــل السياســية الفائــزة 

، بحيــث ان الجميــع فــاز فــي النتخابــات .

2-لدينــا مشــاكل مــع الفتــرة الســابقة ، كيــف 

نســاهم فــي حلهــا ؟ .

3-مــاذا تعنــي حكومــة الشــراكة الوطنية الفاعلة 

؟ ، وهــل هــي النســب ام وجــود حكومــة قويــة 

ل تعتمــد علــى المحاصصــة ؟. 

)-صاحيــة مجلــس النــواب فــي الرقابــة . بعــد 

) ســنوات مــن الداء الفاشــل ، وســبب هــذا 

الفشــل .

الوزيــر  ومســؤولية   . الــوزارات  ادارة  )-طريقــة 

 . ومحاســبته  اختيــاره  وطــرق 

)-الحديث عن مجلس الخدمة التحادي . 
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)-هــل ان الصاحيــات هــي لمجلــس الــوزراء ام 

لرئيــس الــوزراء ؟ .

 ، القــرار  اتخــاذ  فــي  الشــراكة  الــى  8-الحاجــة 

. المســؤوليات  اداء  فــي  وليــس 

اذ تمحــور النقــاش حــول هــذه النقــاط ، وابــدى 

الســادة الحضــور اراءهــم وتصوراتهــم . 

 وفــي نهايــة اللقــاء ، تــم تقديــم الهدايــا للســادة 

الــذي ســاهموا بمواضيعهــم فــي هــذا العــدد مــن 

واســتعدادهم  رغبتهــم  وابــدوا  كمــا   ، المجلــة 

 ، المســتقبل  فــي  المشــاركات  مــن  لمزيــد 

وتقديــم التصــورات المفيــدة بمــا يســهم بتطويــر 

باقســامها واهدافهــا . المجلــة والُرقــي 
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قراءة في كتب وصلت 
مكتبة المجلة 

إعداد: هيأة التحرير
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)ـ رهــان الديــن والحداثــة فــي »قضايــا إســامية 

معاصــرة«

بغــداد  فــي  الديــن  عــن مركــز دراســات فلســفة 

صــدر العــددان )) و0) مــن المجلــة الفصليــة 

مجلــة  وهــي  معاصــرة«،  إســامية  »قضايــا 

للمســلم  الفكريــة  بالهمــوم  تعنــى  متخصصــة 

س تحريرهــا 
أ
المعاصــر، وصاحــب امتيازهــا ويــرا

الرفاعــي.  الجبــار  عبــد  العراقــي د.  المفكــر 

والحداثــة  الديــن  رهانــات  المجلــة  كرســت 

زوايــا  مــن  تناولــه  تــم  ساســيا، 
أ
ا موضوعــا 

متعــددة،  نظــر  ووجهــات  رؤى  وعبــر  عــدة، 

باعتبــار هــذه الرهانــات متفاعلــة ومتداخلــة مــع 

الحداثــة، التــي باتــت محــوًرا مهمــا فــي مختلــف 

مياديــن الفكــر والمعرفــة والفلســفة. ومــن بــاب 

الحداثــة  فــي  للديــن حضــوره  يكــون  ن 
أ
ا ولــى 

أ
ا

الــذي  التزمــت  عــن  بعيــًدا  ومضمونــا،  شــكا 

مغايــرة  لبوًســا  الديــن  يلبــس  البعــض  جعــل 

لجوهــره. 

فــي هــذا الســياق جــاءت كلمــة التحريــر بعنــوان 

الحداثــة وبعنــوان  م تخليــق 
أ
ا الحداثــة  تدييــن 

الفكــر  فــي  المقنعــة  الســلفية  فرعــي »النزعــات 

العربــي المعاصــر«. ومــن خــال مدخــل ارتكــز 
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ن العاقــة بيــن الديــن والحداثــة والغــرب 
أ
علــى ا

الديــن  بمناقشــة  مــروًرا  ملتبســة  عاقــة  هــي 

العربــي  الفكــر  ســلفية  منظــور  مــن  والحداثــة 

المعاصــر وصــول الــى معالجــة قضيــة الحداثــة 

ومغالطــة ســؤال التخليــق ليخلــص مــن خــال 

ن النزعــة الســلفية فــي الفكــر العربــي 
أ
ذلــك الــى ا

والســامي ســتظل فــي منتهــى حماســتها عائـقــا 

مــن عوائــق التقــدم فــي الفكــر الدينــي وفــي فهــم 

الحداثــة.

 مــع المفكــر 
ً
 بعــد ذلــك حــواًرا فكرًيــا مهمــا

أ
نقــرا

»مــا  عنــوان  تحــت  ريجيــس دوبريــه  الفرنســي 

نحــو  كمــا  فضــل 
أ
ال نحــو  يتجاوزنــا  يوحدنــا 

« ويصــب فــي هــذا الســياق مــن خــال 
أ
الســوا

فــي  الفكريــة  رائــه 
آ
ا بــرز 

أ
ا علــى  الضــوء  تســليط 

وهــو  خويــة«، 
أ
ال »اللحظــة  خيــر 

أ
ال كـتابــه 

كـتــاب يعــد تركيًبــا جديــرا بالعتبــار مــن نتائــج 

بحاثــه الســابقة حــول الُمقــّدس فــي السياســة 
أ
ا

مــل فــي حــدود الديــن المدنــي الخــاص 
أ
ومــن تا

النســان.  بحقــوق 

الحــوار جــاء بتوقيــع فريــد ريــك لينــوار وجنيفيه 

ديــان« 
أ
ســوارز، وتــم نشــره فــي مجلــة »عالــم ال

تبــرز  إذ   2009 العــام  مــن  ذار)مــارس( 
آ
ا فــي 

مــام المنشــغل بمســتقبل مجتمعاتنــا 
أ
ا حقيقــة 

الرائــع  الكـتــاب  هــذا  باهتمــام   
أ
ســيقرا نــه 

أ
ا مــن 

حيانــا، إنمــا المنيــر دائمــا. 
أ
المحــرج ا

إنتاج المعنى:
جــراه حســن عثمان مع الدكـتور 

أ
 حــواًرا ا

أ
كمــا نقــرا

عبــد المجيــد الشــرفي الشــخصية الفكريــة التــي 

كاديمــي 
أ
تجــاوزت بطروحاتهــا البحثيــة مــا هــو ا

الــى هــو معرفــي بعيــًدا عــن اإليديولوجيــا. وقــد 

البحــث  تقاليــد  طــر 
أ
ا بتجــاوزه  الشــرفي  عــرف 

خــال  مــن  تبــرز  حيــث  الجامــدة،  المتداولــة 

ن الديــن منتــج للمعنــى. 
أ
عمالــه فكــرة ا

أ
ا

للدكـتــور  دراســة   
أ
نقــرا »دراســات«  بــاب  وفــي 

رضــوان الســيد يتنــاول فيهــا: مــن اإلصــاح الــى 

النهضــوي  التفكيــر  مواريــث  مصائــر  اإلحيــاء: 

 
أ
نقــرا بكــوش  فاطمــة  ترجمــة  ومــن  اإلســامي. 

وعلمانيــة  حداثــة  عــن  روا  وليفييــه 
أ
ا دراســة 

تســاؤلت  فيهــا  يطــرح  التــي  الدينــي  وعــودة 

الديانــات  بيــن  متبادلــة  اختراقــات  عــن  عــدة 

اإلســامية والمســيحية وغيرهــا ويتواصــل عبــر 

ســاس 
أ
خــر هــي فــي ال

آ
تحــولت مــن ديــن الــى ا

نتيجــة  الــى  ليخلــص  يجــري  مــا  لفهــم  مفتــاح 

ن حــوار / ِصــدام الحضــارات الشــائع 
أ
مفادهــا ا

اليــوم مجــرد وهــم وغيــر منتــج. هــو 

فــي  فيتنــاول  الرفاعــي  الجبــار  الدكـتورعبــد  امــا 

إيــران )800)-  فــي  التحديــث  زمنــة 
أ
ا دراســته 

9)9)( ويقــدم فيهــا اســتقراًء ودراســة وتحليــا 

لتيــارات واتجاهــات ومــدارس ورمــوز اإلصــاح 

والتحديــث فــي إيــران خــال الفتــرة المذكــورة، 

التــي تنتهــي زمنيــا عنــد حــدود الثــورة اإلســامية 

وهــذه   .(9(9 عــام  الخمينــي  اإلمــام  بقيــادة 

الدراســة ل تســتوعب ذلــك كلــه، وإنمــا تحــاول 

الــى  واإلشــارة  التحديــث،  مســار  مواكبــة 
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اتجاهاتــه  هــم 
أ
ا واســتخاص  محطاتــه،  بــرز 

أ
ا

قراءاتــه  مــن  شــيء  علــى  والتعــرف  وتياراتــه، 

مقارباتــه  بعــض  واكـتشــاف  والتــراث  للنــص 

المقــولت والمفاهيــم  للواقــع، والتوقــف عنــد 

رمــوزه.  لــدى  الســائدة  راء 
آ
وال

»قضايــا  مجلــة  مــن  العــدد  دراســات  ويختــم 

إســامية معاصــرة« إبراهيــم العبــادي بدراســته 

الدينيــة  الحريــة  عنــوان  تحــت  جــاءت  التــي 

والصناعــة الفقهيــة التــي مثلــت مراجعــة نقديــة 

بــت المجلــة 
أ
لملــف العــدد 39- 0) وهــو مــا دا

عليــه فــي اعدادهــا الســابقة، التــي يؤكــد الكاتــب 

مهمــة  فكريــة  ملفــات  نجــزت 
أ
ا المجلــة-  نهــا- 

أ
ا

ورائعــة تجــاوزت فيهــا محــذورات كـثيــرة وفتحــت 

يلــج  كــي  اإلســامي  الفكــر  مــام 
أ
ا رحبــة  فاقــا 

آ
ا

فيهــا.  الدخــول  يحــاذر  مناطــق مغلقــة كان 

رهانــات  عــن  بملفــه  العــدد  هــذا  ن 
أ
ا ونعتقــد 

كـثر تجاوًزا للمحذورات 
أ
الدين والحداثة، كان ا

نواعهــا المختلفــة، فضــا عــن الحاجــة الماســة 
أ
با

لــه كموضــوع مركــزي يعــرض حضــوره فــي جميــع 

ســاحات العمــل الدينــي، وفــي المقدمــة منهــا 

الســامي، ل يمكــن الســتغناء عــن مراجعتهــا 

لحساســيتها  تامتيــن،  وعنايــة  بدقــة  وقراءتهــا 

المفرطــة، ل ســيما لــدى الغــرب بــكل اتجاهاتــه 

والفكريــة  والسياســية  والجتماعيــة  الفكريــة 

وغيرهــا.

مريكي في العراق 
أ
2ـ حقيقة الفشل ال

حداث 
أ
 لقراءة ال

ً
علم النفس السياسي منهجا

قراءة: حسين سرمك حسن

هميــة، وهــو محاولــة فــي 
أ
هــذا كـتــاب فــي غايــة ال

مريكــي 
أ
التحليــل النفســي لشــخصية الحاكــم ال

علــي العــراق بــول بريمــر. وهــي محاولــة جســور 

متخصــص  غيــر  شــخص  قبــل  مــن  وعــزوم 

المهــم  ومــن  كاديميــا. 
أ
ا النفســي  بالتحليــل 

ساســية 
أ
ال فيينــا  معلــم  طروحــة 

أ
ا إلــي  اإلشــارة 

والمتمثلــة فــي عــدم اشــتراط كــون المتخصــص 

بالتحليــل النفســي طبيبــا، ولهــذا جــاءت إلــي 

ســماء حققت إنجازات 
أ
حقل التحليل النفســي ا

نــا 
أ
ا مثــل  طبيــا  متخصصــة  تكــن  ولــم  لمعــة 

ويمكننــي  وغيرهمــا.  كايــن  وميانــي  فرويــد 

القــول إن التحليــل النفســي المغضــوب عليــه 

كســب  قــد  العربييــن  والمجتمــع  الثقافــة  فــي 

طاقــة عربيــة كبيــرة ممثلــة فــي عثمــان حمــادي 

مؤلــف هــذا الكـتــاب. وقــد قــام المؤلــف بتوســيع 

وســع 
أ
ا كـتابــا  لتصبــح  البتدائيــة  مخطوطتــه 

)2)) صفحــة(- صــدر عــن دار الكـتــاب العربــي 

الكـتــاب  دار  فــإن  وبالمناســبة   - بغــداد  فــي 

صــدرت كـتــاب بريمــر اللعيــن 
أ
العربــي هــي التــي ا

- ووضــع لــه عنوانــا ثانويــا هــو )رّدا علــي مــا ورد 

فــي كـتــاب بــول بريمر:عــام قضيتــه فــي العــراق(. 

وقــد لخــص الكاتــب المعضلــة المركزيــة التــي 

فــي  المميتــة  خيوطهــا  اشــتباكات  فــك  يبغــي 

مؤلفــه:  بــه  افتتــح  الــذي  »الشــعري«  التعبيــر 
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يحاولــن  ن 
آ
وال شــعبي  جســد  عــوا 

ّ
قط لقــد   (

مبــالة(. وبــا  باســتعجال  خياطتــه 

وهــو مفتتــح يلّخــص الخــراب الشــيطاني الــذي 

بعــد احتالــه  العــراق  فــي  بريمــر  بــول  شــاعه 
أ
ا

وتنصيبــه حاكمــا مدنيــا عليــه. فــي كـتــاب بريمــر 

»عــام قضيتــه فــي العــراق« الضخــم لــن تطالــع 

ســوي صــور المعانــاة الرهيبــة التــي بذلهــا هــذا 

وتخليصــه  العــراق  لتطويــر  الكاوبــوي  فــاق 
أ
ال

مــن محنتــه. لقــد حفــل كـتابــه بـــ »اإلنجــازات« 

الــذي  العراقــي  للشــعب  حققهــا  التــي  الهائلــة 

م 
أ
ا نفســه،  يخــادع  كان  فهــل  بــاده.  احتــل 

مخططــا  ينفــذ  م 
أ
ا العراقــي،  الشــعب  يخــدع 

السياســية  اإلجابــة  إن  مقصــودا؟.  مســبقا 

جــواء 
أ
ا فــي  وتدخلنــا  ناقصــة  ســتكون  الفجــة 

 - العلميــة  اإلجابــة  لكــن  المؤامــرة.  نظريــة 

عوالــم  لنــا  تكشــف  التحليلنفســية-  وتحديــدا 

نهــا تضــع شــخصية صانــع 
أ
زاخــرة فــي مقدمتهــا ا

حــداث. 
أ
و »المنّفــذ« فــي موقعهــا مــن ال

أ
القــرار ا

هنــا لــن »يمــوت« مؤلــف الواقعــة السياســية. 

وســلوكا  »خطابــا«  لنــا  وّفــر  قــد  بريمــر  ن 
أ
ول

المشــار  كـتابــه  عبــر  للتحليــل  قابــا  شــخصيا 

لتقديــم  توفــرت  قــد  كبــري  فرصــة  فــإن  إليــه، 

السياســي  النفــس  علــم  مجــال  فــي  مشــروع 

اســتثمره عثمــان حمــادي ببراعــة. لكــن حمــادي 

وفريــدا  هامــا  تحليليــا  نفســيا  عمــا  يقــدم  لــم 

حســب،  بريمــر  بــول  شــخصية  تحليــل  فــي 

ولكنــه اســتثمر كـتــاب بريمــر كمدخــل مناســب 

لتحليــل الوضــع السياســي العراقــي فــي المرحلــة 

هــم 
أ
ا عقبــت اإلحتــال بصــورة شــمولية 

أ
ا التــي 

تعكــس  التــي  الواقعيــة  الــروح  هــو  يســمها  مــا 

معايشــته للتفصيــات اليوميــة كافــة ومعرفتــه 

ليــات 
آ
وا السياســي  الوضــع  مســارات  دق 

أ
بــا

الســاحة  علــي  السياســية  القــوي  اشــتغال 

خطيــرة  إضافيــة  ميــزة  وهنــاك  العراقيــة. 

للوضــع  حمــادي  مناقشــات  ن 
أ
ا فــي  تتمثــل 

ومشــروعات  ومكونــات  إمكانــات  السياســي، 

برامــج  المســلحة،  القــوي  السياســية،  القــوي 

اإلرهابيــة.. القــوي  التغييــر،  فــي  الدولــة 

وغيرهــا الكـثيــر مــن محــن الحالــة العراقيــة كمــا 

تســّمي، يقــّدم فــي الواقــع بدائــل عمليــة كحلــول 

ي سياســي 
أ
ن يســتفيد منهــا ا

أ
ساســية يمكــن ا

أ
ا

دعــو 
أ
يتصــدي لقيــادة الدولــة العراقيــة، ولهــذا ا

جلهــم هللا - لقرائـتــه 
أ
السياســيين المحترفيــن -ا

 .!! لديهــم  الوقــت  توّفــر  إن 

وقــد بلــغ خطــاب حمــادي مســتوي هائــا مــن 

تســم  التــي  المتحضــرة  الديمقراطيــة  الــروح 

الــذي  صــا 
أ
ا والتحليلنفســي  العلمــي  الخطــاب 

تحــت  التحّيــز  يعــرف  ول  بالحياديــة  يتســم 

بمخاطبــة  الكـتــاب  اســتهل  ولهــذا  غطــاء.  ي 
أ
ا

 ( قائــا:  خــر 
آ
ا مفتتــح  فــي  مريكــي 

أ
ال الشــعب 

ن يغمــض عينيــه 
أ
مريكــي ا

أ
ا دعــو كل مواطــن 

أ
ا

ويجــري  لمــا جــري  ن شــيا مشــابها 
أ
ا ويتخّيــل 

و فــي 
أ
ا فــي العــراق يجــري حاليــا فــي نيويــورك 

ن يتفاعــل مــع ذلــك 
أ
مدينتــه التــي ينتمــي إليهــا وا
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ن 
أ
ا فــي  ولشــك  وإخــاص.  بصــدق  التخّيــل 

بوخــز  المخلــص سيشــعر  مريكــي 
أ
ال المواطــن 

فــي قلبــه عندمــا يتخيــل ذلــك، عندهــا  مؤلــم 

قلــوب  ن 
أ
ا يتذكــر  ن 

أ
وا نفســه  يراجــع  ن 

أ
ا عليــه 

ن 
أ
العراقييــن داميــة مــن كـثــرة وشــدة الوخــز وا

دم  هــو  العراقــي  القلــب  مــن  المنســاب  الــدم 

حقيقــي وليــس متخيــا(. وبطبيعــة الحــال فــإن 

عثمــان النابــه ل ينســي البنيــة »البراجماتيــة« 

»نتائــج«  تجعــل  التــي  مريكيــة 
أ
ال للشــخصية 

ومعطيــات »الــدور« الــذي يلعبــه الفــرد تحكــم 

 - منهــا  اإلنســاني  - حتــي  ساســية 
أ
ال انهماماتــه 

ولبرايــت« 
أ
فعــي »مادليــن ا

أ
وهــو الــذي يجعــل ال

العراقــي  الشــعب  كل  بقتــل  توعــدت  التــي 

مــم المتحــدة إذا لــم يســقط 
أ
تجويعــا وفــي بهــو ال

المنبــر  ن 
آ
ال تقــود  بهــا  إذا  ثــم  صــدام حســين 

العراقــي!!  الشــعب  عــن  للدفــاع  الديمقراطــي 

يجعــل  الــذي  نفســه  النفســي  االعامــل  وهــو 

ركان قــوات الحلفــاء كولــن بــاول التــي 
أ
رئيــس ا

كملــه وصممــت مجــزرة العصــر 
أ
دمــرت العــراق با

خطــاء بريمــر وبــوش 
أ
- مجــزرة العامريــة - يقــاوم ا

ســيارات  بفضيحــة  نفســه  المســتوي  فــي  وهــو 

المختبــرات الكيمياويــة المتنقلــة التــي مهــدت 

 
أ
المبــدا هــذا  عــن  عثمــان  عبــر  لقــد  للحــرب!!. 

الســلوك  وصــف  عندمــا  مقدمتــه  فــي  بدقــة 

بروكوســت«  »ســرير  بـــ  مريكــي 
أ
ال السياســي 

مريكيــة 
أ
حيــث قــال: )إن الوليــات المتحــدة ال

الحديــث(.  العصــر  بروكوســت  هــي 

باحث متفائل

اليونــان  مــن  طريــق  قاطــع  هــو  وبروكوســت 

القديمــة كان يقطــع الطريــق علــي المســافرين 

ويســلبهم كل مــا يحملونــه وبعــد ذلــك يمددهــم 

عــن  طولــه  زاد  فمــن  حديــد  مــن  ســرير  علــي 

طــول الســرير قطــع لــه مــا زاد مــن طولــه، ومــن 

الســرير.  طــول  علــي  يصيــر  حتــي  شــّده  قصــر 

مــع  نفســه  الشــيء  تفعــل  المتحــدة  والوليــات 

خــري لهــا ســريرها وفــي 
أ
شــعوب العالــم فهــي ال

كل مــرة تمــّدد عليــه شــعبا مــن شــعوب العالــم 

و 
أ
ا لتقطعــه  وسياســاته  مبادئــه  )طــول(  لتــري 

تشــّده حتــي يصيــر علــي طــول ســرير سياســاتها. 

غلــب )الشــعوب( العربيــة وحكوماتهــا كانــت 
أ
وا

قــد تمــددت علــي ذلــك الســرير لذلــك نراهــا غيــر 

مريكيــة(.
أ
قــادرة علــي الســير إل بعــكازات ا

حمــادي  عثمــان  المؤلــف  التقيــت  وقــد 

الغربــة  وحشــة  يكســر  صديــق  كعراقــي  كـثيــرا 

العــراق  بانتصــار  التفاؤليــة  روحــه  دهشــتني 
أ
فا

رغــم الخــراب والمــوت. يكــرر ذلــك فــي كـتابــه 

عاليــة  وبثقــة  هنــا  القــول  )يمكننــي  قائــا: 

ســرير  تحطيــم  علــي  قــادرون  العراقييــن  إن 

مريكــي ونحــن قريبــون مــن ذلــك 
أ
بروكســت ال

رغــم  المحتليــن  إرادة  مــن  قــوي 
أ
ا إرادتنــا  ن 

أ
ل

سياســية  حقيقــة  وهــذه  اإلنقســام..  مظاهــر 

مريكيــة 
أ
ال اإلدارة  وتعرفهــا  واضحــة  وميدانيــة 

السياســيين  مــن  الكـثيــر  يعرفهــا  ممــا  كـثــر 
أ
ا

ثمنــا  مريكيــة 
أ
ال اإلدارة  وســتدفع  العراقييــن. 
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واســتهتارها  السياســية  لحماقاتهــا  غاليــا 

 . لعســكري( ا

ضــم الكـتــاب ســتة فصــول هــي: بريمــر كمــا هــو: 

مــن : حكومــة الســيد مقتدي 
أ
الهــروب - ضيــاع ال

عديــم  محتــل  تحقيقهــا-  وإمكانيــة  الصــدر 

خطــاء 
أ
ا الســبع-  الخطــوات  ســقوط  الكـفــاءة: 

ســيس 
أ
فادحــة: حــل الجيــش العراقــي وعرقلــة تا

الجيــش الجديــد - الحيــاة السياســية فــي العــراق 

تنظيــم  الدعــوة/  حــزب  بيــن  مهمــة  لقــاءات   :

الصــراع  العراقــي،  اإلســامي  والحــزب  العــراق 

فــي  المســلحة  القــوي   - والجلبــي  بريمــر  بيــن 

العــراق : المقاومــة الوطنيــة المســلحة- جيــش 

 - العــراق  فــي  وحلفاؤهــا  القاعــدة  المهــدي- 

جغرافيــا اإلرهــاب- الخارطــة البشــرية لإلرهــاب 

فــي العــراق - حــرب عصابــات المــدن.

مصطلحات الفلسفة

لخطــاب  المميــزة  اإليجابيــة  الســمات  ومــن 

لغــة  ن 
أ
ا هــي  هــذا  كـتابــه  فــي  حمــادي  عثمــان 

التحليــل النفســي عاليــة ومعقــدة وفيهــا الكـثيــر 

لكــن  الفلســفة،  مصطلحــات   )jargon( مــن 

الشــائكة  ساســية 
أ
ال المفاهيــم  قــدم  عثمــان 

علــي  حتــي  الفهــم  ويســيرة  مبّســطة  بصــورة 

القــارئ العــادي، وهــذا - فــوق ذلــك - مــا يســم 
ن عثمــان يحــاور 

أ
كملــه - وكا

أ
ســلوب الكـتــاب با

أ
ا

ن 
أ
ا تمنــي 

أ
ا كــم  البســيط.  العراقــي  المواطــن 

ُيترجم هذا الكـتاب، بلغته البسيطة، وبروحه 

مثلتــه وحوادثــه الموثقــة 
أ
التحليليــة الشــافية، وا

ساســا 
أ
وروبــي ا

أ
الدامغــة، لكــي يطلــع العقــل ال

علــي خطــاب عراقــي علمــي تحليلنفســي مقتــدر 

مريكــي الشــيطاني 
أ
بعــاد المخطــط ال

أ
يكشــف ا

الــذي رســم لتدميــر العــراق.

3ـ احتــال العــراق.. بيــن ربــح الحــرب وخســارة 

السام 

ليــف وزيــر الدفــاع العراقــي الســبق 
أ
وهــو مــن تا

ول رجــل مدنــي 
أ
ميــر عــاوي وهــو ا

أ
علــى عبــد ال

يشــغل هــذا المنصــب فــي حكومــة د.إبراهيــم 

حســين  صــدام  حكــم  ســقوط  بعــد  الجعفــري 

ســتاذ زائــر فــي جامعــة 
أ
 وظيفــة ا

ً
ويشــغل حاليــا

عــن  صــادر  والكـتــاب  الميركيــة  برنســتون 

المؤسســة العربية للدراســات والنشــر ببيروت، 

وقــام بالترجمــة عطــا عبــد الوهــاب.

كـثــر مــن )0)) صفحــات( 
أ
ويقــع الكـتــاب فــي ا

 2( علــى  ويحتــوي  المتوســط،  القطــع  مــن 
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لمؤلفــه. وخاتمــة  واســتهال   ،
ً
فصــا

المهــم  كـتابــه  فصــول  فــي  المؤلــف  يتنــاول 

الكبــرى  الفاصلــة  الحــدود  عــن  الحديــث 

العــراق  وتكــون  وســكانه،  العــراق  رض 
أ
ل

السياســي وحــزب  الحديــث، وظهــور اإلســام 

وحــزب  الصــدر،  باقــر  محمــد  بزعامــة  الدعــوة 

البعــث وبــروز صــدام حســين، ونظــام البعــث 

الشــيعة،  اإلســاميين  علــى  والهجمــات 

والحــرب اإليرانيــة العراقيــة، بدايتهــا ونهايتهــا، 

ثــم بــروز المعارضــة فــي الخــارج، وغــزو الكويــت 

المؤلــف  يعــرض  كمــا  العراقيــة،  والمعارضــة 

فــي الفصــل الســادس مــن كـتابــه تحــت عنــوان 

»دولــة منهــارة اقتصــاد محطــم مجتمــع مدمــر« 
لحــال الدولــة العراقيــة فــي فتــرة مــا بعــد غــزو 

مــن  البلــد  لــه  تعــرض  ومــا  مباشــرة،  العــراق 

الســرقة والنهــب والحــرق المتعمــد، والقتصــاد 

يتحــدث  ثــم  الحــرب،  عقــاب 
أ
ا فــي  العراقــي 

الدولــة  »تفكيــك  عــن  ذلــك  بعــد  المؤلــف 

البعثيــة« ونهايــة حــزب البعــث وحــل الجيــش 

إصــاح  واجهــت  التــي  والمصاعــب  العراقــي، 

العراقيــة. الدولــة 

مــا الفصــل التاســع فيتنــاول تشــكيل مجلــس 
أ
ا

ومقتــل  التمــرد،  وظهــور  العــراق  فــي  الحكــم 

الســني  واإلســام  الحكيــم،  باقــر  هللا  ايــة 

المســلمين،  علمــاء  وهيئــة  المتشــدد، 

المؤلــف  يرســم  ثــم  جانــب، 
أ
ال والجهاديــون 

فــي الفصــل العاشــر مــن كـتابــه صــورة »لشــبح 

حــرى »صــورة لوطــن 
أ
و بال

أ
الســلطة الحقيقيــة« ا

محتــل«، وصفــات السياســة القتصاديــة التــي 

وضعتهــا ســلطة الئـتــاف المؤقتــة، وســيطرة 

سياســات  علــى  المؤقتــة،  الئـتــاف  ســلطة 

العــراق. فــي  مــن 
أ
ال

وامــا الفصــل الثالــث عشــر )نيــران الكراهيــات 

الطائـفيــة( فيعــرض فيــه المؤلــف إلــى »غــزوات 

اإلســامي  التيــار  داخــل  وهابيــة«  فكريــة 

الســني والســير باإلســام الســني والشــيعي نحــو 

والتمــرد،  والعشــائر  العــراق،  فــي  التطــرف 

وعلمــاء الســنة »والمفكــرون الســنيون والتمــرد 

.»

المؤلــف  يعــرض  عشــر  الرابــع  الفصــل  وفــي 

لمــا يســميه بـــ »مشــروع مارشــال للعــراق« مــن 

وإعــادة  مارشــال  بمشــروع  المقارنــة  خــال 

إعمــار العــراق، وســوء اإلدارة والســرقة والنهــب 

اإلدارة  وســوء  التحتيــة،  البنيــة  لمشــاريع 

لســلطة  السياســية  واإلخفاقــات  القتصاديــة 

الئـتــاف المؤقتــة. يقــول المؤلــف فــي خاتمــة 

كـتابه، إن الدولة العراقية الحالية التي ظهرت 

فــي  التــي حدثــت  العاصفــة  التغييــرات  نتيجــة 

العــرب  يريدهــا  ل  الماضيــة  القليلــة  الســنوات 

الســنة الذيــن فقــدوا الســيطرة عليهــا ول يــكاد 

كــراد« يرضــون بهــا، وقــد قــال 
أ
الكــورد »جمــع ا

ن 
أ
حــد الــوزراء الكــورد للمؤلــف: »إن بوســعنا ا

أ
ا

 رائحــة دولــة حــرة فــي كوردســتان«، 
ً
صــا

أ
نشــم ا

الرابحيــن  اكبــر  وهــم  نفســهم 
أ
ا الشــيعة  حتــى 



|   العدد 13  |   رجب االصب   | حزيران  |  2010 236

فــي الدولــة المركزيــة، يرونهــا كمجــرد مؤسســة 

 ضخمــة 
ً
عــدادا

أ
عمــال والغنائــم، إن ا

أ
لتوزيــع ال

قطــار 
أ
مــن العراقييــن قــد قــرروا المغــادرة إلــى ا

خــرى فيمــا يعــرف بالهجــرة القســرية الجماعيــة.
أ
ا

ن تطبــق قواعــد شــن 
أ
وقــد كان مــن الممكــن ا

حــرب عادلــة علــى العــراق لــو ان القضايــا التــي 

دفعــت اميــركا إلــى غــزو العــراق كانــت قضايــا 

و حقيقيــة بشــكل واضــح، ولكنهــا لــم 
أ
خاقيــة ا

أ
ا

تكــن كذلــك، فالســبب المعلــن الــذي اســتخدم 

ســلحة 
أ
ال مــن  ترســانة  بوجــود  يتعلــق  كان 

العــراق ومــا تســببه  فــي  النوويــة والبيولوجيــة 

ميركــي.
أ
مــن القومــي ال

أ
مــن مخاطــر لا

خــرى فكلهــا جــاءت بعــد وقــوع 
أ
امــا الحجــج ال

ســباب 
أ
ال مــن   

ً
جــزءا تكــن  ولــم  الحــدث، 

العلنيــة التــي ذكــرت لتبريــر قــرار غــزو العــراق..، 

إن اإلطاحــة بالســتبداد وإقامــة الديموقراطيــة 
دســتور  وكـتابــة  اإلنســان  حقــوق  وحمايــة 

تقدمــي- كل هــذه كانــت تبريــرات لحقــة قدمــت 

ميركــي فــي 
أ
 علــى مــاء الوجــه للوجــود ال

ً
حفاظــا

القــرار  مــن  جــزءا  تكــن  لــم  ولكنهــا  العــراق، 

فــي  واضــح  بشــكل  تظهــر  ل  فهــي  صلــي، 
أ
ال

المباحثــات التــي جــرت عــن الحــرب فــي الغــرف 

المغلقــة ولهــذا فحيــن ســعى بــوش إلــى »شــرعية 

ميركا في الباد 
أ
رســمية« مــن العراقييــن لمهمــة ا

الموافقيــن  مــن  لــم يحصــل إل علــى نزريســير 

عليهــا- باســتثناء الكــورد، الذيــن يختلفــون عــن 

غيرهــم علــى الــدوام.

»رســالة  تعثــرت  قــد  نــه 
أ
ا المؤلــف  ويوضــح 

إلــى  ميــركا 
أ
ا التــي حملتهــا إدعــاءات  التمديــن« 

ن اختفــت تاركــة وراءهــا 
أ
العــراق، ثــم مــا لبثــت ا

سلســلة مــن الشــعارات اللفظيــة وخطــة إعــادة 

إعمــار غيــر مكـتملــة.

ن 
أ
ا إلــى  ذلــك  مــن  المؤلــف  يخلــص  وهكــذا 

ميــركا فــي الحــرب علــى 
أ
نفقتهــا ا

أ
الباييــن التــي ا

ي 
أ
ثــر يذكــر، لذلــك فهــي )ا

أ
العــراق لــم يكــن لهــا ا

ميــركا( لــم تقــدر حــق التقديــر.
أ
ا

نهــا وليمــة 
أ
فالعراقيــون يســمعون بالباييــن وكا

يرونــه  مــا  مــا 
أ
ا فقــط!!  القلــة  إل  إليهــا  تــدع  لــم 

يوميــا فهــو الفوضــى والخلــل ونقــص الخدمــات 

عمــال الرهــاب التــي تهــدد الحيــاة ولــم يكــن 
أ
وا

رض مــن دولــة، باســتثناء 
أ
هنــاك علــى وجــه ال

ان  تســتطيع  الميركيــة،  المتحــدة  الوليــات 

وعواقبهــا.  العراقيــة  الحــرب  عبــاء 
أ
ا تتحمــل 

تلــك  تتحمــل  ن 
أ
ا الدولــة  هــذه  تســتطع  ولــم 

ن لديهــا فائضــا مفرطــا مــن المــوارد 
أ
عبــاء ال ل

أ
ال

عانهــا علــى تحمــل 
أ
والقــوة العســكرية وهــو، مــا ا

يــة 
أ
ا ن تشــل 

أ
نها ا

أ
المشــاكل التــي كان مــن شــا

مــة«. 
أ
خــرى تحــاول القيــام بمهمــة »بنــاء ا

أ
دولــة ا

ظنــوا  مــن  إلــى  ظهورهــم  العراقيــون  دار 
أ
ا لقــد 

نهــم محرروهــم مــن الديكـتاتوريــة الصداميــة!!.
أ
ا

ثــم يضيــف قولــه: ليــس هنــاك مــن حلــول ســهلة 

تســتطيع  وقــد  العــراق.  فــي  العارمــة  للفوضــى 

ن تخطــو اليــوم بعــض الخطــوات نحــو 
أ
البــاد ا

شــكال التــوازن إذا كانــت المنطقــة 
أ
شــكل مــن ا
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غمــد الشــيعة 
أ
و إذا ا

أ
ســرها تشــهد اســتقرارا، ا

أ
با

 خطــة حكــم 
ً
والســنة ســيوفهم، ووضعــوا معــا

لعــراق عربــي جديــد.

ــف  ثنائيــة الطوائـ مــن دولــة  وبذلــك يجعلــون 

 ممكنــا. فالعــراق بمــا لديــه مــن مــوارد طائلــة 
ً
مــرا

أ
ا

قــد يحبــو ببــطء وهــو علــى الــدرب الــذي يســير 

ن يصطــدم بجــدار ســميك، 
أ
فيــه الن مــن دون ا

الحاضــر  وشــكله  الحاليــة  بمؤسســاته  فيبــرز 

نــه قــد 
أ
و ا

أ
ن يصــاب ذلــك بعطــب؛ ا

أ
مــن دون ا

هليــة 
أ
شــبه بظــروف حــرب ا

أ
يواجــه ظروفــا هــي ا

حــد كبــار المســؤولين 
أ
لســنين قادمــة. وقــد قــال ا

التمــردات ل  للمؤلــف وبارتيــاح ان  العراقييــن 

تســتغرق عــادة اكـثــر مــن عشــر ســنوات، ولكــن 

هــذه الحقيقــة ســتجعل الشــعب العراقــي يواجه 

عوامــا مــن العنــف وعــدم اليقيــن بالمســتقبل 
أ
ا

المخططــون  توقعــه  مــا  هــو  هــذا  يكــن  ولــم 

للحــرب فــي الوليــات المتحــدة.

المعارضــة  لرؤيــة  مطابقــا  يكــن  لــم  نــه 
أ
ا كمــا 

نحــو  بحماســة  اندفعــت  حيــن  العراقيــة 

الئـتــاف  »ســلطة  إلــى  انضمــت  ثــم  الحــرب- 

المؤقتــة« لتوفيــر غطــاء عراقــي لاحتــال. ان 

كا الطرفيــن قــد نســي ذلــك القانــون المســمى 

المقصــودة«!! غيــر  النتائــج  »قانــون 

اســم الكـتــاب: احتــال العــراق- ربــح الحــرب 

الســام. وخســارة 

مير عاوي.
أ
ليف: علي عبد ال

أ
تا

الناشــر: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر- 

ولــى
أ
بيــروت/ لطبعــة ال

)ـ تحديثالــدرس الكامــي والفلســفي فــي الحــوزة 

العلمية

الدينــي  الفكــر  نقــد  فــي مجــال  للباحــث  صــدر 

عبــد الجبــار الرفاعــي، كـتــاب »تحديــث الــدرس 

العلميــة«  الحــوزة  فــي  والفلســفي  الكامــي 

اإلطــار  هــذا  فــي  بارزيــن  نموذجيــن   
ً
متنــاول

اإليرانيــة. وقــم  العراقيــة  النجــف  لمدرســتي 

يقــع  المــدى  دار  عــن  صــدر  الــذي  الكـتــاب 

طروحــة 
أ
ا مــن  جــزء  وهــو  صفحــة   300 فــي 

فــي  عــوام 
أ
ا خمســة  قبــل  نوقشــت  دكـتــوراه 

خــرى 
أ
ا حلقــة  نــه 

أ
ا كمــا  المصطفــى،  جامعــة 

منــذ  يتولــى  الــذي  الرفاعــي  اهتمامــات  مــن 

النقــد  باتجاهــات  التعريــف   
ً
عامــا  (( نحــو 

مجلتــه  عبــر  الدينــي  الفكــر  داخــل  والتطويــر 

»قضايــا إســامية معاصــرة« التــي قامــت علــى 

مفكريــن  بجهــود  بالتعريــف  خــاص،  نحــو 

الكريــم  عبــد  مثــل  بارزيــن  إيرانييــن  ونقــاد 

ســروش وداريــوش شــايغان ومصطفــى ملكيــان 

وغيرهــم، ممــن حاولــوا تقديــم قــراءات مختلفــة 

الديــن. لمفهــوم 

 لكن الرفاعي يحاول في كـتابه الجديد البحث 

لهــوت  فــي  النقــدي  التحديــث  بدايــات  عــن 

المدرســة الشــيعية ضمــن نمــوذج محمــد باقــر 

محمــد  ومعاصــره  الســتينيات،  فــي  الصــدر 
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ول 
أ
ال حــاول  حيــث  الطباطبائــي.  حســين 

لتقديــم  المعاصــر  العلــم  بفلســفة  الســتعانة 

خــذ الثانــي علــى 
أ
شــكل لهوتــي مختلــف، بنيمــا ا

عاتقــه إحيــاء مدرســة صــدر الديــن الشــيرازي. 

وتتضمــن متابعــة الرفاعــي لهــذا الحقــل دعــوة 

إلــى النفتــاح علــى الــدرس النقــدي المعاصــر فــي 

الغــرب لتطويــر الــدرس الفلســفي فــي المعاهــد 

تحديــات  فهــم  علــى  قــادرة  وجعلهــا  الدينيــة 

الدينــي. الفكــر  مقــولت  تواجــه  مختلفــة 

 يقــول بهــذا الصــدد« مــن المعلــوم ان الفلســفة 

ســاس علــى معطيــات 
أ
المعاصــرة تتكــئ بشــكل ا

العلوم النسانية الجديدة اذ يسعى الفيلسوف 

فــي  النظريــة  النتائــج  لتوظيــف  الغالــب  فــي 

علــم النــص مثــا فــي قــراءة وتحليــل وتفكيــك 

ســيس 
أ
تا فــي  بهــا  ويســتعين  الفلســفي  النــص 

رؤى واشــادة مقــولت وبنــاء نظريــات جديــدة 

ويــل التــراث واســتدعاء مــا يزخــر 
أ
عبــر اعــادة تا

بــه مــن كنــوز«. 

ويمضــي قائــا انــه »ينبغــي التفاعــل اليجابــي 

مــع منجــزات العلــوم النســانية المعاصــرة بعــد 

دراســتها وغربلتهــا واصطفــاء مــا هــو صــواب وذو 

صبغــة انســانية عامــة منهــا لن مــن مقومــات 

خــر«. 
آ
اكـتشــاف الــذات التواصــل مــع ال

كـتــاب  مــن  قريبــا  الدعــوة  هــذه  عــن  وبعيــدا   

ول 
أ
ال الفصــل  فــي  خيــر، 

أ
ال يتوقــف  الرفاعــي 

الــكام  علــم  مفهــوم  عنــد  ول، 
أ
ال البــاب  مــن 

ن علــم الــكام 
أ
ته ممهــدا لفكــرة ا

أ
وظــروف نشــا

مــر الــى : هيمنــة المنطــق 
أ
راكــد وقاصــر ويعــزو ال

رســطي ووجــود نزعــة تجريديــة وتفريــغ علــم 
أ
ال

الــى  اضافــة  الجتماعــي  مــن مضمونــه  الــكام 

تراجــع دور العقــل وغلبــة النقــل فــي بنيــة العلــم 

نــي ل يتوافــق مــع 
آ
فضــا عــن ان التوحيــد القرا

البنيــة التقليديــة لعلــم الــكام. 

الفصــل  فــي  الرفاعــي  الجبــار  عبــد  ويمضــي   

التفكيــر  تحديــث  ضــرورة  الــى  داعيــا  الثانــي 

الكامــي مــن خــال تحديــث المنهــج وهــو مــا 

يــرى  كمــا  الصــدر  باقــر  محمــد  المفكــر  حاولــه 

المؤلــف فــي الفصــل الرابــع لســيما ان الصــدر 

تمتــع باخــاق فاضلــة واخــاص للعلــم يصــل 

بالتفصيــل  المؤلــف  يوضــح  كمــا  الزهــد  حــد 

والنســانية  العلميــة  الصــدر  بســيرة  مســتنيرا 

ومتوقفــا بشــكل موســع عنــد تجديــده فــي علــم 

الــكام والتفســير واصــول الفقــه وفقــه النظريــة 

التــي  الحديثــة  الغربيــة  المناهــج  واســتثماره 

خــرون . 
آ
الفقهــاء ال مــا يصــد عنهــا  غالبــا 

انتقــل  لقــد   « الصــدد  بهــذا  الرفاعــي  يقــول   

ن مــن التفســير التجزيئــي 
آ
الصــدر بتفســير القــرا

الــذي  التوحيــدي  الموضوعــي  التفســير  الــى 

ن ويصــوغ 
آ
يوحــد بيــن التجربــة البشــرية والقــرا

متطلبــات  حيــال  نــي 
آ
القرا النظــري  المركــب 

فــي  عليــه  نعثــر  لــم  مــا  وهــو  المتنوعــة  الحيــاة 

مشــروع  بعــد  جــاءت  التــي  المحــاولت  جــل 

الصدر او ســبقته بقليل واســمت نفســها تفســيرا 

موضوعيــا«. 
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 امــا فــي البــاب الثانــي فيتــوزع جهــد الباحــث 

الفلســفي  بالــدرس  تتصــل  محــاور  عــدة  علــى 

الفاعــل فــي منظومــة الحــوزة العلميــة الــى اليــوم 

اربعــة  مــن  المكــون  البــاب  هــذا  فــي  ويتوقــف 

والسفســطة  الفلســفة  تعريــف  عنــد  فصــول 

وكــون الفلســفة محــور العلــوم ثــم يتوقــف عنــد 

ومســائلها  الكاســيكية  الفلســفة  تقســيمات 

التــي  والختــاف  الجــدال  وقضايــا  وتاريخهــا 

مباحثهــا.  اعتملــت 

 فــي الفصــل الثانــي يقــف عبــد الجبــار الرفاعــي 

فــي  ومســاره  الفلســفي  الــدرس  ة 
أ
نشــا عنــد 

الحــوزة العلميــة فــي النجــف. وفــي هــذا الفصــل 

حســين  محمــد  العامــة  لــدور  الرفاعــي  يمهــد 

الفلســفي.  التفكيــر  تحديــث  فــي  الطباطبائــي 

يقــول الباحــث« اعتمــد الطباطبائــي فــي بحثــه 

عمليــة  فــي  البرهانــي  الســلوب  علــى  الفلســفي 

بعــض  اليــه   
أ
لجــا مــا  واجتنــب  الســتدلل 

فــي الفلســفة الســامية  الفاســفة والباحثيــن 

الصوفيــة  والنصــوص  بالشــعر  الســتعانة  مــن 

والعرفانيــة والعبــارات الذوقيــة مثلمــا ناحــظ 

رشــد  ابــن  بعــد  المشــرقية  الفلســفة  تــراث  فــي 

بعــد التفاعــل الواســع الــذي حصــل فــي مدرســة 

والكاميــة  الفلســفية  المــدارس  بيــن  اصفهــان 

والعرفانيــة«. 

وفــي هــذا المحــور يؤكــد عبــد الجبــار الرفاعــي ان 

ابداعــات الطباطبائــي »ل تقتصــر علــى مــا تقــدم 

غيــر واحــدة  فــي  راء مبتكــرة 
آ
ا لــه  كانــت  وانمــا 

مــن مســائل الفلســفة المتوارثــة فمثــا نفــى ان 

يكــون ـ اليــن ـ مقولــة مســتقلة مقابــل المقــولت 

المقولــة  هــذه  لحقيقــة  تحليلــه  ففــي  خــرى 
أ
ال

وجــد انهــا تعــود الــى مقولــة الوضــع بنــاء علــى 

ان حصــر المقــولت بعشــر ليــس حصــرا عقليــا 

وانمــا هــو بالســتقراء » . 

مــر كمــا يعتقــد الرفاعــي ان الــدرس 
أ
وخاصــة ال

ظــل  بالنجــف  العلميــة  الحــوزة  فــي  الفلســفي 

راكــدا لقــرون الــى ان جــاء الطباطبائــي وحــرك 

ـ  يــه 
أ
برا الــدرس  ركــود  واســباب  منــه.  ركــد  مــا 

الفلســفة  اســاتذة  »معظــم  ان  هــي  ـ  الرفاعــي 

فــي الحــوزة يعنــون بالعرفــان الســامي عنايــة 

خاصــة فيعكـفــون علــى دراســة بعــض المؤلفــات 

الساســية فــي هــذا الحقــل ». 

اســاتذة  مــن  يوجــد  انــه ل  ويضيــف« نحســب 

الفلســفة او الفاســفة فــي عالمنــا اليــوم تراكمــت 

لديــه خبــرة متميــزة فــي شــرح وتوضيــح وتحليــل 

التــراث  فــي  والعرفانيــة  الفلســفية  النصــوص 

الســامي كالخبــرة التــي لــدى هــؤلء الســاتذة

)ـ المكان العراقي، جدل الكـتابة والتجربة

عــن معهــد الدراســات اإلســتراتيجية فــي بيــروت 

عبــاس  حمــزة  لــؤي  والباحــث  للقــاص  صــدر 

جــدل  ـ  العراقــي  )المــكان  بعنــوان  كـتــاب 

الكـتابة والتجربة( في )32 صفحة، والكـتاب 

خصوصيتــه  فــي  المــكان  لموضــوع  معالجــة 
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مــم 
أ
العراقيــة وشــموله اإلنســاني، فــإذا كانــت ال

ل تتشــّكل، بحســب تصــّور إدوارد ســعيد، إل 

لــن  ســردياتها  فــإن  ومرويــات،  ســرديات  عبــر 

لــن تنتظــم مــن دون حّيــز  تكـتمــل ومروياتهــا 

معلــوم تحقــق فيــه حضورهــا وتــدّون وقائعهــا 

لذاتهــا  إدراكهــا  ُتنضــج  ريخيــة 
أ
تا ممارســة  عبــر 

لُتنتــج  ثــر بمــا حولهــا وتؤثــر فيــه 
أ
وللعالــم، تتا

وتطــّور  ومعارفهــا  صورهــا  تلــك  عاقتهــا  عبــر 

ُتنشــيء  بمــا  المــكان  مجــال  فــي  خبراتهــا  مــن 

مــن صــات بيــن الجماليــات والوظيفيــات وهــي 

تقــدم صــورة مــن صــور التعاضــد المعرفــي بيــن 

بعــاد 
أ
فــه ا

ّ
الفكــر والممارســة لُتنصــت إلــى مــا تخل

ثيــرات 
أ
تا مــن  المــكان، تجســداته وهندســته، 

فــي الفكــر وحركيتــه، وفــي الشــعور وتجلياتــه، 

 
ً
ريخــا

أ
ريــخ المــكان، علــى نحــو مــا، تا

أ
ليكــون تا

ووضاعتــه  ســموه  يكــون  مثلمــا  لإلنســان، 

رفعتــه  فــي  اإلنســان  لــدال  بليغيــن  مدلوليــن 

واندحــاره وقــد خــاض رحلــة طويلــة فــي متاهــة 

ريــخ.
أ
التا

العراقــي  المــكان  يعيشــه  مــا  يعالــج  والكـتــاب 

وجــوده  لحظــات  مــن  واحــدة  فــي  اليــوم 

التراجــع  مــن   
ً
عقــودا امتــدت  لحظــة  المؤثــرة، 

غيــر  الــذروة  إلــى  تصعــد  وهاهــي  والندحــار، 

مولــة للحــدث، مدّونــًة علــى مشــهد الخــراب 
أ
الما

مــا  القاهــرة، ســاعية لتفكيــك  الواســع كلمتهــا 

ينطــوي عليــه هــذا المــكان من عاقات إنســانية 

فيــه. ماذهــا  ووجــدت  عبــره  تشــّكلت 

بمختلــف  العراقــي  المــكان  قــراءة  ســتعيننا 

مظاهــره علــى بلــورة إدراكنــا للحــدث الــذي يبــدو 

الفرصــة  ســتمنحنا  مثلمــا  اإلدراك  علــى   
ً
عصيــا

اندحــار  مــن   
ً
عامــا ثاثيــن  مــن  كـثــر 

أ
ا مــل 

أ
لتا

المــكان العراقــي وهــي مــدة زمنيــة كافية للتعبير 

حيــث  حوالنــا، 
أ
ا منحنــى  إليــه  ســيؤول  عمــا 

الحدائــق،  وتراجعــت  المعســكرات  تقدمــت 

مقبــرة،  علــى  مــاه  مدينــة  ــت 
ّ
طل

أ
ا وحيــث 

مــن، فــي عبــث 
أ
وحيــث واجــه مبنــى مديريــة ا

المــكان  إنــه  طفــال؛ 
أ
ا روضــة  صــارخ،  مكانــي 

الــذي انقســم علــى نفســه فشــهد جانــب الســلطة 

 مــن التجــدد والعمــران مثلمــا انحــدر 
ً
منــه عقــودا

والخــراب… التراجــع  مــن  عقــود  إلــى  ســواه 

وقــد عمــل الكـتــاب علــى دراســة كـتابــة المــكان 
العراقيــة التــي تواصــل اإلنجــاز فيهــا لمــا يتجــاوز 

مقدمــة  عبــر  شــعريتها  ورصــد  عقــود،  الثاثــة 

بعنــوان )كـتابــة المــكان، خصائصهــا الجماليــة 

ربعــة 
أ
وتنوعهــا(، توزعــت بعدهــا مــواده علــى ا

قراءتــان  تيــة: 
آ
ال العنوانــات  حملــت  قســام 

أ
ا

معماريتــان، قراءتــان نقديتــان، المكان الزمان 

الذاكــرة، وشــواهد ومشــاهد، وانتهــى الكـتــاب 

خيــرة هــي )عتبــة الختــام( ســعى المؤلــف 
أ
بعتبــة ا

مــن خالهــا إلضــاءة فكــرة الخاتمــة فــي المــكان.

كـثــر مــن خمســة 
أ
إن احتــواء الكـتــاب علــى مــواد ا

الهتمامــات  متعــددي   
ً
عراقيــا  

ً
كاتبــا وعشــرين 

دبــي، 
أ
والتوجهــات مــن الهندســة إلــى النقــد ال

القصــة  وكـتابــة  البحــث  إلــى  التشــكيل  ومــن 
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والروايــة والشــعر مثــل محمــد خضير، وياســين 

النصير، وســهيل ســامي نادر، وحيدر ســعيد، 

وحســن ناظــم، وجاســم عاصــي، وســعاد عبــد 

ســدي، ومحمــد خضيــر 
أ
ســعد غالــب ال

أ
علــي، وا

كريــم  وحســن  ســعداوي،  حمــد 
أ
وا ســلطان، 

عاتــي، ونعيــم عبــد مهلهــل، وزعيــم الطائــي، 

محمــد  وســعد  مطشــر،  ورعــد  حمــد، 
أ
ا وعّمــار 

مطلــب،  وفــؤاد  فاضــل،  حامــد  و  رحيــم، 

وخضيــر فليــح الزيــدي، وصفــاء ذيــاب، وعلــي 

الحســينان، وصــدام الجميلــي، وعلــي توينــي، 

وعبــاس خضــر يؤكــد فاعليــة هــذا النــوع الكـتابــي 

هميتــه وغنــاه بمــا 
أ
فــي الثقافــة العراقيــة ويشــير ل

يعــد معــه وجــود كـتــاب يعنــى بدراســته وتقديــم 

هميتــه، وربمــا كانــت 
أ
 ل تخفــى ا

ً
مــرا

أ
نمــاذج منــه ا

قوالنــا بمــا تضمنتــه مــن تلميــح وتفصيــل قــادرة 
أ
ا

 مــن 
أ
علــى التعبيــر عــن ضــرورة الكـتــاب وهــو يقــرا

خــال المــكان واحــدة مــن اللحظــات العصّيــة 

ت عنــد 
أ
ريــخ العــراق، اللحظــة التــي بــدا

أ
فــي تا

نقطــة مــا مــن منحنــى المــكان وعاشــت فتنتهــا 

بــاء 
آ
ال مها 

ّ
ســل الحلــم  إلــى  قــرب 

أ
ا زمنــة 

أ
ا فــي 

موا مــن كنــوز 
ّ
بنــاء بحــرص وشــغف مــع مــا ســل

أ
لا

حياتهــم، لتنتهــي مــع المــكان وهــو يرســف فــي 

 في 
ً
انكســار جمالــه، فتبــدو الكـتابــة عندئذ بحثا

اإلشــارة ومحاولــة للتقــاط معنــى عميــق ترّســخ 

يقونــات، 
أ
فــي المــكان: وثائــق، ومدونــات، وا

الكـتــاب  يتطلــع  مــا  إن  مثلــة.. 
أ
وا وشــواهد، 

ن تجــد هــذه الميثولوجيــا طريقهــا 
أ
إلنجــازه هــو ا

كبــر 
أ
ريــخ ا

أ
و للتــداول لتدخــل فــي تا

أ
للتدويــن ا

بحســب مــا طمحــت إليــه إحــدى المدّونــات.
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