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العراق .. ما بعد قمة بغداد
أعاد العراق إلى العرب أم احتضن العراق العرب, أيا كان..؟

العــراق مــا بعــد عقــد القمــة غيــره مــا قبلهــا، إذ أثبــت العــراق قــدرة عاليــة علــى صعيــد 
حفــظ األمــن ، ومنــع أي خــرق أو تجــاوز، علــى الرغــم مــن إصــرار المجموعــات اإلرهابيــة 
المدعومــة مــن أكثــر مــن طــرف التــي لــم تســتطع أن تفشــل عقــد االجتمــاع وال أن تؤثــر 
فــي صــداه أو مســيره أو التشــويش عليــه إعالميــاً وبهــذا اإلنجــاز األمنــي لحمايــة القمــة 
أســقطت مقولــة أن الوضــع األمنــي فــي العــراق غيــر مســتتب وهــذه الذريعة التــي كانت 
تطــرح دائمــاً لتبــرر كثيــرا مــن المواقــف والمســائل .. أمــا التعامــل الســلبي مــع العــراق 

الجديــد بعــد النجــاح فــي إقامــة القمــة، فلــم تعــد هــذه ذريعــة مقبولــة.
ــتويات  ــف المس ــى مختل ــي وعل ــر عرب ــاً وغي ــالً عربي ــوراً فاع ــراق حض ــهد الع ــوم يش والي

ــاالت. والمج
ــة.  ــة العالي ــه االقتصادي ــه بقدرت ــة تحلي ــي، وبداي ــه التاريخ ــراق موقع ــتعادة الع ان اس
حملتــه مســؤوليات جديــدة، وفتحــت للعــراق أبوابــاً عليــه أن يطرقهــا ومجــاالت عليــه 
ــى  ــل للعــرب، ونافــذة عل ــه كممث ــح أبواب أن يشــغلها.. وهــو أهــٌل لهــا، ومنهــا أن يفت
حضارتيــن كبيرتيــن وبلديــن مهميــن )تركيــا وإيــران(، فــي تفعيــل الحــوار  والتفاهــم 

ــراع. ــرب أو الص ــدات الح ــن تهدي ــداً ع ــة بعي ــار المنطق ــتقرار وازده ــق اس ــا يحق مم
كمــا أن أمــام العــراق بتنوعــه القومــي والمذهبــي والسياســي ونجاحــه فــي تشــكيل نظــام 
ديمقراطــي توافقــي أن يقــود إلــى حلــول وتفاهمــات بيــن أطــراف النــزاع فــي المنطقــة 
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العربيــة ابتــداءً مــن ســوريا والبحريــن وانتهــاًء ببلــدان الربيــع العربــي التــي تشــهد ســجاالً 
سياســياً حــاداً فــي مرحلــة انتقاليــة عصيبــة مــر بهــا العــراق وَخَبــَر ُعَقَدهــا.

وأمــام العــراق -ولخصوصيتــه التاريخيــة والحضاريــة وتنوعــه المذهبــي -أن يقــود مهمــة 
تفعيــل وثيقــة مكــة، التــي تحــرم الــدم المســلم، وأن يبــادر العراقيــون شــيعة وســنة إلــى 
ــائرهم،  ــم وعش ــن علمائه ــاً بي ــة وخصوص ــه المذهبي ــن مكونات ــش بي ــجام التعاي االنس

لكــي يكــون نموذجــاً لــوأد الفتنــة الطائفيــة.
كمــا أن العــراق بمــا يملــك مــن قــدرة اقتصاديــة وموقــع جغرافــي ومقبوليــة وجاذبيــة 
.. عليــه أن يأخــذ دورُه الدولــي فــي األزمــات المســتعصية ومــن أعقــد المشــاكل وبيــن 
ــي  طرفيــن شــهدا أزمــة حــادة بينهمــا، لعــل علــى بغــداد بــكل خصوصياتهــا أن تدل
ــتقرار  ــدم االس ــار  يخ ــو مس ــي نح ــم العرب ــران والعال ــن إي ــا بي ــور م ــع باألم ــا وتدف بدلوه
ــو  ــة نح ــد المنطق ــي ش ــه ف ــووي... وتداعيات ــف الن ــول المل ــم ح ــي اجتماعه ــي ف العالم
ــة  ــراق والمنطق ــون الع ــا، ويك ــن نهايته ــن ال تضم ــا لك ــم بدايته ــد نعل ــرب ق ــة ح أزم
وتقودهــا بغــداد دار الســالم.. نأمــل أن نوفــق إلعــادة الســالم.. وتســترد بغــداد عنوانهــا.. 

مــرة أخــرى ، داراً للســالم.
ــم  ــكل ألوانه ــراق ب ــل الع ــل أه ــم يص ــا ل ــق م ــن أن يتحق ــذا وذاك.. ال يمك إن كل ه
وقواهــم وعناوينهــم إلــى كلمــة ســواء بينهــم يرســموا بهــا عيشــهم المشــترك.. 

الواعــد. ومســتقبلهم 
الدســتور عقــد مكتــوب وهــو كفيــل بذلــك لكــن المطلــوب هــو أن يذهبــوا إليــه 
مجتمعيــن .. وبنفــس واحــد.. وليــس لتأويــل أو تحريــف وبمــا يحكــم لــي أو علــّي.. والبــد 
أن يكــون ويحكــم.. بأنهــم رجــال حكمــاء عرفــوا وخبــروا أزمــات العــراق وبنــود الدســتور 

ــه. ــوا علي ــف توافق ــه وكي وروح
أمــام العــراق فــرص كبيــرة ومــا بعــد القمــة ويتحمــل سياســيوه، أن يكونــوا أهــالً  

لالنتســاب لهــذا البلــد بقدراتــه ومهماتــه.. 
التاريخ والشعب يرى.. ويحاسب..!!

2
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موقع المرأة في 
النظام السياسي اإلسالمي
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عــن  للبحــث  معــدة  اســئلة  مجموعــة  هــذه 

السياســي  النظــام  فــي  المســلمة  ة 
أ
المــرا موقــع 

لدرجــة  اطروحــة  مــن  كجــزء  معــدة  االســامي 

الدكـتــوراه .. وهــو موضــوع يتطــرق للمــرة االولــى 

مــن خــال اراء المذاهــب االســامية المختلفــة 

طــر االنظمــة السياســية المختلفــة 
أ
ومــن خــال ا

فــي االســام ، 

السؤال االول :

االســامية  الدولــة  فــي  الحكومــة  مســؤولية 

اذ   ، االلهــي  للدســتور   ) تنفيذيــة   ( مســؤولية 

 )) الحاكميــة 
أ
تقــوم الدولــة االســامية علــى مبــدا

فــرد  ي 
أ
ال فليــس   ،  )) شــريك  بــا  وحــده  هلل 

او جماعــة او ســلطة نصيــب مــن الحاكميــة ، 

اي  يملــك  فــا    ، ســبحانه  هــو هللا  والمشــرع 

احــد ان يشــرع او يغيــر ممــا شــرعه هللا للبشــرية 

مــة فــي المجتمــع 
أ
، والحاكميــة التــي تمارســها اال

ســبحانه  عــن هللا  النيابــة  بمعنــى  هــي خافــة 

وتعالــى اذ هــو مصــدر الســلطات . 

على ضوء ما تقدم : 

مــة التــي ال تملــك 
أ
ة جــزء مــن اال

أ
حيــث ان المــرا

ي ســلطة وال حاكميــة وال صاحيــة للتشــريع 
أ
ا

اذ انهــا هلل وحــده ، وعلــى المســتوى التنفيــذي 

االمانــة  رعايــة  علــى  مســتخلفة  كالرجــل  فهــي 

حــدوده  وفــق  هللا  شــرع  تطبيــق  فــي  االلهيــة 

التــي قررهــا الشــارع جــل وعــا جملــة وتفصيــا : 

تيــة 
آ
اال المناصــب  تتقلــد  ة ان 

أ
للمــرا هــل يجــوز 

... االســامية  الدولــة  فــي 

1 ـ الرائسة العليا للباد ؟

2 ـ رائسة الوزراء؟

نواعهــا : التفويضيــة ، التنفيذيــة ، 
أ
3 ـ الــوزارة با

واالستشــارية ؟

4 ـ امارة االستكـفاء ؟

5 ـ امارة االستياء ؟

6 ـ قيادة الجيوش بانواعه ؟

7 ـ االمارة على الجهاد ضد المشركين ؟
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قتــال   : مثــل  المصالــح  حــروب  قيــادة  ـ   8

 ، والمخالفيــن  المســلمين  مــن  البغــي  هــل 
أ
ا

؟ الطــرق  وقطــاع  والمحاربيــن 

9 ـ والية الشرطة ؟

10 ـ والية االستخبارات » الشرطة السرية »؟

الجواب : 

ة المســلمة ان ، تســتر بدنهــا 
أ
يجــب علــى المــرا

علــى  تحافــظ  ن 
أ
وا  ، االجنبــي  مــن  وهندامهــا 

مــن  بطنهــا  وطهــارة  وعفتهــا  وشــرفها  كرامتهــا 

... دنــس  كل  تدنيــس 

جــاز   ، كذلــك  المســلمة  ة 
أ
المــرا كانــت  فــاذا 

واجباتهــا  ينافــي  ال  عمــل  لــكل  التصــدي  لهــا 

فــي االســام ، ســواء اكان ذلــك العمــل عمــا 

اجتماعيــا ـ كرائســة الدولــة مثــا ـ او غيرهــا مــن 

المناصــب االخــرى ، ام فرديــا ـ كـقيــادة الســيارة 

. ونحوهــا  والطائــرة 

لاعمــال  ة 
أ
المــرا تصــدي  ان  الواضــح  ومــن 

المذكورة ال يتطلب منها الســفور وعدم الحفاظ 

ة مســلمة ، بــل 
أ
علــى كرامتهــا االســامية كامــرا

لمناصــب  تقلدهــا  حــال  فــي  عليهــا  محافظتهــا 

وقيمتهــا  نها 
أ
شــا مــن  تزيــد  الدولــة  فــي  كبيــرة 

العقيــدة  فــي  االجتماعيــة وصابتهــا  ومكانتهــا 

 . وااليمــان 

والخالصة : 

فــي  قويــة  كانــت  اذا  المســلمة  ة 
أ
المــرا ان 

بــاهلل  وايمانهــا  عقيدتهــا  فــي  وصلبــة  ارادتهــا، 

تعالــى ، ومحافظــة علــى شــرفها وكرامتهــا ، فلهــا 

ان تتصــدى لكافــة المناصــب المشــار اليهــا فــي 

السؤال االول ، وال فرق من هذه الناحية بين 

ة ، هــذا كلــه فــي الحكومــات غيــر 
أ
الرجــل والمــرا

الشــرعية ، ســواء اكانــت فــي البــاد االســامية 

م فــي غيرهــا . 
أ
ا

ن تكــون 
أ
وامــا اذا كانــت الحكومــة شــرعية ، بــا

قائمــة علــى اســاس حاكميــة الديــن فهــي تختلــف 

الســلطة  فــان   ، الشــرعية  غيــر  الحكومــة  عــن 

مــن  الشــرعية متعينــة  الحكومــة  فــي  الحاكمــة 

امــا   ، لــه  شــريك  ال  وحــده  تعالــى  هللا  قبــل 

بالتنصيــص باالســم والشــخص ، كمــا فــي زمــن 

الحضــور او بالصفــات ، كمــا فــي زمــن الغيبــة 

فــي الحكومــة غيــر  الحاكمــة  الســلطة  بينمــا   ،

الشــرعية امــا انهــا متعينــة باالنتخابــات العامــة 

الحــرة ، او بمتنيــة علــى القــوة والقهــر  ومــن هنــا 

تكــون للســلطة الحاكمــة فــي الشــرعية ســلطة 

واســعة في تنفيذ الدســتور االلهي وتطبيقه على 

كافــة االتجاهــات : مــن االتجاهــات االقتصاديــة 

االجتماعيــة  والعدالــة  والحقوقيــة  والسياســية 
والثقافيــة واالمنيــة وغيرهــا بالتشــاور والتحــاور 

مــع العلمــاء والخبراءالكـفوئيــن فــي البلــد . 

الحكومتيــن  بيــن  المذكــور  الفــرق  ان  ثــم 

الشــرعية وغيــر الشــرعية انمــا هــو علــى اســاس 

مذهــب الشــيعة االماميــة فــان الحكومــة علــى 

اذا  شــرعية  تكــون  انمــا  المذهــب  هــذا  ضــوء 

الحاكميــة   
أ
كانــت قائمــة علــى اســاس ان مبــدا
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فــاذا  شــرعية  غيــر  فهــي  واال   ، وجــل  عــز  هلل 

كانــت الحومــة شــرعية فــا محالــة يكــون تعييــن 

الســلطة الحاكمــة فيهــا مــن قبــل هللا تعالــى ، 

زمــن  فــي  او  الحضــور  زمــن  فــي  اكانــت  ســواء 

الحضــور او فــي زمــن الغيبــة ، اذ كمــا ان واليــة 

الرســول االكــرم ) ص ( واالئمــة االطهــار ) عليــه 

 ، وجــل  عــز  هللا  قبــل  مــن  تكــون   ) الســام 

كذلــك واليــة الفقيــه فــي زمــن الغيبــة . 

والخالصة : 

زمــن  فــي  كانــت 
أ
ا ســواء  والخافــة  الواليــة  ن 

أ
ا

م فــي زمــن الغيبــة علــى ضــوء مذهــب 
أ
الحضــور ا

ن تكــون مجعولــة ومنصوبــة مــن 
أ
الشــيعة ال بــد ا

باالجمــاع  اثباتهــا  وامــا   ، وجــل  عــز  قبــل هللا 

راء النــاس فهــو اليمكــن ، وال قيمــة لاجمــاع 
آ
وا

لة .
أ
فــي هــذه المســا

مــا علــى اســاس مذهــب اهــل الســنة فالثابــت 
أ
وا

رســالة  هــو  انمــا  عندهــم  تعالــى  قبــل هللا  مــن 

مــا خافــة 
أ
وا  ، فقــط   ) ) ص  االكــرم  الرســول 

باالجمــاع  ثابتــة  هــي  فانمــا  وواليتهــم  الخلفــاء 

راء النــاس ، ال بنــص مــن هللا تعالــى ، وعلــى 
آ
وا

هــذا االســاس فــكل حاكــم فــي البــاد االســامية 

وواليتــه  النــاس   علــى  حكومتــه  ثبتــت  اذا 

رائهــم واختيارهــم فهــو ولــي امــر المســلمين ، 
آ
با

وحكمــه نافــذ وحكومتــه حكومــة شــرعية . وهــذا 

هــل 
أ
هــو الفــارق بيــن مذهــب الشــيعة ومذهــب ا

الســنة . هــذا مــن جهــة . 

ومن جهة اخرى : 

الغيبــة  زمــن  فــي  المســلمة  ة 
أ
للمــرا يثبــت  هــل 

منصــب الســلطة الحاكمــة فــي الدولــة القائمــة 

 الديــن مــن قبــل هللا تعالــى 
أ
علــى اســاس مبــدا

فيهــا  المنصــب  هــذا  شــروط  كافــة  توفــرت  اذا 

مــن الفقاهــة واالعلميــة  والعدالــة واالســتقامة 

للدســتور  االلهــي ؟ التنفيذيــة  والقــدرة 

والجواب :

 ان اكـثــر الفقهــاء العظــام ال يقولــون بالثبــوت 

ولكــن الثبــوت اليخلــو عــن قــوة حيــث انــه ال 

دليــل علــى عــدم الثبــوت اال دعــوى االجمــاع فــي 

لة واالجمــاع فــي نفســه ال يكــون حجــة اال 
أ
المســا

اذا احــرز انــه كان ثابتــا فــي زمــن المعصوميــن ) 

عليهــم الســام ( ووصــل الينــا مــن ذلــك الزمــان 

يــدا بيــد وطبقــة بعــد طبقــة وال طريــق لنــا الــى 

احــراز ذلــك اصــا . 

11 ـ القضــاء باقســامه : القضــاء العــام ، قضــاء 

 ، الحســبة  واليــة   ، الــردة  قضــاء   ، المظالــم 

قضــاء االحــداث ، قضــاء النســاء ؟

الجواب : 

القضــاء فــي االســام هــو فصــل الخصومــة بيــن 

الموازيــن  طبــق  علــى  وانهائهــا  المتخاصميــن 

الشــرعي  والقاضــي   . الشــرع  فــي  المقــررة 

لــه  مــن  هــو  تعالــى  هللا  قبــل  مــن  المنصــوب 

الواليــة شــرعا علــى تطبيــق االحــكام الشــرعية ، 
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واجــراء الحــدود ، واقامــة التعزيــرات ، وخصــم 

النزاعــات والمرافعــات بيــن المســلمين ، واخــذ 

ي كيفيــة 
أ
حقــوق المظلوميــن مــن الظالميــن بــا

اتيحــت لــه شــرعا بغايــة الحفــاظ علــى مصالــح 

االجتماعيــة  العدالــة  وهــي  الكبــرى  المؤمنيــن 

التــوازن.  وخلــق 

االســام  فــي  ثابــت  هــو  مــا  ان  وبكلمــة؛ 

 ) الســام  )عليــه  واالمــام  االكــرم )ص(  للنبــي 

مرتبطــا بالديــن االســامي فــي مرحلــة تطبيــق 

بمــا  والحفــاظ   ، الحــدود  واجــراء  الشــريعة، 

يــرى فيــه مصلحــة والتشــريع بعنــوان ثانــوي فــي 

منطقــة الفــراغ ) منطقــة المباحــات االصليــة ( 

الوقــت،  الظــروف وحاجــة  حســب متطلبــات 

 ، ايضــا  للشــرائط  الجامــع  للفقيــه  ثابــت  فهــو 

علــى اســاس ان الزعامــة الدينيــة تمتــد بامتــداد 

اختصاصهــا  يحتمــل  وال   ، الخالــدة  الشــريعة 

بزمــن الحضــور ، النــه الينســجم مــع خلــود هــذه 

الشــريعة . اجــل ان الزعامــة فــي زمــن الرســول 

االكــرم ) ص ( متمثلــة فــي الرســالة وفــي زمــن 

االئمــة المعصوميــن ) عليهــم الســام ( متمثلــة 

فــي  متمثلــة  الغيبــة  زمــن  وفــي   ، االمامــة  فــي 

منهــا  للشــروط  الجامعيــن  للفقهــاء  الفقاهــة 

فــي  الفقهــاء  زعامــة  ان  االمــر  غايــة   . االعلميــة 

الرســول )ص(  فــي طــول زعامــة  الغيبــة  زمــن 

ئمــة )عليهــم الســام ( فــي زمــن الحضــور ، 
أ
واال

ودونهــا مرتبــة وكمــاال كمــا ذكرنــاه فــي محلــه .  

بالرجــل  الدينيــة  الزعامــة  هــذه  تختــص  وهــل 

المســلم اذا كان واجــدا لشــروط ، او تشــمل 

ة المســلمة ايضــا عنــد توفــر شــروط فيهــا 
أ
المــرا

كافــة ؟

والجواب :

 ان اكـثــر الفقهــاء يقولــون بالتخصيــص وعــدم 

اذا  قــوة  عــن  اليخلــو  العمــوم  ولكــن  العمــوم 

متوفــرة  كافــة  الدينيــة  الزعامــة  شــروط  كانــت 

ة المســلمة . وامــا القضــاء العرفــي بيــن 
أ
فــي المــرا

النــاس الــذي ال يكــون مبنيــا علــى ثبــوت الواليــة 

والزعامــة الدينيــة للقاضــي ، فــا فــرق فيــه بيــن 

ة .
أ
الرجــل والمــرا

12 ـ رائسة القضاء ؟

الجواب : 

كان القضــاء 
أ
يظهــر جوابــه ممــا تقــدم ، ســواء ا

مــن  تقــدم  مــا  علــى  عرفيــا  ام  شــرعيا  قضــاًء 

 . المــاكات 

المجالــس  وســائر  للبرلمــان  الترشــيح  ـ   13

؟ النيابيــة 

الجواب :

فــي  للدخــول  نفســها  ترشــح  ان  ة 
أ
للمــرا يجــوز   

النيابيــة  المجالــس  ســائر  فــي  او  البرلمــان 

االســامي  كيانهــا  علــى  تحافــظ  ان  شــريطة 

 . مســلمة  ة 
أ
كامــرا وكرامتهــا 

المجالــس  البرلمانيــة وســائر  االنتخابــات  ـ   14

النيابيــة ؟

الجواب :

 نعم ال مانع 
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15 ـ السفارة عن الباد في الخارج ؟

الجواب : 

نعم ال مانع .

16 ـ ان تكون شرطية ؟

الجواب : نعم ال مانع بشرطين :

 1 ـ المحافظــة علــى كرامتهــا وعفتهــا وصابتهــا 

فــي االيمــان وســترها االســامي وشــرفها . 

2 ـ ان ال ترتكــب عمــا محرمــا وال فــرق فــي ذلــك 

ة .
أ
بيــن الرجــل والمــرا

17 ـ ان تكون مخبرة ؟

الجواب : 

نعم ال مانع بنفس الشرطين المذكورين .

السؤال الثاني :

الترشــيح   : االخيــرة  المناصــب  تعتبــر  هــل 

البــاد  عــن  الســفارة   ، للبرلمــان  واالنتخــاب 

ووظيفــة   ، الشــرطية  منصــب   ، الخــارج  فــي 

؟ العامــة  الواليــة  مــن  المخبــرة 

ان  االول  الســؤال  علــى  االجابــة  كانــت  اذا 

االســتخاف االلهــي فــي المســؤولية التنفيذيــة 

الحكومــة  خــال  مــن  االلهــي  للدســتور 

تقلــد  للذكــور  كمــا  لانــاث  يجــوز  االســامية 

ارجــو االجابــة  او بعضهــا  المذكــورة  المناصــب 

علــى  الثالــث والرابــع واالنتقــال  الســؤال  علــى 

؟ الخامــس  الســؤال 

الجواب : 

ال  الســؤال  فــي  اليهــا  المشــار  المناصــب  ان 

تعتبــر مــن الواليــة العامــة ، الن الواليــة العامــة 

االكــرم )ص( واالئمــة االطهــار  للرســول  ثابتــة 

)عليهــم الســام( والفقهــاء فــي زمــن الغيبــة فــي 

الجملــة . وقــد تقــدم ان الحكومــات فــي الــدول 

االســامية كافــة ليســت بحكومــات شــرعية ، 

اســاس  علــى  قائمــة  الشــرعية  الحكومــات  ن 
أ
ال

والســلطة   ، وجــل  عــز  هلل  الحاكميــة   
أ
مبــدا

الحاكمــة فيهــا متعينــة مــن قبــل هللا تعالــى ، 

مــن  مانــع  نفــا ، وال 
أ
ا اليهــا  االشــارة  مــرت  كمــا 

 . كافــة  المذكــورة  المناصــب  تقلــد 

السؤال الثالث :

يشترط لتقلد الوالية  العامة : 

•العلم بالشريعة االسامية .

•العدالة . 

•الكـفاءة والخبرة النوعية بحسب الوالية . 

ة 
أ
المــرا فــي  توافرهــا  باالمــكان  شــروط  وهــذه 

ة 
أ
المــرا فــي  توفــرت  اذا  هــل   . الرجــل  فــي  كمــا 

المناصــب  تتقلــد  ان  بهــا  تســتطيع  المســلمة 

او  االول  الســؤال  فــي  المذكــورة  عشــر  الســبع 

م يشــترط باالضافــة لهــا توفــر شــرط 
أ
بعضهــا ، ا

ة تقلدهــا فــي الدولــة 
أ
الذكــورة فيحــرم علــى المــرا

ذلــك  توضيــح  نرجــو  ؟  ولمــاذا  ؟  االســامية 

؟ االســامية  باالدلــة 

الجواب : 

المتقدميــن  مــن  الطائـفــة  فقهــاء  اكـثــر  ان 
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خريــن اليقولــون بالواليــة العامــة للفقيــه 
أ
والمتا

والقائــل   ، االعلميــة  منهــا  للشــرائط  الجامــع 

بهــا بينهــم قليــل . وامــا مــن يقــول للفقيــه فانمــا 

كاالعلميــة  فيــه  شــروطها  توفــرت  اذا  يقــول 

والعدالــة والكـفــاءة ونحوهــا ، وامــا ثبــوت هــذه 

ة المســلمة فهــو محــل اشــكال بــل 
أ
الواليــة للمــرا

الثبــوت عندنــا  اكـثــر الفقهــاء ولكــن  منــع عنــد 

غيــر بعيــد اذا توفــرت شــروط الواليــة فيهــا كافــة 

مــن االعلميــة والعدالــة والكـفــاءة وغيرهــا فضــا 

عــن تقلدهــا مناصــب اخــرى .

السؤال الرابع :

)) الذيــن ان مكناهــم فــي االرض اقامــوا الصــاة 

عــن  ونهــوا  بالمعــروف  وامــروا  الــزكاة  تــوا 
آ
وا

.41  / الحــج  المنكــر(( 

يــة تعبــر عــن وظيفــة االمــر بالمعــروف 
آ
هــذه اال

والنهــي عــن المنكــر االجتماعيــة . وهــي الســلطة 

بالذيــن  فيهــا  المؤمنيــن  ووصــف   ، التنفيذيــة 

تمكنــوا مــن الســلطة هــو وصــف للجهــاز الحاكــم 

والســلطة التنفيذيــة . 

المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  االمــر  وظيفــة 

 : والســلطة  القــدرة  الــى  تحتــاج  االجتماعيــة 

كجمــع الصدقــات والمــوارد الماليــة ، وتقســيم 
امــور  وهــي   ، بعدالــة  المســلمين  بيــن  المــال 

تدخــل فــي التنظيــم االقتصــادي على المســتوى 

 . للمجتمــع  العــام 

مــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
أ
 ( هــل اال

أ
ا

علــى  تقتصــر  اجتماعيــة  كـفريضــة  بمعناهــا 

ة ايضــا معنيــة بــه فــي خطــاب 
أ
م المــرا

أ
الرجــل ا

ومــا  ؟  الشــريفة  حاديــث 
أ
واال نيــة 

آ
القرا يــات 

آ
اال

؟ ذلــك  علــى  الدليــل 

الجواب : 

مــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضة 
أ
ان اال

الهيــة واجبــة علــى الــكل بــا فــرق بيــن الرجــل 

مــا اختصــاص هــذه الفريضة بالرجل 
أ
ة . وا

أ
والمــرا

ة فهــو غيــر محتمــل كاختصاص ســائر 
أ
دون المــرا

معنيــة  ايضــا  ة 
أ
المــرا ن 

أ
ال  ، االلهيــة  الفرائــض 

يــة المباركــة واالحاديــث الشــريفة ، 
آ
بخطــاب اال

فــان اختصــاص حكــم فــي الشــريعة المقدســة 

بطائـفــة دون اخــرى منــوط بتحقــق موضوعــه 

كاحــكام   ، االخــرى  دون  الطائـفــة  هــذه  فــي 

شــاكلها  ومــا  والنفــاس  واالســتحاضة  الحيــض 

مــن  النســاء  ، حيــث ان اختصاصهــا بطائـفــة 

جهــة اختصــاص موضوعهــا بهــا ، واال فاحــكام 

ن 
أ
الشــريعة الواحــدة مشــتركة بيــن الجميــع . فــا

المنكــر  وجــوب االمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

ونحوهــا  والحــج  والصيــام  الصــاة  كوجــوب 

ان  ومجــرد   ، لاختصــاص  مقتضــي  وال   ،

نيــة موجهــة الــى الذكــور اليــدل 
آ
الخطابــات القرا

علــى االختصــاص ، وذلــك : 

فــي  المجعولــة  الشــرعية  االحــكام  ان   : اوال 

اختصاصهــا  اليحتمــل  المقدســة  الشــريعة 

بطائـفــة دون اخــرى تطبيقــا لقاعــدة االشــتراك 

. واحــدة  شــريعة  الهــل  التكليــف  فــي 
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نيــة بحســب النــوع 
آ
وثانيــا : ان الخطابــات القرا

يعــم  وهــو   ، االنســان  او  النــاس  الــى  موجهــة 

ة هــذا مــن ناحيــة . 
أ
الرجــل والمــرا

ومــن ناحيــة اخــرى ان االمــر بالمعــروف والنهــي 

يكــون  ان  منهــا   ، مراتــب  ذات  المنكــر  عــن 

باللســان ، وال يعتبــر فيــه ان تكــون لــدى االمــر 

قــادرا  كان  فمــن   ، تنفيذيــة  ســلطة  والناهــي 

عليــه ولــو بالنســبة الــى عائلتــه فقــط وجــب . 

واذا كان الجواب انها معنية بذلك : 

ب( هــل يترتــب عليــه توليهــا المناصب الخمس 

عشــر فــي الســؤال االول ام يجــوز لهــا فقــط ان 

دلــة ؟
أ
تتولــى بعضهــا ومــا هــي مــع توضيــح اال

الجواب :

ان  لهــا  يجــوز  انــه  االول  الســؤال  فــي  تقــدم   

 . عشــر  الســبع  المناصــب  جميــع  تتولــى 

السؤال الخامس :

مــن مبــادئ وقيــم المذهب السياســي االســامي 

مــة فــي الحكــم االســامي ( .
أ
: ) الســيادة لا

الخلــط  علــى  مبنــي  الفــرض  هــذا  ان   : اقــول 

ســاس 
أ
وعــدم التمييــز بيــن الدولــة القائمــة علــى ا

القائمــة  الديــن ، والدولــة غيــر   حاكميــة 
أ
مبــدا

علــى هــذا االســاس ، فــان الســلطة الحاكمــة فــي 

االولــى منتخبــة ومتعينــة مــن قبــل هللا تعالــى .

 ) عدة اسئلة ( : 
أ
ويتفرع من هذا المبدا

تشــكيل  ضــرورة  فــي  المجتمــع  مســؤولية   )  
أ
ا

؟ الحاكــم  وانتخــاب  الدولــة 

الجواب :

 تشــكيل الدولــة القائمــة علــى اســاس حاكميــة 

الديــن فــي زمــن الغيبــة بيــد الســلطة الحاكمــة 

ن عليهــا اذا كانــت الظــروف 
أ
فــي زمــن الغيبــة فــا

تقــوم  ان  موجــودة  غيــر  والموانــع  مواتيــه 

واالســاتذة  العلمــاء  مــع  والتحــاور  بالتشــاور 

واالمنــاء  الكـفوئيــن  والخبــراء  والمفكريــن 

اعضــاء  انتخــاب  فــي  البلــد  فــي  المخلصيــن 

الحكومــة وان يكــون ذلــك بعــد دراســة شــاملة 

لســوابق كل عضــو ومــدى اهليتــه فــي الحكــم 

وخبرويتــه وكـفاءتــه ونزاهتــه وصرامتــه وامانتــه 

ي دور للطائـفيــة والحزبيــة والعنصريــة 
أ
بــدون ا

الحاكمــة  الســلطة  علــى  وايضــا   ، والقرابــة 

كافــة مكونــات  علــى  المحاســبة  نظــام  تطبيــق 

والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الدولــة 

والسياســية  والعســكرية  والتعليميــة واالمنيــة 

الكـفوئيــن  واالمنــاء  الخبــراء  بواســطة  وهكــذا 

الحكومــة  معاييــر  هــي  هــذه  المخلصيــن 

غيــر  الحكومــة  عــن  تمتــاز  وبهــا  االســامية 

الجهــات  تتحكــم  فيهــا  ان  حيــث  االســامية 

الحزبيــة والطائـفيــة والعنصريــة وغيرهــا غالبــا ال 

 . والكـفــاءة  النزاهــة 

موجــودة  والموانــع  العوائــق  كانــت  اذا  وامــا 

فوظيفــة  االســامية  الحكومــة  تشــكيل  عنــد 

العلمــاء والمراجــع العظــام ارشــاد النــاس ودعوة 

اصحــاب القــرار الــى تشــكيل دولــة تحكــم فيهــا 

قائمــة  علمانيــة  دولــة  ال  االســامية  الشــريعة 
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علــى اســاس الادينيــة هــذا مــن جانــب . 

خــر ، ان علــى العلمــاء بمختلــف 
آ
ومــن جانــب ا

اصنافهــم ان يقومــوا فــي مثــل هذه الدولة بنشــر 

النــاس كافــة والوقــوف  بيــن  الوعــي االســامي 

ضــد كل غــزو  فكــري اجنبــي ، بــكل الوســائل 

باالفــكار  تزويدهــم  و   ، المتاحــة  والطــرق 

االســامية والقيــم الدينيــة والثقافــة االنســانية، 

المتمثلــة  فــي االســام  الدينيــة  ــف  الوظائـ الن 

فــي االتيــان بالواجبــات الشــرعية ، واالجتنــاب 

عــن المحرمــات االلهيــة ، ليســت مجرد الخروج 

عــن المســؤولية امــام هللا تعالــى ، بــل مضافــا 

الــى ذلــك انهــا تــزود النــاس باالخــاق الحميــدة 

الديــن  بغريــزة  وتجهــزه  الفاضلــة  والملــكات 

وقــوة االيمــان ، وهــذا امــر محســوس وجدانــي ، 

والتجربــة فــي ذلــك اكبــر برهــان . ونتيجــة ذلــك 

بالديــن  متقيــدا  كان  اذا  مجتمــع  ي 
أ
ا ان  هــي 

فيــه  يؤثــر  فهــو  وتقاليــده  وافــكاره  االســامي 

المجتمــع  فــاذا كان  الديــن ،  ويجهــزه بغريــزة 

منــا 
آ
مجهــزا بهــا فبطبيعــة الحــال كان مجتمعــا ا

خــوف  بــا  يعيــش  فيــه  فــرد  وكل   ، ومتوازنــا 

وال قلــق ال علــى نفســه وال علــى عرضــه وال علــى 

االســامي  الديــن  ان  هــو معنــى  مالــه ، وهــذا 

مــرب للبشــر ويخلــق االنســان الكامــل كالجبــل 

الراســخ . 

ب ( تمكيــن الحاكــم وجهــاز الدولــة مــن تنفيــذ 

الشــريعة االلهيــة ؟

الجواب : 

علــى  االســامية  الدولــة  تشــكيل  ان  تقــدم 

بســلطة  منــوط  الديــن  حاكميــة   
أ
مبــدا اســاس 

الحاكــم الشــرعي فــي تنفيــذ الشــريعة االلهيــة ، 

 . عرفــت  كمــا  اســامية  غيــر  فالدولــة  واال 

مرافقــه  بــكل  المدنــي  المجتمــع  اقامــة   ) ج 

؟ وابعــاده 

الجواب : 

س بهــا ســواء اكانــت فــي الدولــة االســامية 
أ
ال بــا

يكــون  ال  ان  شــريطة  غيرهــا  فــي  ام  الشــرعية 

خارجــا عــن دائــرة االســام بابعــاده واتجاهاتــه 

ومرافقــه كافــة . 

د ( تقديــم المشــورة والخبــرة العلميــة والعمليــة 

مــن خــال :

مة الكـفوئين ؟
أ
 افراد اال

وعبر اجهزة الشورى وتشكياتها المختلفة ؟

الجواب : 

ان هــذا امــر ضــروري فــي كافــة  اجهــزة الدولــة 

امــا  الدولــة اســامة ام غيرهــا  ومرافقهــا كانــت 

فــي الدولــة االســامية فالمشــورة واجبــة شــرعا 

تشــكياتها  كافــة  فــي  الحاكمــة  الســلطة  علــى 

االنفــراد  لهــا  يحــق  وال  اساســي  عنصــر  وانهــا 

ي تشــكيل مــن 
أ
ي واالســتقال فيــه فــي ا

أ
بالــرا

تشــكيات الدولــة بــل عليهــا الحــوار والمشــورة 

المخلصيــن  واالمنــاء  الكـفوئيــن  الخبــراء  مــع 
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فــي البلــد فــي كافــة مكونــات الدولــة واجهزتهــا 

واعضائهــا ودراســتها بتطبيــق نظــام المحاســبة 

 . عليهــا جميعــا بشــكل موضوعــي ودقيــق 

تية : 
آ
 نورد االسئلة اال

أ
سيسا على هذا المبدا

أ
تا

1 ( )) ولتكــن منكــم امــة يدعــون الــى الخيــر 

المنكــر  عــن  وينهــون  بالمعــروف  مــرون 
أ
ويا

ل عمــران / 104 . 
آ
واولئــك هــم المفلحــون (( ا

نيــة تعبــر عــن فريضة االمر بالمعروف 
آ
يــة القرا

آ
اال

والنهــي عــن المنكــر االجتماعيــة ، والتــي ينبغــي 

ان تقــوم بهــا االمــة االســامية التــي هــي مصــدر 

الســيادة فــي الحكومــة االســامية . 

مة ؟
أ
كيف تعرفون اال

وهــل تصــدي االمــة لفريضــة االمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر االجتماعيــة تلــك الفريضــة 

الكـفائيــة تســتوجب اســتبعاد العناصــر االنثوية 

كان  لــو  حتــى  المتصديــة  المجموعــة  مــن 

العلــم والكـفــاءة  النســوة ممــن يملكــن  هــؤالء 

؟ المطلوبــة  االختصاصيــة 

الجواب : 

مــة الجماعــة ، حيــث ان االمــر 
أ
المــراد مــن اال

علــى  واجــب  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف 

الــكل كـفايــة ، فــاذا قــام جماعــة بــه ســقط عــن 

ن كل واجــب كـفائــي 
أ
االخريــن ، كمــا هــو شــا

عــم مــن الرجــال 
أ
مــة اال

أ
، كمــا ان المــراد مــن اال

لهــذه  التصــدي  فــي  بينهمــا  فــرق  وال  والنســاء 

 . المهمــة  االجتماعيــة  الفريضــة 

2 ( بيعة الرســول )ص( للنســاء ، بيعة العقبة 

الثانيــة صــورة مــن صــور تمكيــن الحاكــم وجهــاز 

الدولــة مــن تنفيــذ الشــريعة االلهيــة . 

يــة 12 مــن ســورة الممتحنــة بيعــة 
آ
وقــد ذكــرت اال

النساء : 

يهــا النبــي اذا جــاءك المؤمنــات يبايعنــك 
أ
}يــا ا

يســرقن  وال  شــيائ  بــاهلل  يشــركن  ال  ان  علــى 

تيــن ببهتــان  
أ
واليزنيــن واليقتلــن اوالدهــن وال يا

يفترينــه بيــن ايديهــن وارجلهــن وال يعصينــك 

ان  لهــن هللا  واســتغفر  فبايعهــن  معــروف  فــي 

رحيــم{.  غفــور  هللا 

فــي  واليعصينــك   (( وهــو  يــة 
آ
اال مــن  المقطــع 

االمــر  فريضــة  مــن  قســم  ي 
أ
ا الــى   )) معــروف 

الــى   ، يشــير  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف 

الموعظــة  اطــار  فــي  التــي  الفرديــة  الفريضــة 

القــدرة والســلطة ؟ التــي تســتلزم  االجتماعيــة 

الجواب : 

الســنة  الكريمــة  يــة 
آ
اال فــي  بالمعــروف  المــراد 

التــي ســنها رســول هللا )ص( فيكــون مــا ســنه 

 . المســلمين  عنــد  المعــروف  هــو 

ينحصــر  يــة 
آ
اال فــي  المذكــور  المعــروف  وهــل 

نــه معــروف بمعنــاه الواســع 
أ
م ا

أ
مــور محــددة ا

أ
با

؟ كلــه  االســام  يشــمل  الــذي 

الجــواب : يظهــر جوابــه ممــا تقــدم مــن ان المــراد 

بالمعــروف الســنة التــي ســنها رســول هللا )ص( 

االمــر  فريضــة  خصــوص  ال  الواســع  بالمعنــى 
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بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر . 

عــن عمليــة سياســية  النســاء  بيعــة  تعبــر  هــل 

ام انهــا مجــرد بيعــة علــى قضايــا عقائديــة بحتــة 

ونســوية خاصــة ال غيــر ؟ نرجــو توضيــح هــذا 

؟ المطلــب 

الجواب :

وعقدهــا   ، والتوليــة  التعهــد  هــي  البيعــة   

القبــول  معنــى  وهــي   ، بالخافــة  المبايعــة 

يــة تنــص علــى ان هللا عــز 
آ
واالطاعــة لهــا ، فاال

جــاءك  يــة 
آ
فاال  (( )ص(  نبيــه  خاطــب  وجــل 

المؤمنــات يبايعنــك .. فبايعهــن ..(( والمعنــى 

ان المؤمنــات اذا تولينــك وبايعنــك باطاعتــك 

ية 
آ
نــت تقبــل مبايعتهــن بشــروطـ  كمــا في اال

أ
، فا

ـ فــإذن ليــس المــراد منهــا عمليــة سياســية ، بــل 

االيمــان  و  واالنقيــاد  الطاعــة  دول  فــي  عمليــة 

 . بالرســالة 

بتقديــم  تتحقــق  االمــة  ســيادة  ان  وحيــث   )3

المشــورة والخبرات العلمية والعملية من افراد 

مرهــم 
أ
االمــة الكـفوئيــن واجهــزة الشــورى .. ))وا

يــة: ))والمؤمنون 
آ
شــورى بينهــم (( وبمقتضــى اال

مــرون 
أ
يا بعــض  اوليــاء  بعضهــم  والمؤمنــات 

بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر(( التوبــة / 71.

التــي تعبــر عــن فريضــة االمــر بالمعــروف والنهــي 

اطــار  فــي  المنحصــرة  الفرديــة  المنكــر  عــن 

 . الموعظــة 

 : والتواصــي  التضحيــة  عنــوان  وبمقتضــى 

))وتواصــوا بالحــق وتواصــوا بالصبــر (( العصــر 

 ان وجد 
أ
كـفا

أ
/ 3 .  وبمقتضى وجوب اختيار اال

ة فــي العلــم والفقاهــة 
أ
 امــرا

أ
كـفــا

أ
، وقــد يكــون اال

واالجتهــاد والعدالــة واالختصــاص المطلــوب . 

والكـفــاءة  الخبــرات  تنــوع  مقيــاس  وبمقتضــى 

 . والطفولــة  ســرة 
أ
اال لشــؤون  النوعيــة 

ة 
أ
اال يجــب ، او ال يجــوز ترشــيح وانتخــاب المــرا

لتكــون عضــوة فــي المجالــس البرلمانيــة تمــارس 

بالمعــروف  مــر 
أ
واال والتواصــي  الشــورى  دور 

والنهــي عــن المنكــر ؟

الجواب :

 ان ســيادة االمــة علــى ضــوء مذهــب االماميــة 

 الحاكميــة 
أ
ســاس مبــدا

أ
تتحقــق بقيــام دولــة علــى ا

هلل عــز وجــل ،وعليــه فبطبيعــة الحــال يكــون 

تعييــن الســلطة الحاكمــة فيهــا انمــا هــو بنــص 

مــن هللا تعالــى باالســم والشــخص ، كمــا فــي 

زمــن الحضــور ، او الصفــات المميــزة ، كمــا فــي 

زمــن الغيبــة ، بينمــا تتحقــق ســيادة االمــة علــى 

ضــوء ســائر المذاهــب االســامية باالنتخابــات 

وصناديــق االقتــراع ال بالنــص ، مــا عــدا رســالة 

بالنــص ،  ثابتــة عندهــم  فانهــا  الرســول )ص( 

هــذا مــن ناحيــة . 

افــراد  بيــن  المشــاورة  ان  اخــرى  ناحيــة  ومــن 

االمــة الكـفوئيــن مــن الرجــال والنســاء فــي تمــام 

اجهــزة الدولــة وتشــكيل الشــورى مــن واجبــات 
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والخبــرات  االفــكار  تبــادل  الن   ، الدولــة 
االمــور  فــي  والمشــاورة   ، والعمليــة  العلميــة 

االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة واالمنيــة 

والثقافيــة والتعليميــة وغيرهــا امــر ضــروري فــي 

كانــت شــرعية ام ال ، وقــد 
أ
كل دولــة ، ســواء ا

تقــدم ان وظيفــة الســلطة الحاكمــة فــي الدولــة 

مــع  والمحــاورة  المشــاورة  شــرعا  االســامية 

الخبــراء والكـفوئيــن وعمــا واالمنــاء المخلصين 

مــن الرجــال والنســاء فــي كافــة اجهــزة الدولــة 

وتشــكياتها ، الن تقلــد المناصــب الحكوميــة 

 ، واللياقــة  الكـفــاءة  بحســب  يكــون  ان  البــد 

ة 
أ
ة وعليــه فيجــوز للمــرا

أ
كان رجــا ام امــرا

أ
ســواء ا

البرلمانيــة  المجالــس  لعضويــة  نفســها  ترشــيح 

اذا كان عندهــا الكـفــاءة واللياقــة والخبرويــة ، 

م غيرهــا . 
أ
ســواء اكانــت فــي الدولــة االســامية ا

وان جان ان تكون نائبة ..

ماحكم توليها رائسة لجان البرلمان ؟

الجواب : 

يجوز توليها رائسة اللجان البرلمانية ؟

وما حكم توليها رائسة البرلمان ؟

الجواب :

 يجوز توليها رائسة البرلمان .

السؤال السادس :

 : ن 
أ
ا االســام  فقهــاء  عليــه  دل  مــا  بحســب 

الحقــوق  كافــة  ترعــى  دولــة  االســامية  الدولــة 

الحريــات  جميــع  لــه  وتضمــن  لانســان، 

والفكريــة  الشــخصية  الحريــة   ، المســؤولة 

ي 
أ
الــرا وابــداء  التعبيــر  وحريــة  والعقائديــة 

والحريــة السياســية والتــي تعنــي انــه يســتطيع 

اذا اراد ان يشــغل المناصب االدارية ويســاهم 

والنصيحــة  كالشــورى  السياســية  مــور 
أ
اال فــي 

القوانيــن  حــدود  فــي  التعبيــر  وحريــة  والنقــد 

 . الشــرعية 

بيــن  المســاواة  االســام  فــي  العــام  واالصــل 

نثــى . 
أ
االفــراد ، ومنهــا المســاواة بيــن الذكــر واال

بالرجــل  مســاواتها  مــن  ة 
أ
المــرا تســتثنى  فهــل 

السياســية  والحريــات  الحقــوق  ممارســة  فــي 

باجمعها او بعض منها ؟ وما الدليل على ذلك 

مــن النصــوص الصريحــة القاطعــة بالداللــة ؟

الجواب :

الرجــل  مــع  مســاواتها  مــن  ة 
أ
المــرا التســتثنى   

والفكريــة  والفرديــة  االجتماعيــة  الحقــوق  فــي 

والدخــول   ، ي 
أ
الــرا وابــداء   ، التعبيــر  وحريــة 

فــي كافــة االســتثمارات واالنشــطة الماليــة فــي 

كافــة  وحيــازة  العالميــة  والبورصــات  االســواق 

البائــرة  االراضــي  واحيــاء  الطبيعيــة  الثــروات 

وغيرهــا ، كل ذلــك فــي الحــدود المســموح بهــا 

مــن قبــل الشــرع ، فــا يســمح باالســتثمارات 

المعيقــة  المحــذورة  االقتصاديــة  واالنشــطة 

للقيــم والمثــل الدينيــة واالخاقيــة كاالســتثمار 

ولحــوم  والميتــة  بالخمــور  واالتجــار  بالربــا 

والغــش  واالحتــكار  والمخــدرات   ، الخنزيــر 

وغيــر ذلــك هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر 
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ان الدولــة االســامية الشــرعية تتكـفــل جميــع 

لــه الحريــة  الحقــوق لانســان المســلم وتقــدم 

بــكل االتجاهــات واالنشــطة ولكــن فــي الحــدود 

تــؤدي  ال  ن 
أ
بــا مطلقــا  ال  شــرعا  بهــا  المســموح 

هــذه الحريــة الــى تفويــت حقــوق االخريــن وان 

واالخاقيــة  الدينيــة  والمثــل  القيــم  تعيــق  ال 

حــرا  ليــس  فانــه  ونحوهمــا  والغيبــة  كالكــذب 

ة . 
أ
فيهــا وال فــرق فــي ذلــك بيــن الرجــل والمــرا

السؤال السابع :

ة ان تتقلد 
أ
هــل تختلــف االجابــة فــي احقيــة المــرا

الســؤال  فــي  المذكــورة  السياســية  المناصــب 

االول اذا كانــت الدولــة غيــر اســامية كالــدول 

التحكــم  اســامية  دول  او   ، مثــا  االوربيــة 

ن مثــل معظــم الــدول االســامية 
آ
بحكــم القــرا

الحاليــة ؟

الجواب : 

علــى  القائمــة  الدولــة  فــي  ة 
أ
المــرا تصــدي  ان 

 حاكميــة الديــن للســلطة الحاكمــة 
أ
اســاس مبــدا

، ومنصــب القضــاء واالفتــاء فقــط مــورد اشــكال 

عنــد الفقهــاء وان كان االظهــر جــوازه عندنــا اذ 

توفــرت شــروط هــذا المنصــب فيهــا واما تصديها 

لســائر المناصــب فيهــا فهــو جائــز عنــد الجميــع 

وامــا اذا لــم تكــن الدولــة اســامية فيجــوز لها ان 

تتقلــد كافــة المناصــب فيهــا بــا اســتثناء . 

السؤال الثامن :

من مســلمات الفقه االســامي قاعدة : » ســلطة 

االنســان على ماله » فاذا كان الناس مســلطين 

نــه اليجــوز الحــد ان 
أ
ا علــى اموالهــم ، بمعنــى 

اولــى  بطريــق  فهــم   ، باذنهــم  اال  فيهــا  يتصــر 

ان  الحــد  يجــوز  فــا  انفســهم  علــى  مســلطون 

يتصــرف فــي مقدراتهــم وشــؤونهم دون اذنهــم . 

فعلــى اســاس قاعــدة ان النــاس مســلطون علــى 

ة انســانة مــن النــاس 
أ
اموالهــم وانفســهم ،والمــرا

مســلطة على اموالها ونفســها ، فابد ان تكون 

ــة المتصرفــة واقعــة موقــع رضاهــا ابتــداءا  الدول

مــن رائســة الدولــة الــى الســلطة التشــريعية فــي 

انتخــاب اعضائهــا . 

ة 
أ
بنــاء علــى مــا تقــدم هــل يجيــز االســام للمــرا

واعضــاء   ، الدولــة  رئيــس  انتخــاب  االنتخــاب 

الســلطة ، واعضــاء الســلطة التشــريعية وســائر 

؟ االنتخابيــة  المجالــس 

الجواب : 

انتخــاب  فــي  تشــترك  ان  ة 
أ
للمــرا يجــوز  نعــم 

الحاكمــة  الســلطة  واعضــاء  الدولــة  رئيــس 

واعضــاء الســلطة التشــريعية وســائر المجالــس 

 . كافــة  االنتخابيــة 

السؤال التاسع :

المجلــس  فــي  نائبــة  انتكــون  ة 
أ
للمــرا جــاز  اذا 

القضايــا  فــي  شــهادتها   ، للبرلمــان  التشــريعي 

السياســية التــي تطــرح فيــه : هــل تعــادل نصــف 
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بعــض  فــي  الحــال  هــو  كمــا  الرجــل  شــهادة 

اي  ؟  الفقهيــة  والقضايــا  االجتماعيــة  القضايــا 

ة فــي القضايــا السياســية هــل 
أ
ان تصويــت المــرا

بنصــف صــوت ؟ م 
أ
ا واحــد  بصــوت  يتعيــن 

الجواب : 

ة فــي جميــع القضايــا السياســية 
أ
ان شــهادة المــرا

تعــادل  والثقافيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

وكذلــك   ، بينهمــا  فــرق  وال   ، الرجــل  شــهادة 

شــهادة  ان  وامــا   ، الرجــل  كصــوت  صوتهــا 

ة نصــف شــهادة الرجــل فهــي انمــا تكــون 
أ
المــرا

فــي مــوارد خاصــة للنــص الخــاص فــي الشــرع . 

السؤال العاشر :

االســام  فــي  االدوار  توزيــع  ان  الواضــح  مــن 

داخــل االســرة ، يقــوم علــى خصائــص الذكــورة 

 . واالنوثــة 

وعلــى هــذا االســاس اوجــب علــى الرجــل النفقــة 

علــى زوجتــه وعيالــه وجعــل لــه القوامــة عليهــم 

. فهــل يصــح قيــاس توزيــع االدوار فــي الحيــاة 

االســرة  داخــل  توزيعهــا  مقيــاس  علــى  العامــة 

الــذي يقــوم علــى الذكــورة واالنوثــة ، ام انــه ال 

العامــة  والحيــاة  االســرة  كــون  باعتبــار  يصــح 

حقليــن مختلفيــن والمقيــاس فــي توزيــع االدوار 

خــر ؟
آ
فــي كل منهمــا يختلــف عــن اال

الجواب : 

ان نظام االسرة في االسام قد بني على اساس 

ان ثقــل ادوار الحيــاة فــي داخــل االســرة بتمــام 

ة للحفــاظ علــى 
أ
عناصرهــا علــى الرجــل دون المــرا

ة وكرامتهــا وقيامهــا بــادوار التربيــة 
أ
كيــان المــرا

ة مــن القيــام 
أ
. ومــع هــذا ال يمنــع الشــرع المــرا

مــا 
أ
باعمالاتنافــي كرامتهــا وكيانهــا االســامي . وا

ة 
أ
فــي الحيــاة العامــة فــا فــرق بيــن الرجــل والمــرا

فــي كافــة ابعادهــا . 

السؤال الحادي عشر :

بالمعــروف  عليهــن  الــذي  مثــل  ولهــن   ((

.228  / البقــرة   )) درجــة  عليهــن  وللرجــال 

النســاء ؟  علــى  للرجــال  التــي  الدرجــة  هــي  مــا 

ومــا معناهــا ؟ وهــل تنحصــر هــذه الدرجــة فــي 

الحيــاة االســرية ام تنســحب ايضــا علــى الحيــاة 

العامــة.

 

الجواب : 

الكريمــة  يــة 
آ
اال فــي  الدرجــة  مــن  المــراد  ان 

المنزلــة ، حيــث ان منزلــة الرجــل فــي داخــل 

ة ، ومعنــى ذلــك 
أ
االســرة هــي انــه قــوام علــى المــرا

ة بيــده ، فانــه متــى شــاء االســتمتاع 
أ
ان امــر المــرا

بهــا ليــس لهــا االمتنــاع . كمــا ان اطــاق ســراحها 

بالطــاق بيــده ، وهــذا الحكــم مختــص بداخــل 

فــي  للرجــل  الثابتــة  المنزلــة  وبــدل   ، االســرة 

ة حقوقــا عليــه كالنفقــة 
أ
نظــام االســرة ان للمــرا

نها وكرامتهــا وحالها من المســكن 
أ
بمــا يليــق بشــا

والملبــس واالطعمــة واالشــربة والمعيشــة معــه 
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مــن وغيرهمــا مــن الحقــوق ، وامــا فــي 
أ
بســام وا

ة 
أ
والمــرا الرجــل  بيــن  فــرق  فــا  االســرة  خــارج 

فــي جميــع ادوار الحيــاة العامــة وشــؤونها مــن 

والتعليميــة  واالقتصاديــة  السياســية  الحيــاة 

وغيرهــا .

السؤال الثاني عشر :

النســاء /  النســاء ((  )) الرجــال قوامــون علــى 

.34

علــى  ة 
أ
المــرا علــى  الرجــل  قوامــة  تقتصــر  هــل 

قوامــة  الــى  تمتــد  انهــا  ام   ، االســرية  الحيــاة 

الرجــال علــى النســاء فــي الحيــاة العامــة بكافــة 

؟ شــؤونها 

الجواب : 

ة تقتصــر فــي الحيــاة 
أ
ان قوامــة الرجــل علــى المــرا

االســرية ، وامــا فــي الحيــاة العامــة ، فــا فــرق 

بينهمــا كمــا تقــدم . 

السؤال الثالث عشر :

•هــل االحاديــث التــي تــروى عــن رســول )ص( 

وديــن  عقــل  ناقصــة  نهــا 
أ
با ة 

أ
المــرا وصــف  فــي 

؟ صحيحــة  احاديــث 

•ومــا معنــى هــذا النقــص تحديــدا اذا صحــت 

هــذه االحاديــث فــي نســبتها الــى الرســول صلــى 

لــه وســلم ؟
آ
هللا عليــه وا

•وكيــف تكــون ناقصــة عقــل وشــهادتها مقبولــة 

لمــاذا اليحجــر عليهــا  ، وذات اهليــة ماليــة ؟ 

فــي التصــرف فــي االمــور الماليــة التــي تخصهــا ، 

او علــى االقــل بعــدم الســماح لهــا بالتصــرف اال 

بــاذن الــزوج او الولــي ؟

•هــل لهــذا النقــص اثــر يترتــب عليــه حرمانهــا 

مــن الحقــوق والواجبــات السياســية فــي الحيــاة 

العامــة ؟

الجواب : 

ان الحديــث غيــر معتبــر فــا يصــح نســبته الــى 

انــه  الــى  اضافــة  هــذا  )ص(،  االكــرم  الرســول 

مــا  خــاف  انــه  ضــرورة  للتصديــق  قابــل  غيــر 

ن 
أ
هــو المحســوس والمشــاهد فــي الخــارج ، ال

ة 
أ
المــرا عقــل  ان  فيــه  والمحســوس  المشــاهد 

المياديــن  كافــة  فــي  الرجــل  عقــل  عــن  اليقــل 

ة فيهــا حضــور ووجــود ، هذا 
أ
العلميــة التــي للمــرا

نــه 
أ
يــات والروايــات ا

آ
نــه يظهــر مــن اال

أ
اضافــة الــى ا

ة فــي ذلــك . ولعــل 
أ
ال فــرق بيــن الرجــل والمــرا

هــذا الحديــث علــى تقديــر اعتبــاره ناظــر الــى ان 

ة بحســب النــوع حساســة وذات 
أ
طبيعــة المــرا

مشــاعر الحــب ورقــة القلــب والميــل الــى الزينــة 

والجمــال اكـثــر مــن طبيعــة الرجــل ، فلهــذا قــد 

تغلــب هــذه االحساســات والمشــاعر علــى عقلهــا 

ة 
أ
وتفكيرهــا فــي الحيــاة العامــة ، ال ان كل امــرا

ة اكـثــر صابــة فــي 
أ
كذلــك ، اذ قــد توجــد امــرا

ارادتهــا وقــوة قلبهــا مــن الرجــل ، ولهــذا تســمى 

ة الحديديــة . 
أ
بالمــرا
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السؤال الرابع عشر :

هللا  صلــى  للرســول  ينســب  الــذي  الحديــث 

مرهــم 
أ
لــه وســلم : ) لــن يفلــح قــوم ولــوا ا

آ
عليــه وا

ة(. هــل هــو حديــث صحيــح ؟
أ
امــرا

الجواب : 

قابــل  غيــر  بــل   ، معتبــر  غيــر  الحديــث  ان 

ة 
أ
ة بمــا هــي مــرا

أ
ن معنــاه ان المــرا

أ
للتصديــق ال

 ، كافــة  وشــؤونها  البــاد  ادارة  مــن  التتمكــن 

وان واليتهــا عليهــا تــؤدي الــى ســقوطها بتمــام 

اتجاهاتهــا الحيويــة ، وهــذا ليــس اال مــن جهــة 

نقصــان عقلهــا وقصورهــا تفكيرهــا ، وقــد تقــدم 

المعاهــد  كافــة  فــي  الوجــدان  خــاف  هــذا  ن 
أ
ا

ة 
أ
للمــرا التــي  االجتماعيــة  والســاحات  العلميــة 

 . فيهــا حضــور 

واذا صحــت نســبته الــى رســول هللا صلــى هللا 

لــه وســلم ، مــاذا يصنــف ؟ هــل هــو مــن 
آ
عليــه وا

م هــو متواتــر ؟
أ
م انــه مشــهور ا

أ
حــاد ا

آ
احاديــث اال

الجواب : 

نــه مــن احاديــث االحــاد وحيــث ان مضمونــه 
أ
ا

ويلــه .
أ
مخالــف للوجــدان فابــد مــن تا

واذا صــح الحديــث فــي نســبته للرســول )ص( 

هــل قالــه علــى نحــو االخبــار بعــدم الفــاح لقــوم 

لمــا  كســرى  قــوم  وهــم  بالشــورى ،  اليعملــون 

ولــوا امرهــم لبنــت كســرى بعــد وفاتــه ، وهــي 

علــى  قالــه  ام  االمــور شــيائ ،  مــن  فتــاة التعــي 

ة تولــي 
أ
نحــو التشــريع الــذي يحــرم علــى كل امــرا

الرائســة العليــا للبــاد ؟

الجواب : 

غيــر  نــه 
أ
ا الــى  مضافــا  الحديــث  ان  عرفــت  قــد 

تقديــر  وعلــى  يثبــت  لــم   ، للتصديــق  قابــل 

 . ويلــه 
أ
تا مــن  البــد  الثبــوت 

لــه وســلم 
آ
وهــل قالــه الرســول صلــى هللا عليــه وا

ى بذلــك المصلحــة 
أ
مــن موقعــه كحاكــم قــد را

لظــروف النــاس فــي زمانــه ، ام كمبلــغ قــد اقــر 

ة بمقتضــاه الواليــة 
أ
تشــريعا ثابتــا ال تتولــى المــرا

ي مــكان ؟
أ
ي زمــان وال ا

أ
العامــة العظمــى فــي ا

الجواب : 

ان مــا صــدر عــن رســول هللا )ص( ظاهــر فــي 

التشــريع ، ولكــن قــد مــر ان الروايــة غيــر ثابتــة 

فــا  ويــل 
أ
التا مــن  البــد  الثبــوت  تقديــر  وعلــى 

 . خ بظاهــرة 
أ
اال يمكــن 

هــل يصــح قيــاس جميــع المناصــب السياســية 

المذكــورة فــي الســؤال االول علــى هــذا الحديــث 

بعنــوان  ة 
أ
المــرا علــى  بعضهــا  او  كلهــا  فتحــرم 

كونهــا واليــة عامــة ؟

الجواب : 

ان الحديــث عــن تقديــر صحتــه اليشــمل جميــع 

الســؤال  فــي  المذكــورة  السياســية  المناصــب 

مــر . 
أ
االول بــل ظاهــرة االختصــاص بواليــة اال

هــل يصــح التعامــل فــي فهــم هــذا الحديــث وفق 
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بخصــوص  ال  اللفــظ  بعمــوم  العبــرة   « قاعــدة 

الســبب » والتــي تعنــي انــه اذا مــا ورد لفــظ عــام 

علــى ســبب خــاص لــم يقصــر الســبب بــل يعــم 

بعمومــه ؟

الجواب : 

ان ذلــك يختلــف باختــاف المــوارد فــان كان 

واال  العلــة  بعمــوم  فالمنــاط  تعليــل  هنــاك 

 . كان  ان  اطاقــه  او  اللفــظ  بعمــوم  فالمنــاط 

السؤال الخامس عشر :

ان  مــع  حــاد 
آ
اال بحديــث  العمــل  يصــح  (هــل 

أ
ا

؟ قطعيــة  وليســت  ظنيــة  داللتــه 

الجواب : 

الــى االمــام  نعــم اذا كان تمــام سلســلة ســنده 

 . الثقــات  مــن  )ص( 

وســائر  حــاد 
آ
اال باحاديــث  يؤخــذ  هــل   ) ب 

المتعلقــة  المســائل  فــي  الظنيــة  االحاديــث 

؟ القانونيــة  والقواعــد  االســامي  بالنظــام 

الجواب :

 نعــم اذا كان تمــام سلســلة ســندها الــى االمــام 

)ص( مــن الثقــات ال مطلقــا مــن جهــة ولــم يكــن 

مــن جهــة  والســنة  للكـتــاب  مضمونهــا مخالفــا 

اخــرى . 

فــي  المشــهورة  حاديــث 
آ
باال يؤخــذ  هــل  ج( 

؟ الدســتورية  المســائل 

الجواب : 

نعــم اذا كانــت مفيــدة لاطمئنــان والوثــوق و 

اال فــا . 

السؤال السادس عشر :

حقوقــا  ة 
أ
للمــرا اليــرون  المانعــون  يستشــهد 

 .  « باالجمــاع   « سياســية 

كيف يتحقق مثل هذا االجماع ؟

الجواب :

قــد  عليهــم(  هللا  )رضــوان  الفقهــاء  اكـثــر  ان   

ة 
أ
ادعــوا االجمــاع علــى المنــع عــن تصــدي المــرا

لمنصــب القضــاء واالفتــاء والواليــة العامــة فــي 

الدولــة االســامية فقــط وهــي التــي تقــوم علــى 

ة 
أ
اســاس حاكميــة الديــن ، وامــا تصــدي المــرا

م 
أ
لمناصــب اخــرى فيهــا ســواء اكانــت سياســية ا

او غيرهــا  م حقوقيــة 
أ
ا م اجتماعيــة 

أ
ا اقتصاديــة 

فــا مانــع منــه وال اجمــاع فــي البيــن . واما حجية 

االجمــاع فهــي منوطــة بكشــفه عــن ثبوتــه فــي 

زمــن المعصوميــن )عليهــم الســام( ووصولــه 

الينــا يــدا بيــد واال فــا دليــل علــى حجيتــه بــا 

فــرق فــي ذلــك بيــن ان يكــون االجمــاع قوليــا 

كانــت  فــان  المتشــرعة  او ســكوتيا وامــا ســيرة 

فــي زمــن المعصوميــن )عليهــم الســام( فهــي 

وان  لهــا  المعصــوم  امضــاء  جهــة  مــن  حجــة 

خــرة عــن زمــن المعصوميــن )عليهــم 
أ
كانــت متا

الســام( فــا تكشــف عــن االمضــاء فــا تكــون 

حجــة، وحيــث ان االجمــاع فــي نفســه اليكــون 
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حجــة وال طريــق لنــا الــى احــراز انــه وصــل الينــا 

مــن زمــن المعصوميــن )عليهــم الســام( فلهــذا 

اذا فرضنــا  وامــا   . كالعــدم  لــه ووجــوده  اثــر  ال 

نــه دليــل علــى تشــريع 
أ
انــه حجــة فــا شــبهة فــي ا

ثابــت اليتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان كالكـتاب 

والســنة وليــس فــي الشــريعة المقدســة احــكام 

موقتــه مختصــة بزمــن خــاص او احــكام مختصة 

الشــرعية  االحــكام  ان  ضــرورة  خــاص  بمــكان 

تشــريعات ابديــة عامــة للبشــر كافــة علــى وجــه 

الكــرة االرضيــة بــا فــرق بيــن الرجــال والنســاء 

واالســود واالبيــض وقــارة و اخــرى وانهــا ثابتــة 

بنحــو واحــد وبشــكل معيــن ومحــدد وال يتغيــر 

بتغيــر الحيــاة العامــة وتطورهــا وقتــا بعــد وقــت 

وقرنــا بعــد اخــر فــان الصــاة فــي عصــر الحجــر 

هــي الصــاة فــي عصــر الــذرة والفضــاء ، فانهــا 

بقــوة  االشــياء  يقــود  الــذي  علــى  فرضــت  كمــا 

اليــدوي كذلــك  اليــد ويحــرث االرض بمحراثــه 

فرضــت علــى مــن يقــود االشــياء بقــوة الكهربــاء 

الــذرة الن  لــة بقــوة 
آ
ويــزاول عمليــة تحريــك اال

الصــاة التــي يصليهــا مــن يقــود االشــياء بقــوة 

هــي  اليــدوي  بمحراثــه  االرض  ويحــرث  اليــد 

نفــس الصــاة التــي يصليهــا مــن يقــود االشــياء 

ويحركهــا بقــوة الكهربــاء فــا فــرق بيــن الصــاة 

فــي  والصــاة  )ص(  االكــرم  النبــي  عصــر  فــي 

هــذا العصــر وهــو عصــر الــذرة وعصــر الفضــاء ، 

النهــا ال تتطــور بتطــور الحيــاة العامــة الطبيعيــة 

كالصيــام  الشــرعية  االحــكام  ســائر  وكذلــك 

والمحرمــات  الواجبــات  مــن  ونحوهــا  والحــج 

المقدســة  الشــريعة  فــي  محــرم  الكــذب  مثــا 
وهــو اليتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان واليتطــور 

بتطــور الحيــاة العامــة وكذلــك الغيبــة والســرقة 

عاقــة  ان  هــي  ذلــك  فــي  ،والنكـتــة  وغيرهمــا 

روحيــة  معنويــة  عاقــة  بالعبــادات  االنســان 
تتطــور  وال  العامــة  الحيــاة  ثــر 

أ
بتا ثــر 

أ
التتا وهــي 

قــرن  بعــد  وقرنــا  عصــر  بعــد  عصــرا  بتطورهــا 

لوضــوح ان العبــادات التــي لهــا دور كبيــر فــي 

االســام عاقــة بيــن العبــد وربــه وهــي عاقــة 

او  الزمــان  بتغيــر  تتغيــر  ال  معنويــة  روحيــة 

ثــر الحيــاة وتطورهــا بينمــا 
أ
ثــر بتا

أ
المــكان والتتا

ثــر 
أ
عاقــة االنســان بالطبيعــة عاقــة ماديــة تتا

وقتــا  بتطورهــا  وتتطــور  العامــة  الحيــاة  ثــر 
أ
بتا

فــي  العامــة  الحيــاة  تكــون  ولهــذا  وقــت   بعــد 

هــذا العصــر اكـثــر تطــورا مــن الحيــاة العامــة فــي 

 . المتقدمــة  العصــور 
دور  االســام  فــي  للعبــادات  تكــون  هنــا  ومــن 

تربــوي روحــي وتقــوي عاقــة االنســان بخالقــه 

المطلــق المبــدع وهــي االيمــان بــاهلل وحــده ال 

شــريك لــه وتوجــب ترســيخ هــذه العاقــة فــي 

مــن  الســلبي  الجانــب  تعالــج  فانهــا  النفــوس 

مشــكلة االنســان الكبــرى ، حيــث انهــا ترفــض 

الضيــاع وااللحــاد والاانتمــاء وتضــع االنســان 

كافــة  فــي  تعالــى  امــام هللا  المســؤولية  موضــع 

باالنســان  تتحكــم  نهــا 
أ
ال وتحركاتــه  اتجاهاتــه 

حياتــه  مرافــق  جميــع  فــي  ســلوكه  وتهــذب 



|   العدد 20 |   رجب   |  حزيران  |  2012 24

وتجعلهــا موافقــة لمرضاتــه تعالــى وتقدس ولهذا 

يكــون دور العبــادات فــي االســام دور االرتبــاط 

 ، وتقويتــه  االرتبــاط  هــذا  وترســيخ  بالمطلــق 

وتربيــة االنســان وجعلــه انســانا عــدال مســتقيما 

بحيــث يرفــض مشــكلة الضيــاع والاانتمــاء مــن 

جهــة ومشــكلة الغلــو فــي االنتمــاء واالنتســاب 

مــن جهــة اخــرى وهــي الوثنيــة والشــرك ، فــان 

المشــرك يحــول مــا ينتمــي اليــه فــي العبــادات 

مــن الصنــم المحــدود الــى المطلــق مــع انــه ال 

يــدي 
أ
حــول لــه وال قــوة وال شــعور ومصنــوع با

والضــال  الجهــل  مــن  ناشــئ  وهــذا  االنســان 

وحــس  جهــة  مــن  الطريــق  وضيــاع  والغــرور 

مســيرته  فــي  بالمطلــق  االرتبــاط  الــى  الحاجــة 

هاتيــن  وبســبب  اخــرى  جهــة  مــن  وحركـتــه 

الجهتيــن يقــوم بقلــب الحقيقــة وجعــل مــا ليــس 

االوهــام  خــال  مــن  مطلقــة  حقيقــة  بحقيقــة 

واالفــكار الخاطئــة المضلــة التــي تجعلــه اعمــى 

بتمــام المعنــى وبتصويــره إلهــا يعبــد، وهــل مــن 

المعقــول ان يصــل االنســان الــى هــذه الدرجــة 

مــن االنحطــاط يفقــد عقلــه وشــعوره ويجعــل مــا 

هــو مصنــوع بيــده إلهــا . 

وهمــا:  المشــكلتين  لهاتيــن  الوحيــد  فالعــاج 

 ، والاانتمــاء  وااللحــاد  الضيــاع  مشــكلة 

بــاهلل  االيمــان  هــو  والشــرك  الوثنيــة  ومشــكلة 

شــريعة  قدمتــه  الــذي  لــه  شــريك  ال  وحــده 

الســماء الــى االنســان علــى ســطح الكــرة االرضيــة 

دابــر  يقطــع  حدهــا 
أ
فبا حديــن  ذو  ســيف  فانــه 

خــر يقطــع دابــر الوثنيــة والشــرك 
أ
االلحــاد وباال

يضــع   ) المطلــق  بالقــادر   ( االيمــان  وهــذا   .

االنســان موضــع المســؤولية امــام هللا تعالــى فــي 

مســيرته وحركـتــه وســلوكه فــي كافــة االتجاهــات 

مــن االجتماعيــة والفرديــة والعائليــة والدينيــة 

والتعليمية وغيرها ويهذب ســلوكه الى الطريق 

التصرفــات  عــن  ويبعــده  والعــدل  المســتقيم 

غيــر  والســلوكيات  والمنحرفــة  الامســؤولة 

الدينيــة  والمثــل  للقيــم  المعيقــة  المســتقيمة 

فــي  ومســيرته  حركـتــه  ويســتمد  واالخاقيــة 

العــون  والســنة ويطلــب  الكـتــاب  مــن  الكــون 
فــدور  المطلــق  القــادر  نــه 

أ
ال تعالــى  هللا  مــن 

بالمطلــق  االنســان  ارتبــاط  دور  بــاهلل  االيمــان 
نينــة فــي النفــوس ودور 

أ
ودور االســتقرار والطما

الهدايــة وعــدم الضيــاع ودور اعتمــاد االنســان 

المؤمــن فــي كل مرحلــة مــن مراحــل مســيرته 

 . الشــاقة  الطويلــة 

التــي  وهــي  االســامية  غيــر  الدولــة  فــي  وامــا 

كانــت 
أ
 الديــن ســواء ا

أ
التقــوم علــى اســاس مبــدا

فــي البــاد الســامية ام كانــت فــي غيــر فيجــوز 

ة ان تتصــدى كل منصــب مــن المناصــب 
أ
للمــرا

الحكوميــة بــا اســتثناء حتــى رائســة الدولــة. 

بســيرة  منحصــرا  االجمــاع  هــذا  كان  واذا 

المشــترعة فــي زمــن المعصوميــن عليــه الســام 

هــل يصــح ان يكــون دليــا علــى تشــريع ثابــت ال 

م انــه اجمــاع 
أ
يتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان ، ا
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ن 
أ
فــي مســاحة االحــكام غيــر الثابتــة واليصــح ا

خــر ؟
أ
يكــون دليــا لزمــان ومــكان ا

ج( هل يعتبر االجماع السكوتي حجة ؟

الجواب : 

ان حجيــة الســيرة المشــرعة منوطــة بثبوتهــا فــي 

زمــن المعصوميــن )عليهــم الســام ( ووصولهــا 

وال  طبقــة  بعــد  طبقــة  الزمــن  ذلــك  مــن  الينــا 

طريــق لنــا الــى احــراز ذلــك ، وكذلــك الحــال 

فــي االجمــاع الســكوتي . 

السؤال السابع عشر :

1 ( هــل يمكــن اعتبــار القيــاس دليــا مــن ادلــة 

اســتنباط االحــكام الشــرعية ؟

القيــاس  علــى  االعتمــاد  يمكــن  ال   : الجــواب 

فــي اســتنباط شــيء مــن احــكام الشــريعة علــى 

اســاس ان االحــكام الشــرعية تابعــة للمــاكات 

الواقعيــة ، وال طريــق لنــا اليهــا والقيــاس فــي 

كل مــورد منــوط باحــراز المــاك فــي المقيــس 

عليــه ، وهــو غيــر ممكــن فــي االحــكام الشــرعية 

، فلهــذا ال موضــوع للقيــاس فيهــا ، ومــن هنــا 

بالقيــاس  للعمــل  االســتنكار  و  الشــجب  ورد 

فــي الروايــات ، منهــا قولــه ) عليــه الســام ( : ) 

الســنة اذا قيســت محــق الديــن ( وهكــذا . 

وحــدود  مســاحة  هــي  فمــا  كذلــك  كان  اذا  ـ   
أ
ا

؟ اعمالــه 

الجواب : 

بــه  العمــل  اليجــوز  نــه 
أ
ا مــن  تقــدم  ممــا  يظهــر 

 . اطاقــا 

السؤال الثامن عشر :

ة 
أ
هــل تــرون النظــر الــى حقــوق وواجبــات المــرا

السياســية مــن خــال اطــار النظــام السياســي 

االســامي ككل بوضــح حكمــا لهــا مختلفــا عــن 

اعتبارهــا كجزئيــة فقهيــة عنــه ؟

الجواب : 

ة في النظام 
أ
نــه ال فــرق بيــن الرجــل والمــرا

أ
تقــدم ا

مــن  لوانــه 
أ
وا اشــكاله  بكافــة  العــام  االســامي 

واالقتصــادي  والسياســي  والعملــي  العقائــدي 

الثاثــة  المناصــب  عــدا  مــا  والحقوقــي وغيرهــا 

نفــا عنــد اكـثــر الفقهــاء .
آ
المشــار اليهــا ا

السؤال التاسع عشر :

االولــى  الرســالة  عصــر  فــي  واحــداث  شــواهد 

ادتهــا  عــن واجبــات اســامية سياســية  عبــرت 

ة فــي ادوار متميــزة لــم نعــد نــرى مثلهــا . 
أ
المــرا

ة المســلمة هــذه االدوار مــا 
أ
 (لمــاذا فقــدت المــرا

أ
ا

بعــد صــدر االســام ؟

الجواب : 

الظــروف  اختــاف  االختــاف  هــذا   
أ
منشــا ان 

ة فــي الشــريعة 
أ
والمحيــط ، ال ان واجبــات المــرا

عــن  تختلــف  الرســالة  عصــر  فــي  المقدســة 

ان  ضــرورة  خــرة 
أ
المتا العصــور  فــي  واجباتهــا 

االحكام الشرعية الثابتة في الشريعة المقدسة 
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للرجــال والنســاء علــى الســواء احــكام خالــدة ال 

يمكــن ان تتغيــر بتغيــر الزمــان والحيــاة العامــة 

معنويــة  عاقــة  االحــكام  تلــك  ن 
أ
ال الطبيعيــة 

ثــر 
أ
ثــر بتا

أ
وروحيــة بيــن العبــد وربــه ، ولهــذا التتا

الحيــاة وتغيرهــا وتطورهــا عصــرا بعــد عصــر ، 

خــر فــان الصــاة هــي الصــاة منــذ 
أ
وقرنــا بعــد ا

عصــر البعثــة ، فــا تتغيــر بتغيــر الزمــان ومــرور 

اليــد  بقــوة  االشــياء  يحــرك  مــن  ن 
أ
ال الوقــت 

يصلــي ومــن يحــرك االشــياء بقــوة الــذرة يصلــي 

نفــس الصــاة ، والنكـتــة مــا عرفــت انهــا عاقــة 

ثــر 
أ
روحيــة معنويــة بيــن االنســان وربــه ، التتا

ثــر الحيــاة العامــة وتطورهــا ، بينمــا عاقــة 
أ
بتا

ثــر 
أ
بتا ثــر 

أ
تتا ماديــة  عاقــة  بالطبيعــة  االنســان 

الحيــاة وتتطــور بتطورهــا وقتــا بعــد وقــت وقرنــا 

ن واجبــات 
أ
بعــد قــرن ، ولهــذا اليمكــن القــول بــا

ة فــي صــدر االســام تختلــف عــن واجباتهــا 
أ
المــرا

فــي هــذا العصــر . 

ب ( مــا يرجــع ذلــك الفقــدان الــى عوامــل بيئيــة 

سياســية اجتماعيــة ؟

يــات 
آ
لا الضيــق  الفهــم  بســبب  انــه  م 

أ
ا ج( 

؟ ة 
أ
المــرا دور  بخصــوص  والروايــات 

ة واجبــات 
أ
م ان االســام واقعــا ال يقــر للمــرا

أ
د( ا

وحقــوق سياســية ؟

الجواب :

 ب / ج / د / يظهــر الجــواب ممــا تقــدم مــن 

ة فــي الواجبــات 
أ
انــه ال فــرق بيــن الرجــل والمــرا

لهــذه  موضــوع  وال   ، السياســية  والحقــوق 

 . حينئــذ  االســئلة 

السؤال العشرون :

السياســية  بالظــروف  الفقهــاء  ثــر 
أ
تا مــدى  مــا 

للنصــوص  الفقهــي  فهمهــم  فــي  واالجتماعيــة 

؟ الموضوعــات  بهــذه  المتعلقــة  واالحاديــث 

الجواب : 

مــن  الشــرعية  االحــكام  الفقهــاء  فهــم  ان 

يــات 
آ
اال فــي  المتمثلــة  التشــريعية  النصــوص 

نيــة واالحاديــث الشــريفة ال يتاثــر بالظروف 
آ
القرا

 . المتغيــرة  االجتماعيــة  واالوضــاع  السياســية 

والنكـتــة فــي ذلــك ان قيامهــم بعمليــة اســتنباط 

القواعــد  بتطبيــق  هــو  انمــا  الشــرعية  االحــكام 

 ، الخاصــة  عناصرهــا  علــى  العامــة  االصوليــة 

وهــذا ال يرتبــط بالظــروف السياســية واالوضــاع 

 الفقيــه 
أ
االجتماعيــة والثقافيــة . نعــم قــد يخطــا

فــي تكويــن القواعــد العامــة فــي االصــول نظريــا 

عناصرهــا  علــى  تطبيقهــا  فــي   
أ
يخطــا وقــد   ،

حــد 
أ
 ا

أ
 هــذا الخطــا

أ
الخاصــة فــي الفقــه ، ومنشــا

مــور : 
أ
ا

فــان   ، الذاتيــة  الفكريــة  المقــدرة   : االول  ـ 

اثــرا  المقــدرة  تلــك  فــي  الفقهــاء  الختــاف 

كبيــرا فــي تحديــد القواعــد والنظريــات العامــة 

وتكوينهــا بصيغــة اكـثــر دقــة وعمقــا وتطبيقهــا 

 . كذلــك  الخاصــة  عناصرهــا  علــى 

مســبقة  بصــورة  العلميــة  المقــدرة   : الثانــي  ـ 
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المقــدرة  تلــك  فــي  الفقهــاء  الختــاف  فــان   ،

العلميــة اثــرا بــارزا فــي تكويــن القواعــد العامــة 

بصيغــة اكـثــر صرامــة وادق تحديــدا وكذلــك فــي 

 . تطبيقهــا 

ـ الثالــث : غفلــة الفقهــاء احيانــا خــال دراســة 

تلــك القواعــد النظريــة المعمقــة وممارســتها عمــا 

يفــرض دخلــه فــي تكوينهــا او تطبيقهــا . 

ـ الرابــع : اختــاف ظروفهــم الحياتيــة والبيئيــة 

 
أ
منشــا يكــون  قــد  فانــه   ، فيهــا  يعيشــون  التــي 

 ، ولكنــه نــادر . 
أ
للخطــا

البلــد  فــي  السياســية  الظــروف  ان   : فالنتيجــة 

واالوضــاع االجتماعيــة العامــة التؤثــر فــي فهــم 

مــن  الشــرعية  االحــكام  واســتنباطهم  الفقهــاء 

. االصوليــة  العامــة  القواعــد 

السؤال الحادي والعشرون:

االفتــاء  منصــب  تتولــى  ان  ة 
أ
للمــرا يجــوز  هــل 

التقليــد؟ ومرجعيــة  الفقهــي 

ن 
أ
الجــواب : تقــدم ان اكـثــر الفقهــاء يقولــون بــا

ة ال تتولــى هــذا المنصــب ولكــن االظهــر 
أ
المــرا

شــروط  فيهــا  توفــرت  اذا  ذلــك  جــواز  عندنــا 

 . كافــة  والتقليــد  االفتــاء 

السؤال الثاني والعشرون :

لوهن مــن وراء 
أ
)) واذا ســالتموهن متاعــا فاســا

حجــاب (( االحــزاب / 52 ، 53 . 

)) وقرن في بيوتكن (( االحزاب / 32 ، 33. 

يــات هــل تختــص بنســاء الرســول )ص( 
آ
هــذه اال

نســاء  ســائر  ليشــمل  بهــا  الخطــاب  يتوجــه  م 
أ
ا

؟ المســلمين 

الجواب :

يــات مختصــة بنســاء النبــي االكــرم 
آ
 ان هــذه اال

 . )ص( 

السؤال الثالث والعشرون :

اذا تعارضــت الحقــوق الزوجيــة الواجبــة علــى 

مــن  والخــروج  كالمضاجعــة  المســلمة  ة 
أ
المــرا

السياســية  الحقــوق  مــع  الــزوج  بــإذن  المنــزل 

تقــدم  هــل  االســامية  للدولــة  واالجتماعيــة 

والدولــة  االمــة  حقــوق  ام  الزوجيــة  الحقــوق 

؟ االســامية 

الجواب : 

بهــا  االســتمتاع  الزوجــة  علــى  الــزوج  حــق  ان 

متــى شــاء وفــي اي وقــت اراد، واليحــق للزوجــة 

لهــذا  المنافــي  البيــت  مــن  والخــروج  االمتنــاع 

الحــق وليعلــم ان ثبــوت هــذا الحــق للــزوج علــى 

الزوجــة انمــا هــو بالمقــدار المتعــارف االعتيــادي 

ة وخروجها 
أ
وهــذا المقــدار الينافــي توظيــف المــرا

ثمانيــة  او  ســاعات  ســتة  بمقــدار  البيــت  مــن 

البيــت  مــن  يخــرج  نوعــا  الرجــل  ان  باعتبــار 

اذا  وامــا   . الوقــت  نفــس  فــي  المقــدار  بهــذا 

كانــت المطالبــة مــن بــاب العنــاد والمنــع مــن 

ة االطاعــة ؟ 
أ
التوظيــف فهــل تجــب علــى المــرا

هــذا   ، الوجــوب  عــدم  واليبعــد  وجهــان  فيــه 
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االســتمتاع  ة 
أ
المــرا مــن  طلــب  اذا  مــا  نظيــر 

واجبــة  غيــر  اطاعتــه  فــان  ســاعة   )24( طــول 

مثــل  عــن  االدلــة  النصــراف  الفــرض  هــذا  فــي 

هــذه الفــروض نعــم لــو كانــت الوظيفــة واجبــة 

قبــل  مــن  االســامية  الدولــة  فــي  ة 
أ
المــرا علــى 

ولــي االمــر لمصلحــة عامــة فــا يحــق لزوجهــا ان 

يمنعهــا مــن الوظيفــة وان كانــت منافيــة لحقــه 

حتــى  ة 
أ
المــرا علــى  واجبــة  غيــر  فالوظيفــة  واال 

كانــت  لــو  نعــم   . الواجــب  تزاحــم  ان  تصلــح 

ن تكــون معلمــة او 
أ
ة موظفــة فــي الدولــة كا

أ
المــرا

متصديــة لمنصــب مــن المناصــب فيهــا ، واقدم 

انهــا  مــن  الرغــم  بهــا علــى  الــزواج  الرجــل علــى 

ة شــريطة ان تبقــى فــي 
أ
موظفــة ، وقبلــت المــرا

الوظيفــة وجــرى العقــد بينهمــا علــى هــذا الشــرط 

مــن  يمنعهــا  ان  حينئــذ  للرجــل  يحــق  فــا   ،

ة اشــترطت علــى الرجــل 
أ
الوظيفــة ، او ان المــرا

فــي ضمــن عقــد الــزواج التوظيــف فــي الحكومــة 

، فــاذا رضــي الرجــل بالعقــد كذلــك ، وجــرى 

العقــد بينهمــا علــى هــذا الشــرط ، فليــس لــه ان 

يمنعهــا مــن ذلــك ، وامــا المضاجعــة فهــي حــق 

الزوجــة علــى الــزوج ال العكــس . 

السؤال الرابع والعشرون :

ة المســلمة ان تضــع قيــودا او 
أ
هــل يحــق للمــرا

بالواجبــات  تتعلــق  الــزواج  عقــد  فــي  شــروطا 

الزوجيــة » المضاجعــة والخــروج مــن المنــزل 

الــزوج »؟ بــإذن 

الجواب : 

فــي ضمــن  الرجــل  علــى  تشــرط  ان  ة 
أ
للمــرا ان 

عقــد النــكاح شــروطا ، فــاذا رضــي الرجــل بهــا 

وجــرى العقــد بينهمــا علــى هــذه الشــروط وجــب 

عليــه الوفــاء بهــا . 

السؤال الخامس والعشرون :

هــل مــن صاحيــات الحاكــم مــا فعلــه الخليفــة 

عمــر بــن الخطــاب فــي : 

•محاولة تحديد المهور . 

•تحديد مدة غياب الزوج عن زوجته .

وليــس  امــه  فطمتــه  الــذي  للمولــود  •العطــاء 

قبــل ذلــك ، ثــم العــدول عــن ذلــك الــى قانــون 

العطــاء لــكل مولــود . 

الجواب : 

الحاكــم  ى 
أ
را اذا  المهــور  تحديــد  يجــوز  نعــم 

الشــرعي فيــه مصلحــة عامــة باعتبــار انهــا غيــر 

لــه  محــددة فــي الشــريعة المقدســة ، وكذلــك 

ى فيه 
أ
تحديد غياب الزوج الى مدة معينة اذا را

مــا تغييــر الحكــم الشــرعي 
أ
مصلحــة كذلــك . وا

االســامية  الحاكــم  صاحيــة  مــن  ليــس  فهــو 

مهمــا كانــت مرتبتــه ومقامــه حتــى النبــي االكــرم 

يــة 
آ
اال لــه ذلــك ، النــه بمقتضــى  فليــس  )ص( 

الكريمــة )) ومــا ينطــق عــن الهــوى ان هــو اال 

وحــي يوحــى (( ليــس لــه هــذا الحــق . 
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ملحوظة

ة المســلمة الحفــاظ 
أ
تقــدم انــه يجــب علــى المــرا

ونجابتهــا  وعفتهــا  وشــرفها  كرامتهــا  علــى 

كافــة  فــي  مؤمنــة  مســلمة  ة 
أ
كمــرا وحجابهــا 

الحــاالت واالتجاهــات مــن االجتماعيــة والفردية 

والعائليــة والسياســية واالقتصاديــة والتعليميــة 

ومــا شــاكلها كمــا انــه يجــب علــى الرجــل المســلم 

وعزتــه  وشــرفه  كرامتــه  علــى  الحفــاظ  ايضــا 

ودينــه كرجــل مســلم ومؤمــن فــي تمــام الحــاالت 

ة 
أ
السياســية وغيرهــا وال فــرق بيــن الرجــل والمــرا

مــن هــذه الناحيــة كمــا ان علــى كل مــن يتقلــد 

اســامية  الحكوميــة  المناصــب  مــن  منصبــا 

كانــت ام غيرهــا ان يكــون هدفــه مــن وراء ذلــك 

بمختلــف  والبلــد  والمســلمين  االســام  خدمــة 

والعدالــة  واالســتقرار  مــن 
أ
اال لتحقيــق  جهاتــه 

هدفــه  يكــون  ان  ال  والتــوازن  االجتماعيــة 

الشــخصية  المصالــح  الــى  والوصــول  الكرســي 

وال  االجتماعيــة  النوعيــة  المصالــح  بذبــح  ولــو 

ة . 
أ
فــرق فــي ذلــك ايضــا بيــن الرجــل والمــرا
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وظائف الدولة 
من منظور إسالمي

حسن السيد عز الدين بحر العلوم
 أستاذ في الحوزة العلمية ـ النجف األشرف
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توطئة:

حالــة  تعيــش  البشــرية  المجتمعــات  كانــت 

يعمــل  فرادهــا 
أ
ا مــن  فــرد  كل  وكان  بدائيــة، 

داء 
أ
وا بقراراتــه  ويســتقل  الخــاص،  لحســابه 

تطــورت  ثــم  غيــره.  عــن  االجتماعيــة  واجباتــه 

تنظيمــات  لهــا  صبحــت 
أ
فا المجتمعــات،  هــذه 

صبــح الترابــط االجتماعــي فيمــا بينها 
أ
خاصــة، وا

الواجبــات،  داء 
أ
وا العمــل،  تقســيم  يقتضــي 

وتنســيق الجهــود بشــكل هرمــي، فهنــاك القمــة 

وهــذا  قاعدتــه،  إلــى  ثــم  الســفح،  إلــى   
ً
نــزوال

 مــن التــدّرج الوظيفــي فــي العمــل.
ً
يتطلــب لونــا

مرتبطــة  العاّمــة  ــف  الوظائـ جــاءت  هنــا  ومــن 

ــف  والوظائـ والحكومــات،  الدولــة  بتكويــن 

العامــة التــي تــؤدي دورهــا فــي الحيــاة العامــة.

فالوظيفــة العامــة تكليــف، وليــس بتشــريف، 

وهــي عقــد اجتماعــي واجــب التنفيــذ وااللتــزام 

يتطلــب  كمــا  طرافــه، 
أ
ا جميــع  قبــل  مــن  بــه 

العمــل الوظيفــي االخــاص فيــه، فهــو واجــب 

وطنــي تمليــه المصلحــة العامــة هدفهــا خدمــة 

الصالــح  مانــة وشــرف، وتغليــب 
أ
با الموطنيــن 

 
ً
طبقــا تــؤّدى  الخــاص،  الصالــح  علــى  العــام 

النافــذة. والنظــم  للقانــون 

الدولــة  منهــم 
أ
تا الموظفيــن مواطنــون  وجميــع 

فــي  سياســتها  وتطبيــق  الهــدف  هــذا  لتنفيــذ 

واالقتصاديــة  السياســية  المجــاالت  كافــة 

ـ  فالوظيفــة  موقعــه.  مــن  كل  واالجتماعيــة 

 فــي تنفيــذ 
ً
ساســا

أ
بنــاًء علــى كونهــا هــذا ، تعــّد ا

الشــاملة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 

ليــات 
آ
ن الدولــة تســعى إلــى تطويــر ا

أ
لهــذا نــرى ا

داء 
أ
الوظيفــة العامــة، وتوفيــر الفــرص الكـفيلة با

ســليم وكـفــوء وفــق متطلبــات العلــوم والتقنيــة 

الحديثــة.

ويقــوم شــغل الوظيفــة علــى مبــادئ: الكـفــاءة، 

والحقــوق  الفــرص،  وتكافــؤ  والنزاهــة، 

ســاس 
أ
ا علــى  تمييــز  ي 

أ
ا دون  المتســاوية 

الحالــة  و 
أ
ا الديــن،  و 

أ
ا العــرق  و 

أ
ا الجنــس، 
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ً
االجتماعيــة، وإنمــا هــي صفــة المواطنــة بعيــدا

السياســيةـ  والتجاذبــات  االنتمــاءات  كل  عــن 

الثالــث ومنهــا  العالــم  بلــدان  فــي  كمــا يحــدث 

وســائل  بتوفيــر  الدولــة  وتتكـفــل  ـ  العــراق 

.
أ
الرقابــة، وفاعليتهــا علــى تطبيــق هــذا المبــدا

لقــد تحّولــت الوظيفــة العامــة فــي مجتمعنــا إلــى 

جلــه 
أ
ا مــن  يهــدد  السياســي  االنتمــاء  مــن  لــون 

كل معاييــر الكـفــاءة والنزاهــة واإلخــاص فــي 

داء الواجــب، والرغبــة فــي الخدمــة العامــة، 
أ
ا

نانيــة.
أ
والتنّكــر إلــى نــوازع الــذات، وغلبــة اال

الدولــة  فــي  العامــة  ــف  الوظائـ صبحــت 
أ
ا لقــد 

ال  ظاهــرة  مرافقهــا  كل  فــي  النــاس  وانخــراط 

يمكــن تجاهلهــا والتغاضي عنهــا، فالمجتمعات 

وتعــدد  نشــاطاتها،  تشــعب  بحكــم  ـ  الحديثــة 

عمالهــا، واغتــزال 
أ
حاجاتهــا، ورغبــة فــي انجــاز ا

ــف  وقاتهــا ـ اهتمــت بالوظائـ
أ
جهودهــا وتوفيــر ا

العامــة، وحرصــت علــى إيجادهــا، وتطويرهــا، 

وعلميتهــا، وتوفيــر الســبل النســياب خدماتهــا، 

 النجــاز 
ً
ساســيا

أ
ا  

ً
صبحــت مصــدرا

أ
ا نهــا 

أ
ا خاصــة 

وحــل  حاجاتهــا،  وقضــاء  اليوميــة،  عمالهــا 
أ
ا

مشــاكلها.

لهــا لونــان مــن  صبــح 
أ
ا فالمجتمعــات الحديثــة 

بالنشــاط  يتمّثــل  ول 
أ
اال العملــي:  النشــاط 

ولكنــه  قراراتــه،  اســتقالية  بــكل  الخــاص، 

العمومييــن. الموظفيــن  إلــى  يحتــاج 

ــف العامــة بــكل مــا  والثانــي: االرتبــاط بالوظائـ

خاقيــة، 
أ
فيهــا مــن قيــود قانونيــة والتزامــات ا

وظيفيــة. ومراتــب 

ســدس  مــن  يقــرب  مــا  ن 
أ
ا ـ   

ً
مثــا ـ  ويكـفينــا 

العامــة  الوظيفــة  يمــارس  العراقــي  المجتمــع 

بمختلــف درجاتهــا ومراتبهــا. وهــذا الكــم بحاجــة 

العمــل،  مشــروعية  وتحديــد  لمعرفــة  ماّســة 

بــه مــن  ــق 
ّ
حكامــه. وكل مــا يتعل

أ
وضوابطــه وا

جوانبــه وجزئياتــه المتشــعبة. وقــد وضــع اإلمــام 

 
ً
خطوطــا االشــتر  لمالــك  عهــده  فــي  )ع(  علــي 

العاّمــة،  والوظيفــة  الوظيفــي  للعمــل  عامــة 

ن يكســر 
أ
مــره )ا

أ
وللموظــف العــام فقــال )ع(: وا

نفســه فــي الشــهوات ويردعهــا عنــد الجمحــات)1( 

 َمــن رحــم ربــي.
ّ
ّمــارة بالســوء إال

أ
، فــإن النفــس ا

ــى ِبــاٍد َقــْد 
َ
ْهُتــَك ِإل ــي َقــْد َوجَّ ّنِ

ــْم َيــا َماِلــُك اأ
َ
ــمَّ اْعل

ُ
ث

نَّ  ــْدٍل وَجــْوٍر واأ ــَك ِمــْن َع
َ
 َقْبل

ٌ
ْيَهــا ُدَول

َ
َجــَرْت َعل

ُمــوِرَك ِفــي ِمْثــِل َمــا ُكْنــَت  ــُروَن ِمــْن اأ
ُ
ــاَس َيْنظ النَّ

ــوَن 
ُ
وَيُقول ــَك 

َ
َقْبل ــُوالِة 

ْ
ال ُمــوِر  اأ ِمــْن  ِفيــِه  ــُر 

ُ
َتْنظ

ــى 
َ
َمــا ُيْســَتَدلُّ َعل ِفيــَك َمــا ُكْنــَت َتُقــوُل ِفيِهــْم وِإنَّ

ُســِن 
ْ
ل اأ ــى 

َ
َعل ُهــْم 

َ
ل  ُ للاَّ ُيْجــِري  ِبَمــا  اِلِحيــَن  الصَّ

ِعَبــاِدِه.

َعَمــِل 
ْ
ال ِخيــَرُة 

َ
ذ ْيــَك 

َ
ِإل َخاِئــِر 

َّ
الذ َحــبَّ  اأ َيُكــْن 

ْ
َفل

ال  ــا  َعمَّ ِبَنْفِســَك  وُشــحَّ  َهــَواَك  َفاْمِلــْك  اِلــِح  الصَّ

ْفــِس اإلْنَصــاُف ِمْنَهــا  ــحَّ ِبالنَّ ــَك َفــِإنَّ الشُّ
َ
َيِحــلُّ ل

َكِرَهــْت. ْو  اأ ــْت  َحبَّ اأ ِفيَمــا 

ُهــْم 
َ
ل ــَة  َمَحبَّ

ْ
وال ــِة  ِعيَّ ِللرَّ ْحَمــَة  الرَّ َبــَك 

ْ
َقل ْشــِعْر  واأ

 
ً
 َضاِريــا

ً
ْيِهــْم َســُبعا

َ
ــَف ِبِهــْم وال َتُكوَنــنَّ َعل

ْ
ط

ُّ
والل

ــَك 
َ
ل اأٌخ  ــا  مَّ إِ ِصْنَفــاِن  ُهــْم  َفِإنَّ ُهــْم 

َ
ْكل اأ َتْغَتِنــُم 

َيْفــُرُط  ــِق 
ْ
َخل

ْ
ال ِفــي  ــَك 

َ
ل َنِظيــٌر  ــا  مَّ وإِ يــِن  الّدِ ِفــي 
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ــى 
َ
ــُل وُيْؤَتــى َعل

َ
ِعل

ْ
ُهــُم ال

َ
ــُل وَتْعــِرُض ل

َ
ل ِمْنُهــُم الزَّ

ْعِطِهــْم ِمــْن َعْفــِوَك 
أ
ِ َفا

أ
ــا

َ
َخط

ْ
َعْمــِد وال

ْ
ْيِديِهــْم ِفــي ال اأ

ْن ُيْعِطَيَك  ــِذي ُتِحبُّ وَتْرَضى اأ
َّ
وَصْفِحــَك ِمْثــِل ال

وَواِلــي  َفْوَقُهــْم  ــَك  َفِإنَّ وَصْفِحــِه  َعْفــِوِه  ِمــْن   ُ للاَّ
ُ َفــْوَق َمــْن َوالَك(.)2( ْيــَك َفْوَقــَك وللاَّ

َ
ْمــِر َعل

أ
اال

لمالــك  هــذا  المؤمنيــن  ميــر 
أ
ا لــكام  والمتدبــر 

يجــد:  ـ  ـ وهــو موظــف عمومــي  االشــتر 

الشــهوات  فــي  نفســه  يكســر  ن 
أ
ا مــره 

أ
يا نــه 

أ
ا  -

مــره بالترّفــع عــن 
أ
ي يا

أ
ويردعهــا عــن الحجمــات. ا

المغريــات. عــن  والتنــّزه  الشــهوات 

والــوالة  الحــكام  مــن  قبلــه  بمــن  يعتبــر  ن 
أ
ا  -

العمــل  ذخيــرة  إليــك  الذخائــر  حــب 
أ
ا وليكــن 

للمصالــح  والتنّكــر  العــام،  والنفــع  الصالــح، 

الخاصــة.

ْشــِعْر  )اأ بالرعيــة  فــة 
أ
والرا بالرحمــة  مــره 

أ
ا كمــا   -

ــَف 
ْ
ط

ُّ
ُهــْم والل

َ
ــَة ل َمَحبَّ

ْ
ــِة وال ِعيَّ ْحَمــَة ِللرَّ َبــَك الرَّ

ْ
َقل

ِبِهــْم(.

عملــه  فــي  مراقــب  موظــف  نــه 
أ
با ذّكــره  ثــم   -

ْيــَك 
َ
َعل ْمــِر 

أ
اال وَواِلــي  َفْوَقُهــْم  ــَك  )َفِإنَّ وســلوكه 

َمــْن َوالَك( ومــن كان هــذا  َفــْوَق   ُ َفْوَقــَك وللاَّ

وينحــرف. ويخطــئ،  يــزل،  ال 
أ
ا عليــه  حالــه، 

إّن تحديــد اإلمــام )ع( لهــذه الخطــوط العريضــة 

التــي تنــاول فيهــا بعــض الجزئيــات فيهــا لدليــل 

المفصــل  هــذا  فــي  اإلســام  اهتمــام  علــى 

مــة بــل نكـتشــف 
أ
الحيــوي مــن حيــاة الفــرد واال

الجانــب  فــي  الكامــل  اإلســامي  التنظيــر  منــه 

الحكــم. لقواعــد  العملــي 

بــي 
أ
وهكــذا عهــده )عليــه الســام( لمحمــد بــن ا

واله  حيــن  عليــه(  تعالــى  هللا  )رضــوان  بكــر 
مصــر.)3(

هــل البيــت )ع( 
أ
ئمــة مــن ا

أ
والــدارس لحيــاة اال

مثلــة ناصعــة فــي تعاملهــم مــع 
أ
ســوف يقــع علــى ا

الســلطة السياســية وفــي حــدود الشــريعة الغــّراء 

المحيطــة  والسياســية  االجتماعيــة  والظــروف 

خصــوص  فــي  لشــيعتهم  وارشــادهم  بهــم، 

العمــل مــع المخالفيــن واالرتبــاط مــع الســلطة، 

و 
أ
ي مــورد يســمح العمــل بــه والتعامــل، ا

أ
وفــي ا

يمنــع مــن ذلــك وفــق شــروط معّينــة.

ميــر المؤمنيــن )ع( مــع والته 
أ
وحســبك تعامــل ا

عقيــل  خيــه 
أ
ا ومــع  جيوشــه،  وقــادة  وعّمالــه، 

 ركبــه، 
ً
 يفــي بــه دينــا

ً
 مــاال

ً
الــذي جــاء إليــه طالبــا

فحمــى لــه حديــدة قّربهــا إليــه ـ وقــد كان عقيــل 

نيــن ذي دنــف، فقــال 
أ
ّن منهــا عقيــل ا

أ
عمــى ـ فــا

أ
ا

حماهــا 
أ
ــا عقيــل ـ مــن حديــدة ا تئــّن ـ ي

أ
لــه )ع(: ا

ســّجرها  نــار  إلــى  وتجرنــي  للعبــه،  إنســانها 
لغضبــه.)4( جّبارهــا 

بــرار 
أ
وكذلــك نجــد فــي مطــاوي بحــوث علمائنــا اال

 وتحــت عناويــن متعــددة 
ً
مســائل كـثيــرة جــدا

منهــا  نذكــر  العامــة  ــف  الوظائـ بهــا  تناولــوا 

الســلطان  لــدى  العمــل  المثــال:  ســبيل  علــى 

العامــة. والواليــات 

لهــارون  يقطيــن  بــن  علــي  عمــل   
ً
يضــا

أ
ا ونذكــر 

وقربــه  عملــه،  مســتثمر  كان  وكيــف  الرشــيد، 

هــل البيــت 
أ
ئمــة مــن ا

أ
ذى عــن اال

أ
منــه لدفــع اال
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 فتــوى بخصــوص 
ً
يضــا

أ
)ع( وشــيعتهم، ونذكــر ا

ذلــك  يســاعد  ال 
أ
ا شــرط  المحتــل  مــع  العمــل 

العمــل علــى بقائهــم، واســتمرار وجودهــم فــي 

العــراق. وطننــا 

المســلمين  مــن   
ً
كـثيــرا ن 

أ
ا لــه  يؤســف  وممــا 

ـ  )ع(  البيــت  هــل 
أ
ا شــيعة  ـ  بعــض  ومنهــم  ـ 

 للكســب 
ً
ــف العامــة مصــدرا اتخــذوا تبــؤ الوظائـ

 مــن تقديــم الخدمــات لعاّمــة 
ً
غيــر المشــروع بــدال

مشــاكلهم.  وحــّل  مورهــم، 
أ
ا وتيســير  النــاس، 

شــخاصهم، 
أ
فــكان ذلــك مدعــاة لإلســاءة إلــى ا

واإلســاءة  عدالتهــم،  وجــرح  دينهــم  وثلــم 

النــاس عــن  غنــى 
أ
ا لإلســام ولمذهبهــم، وهــم 

ــُه َمْخَرًجــا 
َ
 ل

ْ
َ َيْجَعــل ــِق للاَّ ذلــك، فــإّن ))َوَمــْن َيتَّ

 
ْ

ل  َيْحَتِســُب َوَمــْن َيَتــَوكَّ
َ
ــُه ِمــْن َحْيــُث ال

ْ
- َوَيْرُزق

َقــْد  ْمــِرِه  اأ َباِلــُغ   َ للاَّ ِإنَّ  َحْســُبُه  َفُهــَو   ِ للاَّ ــى 
َ
َعل

َقــْدًرا((.)5( َشــْيٍء  ِلــُكّلِ   ُ للاَّ َجَعــَل 

هــذه  نجعــل  ن 
أ
ا يمكننــا  تقــدم  ممــا   

ً
وانطاقــا

 
ً
وانطاقــا بحــث  خطــة  والمقدمــة  التوطئــة 

مــن  الدولــة  ــف  )وظائـ بـــ  الموســوم  لموضوعنــا 

منهجيــة  تتحــدد  وعليــه  إســامي(،  منظــور 

البحث وفق المحاور التالية:

ـ  )الدولــة   : المفاهيــم  تحديــد  ول: 
أ
اال المحــور 

الســلطة(  ـ  العامــة  ــف  الوظائـ ـ  الســلطان 

المحور الثاني: الرؤوية اإلسامية للوظيفة

ة والوظيفة 
أ
المحور الثالث: المرا

حكام الوظائـف العامة. 
أ
المحور الرابع: ا

الشــرعية  الضوابــط  الخامــس:  المحــور 

الدولــة لموظفــي 

ول / تحديد المفاهيم
أ
المحور اال

وقبــل الخــوض فــي غمــار البحــث البــد لنــا مــن 

تحديــد بعــض المفاهيــم المهمــة والرئيســية فــي 

هــذا البحــث... الدولــة.. 

وهــي مجموعــة مــن االفــراد يمارســون نشــاطهم 

علــى إقليــم جغرافــي محــدد، ويخضعــون لنظــام 

سياســي معيــن يتولــى شــؤون الدولــة، وتشــرف 

واقتصاديــة  سياســية  انشــطة  علــى  الدولــة 

واجتماعيــة التــي تهــدف إلــى تقدمهــا وازدهارهــا 

وتحســين مســتوى حيــاة االفــراد فيهــا، وينقســم 

العالــم إلــى مجموعــة كبيــرة مــن الــدول، وان 

اختلفــت اشــكالها وانظمتهــا السياســية.

احتلــت الدولــة علــى الــدوام مكانــة محوريــة فــي 

 إلــى المرادفــة بيــن 
ً
التحليــل السياســي وصــوال

غلــب 
أ
ا فــي  الدولــة  ودراســة  السياســة  دراســة 

حيــان. وتتجلــى تلــك المكانــة فــي جداليــن 
أ
اال

السياســي  االلتــزام  ســس 
أ
با يتعلقــان  مهميــن 

يلــي: القــوة السياســية، كمــا  وطبيعــة 

للدولــة  االحتيــاج  ســباب 
أ
ا فــي  البحــث   :

ً
وال

أ
ا

ســس االلتــزام السياســي: حيــث تطــرح نظريــة 
أ
وا

خــال  مــن  الدولــة  ة 
أ
لنشــا االجتماعــي  العقــد 

ي في 
أ
تصور شكل الحياة في مجتمع با دولة ا

و الطبيعــة. وتتســم هــذه الحالــة 
أ
حالــة الفطــرة ا

ولــوك(  هوبــز  )مثــل  المفكريــن  بعــض  لــدى 
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يخوضهــا  مســتمرة  وصراعــات  هليــة 
أ
ا بحــروب 

ي حــرب الــكل 
أ
كل فــرد فــي مواجهــة الكافــة )ا

لاتفــاق  النــاس  يهيــئ  مــا  وهــو  الــكل(؛  ضــد 

 )Social Contract( ـ علــى )عقــد اجتماعــي( 

يضحــون بموجبــه عــن جــزء مــن حريتهــم مــن 

دونــه  يســتحيل  ســيادة  ذا  كيــان  إقامــة  جــل 
أ
ا

واالســتقرار.  النظــام  حفــظ 

بوصفهــا  الدولــة  طاعــة  فــراد 
أ
اال علــى  ينبغــي 

والفوضــى.  االضطــراب  ضــد  الوحيــد  الضمــان 

و 
أ
ا ســلطوية(  )ال  ال  تقــدم  النقيــض،  وعلــى 

الفوضويــة رؤيــة متفائلــة للطبيعــة البشــرية فــي 

كيدهــا علــى النظــام الطبيعــي والتعــاون 
أ
ظــل تا

فــراد. 
أ
اال بيــن  التلقائــي 

ناركيــة منظومــة 
أ
ســاس.. تطــرح اال

أ
وعلــى هــذا اال

الملكيــة  )مثــل  االجتماعيــة  المؤسســات  مــن 

ليــات الســوق( الكـفيلــة بتحقيــق 
آ
و ا

أ
المشــتركة ا

االســتقرار االجتماعــي فــي غيــاب الدولــة.

تشــكل  حيــث  الدولــة..  قــوة  طبيعــة   :
ً
ثانيــا

القســم  الدولــة  حــول  المتنافســة  النظريــات 

ويمكــن  السياســية.  النظريــة  مــن  كبــر 
أ
اال

هــم وجهــات النظــر الســائدة فــي هــذا 
أ
تلخيــص ا

التالــي:  النحــو  علــى  المجــال 

1. االتجــاه الليبرالــي: ينظــر إلــى الدولــة كحكــم 

محايــد بيــن المصالــح والجماعــات المتنافســة 

فــي المجتمــع، وهــو مــا يجعــل الدولــة ضمانــة 

ساســية للنظــام االجتماعــي، ومــن ثــم تضحــي 
أ
ا

 ال بــد منــه(.
ً
 االحتمــاالت )شــرا

أ
ســوا

أ
الدولــة فــي ا

داة 
أ
كا الدولــة  يصــور  الماركســي:  االتجــاه   .2

)برجوازيــة(،  دولــة  بوصفهــا  الطبقــي  للقمــع 

الطبقــي  التفــاوت  نظــام  علــى  للحفــاظ  داة 
أ
ا و 

أ
ا

القائــم حتــى حــال افتــراض االســتقال النســبي 

الحاكمــة. الطبقــة  عــن  للدولــة 

يعتبــر  الديمقراطــي:  االشــتراكي  االتجــاه   .3

و المصالــح 
أ
 للخيــر العــام ا

ً
الدولــة عــادة تجســيدا

علــى  التركيــز  خــال  مــن  للمجتمــع  المشــتركة 

النظــام  مظالــم  معالجــة  علــى  الدولــة  قــدرة 

الطبقــي.

الدولــة  يربــط  مــا  عــادة  المحافــظ:  االتجــاه   .4

لحمايــة  والنظــام  الســلطة  إلــى  بالحاجــة 

المجتمــع مــن بــوادر الفوضــي، وهــو مــا يفســر 

القويــة. للدولــة  المحافظيــن  تفضيــل 

بــرز الســمات غيــر الشــرعية 
أ
5. اليميــن الجديــد: ا

للدولــة الناجمــة عــن توســعها فــي التعبيــر عــن 

وســع 
أ
مصالحهــا بغــض النظــر عــن المصالــح اال

تدهــور  إلــى  غالبــا  يــؤدي  مــا  وهــو  للمجتمــع، 

االقتصــادي. داء 
أ
اال

داة 
أ
كا الدولــة  إلــى  نظــر  النســوي:  االتجــاه   .6

بويــة 
أ
للهيمنــة الذكوريــة حيــث ُتوظــف الدولــة اال

و السياســي 
أ
إلقصــاء النســاء مــن المجــال العــام ا

و اســتبقائهم مــع إخضاعهــم.
أ
ا

تعــدو  ال  الدولــة  ن 
أ
ا إلــى  تذهــب  ناركيــة: 

أ
اال  .7

ضفيــت عليــه الصفــة   اأ
ً
 قمعيــا

ً
ن تكــون جهــازا

أ
ا

كـثــر 
أ
طــراف اال

أ
القانونيــة كــي يخــدم مصالــح اال

والثــراء. والقــوة  بالمزايــا   
ً
تمتعــا
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و قــد شــهدت نهايــات القــرن العشــرين ظهــور 

اتجاهــات ســاعية إلفــراغ الدولــة مــن مضمونهــا 

الجديــدة  التطــورات  مــع  تاؤمهــا  عــدم  نتيجــة 

ليات 
آ
مثــل تزايــد االتجــاه للخصخصــة وتفضيل ا

ثيــرات 
أ
وتا المركــزي،  التخطيــط  علــى  الســوق 

فــي  الوطنيــة  االقتصاديــات  واندمــاج  العولمــة 

لســيطرة  الخاضــع  غيــر  العالمــي  االقتصــاد 

يــة دولــة منفــردة. فضــا عــن تنامــي النزعــات 
أ
ا

المحليــة ومــا تولــده مــن ضغــوط علــى الدولــة 

السياســية  والتفاعــات  الــوالءات  تعزيــز  عبــر 

علــى مســتويات مختلفــة عــن المســتوى القومــي 

نمــاط جديــدة 
أ
و قبلية(مــع ظهــور ا

أ
)جمهوريــة ا

للقوميــة قــد تمثــل تهديــدا للــدول القائمــة.

ة الدولة:
أ
1ـ نشا

ظهــرت مجموعــة مــن النظريــات التــي فســرت 

ة الدولــة منهــا:
أ
نشــا

هــذه  اصحــاب  يعتقــد  االلهيــة..  النظريــة   :
ً
وال

أ
ا

هللا  مــن  تها 
أ
نشــا تعــود  الدولــة  ان  النظريــة 

 فــي 
ً
ساســيا

أ
 ا

ً
تعالــى، وان اإلنســان ليــس عامــا

تها وان اإللــه هــو الــذي اختــار لهــا حكامــا 
أ
نشــا

شــؤونها. ليديــروا 

ن 
أ
ا النظريــة  هــذه  تــرى  القــوة..  نظريــة   :

ً
ثانيــا

االقويــاء  ســيطرة  خــال  مــن  ة 
أ
نشــا الدولــة 

 مــن المجموعــات 
ً
ن كـثيــرا

أ
علــى الضعفــاء، إذ ا

الوصــول  فــي  القــوة  علــى  اعتمــدت  الحاكمــة 

فــراد مــن 
أ
إلــى الحكــم مســتغلة خــوف وقلــق اال

الحــروب وحبهــم االمــن واالســتقرار وهي وســيلة 

بنــاء الدولــة وقوتهــا. فــي 

هــذه  ســاس 
أ
ا إن  الطبيعيــة..  النظريــة   :

ً
ثالثــا

النظرية مبني على طبيعة اإلنسان االجتماعية 

 
ً
ن اإلنســان ال يســتطيع العيــش منعــزال

أ
وحيــث ا

عــن غيــره مــن االفــراد فــا بــد ان يتعاونــوا مــن 

خــال تفاعاتهــم االجتماعيــة المختلفــزة ومــن 

ن يكــون لهــا قيــادة 
أ
هنــا.. رغبــت الجماعــات فــي ا

و ســلطة مــن ثــم دولــة ثــات ســيادة وســلطة.
أ
ا

هــذه  تــرى  االجتماعــي..  العقــد  نظريــة   :
ً
رابعــا

ن افــراد الشــعب اجمعــوا علــى قيــام 
أ
النظريــة ا

الدولــة مــن خــال عقــد اتفاقــات عليــه مجموعــة 

االفــراد )مــع الحاكميــن( حيــث يتقبــل الشــعب 

النــاس  تلبيتهــا حاجــات  الدولــة مقابــل  حكــم 

منية وتنســيق عاقاتهم مع بعض وقد نادى 
أ
اال

السياســيين  المفكريــن  بعــض  النظريــة  بهــذه 

وجــان  لــوك،  وجــون  هوبــز،  )تومــاس  مثــل: 
جــاك روســو(.)6(

2. السلطة..

علــى  القــدرة  ســاس 
أ
ا علــى  الســلطة  تعــرف 

المجــال  فــي  تــدل  وهــي  اإلداري،  الفعــل 

مــر والخضــوع، التــي 
أ
السياســي علــى ظاهــرة اال

تــؤدي إلــى إيجــاد عاقــات غيــر متكافئــة بيــن 

الســلطة  وتعتبــر  والمحكوميــن،  الحاكميــن 

مــن المعطيــات المباشــرة للوجــدان العــام، إذ 

يتكلــم الفاســفة عــن وجــود ميــل فطــري لــدى 

شــخاص فــي المجتمــع نحــو الخضــوع لقــوة 
أ
اال

منظمــة. ويمكــن تحليــل مفهــوم الســلطة علــى 
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ثاثة مســتويات، تتكامل فيما بينها، ويتمثل 

ي القــدرة علــى 
أ
ول هــذه المســتويات: بالقــوة، ا

أ
ا

إذ  بالقانــون،  فيتمثــل  ثانيهــا:  مــا 
أ
ا اإلكــراه، 

ن تخضــع القــوة التــي تحملهــا الســلطة 
أ
يجــب ا

شــخاص 
أ
إلــى قاعــدة قانونيــة تقننهــا، وتحــدد اال

التــي  القــوة  وخضــوع  يمارســونها،  الذيــن 

تجيزهــا ممارســة الســلطة إلــى قاعــدة القانــون 

ول فــي تحديــد مفهــوم 
أ
إنمــا يمثــل المنطــق اال

مــا المســتوى الثالــث: فيتمثــل 
أ
دولــة القانــون، ا

 الرضــا ضمــن 
أ
فــي الشــرعية التــي تدخــل مبــدا

معطيــات الســلطة. وقــد تبلــور مفهــوم الســلطة 

ساســين:
أ
لــدى فقهــاء القانــون العــام علــى ا

ول: توزيــع وظائـــف الدولــة بيــن عدة هيائت: 
أ
اال

فتســمى الهيئــة التــي تقــوم بوظيفــة التشــريع بـــ 

)الســلطة التشــريعية(، والتــي تقــوم بالوظائـــف 

التــي  امــا  التنفيذيــة(،  )الســلطة  بـــ  التنفيذيــة 

تقــوم بالوظائـــف القضائيــة فتســمى بـــ )الســلطة 

علــى  الدولــة  ــف  وظائـ توزيــع  وإن  القضائيــة(. 

 
أ
هــذه الســلطات الثــاث، إنمــا هــو وليــد مبــدا

الفصــل بيــن الســلطات، الــذي جــاء بــه الفقيــه 

ســاس ان 
أ
الفرنســي )مونتســكيو(،ويقوم علــى ا

يــد هيئــة واحــدة  ــف الدولــة فــي  تجميــع وظائـ

لذلــك  االســتبداد،  إلــى  يــؤدي  ن 
أ
ا نه 

أ
شــا مــن 

يجــب تقســيمها بيــن عــدة هيــائت، حتــى تقــوم 

خــرى.
أ
كل هيئــة بوضــع حــدود لا

واحــد  كل  يملكهــا  التــي  الصاحيــات  الثانــي: 

اختصاصــه  ممارســة  عنــد  الحاكميــن  مــن 

هيئــة  كل  وضمــن  القانــون،  يحــدده  الــذي 

تقتــرن  وعندئــٍذ  الثــاث،  الدولــة  هيــائت  مــن 

ممارســة هــذه الصاحيــات بالمســؤولية، التــي 

مــع  هميتهــا، 
أ
وا ســعتها  فــي  مناســبة  تكــون 

هميتهــا، 
أ
وا الممنوحــة  والصاحيــات  مــدى 

 بقاعــدة قانونيــة معروفــة فــي 
ً
وذلــك كلــه عمــا

الســلطة  توجــد  )حيثمــا  العامــة:  اإلدارة  علــم 

االختصاصــات  وتتــوزع  المســؤولية(،  توجــد 

ضمــن المنظمــة اإلداريــة الواحــدة علــى شــكل 

العليــا،  اإلداريــة  الســلطات  قمتــه  فــي  هــرم، 

ولــى 
أ
وفــي قاعدتــه الســلطات الدنيــا، وتقــوم اال

عمــال 
أ
ا علــى  اإلشــراف  صاحيــات  بممارســة 

الثانيــة وتوجيههــا، والتعقيــب علــى مــا تصــدره 

الســلطة: ســاس 
أ
ا قانونيــة..ـ  تصرفــات  مــن 

ســاس الســلطة 
أ
طرحــت نظريــات عــدة لتفســير ا

ســاس 
أ
ا علــى  بعضهــم  ففســرها  التاريــخ،  عبــر 

الطبيعــة اإللهيــة للحاكــم، وفــي مرحلــة الحقــة 

لهة )نظرية 
آ
 مباشــرة مــن اال

ً
صــار الحاكــم مختــارا

 مــن قبلهــا 
ً
و مختــارا

أ
الحــق اإللهــي المباشــر(، ا

توجيههــا  طريــق  عــن  مباشــرة،  غيــر  بصــورة 

الحاكــم  اختيــار  منحــى  فــي  فــراد 
أ
اال إلرادات 

)نظريــة الحــق اإللهــي غيــر المباشــر(، ولكــن 

ــا  ورب
أ
وبعــد الحــروب الدينيــة التــي حدثــت فــي ا

الدنيويــة  الســلطة  انتصــار  إلــى  انتهــت  والتــي 

علــى الســلطة الدينيــة، ظهــرت نظريــات جديدة 

علــى  فــي مجملهــا  تقــوم  الســلطة،  تفســير  فــي 

فكــرة العقــد االجتماعــي، التــي صيغــت بطــرق 
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وذلــك  متباينــة،  هــداف 
أ
ا لتحقيــق  مختلفــة 

حســب مذاهــب الفاســفة ـ الثــاث: )تومــاس 
هوبــز، وجــون لــوك، وجــان جــاك روســو(.)7(

3. السلطان..

الســلطة  مــن  مشــتق  عربــي  لقــب  ســلطان 

والقــوة.. اســتعمل فــي العهــود اإلســامية لــدى 

تــراك الســاجقة والعثمانييــن.. وكذلــك اتخذ 
أ
اال

منــه صاحــح الديــن لقــب ســلطان مصــر. وكان 

الدولــة  علــي  حقيقــة  ســلطة  لــه  ســلطان  اخــر 

العثمانيــة هــو الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد 

خــر الخلفــاء فــي التاريــخ اإلســامي. 
آ
الثانــي وهــو ا

رض الفلســطينية 
أ
 هــو مــن رفــض بيــع اال

ً
يضــا

أ
وا

لليهــود برفضــه لعــرض هيرتــزل وهــو مبلــغ كبيــر 

 مــن المــال ورشــوة للســلطان عبــد الحميــد 
ً
جــدا

رض فلســطين، 
أ
الثانــي نفســه مقابــل جــزء مــن ا

علــي  الغيــرة  شــديد  كان  نــه 
أ
ال رفــض  ولكنــه 

اإلســام وديــاره.)8(

4. الوظائـف العامة..

وجــدت الوظيفــة العامــة منــذ زمــن بعيــد وإن 

المجتمعــات  فــي  مختلفــة  مســميات  خــذت 
أ
ا

مجتمــع  فــكل  الســابقة.  والحضريــة  المدنيــة 

فــي  دوار مهمــة 
أ
بــا فــراد يقومــون 

أ
ا مدنــي يلزمــه 

المجتمعــات.  تلــك  شــؤون  وتنظيــم  إدارة 

ــف فــي الزمــن القديــم محــدودة  وكانــت الوظائـ

مهامهــا  تحــدد  محكمــة  نظمــة 
أ
ال تخضــع  وال 

فــي  وخصائصهــا بشــكل دقيــق وإنمــا تخضــع 

المجتمعــات.  تلــك  فــي  القــادة  راء 
آ
ال الغالــب 

زمنــة 
أ
وقــد ارتبطــت مهــام الوظائـــف فــي تلــك اال

وثيًقــا. ــا 
ً
ارتباط المجتمعــات  هــذه  بنشــاطات 

ن مفهــوم الوظيفــة العامــة قــد تبلــور 
أ
وال شــك ا

علــم  تطــور  عنــد  ي 
أ
ا الحديثــة  العصــور  فــي 

صبــح 
أ
اإلدارة وتشــعبها فــي جميــع المجــاالت. وا

تنظيمًيــا  ــا 
ً
ارتباط يرتبــط  العــام  الموظــف 

الواجبــات  حيــث  مــن  العامــة  بالوظيفــة 

فــراد مختلفــون 
أ
ن اال

أ
والحقــوق. ومــع التســليم بــا

ن الكـفاءة والجدارة 
أ
في القدرات والمهارات إال ا

هــم الشــروط الواجــب توفرهمــا 
أ
فــي العمــل مــن ا

ن الكريــم إلــى 
آ
شــار القــرا

أ
بالموظــف العــام. وقــد ا

 حيــث قــال ســبحانه وتعالــى: ))إن 
أ
هــذا المبــدا

ميــن((.)9(
أ
اال القــوي  جرت 

أ
اســتا مــن  خيــر 

نهــا مجموعــة من 
أ
خــاق فــي العمــل با

أ
وتعــرف اال

الضوابــط والقيــم المحــددة للســلوك الســوي. 

ويمكــن  حســنة  تكــون  ن 
أ
ا يمكــن  خــاق 

أ
فاال

واللوائــح  نظمــة 
أ
اال فــإن  لــذا  ســيئة.  تكــون  ن 

أ
ا

والتوجيهــات تحــدد نــوع هــذه القيــم والضوابــط 

الســائدة  القيــم  مــع  انســجاًما  كـثــر 
أ
ا فتجعلهــا 

ســواء  المجتمعــات  تلــك  فــي  فيهــا  المرغــوب 

و اجتماعيــة وغيرهــا. 
أ
و ثقافيــة ا

أ
كانــت دينيــة ا

دوًرا  للمنظمــات  التنظيميــة  الثقافــة  وتمــارس 

هــذه  فــي  الســائدة  القيــم  فــي  ومؤثــًرا  كبيــًرا 

المنظمات فتحدد الســلوك المقبول والســلوك 

غيــر المقبــول فــي التعامــل.

ن الوظيفــة 
أ
ويشــير مفهــوم الوظيفــة العامــة إلــى ا

العــام  الموظــف  مفهــوم  يشــير  كمــا  حكوميــة. 
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حــد 
أ
و ا

أ
ن الموظــف يعمــل لــدى الحكومــة ا

أ
إلــى ا

صبحــت الوظيفــة العامــة 
أ
جهــزة الدولــة. وقــد ا

أ
ا

فــي الوقــت الحاضــر حًقــا مكـتســًبا مــن حقــوق 

نظمــة 
أ
المواطنيــن تكـفلــه الدســاتير الوطنيــة وا

 هرمًيــا 
ً
خــذ الوظيفــة العامــة شــكا

أ
الحكــم. وتا

ن 
أ
ا كمــا  الدولــة.  تديــره  الــذي  الجهــاز  داخــل 

الوظيفــة العامــة تنمــو وتتطــور حســب الفتــرات 

ظــروف  مــن  يصاحبهــا  ومــا  المختلفــة  الزمنيــة 

وإداريــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 

وغيرهــا.

مجموعــة  نهــا 
أ
با العامــة  الوظيفــة  وتعــّرف 

علــى  تلقــى  التــي  والمســؤوليات  الواجبــات 

و 
أ
نظمــة واللوائــح ا

أ
عاتــق الموظــف بموجــب اال

عــن طريــق التفويــض مقابــل تمتعــه بالحقــوق 

العامــة  الوظيفــة  وتصنــف  الوظيفيــة.  والمزايــا 

إلــى  تتفــرع  مجموعــات  فــي  توضــع  بحيــث 

فــائت لكــي يســهل التعامــل معهــا مــن حيــث 

وغيرهــا. والمزايــا  والمســؤوليات  الواجبــات 

شــخص  كل  نــه 
أ
با العــام  الموظــف  ويعــرف 

الدولــة  تديــره  عــام  مرفــق  خدمــة  فــي  يســاهم 

هــم 
أ
ا ومــن  العــام.  القانــون  شــخاص 

أ
ا حــد 

أ
ا و 

أ
ا

الموظــف  فــي  توفرهــا  الواجــب  الشــروط 

الســيرة  يكــون حســن  ن 
أ
ا المملكــة  فــي  العــام 

ن ارتكــب جريمــة 
أ
والســلوك ولــم يســبق عليــه ا

بالشــرف.  مخلــة 

يمكــن  التــي  الســن  نظمــة 
أ
اال حــددت  وقــد 

وســن  بهــا  العمــل  ابتــداء  العــام  للموظــف 

نظمــة 
أ
اال باختــاف  ذلــك  ويختلــف  التقاعــد 

دولــة. إلــى  دولــة  مــن  والقوانيــن 

ال  العــام  الموظــف  ن 
أ
ا إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

ن واحــد. 
آ
يســمح لــه بالجمــع بيــن وظيفتيــن فــي ا

خــر يقــوم 
آ
كمــا ال يســمح لــه بتكليــف شــخص ا

داء مهامــه الوظيفيــة نيابــة عنــه مهمــا كانــت 
أ
بــا

الظــروف. فالوظيفــة العامــة عينيــة تقتصــر علــى 

ن الموظــف العــام ينمــو 
أ
الموظــف نفســه. كمــا ا

 حســب قدراتــه ومهاراتــه 
ً

 فشــيائ
ً

ويتقــدم شــيائ

حيــث  الوظيفــي،  داء 
أ
اال تقويــم  فــي  ونتائجــه 

لهــذا  معــد  نمــوذج  وفــق  ســنوًيا  داؤه 
أ
ا يقيــم 

الغــرض. 

العامــة  بالوظيفــة  العــام  الموظــف  ويرتبــط 

و 
أ
ا قــرار  يصــدر  لــم  مــا   

ً
وطويــا وثيًقــا  ــا 

ً
ارتباط

حكــم يخالــف ذلــك. فالموظــف العــام يمكــن 

ن يمــارس مهامــه الوظيفيــة حتــى بلوغــه الســن 
أ
ا

نــه يتقاضــى راتًبا شــهرًيا 
أ
النظاميــة للتقاعــد. كمــا ا

طــوال حياتــه بعــد التقاعــد وتصــرف مســتحقات 

كالوالديــن  وفاتــه  بعــد  التقاعــد  مــن  ورثتــه 

حددتهــا  مختلفــة  لفتــرات  بنــاء 
أ
واال والزوجــة 

واللوائــح. نظمــة 
أ
اال

إلــى  العمــل  بيئــة  فــي  الموظفــون  ينقســم 

مجموعتيــن كبيرتيــن همــا: مجموعــة المديريــن 

)المشــرفين( ومجموعــة الموظفيــن التنفيذييــن 

ن لكل مجموعة 
أ
)رؤساء ومرؤوسين(. وال شك ا

مهــام محــددة حيــث تتركــز مهــام المديريــن فــي 

هــداف 
أ
اإلشــراف والمتابعــة والتقييــم ووضــع اال
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واتخــاذ القــرارات ورســم الخطــط وغيرهــا. كمــا 

المهــام  تنفيــذ  فــي  المرؤوســين  مهــام  تتركــز 

الموكلــة لهــم مــن قبــل رؤســائهم. وقــد حــددت 

ســواء  للموظفيــن  حقوًقــا  واللوائــح  نظمــة 
أ
اال

و مرؤوســين خــال ممارســتهم 
أ
ا كانــوا رؤســاء 

الوظيفيــة.)10( مهامهــم 

سالمية للوظيفة  المحور الثاني / الرؤية االإ

شــروط  ول 
أ
وا متحّضــر،  ديــن  اإلســام 

تخــدم  اجتماعيــة  تنظيمــات  قيــام  التحّضــر 

ــم حيــاة النــاس، وتهتــّم 
ّ
حالــة التحّضــر، وتنظ

مورهم، وتحّل مشــاكلهم، 
أ
بشــؤونهم، وتيّســر ا

وتقــّرب وجهــات النظــر فيمــا بينهــم، وتضّيــق 

فجــوة االختــاف بينهــم بوضــع قوانيــن عادلــة، 

بجدواهــا،  ويؤمــن  المجتمــع  عليهــا  يتواضــع 

ة الدولــة 
أ
ويحــرص علــى تطبيقهــا. ومــن هنــا نشــا

وقوانينهــا،  وتشــّعباتها،  تنظيماتهــا،  بــكل 

الحاكمــة  الســلطة  هــي  )فالدولــة  وســلطاتها. 

بصــورة  معّيــن  وشــعب  معّينــة،  رض 
أ
ا علــى 

النظــام.  بحفــظ   
ً
داخليــا المكلفــة  متصلــة، 

راضــي، والســيادة، 
أ
 بصيانــة وحــدة اال

ً
وخارجيــا

 ،
ً
فــردا  

ً
فــردا ومواطنيهــا  الشــعب،  ومصالــح 

والتــي تمــارس مهامهــا، وتــؤدي واجباتهــا مــن 

خــال مؤسســات ومنظمــات إداريــة وسياســية 
وعســكرية(.)11( وقضائيــة 

التنظيــم  مــن  نــوع  االحــوال  كل  فــي  الدولــة 

رعايــاه  مــن 
أ
وا منــه 

أ
ا يضمــن  الــذي  االجتماعــي 

ولذلــك  والخارجيــة.  الداخليــة  خطــار 
أ
اال ضــد 

ولــى للحقــوق هــي توافــر دولــة 
أ
فــإن الضمانــة اال

جــل 
أ
لهــا جهازهــا الحاكــم والفّعــال، والــرادع ال

ن الدولــة هــي مجتمــع يقبل 
أ
تطبيــق القانــون، ال

لتســوية  المنظمــة  الســلطة  رعاياهــا باإلجمــال 
منازعاتهــم.)12(

كان  ســواء  ـ  الحكــم  نظــام  الدولــة  فليســت 

 ،
ً
و دكـتاتوريــا

أ
، ا

ً
، ديمقراطيــا

ً
و عســكريا

أ
 ا

ً
مدنيــا

علــى الــذي 
أ
 ـ إنمــا هــي االطــار اال

ً
و فرديــا

أ
، ا

ً
حزبيــا

الحكــم.  نظــام  ويرســي  الســلطة  هــذه  ينظــم 

وهــذه الدولــة ـ لكــي تقــوم بوظائـفهــا ـ البــّد لهــا 

منيــة وعســكرية لتنفيــذ 
أ
جهــزة إداريــة، وا

أ
مــن ا

ظهــر 
أ
واجباتهــا تجــاه المجتمــع الــذي بوجــوده ا

جهــزة 
أ
اال قيامهــا. وهــذه  علــى  الدولــة، وســاعد 

العامــة(  ــف  )الوظائـ عليهــا  يطلــق  ن 
أ
ا يمكــن 

التــي تشــكل الهيــكل العــام للدولــة، وتســاعدها 

إداريــة  ــف  وظائـ فهنــاك  منهــا،  تنفيذهــا  علــى 

مــن القاعــدة إلــى القمــة تخضــع لنظــم إداريــة، 

المدنيــة.  المجــاالت  فــي  ســاليب عمليــة 
أ
وا

امــن  علــى  تحــرص  منيــة 
أ
ا ــف  وظائـ وهنــاك 

واســتقراره  وســامته،  والمواطــن  الوطــن 

ــف عســكرية ـ  ذى عنــه. وهنــاك وظائـ
أ
ودفــع اال

علــى، 
أ
دنــى فاال

أ
علــى شــكل رتــب متصاعــدة ـ اال

دنــى ينّفــذ فــي نظــام عســكري 
أ
مــر، واال

أ
علــى يا

أ
فاال

البــاد  وحــدة  علــى  الحفــاظ  واجبــة  منضبــط 

ــف  وســيادتها وحرمــة حدودهــا.كل هــذه وظائـ

 عــن 
ً
قّرهــا اإلســام فــي تشــريعاتها بعيــدا

أ
عاّمــة ا
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هــي  وإنمــا  الخاصــة،  والمصلحــة  التعّســف 

العــام. والنفــع  العامــة  الخدمــة 

بمعناهــا  الدولــة  معالــم  تتحــّدد  ال  وبهــذا 

بــل البــد  الواقعــي بالكيــان المعنــوي النظــري 

مــن واقــع عملــي تتحــرك مــن خالــه فــي مياديــن 

جهزتهــا التنظيميــة 
أ
الحيــاة الواســعة ـ وذلــك با

فــي الجانــب  ـ  ــف العامــة  التــي تســّمى بالوظائـ

والتربــوي. والصحــي  والخدمــة  االقتصــادي 

وتســير  الحيــاة،  تنتظــم  ن 
أ
ا جــل 

أ
ا ومــن 

عجلتهــا، فابــد مــع هــذه الظاهــرة ـ الضــرورة فــي 

المجتمعــات اإلســامية ومــن منطلــق إســامي 

للدولــة. الحكــم  نظريــة  كانــت  مهمــا 

سســها 
أ
رســى ا

أ
ولــى التــي ا

أ
ففــي دولــة اإلســام اال

حكــم  إلــى  بعــده  وامتــّدت  )ص(  هللا  رســول 

الخلفــاء الراشــدين كان هنــاك ســلطة تشــريعية 

تنفيذيــةـ،  ـ  إداريــة  وســلطة  قضائيــة  وســلطة 

الرســول  يــد  فــي  اجتمعــت  عســكرية  وســلطة 

الســلطات  لهــذه  وكانــت  وخلفائــه،  )ص( 

والة  هنــاك  كان  فقــد  تنفيذيــة،  امتــدادات 

وعّمــال، وكان هنــا قضــاة، وقــادة عســكريون.

عهــد  فــي  اإلســامية  الدولــة  اتســعت  وحيــن 

هــذه  اتســعت  العباســيين  ثــم  موييــن 
أ
اال

ــف  الوظائـ وكـثــرت  وتشــّعبت  التنظيمــات 

الدولــة  يخــدم  موظــف  كل  وكان  العامــة، 

وسياســتها وعقيدتهــا مــن موقعــه فالوزيــر مــن 

موقعــه والحاجــب مــن موقعــه، والــوالة والقادة 

كذلــك. العســكريون 

هــا ضــرورة 
آ
ــف العامــة ورا قــر الوظائـ

أ
فاإلســام ا

تنظيميــة تخــدم الدولــة، وسياســتها، وتخــدم 

التــي  العقيــدة  وتخــدم  وحاجاتــه،  المجتمــع 

اإلســام. وهــي  الدولــة  تتبناهــا 

المســلمون  احتــك  الحديــث  العصــر  وفــي 

خــذوا عنهــا الكـثيــر وكان 
أ
بالحضــارة الغربيــة، وا

ـ  اإلداريــة  التنظيمــات  خــذوه 
أ
ا مــا  جملــة  مــن 

 يــدرس فــي المعاهــد 
ً
 وفّنــا

ً
صبحــت علمــا

أ
التــي ا

تختــزل  متطــّورة  علميــة  مناهــج  وفــق  العاليــة 

كســبها  واســلوب  والمعلومــة  والوقــت  الجهــد 

ســس إجرائيــة ســليمة 
أ
ومــن ثــم تطبيقاتهــا وفــق ا

قويمــة. وهــذا مــن فضــل الحضارة الغربية علينا 

خاصــة وقــد اقترنــت عمليتــا التعلــم والتطبيــق 

التــي  المتطــورة  الحاســوب  جهــزة 
أ
ا باســتخدام 

.
ً
 متطــورا

ً
 وفنيــا

ً
 علميــا

ً
منحــت اإلنســان بعــدا

ولــه   
ّ
إال شــيء  مــن  )مــا  مقولــة  مــن   

ً
وانطاقــا

فــإن موظفــي  الشــريعة اإلســامية(  فــي  حكــم 

يشــكلون  مهّمــة  كبيــرة  شــريحة  هــم  الدولــة 

 ـ وباقــي الــدول، 
ً
نســبة مهمــة فــي العــراق ـ مثــا

عــن  الصــادرة  القوانيــن  تراعــي  ن 
أ
ا مــن  فابــد 

ـ وخاصــة  الشــريعة اإلســامية  حــكام 
أ
ا الدولــة 

ن الشــريعة اإلســامية 
أ
وقد نّص الدســتور على ا

مصــدر مــن مصــادر التشــريع ـ فــي إعــداد هــؤالء 

لشــغل  اختيارهــم  ومعاييــر  الموظفيــن، 

همهــا: الكـفــاءة المهنيــة والنزاهــة، 
أ
مناصبهــم وا

الوظيفيــة،  عمالهــم 
أ
ا داء 

أ
ا فــي  واإلخــاص 

المبــرم  العقــد  بنــود  بتنفيــذ  الدقيــق  وااللتــزام 
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الدولــة. وبيــن  بينهــم 

ننــا نــرى فــي واقعنــا العراقــي 
أ
وممــا يؤســف لــه ا

 مــن الموظفيــن اإلدارييــن وضعــوا فــي 
ً
ن كـثيــرا

أ
ا

يــؤدي  المناســبة، وبعضهــم ال  غيــر مواقعهــم 

داء صحيــح، وبعضهــم 
أ
عملــه بصــورة ســليمة وا

ــل 
ّ
 يتحل

أ
تعّســف طريــق الوظيفــة اإلداريــة، فبــدا

مــن كل االلتزامــات الوظيفيــة ممــا يخــرج علــى 

الوظيفــي  داء 
أ
اال فــي  واالخــاص  مانــة 

أ
اال  

أ
مبــدا

إلــى الكســب غيــر المشــروع وخيانــة المصلحــة 

ن النتــاج العملــي لموظفــي 
أ
العامــة. لهــذا نــرى ا

الدولــة متواضــع، وال يصــب بمصلحــة الوطــن 
والمواطــن. وعلــى هــذا فابــد للموظــف اإلداري 

اإلســامية  الشــريعة  حــكام 
أ
با يتفقــه  ن 

أ
ا مــن 

 واســعة 
ً
بوابــا

أ
مــة ا

أ
ويلتــزم بــه، وقــد عقــد فقهــاء اال

الحســبة، ورعايــة  بــواب 
أ
كا فــي ذلــك  ومعّمقــة 

يتــام وذوي الحاجــات الخاصــة 
أ
القاصريــن واال

ن 
أ
والمســنين. وقبــل كل ذلــك: علــى الموظــف ا

داء 
أ
ا فــي  خاقــي اإلســامي 

أ
بالســلوك اال يلتــزم 

مانــة واإلخــاص 
أ
ولهــا اال

أ
واجباتــه الوظيفيــة وا

والعمــل للنفــع العــام.

ة والوظيفة
أ
المحور الثالث / المرا

ي عصــر مــن العصــور 
أ
كل مجتمــع إنســاني ـ فــي ا

رض ـ يتكــّون مــن 
أ
ي مــكان فــي هــذه اال

أ
وفــي ا

ة. 
أ
والمــرا الرجــل  همــا  ساســيين 

أ
ا عنصريــن 

ــر عــن الحالــة  هكــذا تقــول المعادلــة التــي تعّبِ

قائــم. إنســاني  مجتمــع  ي 
أ
ال الطبيعيــة 

وعلــى مــّر العصــور، واســتمرار عمليــة التطــّور 

كبــر 
أ
ا ة دور 

أ
صبــح للمــرا

أ
الحضــاري لإلنســان، ا

فــي إدارة عجلــة الحيــاة، فقــد دخلــت ـ بقــّوة ـ 

لهــا  صبــح 
أ
وا الحيــاة،  مفاصــل  مــن  كـثيــر  فــي 

الرجــل  دور  تجــاوز  الــذي  الفاعــل  حضورهــا 

فــي بعــض المجــاالت، وتجــاوزت دورهــا الــذي 

ســاحة  فــي  مكانهــا  خــذ 
أ
ا إلــى  جلــه 

أ
ال خلقــت 

الوظيفــي  العمــل  ســاحة  وفــي  عاّمــة،  العمــل 

خاّصــة.

بيــن  والــرد  خــذ 
أ
لا مدعــاة  مــر 

أ
اال هــذا  صبــح 

أ
وا

ة.. )فِمــْن داٍع إلــى زّجهــا 
أ
المهتميــن بقضايــا المــرا

فــي مجــاالت العمــل المهنــي مــن دون قيــود، 

نــه ال يبالــي بالشــريعة.. 
أ
وال ضوابــط شــرعية، ال

ة فــي البيــت: بيــت 
أ
ومــن داٍع إلــى حجــز المــرا

ســرة 
أ
و بيــت زوجهــا، لتعنــى بشــؤون اال

أ
هلهــا ا

أ
ا

ن يســمح لهــا بعمــل 
أ
والد مــن دون ا

أ
والــزوج واال

و عمــل مهنــي. وحّجــة هــؤالء فــي 
أ
اجتماعــي، ا

موقفهــم هــو الشــريعة المقّدســة، فهــم يّدعــون 

ن تعمــل خــارج 
أ
ة ا

أ
ن اإلســام يحــّرم علــى المــرا

أ
ا

االختــاط  مجــّرد  عليهــا  يحــّرم  بــل  منزلهــا، 

الحجــاب  عليهــا  ويفــرض  االجانــب،  بالرجــال 
الــذي يصــل إلــى غطــاء الوجــه...(.)13(

هللا(:  )رحمــه  الديــن  شــمس  الشــبخ  ويقــول 

 علــى 
ً
ن فــي كا الموقفيــن تزيــدا

أ
فــي الحقيقــة ا

ليســت  فالشــريعة  لهــا   
ً
انتهــاكا و 

أ
ا الشــريعة، 

 يغّيــر زّيــه، وطولــه وعرضــه كمــا يشــتهي 
ً
ثوبــا

 يحــول بيــن 
ً
النــاس وهــي كذلــك ليســت قيــدا
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وتطــورات  حاجاتهــم  تقتضيــه  ومــا  النــاس 

حياتهــم، إنمــا للشــريعة رؤيــة إلهيــة وإنســانية، 

 
أ
تطــرا لتنوعــات وتغيــرات  يتســع  ونهــج واضــح 

نمــاط 
أ
ا وتغيــر  بتطــور  المســلمين  حيــاة  علــى 

وضــاع 
أ
العيــش فــي الحيــاة اإلنســانية، وتطــور اال

وضــرورات  حاجــات  لتســد  التنظيميــة، 
جديــدة.)14(

إذن البــد لإلنســان المســلم مــن مواجهــة ذلــك 

وواقعيــة  واســعة  ورؤيــة  منفتــح  بعقــل  كلــه 

وبحــرص تــام علــى ثوابــت الشــريعة فــا يخــرج 

عنهــا.

العمــل  فيــه  بمــا  ـ  المســلمة  ة 
أ
المــرا عمــل  إّن 

 ،
ً
ن يبحــث عــن كونه مشــروعا

أ
الوظيفــيـ  يجــب ا

و غيــر مشــروع فــي نطــاق نظــام النفقــات ـ الــذي 
أ
ا

هــو جــزء مــن النظــام االقتصــادي العــام والنظام 

ســري االجتماعــي العــام ـ الــذي قــّرره اإلســام 
أ
اال

زواج.
أ
رحــام واال

أ
علــى اال

العمــل  فيــه  بمــا  ـ  ة 
أ
المــرا عمــل  مشــروعية  إّن 

الوظيفــي ـ وحّقهــا فــي الكســب، والتمتــع بثمــرة 

ن 
أ
عملهــا، حكــم إلهــي معطــًى وثابــت مــن دون ا

ة فــي ســبيل الحصــول عليــه لتنقــذ 
أ
تكافــح المــرا

بهــا،  وتحكمــه  الرجــل،  ســيطرة  مــن  نفســها 

ووجودهــا  اإلنســانية،  شــخصيتها  لتحقــق  و 
أ
ا

دمــي كمــا حــدث فــي المجتمعــات الغربيــة. 
آ
اال

وهــذا الحكــم قــد شــرع فــي اإلســام مــن دون 

ن تكــون ثّمــة تطــورات، وضغــوط تقتضيــه، 
أ
ا

بــل هــو مظهــر مــن مظاهــر اإلعجــاز التشــريعي 

فــي اإلســام. 

ة يكون:
أ
إن تشريع اإلسام بعمل المرا

1. الســتثمار طاقاتها ووقتها في إغناء المجتمع 

بالعمل المنتج.

2. لتلبيــة حاجــة المجتمــع إلــى بعض الخدمات 

الكافــي مــن  العــدد  لهــا  فــي مجــاالت ال يتوّفــر 

ن النســاء 
أ
و ا

أ
ليــق بالنســاء، ا

أ
نهــا ا

أ
و ا

أ
الرجــال، ا

والطــّب  والتمريــض،  كالتعليــم،  عليهــا  قــدر 
أ
ا

النســائي، والجراحــة النســائية.ض

3. لتعويــض نقــص الرجــال فــي مجــال العمــل 

يــام الحــروب وحيــن يقضــي الوضــع بحشــدهم 
أ
ا

فــي الجبهــات.

ة مــن المســاهمة فــي نفقــات 
أ
4. لتمكيــن المــرا

و التوســيع عليهــا.
أ
ســرتها إذا احتاجــت، ا

أ
ا

عمــال 
أ
ة مــن المســاهمة فــي ا

أ
5. لتمكيــن المــرا

الخيــر، ومؤسســات العمــل الطوعــي، لخدمــة 

والتعليــم  الصحــة  مجــاالت  فــي  المجتمــع 

االجتماعيــة.  والتوعيــة  والثقافــة 

تســتجيب  ة 
أ
المــرا لعمــل  المجــاالت  هــذه  إّن 

سرة والمجتمع:
أ
ة في اال

أ
لحالتين في وضع المرا

ســرية إلــى النفقــة 
أ
 . حالــة حاجتهــا الخاصــة واال

أ
ا

وتعليــم،  غــذاء،  مــن  الحيــاة  مطالــب  علــى 

حالــة  فــي  ذلــك  إلــى  ومــا  وطبابــة،  وســكن، 

و 
أ
و عجــزه ا

أ
ب المعيــل، ا

أ
عــدم وجــود الــزوج واال

ســرة.
أ
قصــور انتاجــه عــن الوفــاء بحاجــات اال

مــة 
أ
اال علــى  العاّمــة  بالواجبــات  القيــام  ب. 

والمجتمع، وهي ما اصطلح عليه بـ )الواجبات 
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مــة 
أ
عمــال التــي تحتاجهــا اال

أ
الكـفائيــة( وهــي اال

كلهــا  مــة 
أ
اال علــى  واجبــة  واعتبــرت  والمجتمــع 

عــن  ســقطت  بهــا  البعــض  قــام  إذا  ولكــن 

بهــا  القيــام  عــن  الجميــع  تخلــف  وإذا  الباقيــن 

.
ً
جميعــا ثمــوا 

أ
ا

ّدى تطــور المجتمــع البشــري فــي العصــور 
أ
وقــد ا

فــي  جديــدة  حاجــات  نشــوء  إلــى  خيــرة 
أ
اال

 .
ً
يضــا

أ
ا جديــدة  خطــار 

أ
ا ظهــور  وإلــى  المجتمــع 

متنوعــة  عمــال 
أ
با القيــام  تقتضــي  وتلــك  وهــذه 

ن يقــوم بهــا الرجــال 
أ
فــي حقــول شــتى ال يمكــن ا

وحدهــم، بــل البــد مــن مشــاركة النســاءـ  بصــورة 

والتعليــم  كالتربيــة  بعضهــا  فــي  ـ  خــرى 
أ
با و 

أ
ا

النســائية  والجراحــة  والتمريــض،  والطــب، 

بحــاث العلميــة، واإلدارة، وحتــى 
أ
العامــة، واال

العســكري. الدفــاع 

ة 
أ
المــرا لعمــل  ساســية 

أ
اال الدواعــي  هــي  هــذه 

يمكــن  ال  دواع  وهــي  واالجتماعــي  المهنــي 

ة 
أ
للمــرا وضرورتهــا  هميتهــا، 

أ
ا مــن  التهويــن 

هــذه  ولعــّل  مــة. 
أ
ولا وللمجتمــع  ســرة 

أ
واال

المقــّدس  الشــارع  مقاصــد  بــرز 
أ
ا هــي  الدواعــي 

ة فــي نطــاق الضوابــط 
أ
مــن تشــريع عمــل المــرا

حيــث  مــن  ة 
أ
بالمــرا المتعلقــة  والتشــريعات 

خــارج  بالمجتمــع  والعاقــة  والســلوك  الــزي 
ســرة.)15(

أ
اال

ن تكــون 
أ
ة ا

أ
ن اإلســام يريــد مــن المــرا

أ
القــول بــا

، ونحــن نحــّب 
ً
، قــول يثــار دائمــا

ً
وال

أ
رّبــة بيــت ا

اإلشــارة ـ قبــل الدخــول فــي صلــب الموضــوع ـ 

حــكام فــي اإلســام: 
أ
إلــى وجــود نوعيــن مــن اال

حــكام إلزاميــة تفــرض علــى اإلنســان الفعــل، 
أ
ـ ا

و التــرك، وتســّمى بالوجــوب والتحريــم. 
أ
ا

اإلنســان  علــى  تتمنــى  ترخيصيــة  حــكام 
أ
وا ـ 

و تتمنــى عليــه 
أ
الفعــل، وال تمنعــه مــن التــرك، ا

وتســّمى  الفعــل،  مــن  تمنعــه  وال  يتــرك،  ن 
أ
ا

و تخيــره بيــن الفعــل 
أ
باالســتحباب والكراهــة، ا

باإلباحــة. وتســّمى  والتــرك 

ن تكــون رّبــة 
أ
ة ا

أ
هــل يفــرض اإلســام علــى المــرا

؟ 
ً
منــزل قبــل الــزواج ويعــده إســاميا

ي 
أ
ا و 

أ
ا  

ً
خــا

أ
ا و 

أ
ا  

ً
مــا

أ
ا و 

أ
ا  

ً
بــا

أ
ا إنســان  ي 

أ
ال يحــق  ال 

ة قبــل الــزواج 
أ
 المــرا

ً
 شــرعيا

ً
ن يلــزم إلزامــا

أ
قريــب ا

العمــل  فليــس  والديهــا،  منــزل  فــي  بالعمــل 

ة، نعــم لهــا ذلــك 
أ
 علــى المــرا

ً
المنزلــي مفروضــا

اإلحســاس  موقــع  مــن   
ً
تطوعــا اختارتــه  إذا 

يرعاهــا. الــذي  البيــت  تجــاه  بالمســؤولية 

وعندمــا تصبــح الفتــاة زوجــة فإن قيامها بالعمل 

 
ً
 طوعيــا

ً
مــرا

أ
ا و عــدم قيامهــا بهــا يبقــى 

أ
المنزلــي ا

و عــدم القيــام، فعقــد الــزواج 
أ
تختــار القيــام بــه ا

ال يلزمهــا مــن ناحيــة شــرعية بالعمــل المنزلــي.

ة ممارســة 
أ
كذلــك ال يوجــب اإلســام علــى المــرا

و 
أ
ا ســرة 

أ
اال إلعالــة  المنــزل  خــارج  عمــل  ي 

أ
ا

إعالتهــا. فــي  المســاهمة 

ة المعيشــي 
أ
المــرا والقــول بعــدم إلزاميــة عمــل 

بضــرورة  القــول  ظــل  فــي  المنــزل  خــارج 

بالمعــروف  مــر 
أ
اال مســؤولية  الرجــل  مشــاركـتها 

حوال 
أ
والنهــي عــن المنكــر ال يعنــي بحــال من اال
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مامهــا 
أ
دورهــا فــي الحيــاة، بــل إفســاح المجــال ا

 للقيــام بذلــك الــدور بحيــث ال تســتهلك 
ً
فعليــا

م وكرّبــة منــزل ومشــاركـتها فــي إعالــة 
أ
وظيفتهــا كا

ســرة، وحتــى مســؤوليتها عــن إعالــة نفســها 
أ
اال

طاقتهــا علــى العطــاء فــي المجــال العــام.

فــي  بمــا  ـ  العمــل  حــق  اإلســام  فــي  ة 
أ
فللمــرا

ذلــك العمــل الوظيفــي ـ فــي كل مواقــع العمــل 

كل  فــي  العمــل  حــق  للرجــل  كمــا  المشــروع. 

فــي  الحــق  فلهــا  المشــروع،  العمــل  مواقــع 

العمــل فــي الحقــل وفــي المصنــع وفــي التجــارة 

ة جهدهــا 
أ
وفــي مختلــف المجــاالت العامــة وللمــرا

نتيجــة  حــد 
أ
ا يملــك  وال  جهــده،  للرجــل  كمــا 

جهدهــا. بــل هــي كائــن قانونــي مســتقل تملــك 

فليــس  نتائجــه،  كل  تملــك  كمــا  عملهــا،  كل 

ســلطة   
ً
ابنــا و 

أ
ا  

ً
زوجــا و 

أ
ا كان   

ً
يــا

أ
ا رجــل  ي 

أ
ال

ــا  َجــاِل َنِصيــٌب ِممَّ ة ))ِللّرِ
أ
علــى مــا تملكــه المــرا

ــا اكـَْتَســْبَن(()16(،  َســاِء َنِصيــٌب ِممَّ اكـَْتَســُبوا َوِللّنِ

ن للرجــل ســلطة كاملــة علــى مــا يملــك، 
أ
كمــا ا

ة ســلطة كاملــة علــى مــا تملــك. 
أ
كذلــك للمــرا

خاصــة  شــروط  هنــاك  هــل  الســؤال:  ويبقــى 

ة؟
أ
المــرا بعمــل  تحيــط 

نطــاق  فــي   
ّ
إال خاصــة  شــروط  هنــاك  ليــس 

ة 
أ
المــرا بوضــع  تحيــط  التــي  العامــة  الشــروط 

ة 
أ
المــرا علــى  يفــرض  فاإلســام  المجتمــع.  فــي 

المختلــط،  المجتمــع  فــي  الشــرعي  الحجــاب 

عليــه  يفــرض  كمــا  الذكــوري،  المجتمــع  فــي  و 
أ
ا

التــي  االلتزامــات  ومراعــاة  خاقــي 
أ
اال االلتــزام 

خــرى.
أ
ا جوانــب  فــي  تعاقــده  يفرضهــا 

عمــل  مــن  الســلبي  االجتماعــي  الموقــف  مــا 
أ
ا

الــذي  ــف 
ّ
التخل إلــى واقــع  يعــود  فإنــه  ة، 

أ
المــرا

اســتطاع فــرض نفســه علــى طريقــة فهــم النــاس 

للنصوص الدينية. فالذهنية الثقافية المختلفة 

 جعلــت المفاهيــم 
ً
التــي حكمــت العقــول طويــا

 لذلــك الواقــع 
ً
التــي يؤمــن بهــا النــاس انعكاســا

ن.
آ
 لــه فــي ا

ً
وتكريســا

جانــب  فــي  النــاس  اســتغرق  فقــد  هنــا..  مــن 

ن 
أ
بــا االعتقــاد  وترســخ  الصــورة،  مــن  واحــد 

صبــح 
أ
ن تكــون رّبــة بيــت، وا

أ
ة هــو ا

أ
دور المــرا

العمــل  و 
أ
ا العلــم  لطلــب  خروجهــا  ـ  بالتالــي  ـ 

 
ً
نهــا تمّثــل خروجــا

أ
، ال

ً
حركــة مرفوضــة اجتماعيــا

ن اإلســام 
أ
عــّدت لــه. وفاتهــم ا

أ
عــن الــدور الــذي ا

ة الخــاص فــي 
أ
هميــة دور المــرا

أ
عندمــا شــّدد علــى ا

البيــت، لــم ُيلــِغ دورهــا العــام فــي المجتمــع.)17(

ن 
أ
ة هويتهــا، فقــد بّيــن ا

أ
عطــى للمــرا

أ
فاإلســام ا

 
ً
ة كالرجــل إنســان، وإّن كل إنســان ذكــرا

أ
المــرا

مادتــه  فــي  يشــترك  إنســان  فإنــه  انثــى  و 
أ
ا كان 

حــد 
أ
نثــى وال فضــل ال

أ
وعنصــره إنســانان: ذكــر وا

َهــا  يُّ ))َيااأ تعالــى:  قــال  بالتقــوى.   
ّ
إال حــد 

أ
ا علــى 

َناُكــْم 
ْ
نَثــى َوَجَعل َكــٍر َواأ

َ
ْقَناُكــْم ِمــْن ذ

َ
ــا َخل ــاُس ِإنَّ النَّ

 ِ ْكَرَمُكــْم ِعْنــَد للاَّ ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل ِلَتَعاَرُفــوا ِإنَّ اأ

ِضيــُع َعَمــَل   اأ
َ

ــي ال ّنِ
َقاُكــْم(()18( وقــال تعالــى: ))اأ

ْ
ت اأ

ِمــْن  َبْعُضُكــْم  ْنَثــى  اأ ْو  اأ َكــٍر 
َ

ذ ِمــْن  ِمْنُكــْم  َعاِمــٍل 
َبْعــٍض((.)19(

مــا وزنهــا االجتماعــي فــإن اإلســام ســاوى بينهــا 
أ
ا
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وبيــن الرجــل مــن حيــث تدبيــر شــؤون الحيــاة 

بــاإلرادة والعمــل فإنهمــا متســاويان مــن حيــث 

تعلــق اإلرادة بمــا تحتــاج إليــه البنيــة اإلنســانية 

كل والشــرب وغيرهمــا مــن لــوازم البقــاء.
أ
فــي اال

حــكام 
أ
اال جميــع  فــي  الرجــل  تشــارك  ة 

أ
والمــرا

ن 
أ
ا فلهــا  االجتماعيــة،  والحقــوق  العباديــة 

تســتقل فيمــا يســتقل بــه الرجــل مــن غيــر فــرق 

ــم، 
ّ
فــي كســب، وال معاملــة، وال تعليــم وال تعل

وال اقتنــاء حــق، وال دفــاع عــن حــق وغيــر ذلــك 

والفطــرة  ذلــك  طبعهــا  يقتضــي  مــوارد  فــي   
ّ
إال

التــي فطــرت عليهــا.

ــف  الوظائـ مــر 
أ
ا فــي  الفطــرة  تقتضيــه  والــذي 

ن يســاوى 
أ
فــراد ا

أ
والحقــوق االجتماعيــة بيــن اال

ليــس  لكــن  ــف،  والوظائـ الحقــوق  فــي  بينهــم 

مقتضــى هــذه التســوية التــي يحكــم بهــا العــدل 

ن يبــذل كل مقــام اجتماعــي لــكل 
أ
االجتماعــي ا

فــراد المجتمــع. فيعطــى كل ذي حــق 
أ
فــرد مــن ا

فــراد 
أ
حقــه، وينــزل منزلتــه، فالتســاوي بيــن اال

حــق  ذي  كل  نيــل  فــي  هــو  إنمــا  والطبقــات 

 ،
ً
ن يزاحــم حــٌق حقــا

أ
خصــوص حقــه مــن غيــر ا

 ونحــو 
ً
و تحكمــا

أ
 ا

ً
 بغيــا

ً
و يبطــل حقــا

أ
و يهمــل ا

أ
ا

ذلــك. وهــذا هــو الــذي يشــير إليــه قولــه تعالــى: 

َمْعــُروِف((.)20( 
ْ
ِبال ْيِهــنَّ 

َ
َعل ــِذي 

َّ
ال ِمْثــُل  ُهــنَّ 

َ
))َول

فــي  المشــتركة  العوامــل  وجــود  مــع  لكنهــا 

وجودهــا فإنهــا تختلــف مــع الرجــال مــن جهــة 

والُخلقيــة.  قيــة 
ْ
الَخل الخصوصيــات  فــي  خــرى 

أ
ا

ــف  الوظائـ فــي  بينهمــا  اإلســام  فــّرق  ولذلــك 

يرتبــط  التــي  االجتماعيــة  العامــة  والتكاليــف 

التعّقــل واالحســاس،  مريــن: 
أ
اال حــد 

أ
با قوامهــا 

فخــّص مثــل الواليــة والقضــاء والقتــال بالرجــال 

والحيــاة  التعّقــل  إلــى  المبــرم  الحتياجهــا 

ة. وخــّص 
أ
التعقليــة إنمــا هــي للرجــل دون المــرا

والد وتربيتهــا وتدبيــر المنــزل 
أ
مثــل حضانــة اال

ة، وجعــل نفقتهــا علــى الرجــل لعاقتهــا 
أ
بالمــرا

ة 
أ
باإلحســاس، والعاطفــة اللتيــن همــا ميــزة المرا

نوثتهــا.)21(
أ
وا مومتهــا 

أ
ا ورمــز 

ن الكريــم نجــد انموذجيــن 
آ
وإذا عدنــا إلــى القــرا

الضــوء  نســلط  ن 
أ
ا بنــا  حــرّي  النســاء،  مــن 

ة ـ.
أ
عليهمــا فــي هــذا الجانــب ـ جانــب عمــل المــرا

ــي  . قــال تعالــى: ))ِإّنِ
أ
ول: ملكــة ســبا

أ
النمــوذج اال

وِتَيــْت ِمــْن ُكّلِ َشــْيٍء  ًة َتْمِلُكُهــْم َواأ َوَجــدتُّ اْمــَراأ
َهــا َعــْرٌش َعِظيــٌم((.)22(

َ
َول

، وعملهــا 
أ
فهــو يذكــر قصــة )بلقيــس( ملكــة ســبا

حاكمــة علــى مملكــة واســعة، كـثيــرة الرعايــا، 

وصــف  َشــْيٍء((  ُكّلِ  ِمــْن  وِتَيــْت  ))َواأ فقولــه: 

لســعة ملكهــا، وعظمتــه، وهــو القرينــة، علــى 

ن المــراد بـــ ))ُكّلِ َشــْيٍء(( هــو مــن لــوازم الملــك 
أ
ا

العظيــم مــن حــزم، وعــزم، وســطوة، ومملكــة 

ورعّيــة  مجّنــدة،  وجنــود  وكنــوز،  عريضــة، 

مطيعــة.

)ع(  شــعيب  النبــي  ابنتــا  الثانــي:  النمــوذج 

تدبيــر  فــي  العاملتيــن  تيــن 
أ
المرا مثــال  وهمــا 

قــال  بيتهمــا.  وشــؤون  الشــيخ  بيهمــا 
أ
ا شــؤون 

ــًة  مَّ ْيــِه اأ
َ
ــا َوَرَد َمــاَء َمْدَيــَن َوَجــَد َعل مَّ

َ
تعالــى: ))َول
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َتْيــِن 
أ
ــاِس َيْســُقوَن َوَوَجــَد ِمــْن ُدوِنِهــْم اْمَرا ِمــْن النَّ

ــى   َنْســِقي َحتَّ
َ
َتــا ال

َ
ُبُكَمــا َقال

ْ
وَداِن َقــاَل َمــا َخط

ُ
َتــذ

َكِبيــٌر((.)23( َشــْيٌخ  ُبوَنــا  َواأ َعــاُء  الّرِ ُيْصــِدَر 

تيــن، وهــو وإن 
أ
فهــو يصــف عمــل هاتيــن المرا

المبحــوث  بالمعنــى   
ً
وظيفيــا  

ً
عمــا يكــن  لــم 

ة، ولــم يعتــرض عليهــا 
أ
نــه عمــل المــرا

أ
 ا

ّ
عنــه إال

نبــي هللا موســى )ع( بــل وقــف إلــى جانبهمــا، 

ابنتــي  ، وكانتــا 
ً
ن عملهمــا كان مشــروعا

أ
ى ا

أ
ورا

ورود  تقــص  يــة 
آ
فاال شــعيب،  وهــو   

ً
يضــا

أ
ا نبــّي 

المــاء  علــى  فوجــد  مديــن،  مــاء  )ع(  موســى 

غنامهــم، ووجــد 
أ
جماعــة مــن النــاس يســقون ا

تحبســان  تيــن 
أ
امرا يليــه  ممــا  منهــم  بالقــرب 

فقــال  المــورد،  تــرد  ن 
أ
ا وتمنعانهــا  غنامهمــا، 

أ
ا

وجدهمــا  حيــث  عنهمــا،   
ً
مستفســرا موســى 

رجــل:  غنمهمــا  علــى  وليــس  الغنــم،  تــذودان 

ي: عادتنــا 
أ
نكما؟ قــال: ال نســقي غنمنــا ـ ا

أ
مــا شــا

غنامهــم، 
أ
تلــك ـ حتــى يصــدر الرعــاة، ويخرجــوا ا

ن يتصــّدى بنفســه 
أ
بونــا شــيخ كبيــر، ال يقــدر ا

أ
وا

مــر.
أ
لا ولهــذا تصدينــا  الســقي،  مــر 

أ
ا

علــى جــواز ممارســة  يــدالن  الموقفــان  وهــذان 

دنــاه، وهمــا 
أ
و ا

أ
علــى مســتوياته ا

أ
ة للعمــل با

أ
المــرا

نبيــاء: ســليمان )ع( 
أ
موقفــان يتعامــان مــع اال

مــع بلقيــس. وموســى وشــعيب )ع( مــع ابنتــي 

نبيــاء عملهمــا 
أ
ن ينكــر هــؤالء اال

أ
شــعيب دون ا

ينــدرج  ومــا دام  لشــرائع هللا،   
ً
مــا دام مطابقــا

فــي بــاب النفــع العــام والخــاص. وهــذا يعنــي ـ 

ن تشــارك الرجــل فــي 
أ
ة ا

أ
ن للمــرا

أ
فيمــا يعنــي ـ ا

العمــل لبنــاء الحيــاة اإلنســانية مــا دام ذلــك ال 

يتعــارض مــع شــرائع الســماء. ومــا دام ذلــك ال 

يتعــارض مــع طبيعتهــا وفطرتهــا، ومــا دام فــي 

و نفــع خــاص، ومــا دام ذلــك 
أ
ذلــك نفــع عــام، ا

القيــام بواجــب اجتماعــي. 

مور:
أ
من كل ما تقّدم نستخلص جملة ا

، وال مانــع 
ً
ة عمومــا

أ
ال مانــع مــن عمــل المــرا

أ
- ا

إلــى ســاحة العمــل الوظيفــي. مــن دخولهــا 

ن 
أ
ة حــق العمــل ـ كمــا الرجــل ـ شــرط ا

أ
- للمــرا

اباحتــه  ي: 
أ
ا  .

ً
مشــروعا  

ً
عمــا العمــل  يكــون 

اإلســامية. الشــريعة 

ة العاملــةـ  فــي مجــال العمل 
أ
ن علــى المــرا

أ
- كمــا ا

تراعــي طبيعتهــا  ن 
أ
ا ـ  الوظيفــي  العــام والعمــل 

عمــال المناســبة 
أ
نثــى، فتعمــل باال

أ
ة، وكا

أ
كامــرا

عمــل  تتطلــب  التــي  عمــال 
أ
اال تلــك  خاصــة 

ة، وال يجــوز للرجــل العمــل بهــا. فتصبــح 
أ
المــرا

.
ً
 رئيســيا

ً
 واجبــا

ً
حيانــا

أ
 وا

ً
 كـفائيــا

ً
واجبــا

ن 
أ
ا مجــال  ي 

أ
ا فــي  العاملــة  ة 

أ
المــرا علــى   -

حــكام الشــريعة مــن حيــث الحجــاب، 
أ
تراعــي ا

والخلــوة،  بالرجــال،  واالختــاط  والبــروز، 

الزينــة. وعــدم 

 
ً
اســتقاال تتوخــى  تعمــل  التــي  ة 

أ
المــرا إن   -

اإلنســانية  شــخصيتها  مــن  يقــّوي   ،
ً
اقتصاديــا

االســرية  مكانتهــا  مــن  ويعــزز  االجتماعيــة، 

لســد  ســرتها. 
أ
ا لرفــد  تســعى  و 

أ
ا والمجتمعيــة، 

ولكنــه  فرادهــا، 
أ
ا وإعانــة  احتياجاتهــا،  بعــض 

حــوال هــي غيــر ملزمــة بذلــك وإنمــا 
أ
فــي كل اال
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هــذا عمــل اختيــاري وطوعــي فــي كل الحــاالت، 

ال يكــون مدعــاة للتمــّرد، والتحكــم، 
أ
ا فيجــب 

وعاقاتهــا  ســرة، 
أ
اال روابــط  علــى  والخــروج 

اإلنســانية.

ة فــي المجــال 
أ
: نحــن مــع عمــل المــرا

ً
خيــرا

أ
- وا

الوظيفــي وخاصــة فــي المجــاالت التــي ال يقــوم 

التــي  عمــال 
أ
اال بعــض  ولكــن  مقامهــا.  الرجــل 

ة، وبعض الوظائـف التي تشغلها 
أ
تقوم بها المرا

يمكــن االســتغناء عــن عملهــا فيهــا تاركة المجال 

داء 
أ
 بــاال

أ
قــدر علــى ذلــك، واكـفــا

أ
للرجــال، فهــم ا

 ،
ً
تعامــا ســهل 

أ
وا  ،

ً
ــا

ّ
تعط قــّل 

أ
وا الوظيفــي. 

 مــع طبيعتهــا اإلنســانية، فــإن 
ً
كـثــر انســجاما

أ
وا

العمــل  مجــاالت  بعــض  مــن  ة 
أ
المــرا انســحاب 

ـ  العمــل  العاطليــن  للرجــال  يتيــح  الوظيفــي 

اإلعالــة  عــن   
ً
وقانونــا  

ً
شــرعا مســؤولون  وهــم 

المجتمــع  فــي  البطالــة  يمتــص  ممــا  ـ  واالنفــاق 

ويحــّل مشــكلة اجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة. 

تــي 
أ
ويمكــن تعويــض االيــرادات الماليــة التــي تا

ة العاملــة بزيــادة مخصصــات الزوجيــة 
أ
بهــا المــرا

طفــال للرجــال العامليــن، وبذلــك تتقلــص 
أ
واال

الزحــام  ويخــف  والعطالــة  البطالــة  مســاحة 

ة 
أ
فالمــرا الحضانــة،  دور  وتقــّل  الشــوارع.  فــي 

والمربيــة  والراعيــة  الحاضنــة  هــي  البيــت  فــي 

ن تتعلــم وتتثقــف 
أ
ة ا

أ
س للمــرا

أ
ــا ــرة، وال ب والمدّب

تربيــة  فــي  تجربتهــا  وإغنــاء  مهاراتهــا،  لتطويــر 

ســاس 
أ
جيــل صالــح وتدبيــر منــزل يقــوم علــى ا

متيــن مــن العاقــات االجتماعيــة المتســامية.

حكام وظائف الدولة
أ
المحور الرابع / ا

فعــال 
أ
الحكــم الشــرعي هــو القانــون المتعلــق با

الحكوميــة  الوظيفــة  ن 
أ
ا وبمــا  المكلفيــن)24(، 

نحو من العمل فتكون داخلة في االكـتساب، 

فهــي موضــوع مــن الموضوعــات الخارجيــة التــي 

حــكام الشــرعية، فينبغــي التفقــه 
أ
 لا

ً
تقــع متعلقــا

الوظيفــة  فــي  الوقــوع  مــن   
ً
حكامهــا حــذرا

أ
ا فــي 

إلــى  واالتجــار  بالكســب  تــؤول  التــي  الفاســدة 

 إلــى ارتكاب 
ً
 للمــال بالباطــل، مضافــا

ً
كا

أ
كونــه ا

الموبقــة الكذائيــة التــي قــد تســتتبعها الوظيفــة 

علــى تقديــر حرمتهــا، ورغبــًة فــي تحقيــق العمــل 

بالكســب المشــروع الــذي قــد يقتضــي الثــواب 

ويســتتبعه علــى تقديــر اإلخــاص وقصــد القربــة 

كونــه  ذلــك  فــي  يعتبــر  وال   ، ـ  ســيتضح  كمــا  ـ 

عــن اجتهــاد بــل يكـفــي فيــه التقليــد الصحيــح 

للمرجــع الجامــع للشــرائط.

 بالمقولــة الســائدة »إّن للشــريعة فــي كل 
ً
خــذا

أ
وا

اإلســامية  الشــريعة  ن 
أ
ا تقــّرر   »

ً
حكمــا واقعــة 

ــف  ــف العامــة )وظائـ الســمحاء جعلــت للوظائـ

 وتشــريعات مقّننــة مــن حيــث 
ً
حكامــا

أ
الدولــة( ا

شــروط  حيــث  ومــن  وحرمتهــا،  مشــروعيتها 

الوظيفــي  داء 
أ
اال حيــث  ومــن  بهــا،  العمــل 

لشــاغليها، ومــن حيــث مــا يترتــب عليهــا مــن 

للمجتمــع. عــام  نفــع 

ن تقــع 
أ
إذن الوظيفــة الحكوميــة العامــة يمكــن ا

)الوجــوب  وهــي:  الخمســة  حــكام 
أ
لا  

ً
قــا

َّ
متعل

واإلباحــة(  والكراهــة  واالســتحباب  والحرمــة 
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فتنقســم  ومقارناتــه،  مــورده  بحســب  كل 

الثبــوت. مقــام  فــي  كلــه  هــذا  بانقســامها، 

طلــب  ن 
أ
ا ريــب  فــا  اإلثبــات  مقــام  فــي  مــا 

أ
وا  

مــر  راجــح 
أ
االكـتســاب المحلــل واالشــتغال بــه ا

مــن  عليــه  يترتــب  مــا  جــل 
أ
ال الجملــة؛  فــي 

همهــا اإلنفــاق المالــي علــى مــن 
أ
المصالــح ومــن ا

وغيرهــم،  عيالــه  مــن  عليــه  ينفــق  ن 
أ
ا ينبغــي 

الموجــب  النــاس  علــى  ــه  ِ
ّ
كل إلقــاء  وتــرك 

الســتحقاق اللعــن، كمــا روي عــن النبــي صلــى 

لــه: )ملعــون ملعــون مــن يضيــع مــن 
آ
هللا عليــه وا

يعــول(.)25(

ويكـفــي فــي الحــث علــى االكـتســاب مــا ورد عــن 

وحــى 
أ
ميــر المؤمنيــن )عليــه الســام(: )قــال: ا

أ
ا

هللا إلــى داود )عليــه الســام( إنــك نعــم العبــد 

كل مــن بيــت المــال، وال تعمــل 
أ
نــك تــا

أ
لــوال ا

بيــدك شــيائ قــال: فبكــى داود )عليــه الســام( 

ن لن 
أ
وحــى هللا إلــى الحديد: ا

أ
ربعيــن صباحــا فا

أ
ا

الن هللا عــز وجــل لــه الحديــد: 
أ
لعبــدي داود فــا

لــف 
أ
فــكان يعمــل فــي كل يــوم درعــا فيبيعهــا با

فباعهــا   
ً
درعــا وســتين  ثاثمائــة  فعمــل  درهــم 

لــف، واســتغنى عــن بيــت 
أ
بثاثمائــة وســتين ا

المــال(.)26(

قســام الحكــم يتوقــف 
أ
ا وإثبــات تحقــق جميــع 

فــي  يعمــل  التــي  الدولــة  فــي  النظــر  علــى 

باطــل؟،  م 
أ
ا حــق  دولــة  هــي  هــل  مؤسســاتها 

وال بــد مــن النظــر فــي دليــل إثبــات الحكــم كل 

وظيفــة علــى حــدة، ومقارنــة مــا للوظيفــة مــن 

العناويــن الثانويــة وترجيــح بعضهــا علــى بعــض 

ونحوهــا.  هميــة 
أ
اال مــاك  حيــث  مــن 

عمــال الوظيفيــة الحكوميــة 
أ
ويمكــن ماحظــة اال

إن  تــي: 
آ
اال بالمنظــار  شــرعية  نظــر  وجهــة  مــن 

الدولة إذا كانت بنحو يجوز التعاطي معها ـ إذا 

ن لــم تكــن 
أ
لــم تكــن جائــرة بالمعنــى الخــاص بــا

الســام(  )عليهــم  المعصوميــن  لحــق  غاصبــة 

فــي حــال الحضــور  ـ فالعمــل فــي وظائـفهــا ليــس 

حــكام 
أ
اال حــد 

أ
ال  

ً
متعلقــا كونهــا  ن 

أ
ا إال   ،

ً
حرامــا

ثانــوي  عنــوان  انطبــاق  علــى  يتوقــف  خــرى 
أ
اال

و 
أ
ا بالنــاس  اإلضــرار  بقصــد  كان  فــإذا  عليهــا، 

 كانــت 
ً
مــرا محرمــا

أ
كان العمــل القابــل بالمــال ا

إيــذاء  و 
أ
ا الربويــة  المعامــات  كإجــراء   

ً
حرامــا

وتجــارة  الخمــور،  وبيــع  تعذيبهــم،  و 
أ
ا النــاس 

المخــّدرات، والغــش، والتدليــس، والتزويــر، 
المبــرر  غيــر  واإلضــرار  واالحتــكار،  واالكــراه، 

خريــن، ومــا شــابه ذلــك ممــا ورد فيــه النهــي 
آ
باال

عمــال ووظائـــف 
أ
فــي الشــريعة اإلســامية فهــذه ا

يقطــع بعــدم جوازهــا للمســلم.

بغــرض  كانــت  بــل  تكــن كذلــك  لــم  إذا  مــا 
أ
وا  

نهــا كســب محلــل 
أ
كســب المــال فهــي مباحــة؛ ال

اإلســكان،  مجــاالت:  فــي  العامــة  ــف  كالوظائـ

وســلطة الطيــران المدنــي، والموانــئ، والمنافــذ 

عمــال ووظائـــف 
أ
الحدوديــة وغيــر ذلــك، فهــذه ا

منهــا  يلــزم  لــم  مــا  بهــا  العمــل  بجــواز  نجــزم 

قــد  ثانــوي  عنــوان  جهــة  مــن  شــرعي  محــذور 

عليــه. ينطبــق 
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واجبــة،  كانــت  المعيشــة  عليهــا  توقــف  وإذا 

بــي عبــد هللا 
أ
خبــار عــن ا

أ
كمــا يظهــر مــن بعــض اال

الصــادق )عليــه الســام( )قــال: إذا كان الرجــل 

هلــه 
أ
 يعمــل بقــدر مــا يقــوت بــه نفســه وا

ً
معســرا

ســبيل  فــي  كالمجاهــد  فهــو   
ً
حرامــا يطلــب  ال 

هللا(.)27( 

فــإن ذكــر اإلعســار و كســب قــدر القــوت لنفســه 

ن  مــن 
أ
وعيالــه شــاهد علــى وجوبــه، وال يخفــى ا

عظــم مــا تتيحــه الوظيفــة الحكوميــة فــي العصر 
أ
ا

وجبــه 
أ
الحديــث هــو الكــد علــى العيــال، الــذي ا

خبــار الكـثيــرة: 
أ
الفقهــاء وحثــت عليــه اال

بــي عبــد هللا الصــادق 
أ
منها:حســنة الحلبــي عــن ا

عيالــه  علــى  الــكاد  )قــال:  الســام(:  )عليــه 

هللا(.)28(  ســبيل  فــي  كالمجاهــد 

بــي الحســن الرضــا )عليــه 
أ
ومنهــا: مــا روي عــن ا

الســام(: )قــال: الــذي يطلــب مــن فضــل هللا 

جــرا مــن المجاهــد فــي 
أ
عظــم ا

أ
مــا يكـــف بــه عيالــه ا

ســبيل هللا عــز وجــل(.)29(

الحكوميــة  ــف  الوظائـ بعــض  تجــب  قــد  كمــا 

الطبّيــة،  ــف  كالوظائـ  ،
ً
كـفائيــا و 

أ
ا  ،

ً
عينيــا

عمــال القــوات المســلحة 
أ
والتعليميــة، وبعــض ا

مــن، التــي يتوقــف 
أ
ومراقبــة الحــدود وحفــظ اال

العبــاد  ومعيشــة  البــاد  نظــام  اســتقرار  عليهــا 

منهــم.
أ
وا

تتصــف  ن 
أ
ا يمكــن   

ً
عمــاال

أ
ا هنــاك  ن 

أ
ا كمــا 

إذا  خــرى 
أ
ا وبالكراهــة   

ً
حيانــا

أ
ا باالســتحباب 

مكــروه. و 
أ
ا مســتحب  عنــوان  عليهــا  انطبــق 

قصــد  إذا  الوظيفــة  علــى  الثــواب  يترتــب  وقــد 

القربــة، وتكــون عبــادة هلل كمــا فــي الخبــر عــن 

)العبــادة  لــه(: 
آ
وا رســول هللا )صلــى هللا عليــه 

فضلهــا طلــب الحــال( )30(.
أ
ســبعون جــزًءا ا

وليــة للوظائـــف 
أ
حــكام اال

أ
ن اال

أ
ومــن هــذا يتبيــن ا

عليهــا؛  يقــدم  ثانــوي  حكــم  محلهــا  يحــل  قــد 

ن العمــل قــد يعنــون بمــا يخرجــه عــن 
أ
جــل ا

أ
ال

خــر 
آ
ا بعنــوان  حينئــٍذ  ــر 

َّ
ط

أ
فيتا ولــي 

أ
اال حكمــه 

المعارضــة. عنــد  عليــه  العمــل  يكــون  ثانــوي 

العمــل  مشــروعية  ن 
أ
ا إلــى  التنبيــه  وينبغــي 

الحكومــي واســتحبابه يتطلــب قناعــة الشــخص 

نفســه بلياقتــه الشــخصية بالمنصــب المجعــول 

لــه؛ فــإن الدولــة وال ســيما المســتبدة منهــا ال 

هــو  هــذا  ولعــلَّ  الوظيفــة،  فــي  كـفــاء  تتطلــب 

فــإن  وغيرهــا؛  المســتبدة  الدولــة  بيــن  الفــرق 

الــدول  فــي  النــاس  بيــن  تقســم  ال  عمــال 
أ
اال

المســتبدة حســب الكـفــاءات والقابليــات وليس 

الوصــول إلــى المراكــز الحساســة في تلك الدول 

الشــخصية،  والقابليــة  بالصاحيــة  منوطــا 

فــا قيمــة للخبــرة والعلــم هنــاك، بــل العامــل 

الحاكــم  إرضــاء  هــو  الوظيفــي  للتقــدم  الوحيــد 

جــل 
أ
ال الحكومــة  ض  تفــوَّ فقــد  منــه،  والتقــرب 

فــي الدولــة  ــف الحساســة  خطــر الوظائـ
أ
ا ذلــك 

فــراد كـفــاءة فــي ذلــك المجــال، وهــو 
أ
قــل اال

أ
إلــى ا

فــراد كـفــاءة 
أ
عظــم اال

أ
الــذي يقــدر علــى حرمــان ا

هــم إلــى  عمــال االجتماعيــة، وجّرِ
أ
بســط اال

أ
مــن ا

والمراتــب.)30( المنــازل  حــط 
أ
ا
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ــف  وقــد يتوهــم رجحــان تــرك العمــل فــي وظائـ

الدنيــا،  فــي  الزهــد  فــي  رغبــة   
ً
مطلقــا الدولــة 

ولكنــه غيــر واضــح وال ســيما إذا كان المكلــف 

ســرة قــد ال يمكــن توفيــر الرفاهيــة لهــا 
أ
معيــا ال

الدولــة،  فــي ســلك  بالعمــل  المعيشــة إال  بــل 

وقــف  وقــد  خــروي، 
أ
اال العمــل  ينافــي  ال  وهــو 

مــام هــذه الفكــرة بحــزم 
أ
ئمــة )عليهــم الســام( ا

أ
اال

اإلمــام  عــن  مــا روي  لذلــك  يشــهد  كمــا  واضــح 

منــا  )ليــس   :
ً
مرســا الســام(  )عليــه  الصــادق 

خرتــه لدنيــاه(.)31( 
آ
و ا

أ
خرتــه، ا

آ
مــن تــرك دنيــاه ال

حــكام الشــرعية الخمســة 
أ
ن اال

أ
فظهــر ممــا تقــدم ا

ــف  الوظائـ ن 
أ
وا الوظيفــي  العمــل  فــي  واقعــة 

قــد  بمــا  معنونــة  تكــون  كغيرهــا  الحكوميــة 

حــكام.
أ
اال تلــك  حــد 

أ
ا يســتوجب 

ـ الوظيفة وقاعدة االشتراك

إن الشــريعة اإلســامية تبيــح العمــل الوظيفيـــ 

ال  دام  مــا  ـ  ســواء  حــّد  علــى  والنســاء  للرجــال 

اإلســامية،  الشــريعة  حــكام 
أ
ا مــع  يتعــارض 

مــن  وهــي  االشــتراك  قاعــدة  عليــه  ويــدل 

)اشــتراك  ومفادهــا:  الفقهيــة،  القواعــد  جملــة 

المكلفيــن فــي الحكــم رجــاال ونســاء إلــى قيــام 

ي مــا دام بقــاء هــذه الشــريعة 
أ
يــوم القيامــة(، ا

و 
أ
حــد المكلفيــن ا

أ
المقدســة، فــإذا ثبــت حكــم ال

لطائـفــة منهــم ـ ســواء كان ثبوتــه بخطــاب لفظــي 

فيكــون  غيــره،  و 
أ
ا إجمــاع  مــن  لبــي  بدليــل  م 

أ
ا

زمنــة 
أ
اال جميــع  فــي  المكلفيــن  لجميــع  شــاما 

 فــي 
ً
خــوذا

أ
ن يكــون ما

أ
إلــى قيــام يــوم القيامــة إال ا

الموضــوع خصوصيــة وقيــد ال ينطبــق إال علــى 

و فــي زمــان 
أ
و طائـفــة خاصــة ا

أ
شــخص خــاص ا

خــاص.)32(

 
ً
عمــال واجبــا

أ
اال بعــض  فــي  الشــريعة  ت 

أ
بــل را

المجتمــع  فــراد 
أ
ا مــن  فــرد  لــكل  البــد   

ً
عينيــا

ن يؤديــه فــي حــاالت خاصــة، وفــي 
أ
اإلســامي ا

 إن قــام بــه 
ً
 كـفائيــا

ً
عمــال واجبــا

أ
القيــام ببعــض اال

ــف 
ّ
ن تخل

أ
خريــن، وا

آ
فــراد ســقط عــن اال

أ
بعــض اال

 بذلــك.
ً
ثمــوا جميعــا

أ
فــراد ا

أ
عــن القيــام بــه كل اال

 محّرمة على المسلم، 
ً
عماال

أ
ن هناك ا

أ
ت ا

أ
كما را

حــكام 
أ
نهــا تخالــف ا

أ
لــه القيــام بهــا؛ ال ال يجــوز 

ت اســتحباب القيــام ببعــض 
أ
الشــريعة، وإنهــا را

عمــال التــي يحــوز القائــم بهــا علــى رضــا هللا 
أ
اال

ت الكراهــة فــي القيــام 
أ
تعالــى وثوابــه، كذلــك را

نهــا تقــود إلــى عــدم رضــا هللا 
أ
عمــال؛ ال

أ
ببعــض اال

تعالــى وكراهتــه لهــا، فيحّبــذ لــه تجّنبهــا.

علــى  يحــث  اإلســام  فــإن  العمــوم  وعلــى 

العمــل وخاصــة العمــل الــذي يقصــد بــه الخيــر 

للجميــع، ويحــّث علــى العمــل المنســجم مــع 

حــكام الشــريعة، ويحــّث كذلــك علــى االلتــزام 
أ
ا

مانــة وإخــاص وكـفــاءة رغبــة فــي 
أ
خاقــي مــن ا

أ
اال

الكـفــاءات  تطويــر  علــى  وعمــل  العــام،  النفــع 

داء، 
أ
جهــزة مــن ناحيــة اال

أ
فــراد واال

أ
اإلداريــة لا

المتطــورة. العلميــة  ســاليب 
أ
اال واســتخدام 

مرين:
أ
وينبغي التنبيه على ا

وإن  الدولــة  نظمــة 
أ
ا مخالفــة  ن 

أ
ا ول: 

أ
اال مــر 

أ
اال

 عنــه ـ، ولكــن ذلــك ال 
ً
 عنــه ـ منهيــا

ً
كان مرغوبــا
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يمنــع مــن الحريــة فــي بعــض الصاحيــات بمــا 

ال يتعــارض مــع النظــام العــام الوظيفــي؛ فــإن 

ــف الائـقــة جعلــت  الوظائـ لمــا وفــرت  الدولــة 

داء 
أ
لمــن يعمــل فيهــا ويتقلدهــا الحريــة فــي اال

علــى  الجمــود  يتوهــم  فــا  القانــون،  إطــار  فــي 

الســعة  قابليــة  لهــا  كان  إذا  القانونيــة  المــواد 

داء المهمــة وتحقيــق الغــرض مــن 
أ
بمــا يســهل ا

مــة داخــل إطــار القانــون 
أ
خدمــة المجتمــع واال

التشــريعي للدولــة، وعــدم ماحظــة ذلــك قــد 

العمــل  وفســاد  النظــام،  اختــال  إلــى  يــؤدي 

نــه 
أ
مــن حيــث ال يشــعر الموظــف، وهــو يظــن ا

ن ال يكــون إفــراط  فــي 
أ
يحســن صنعــا، فينبغــي ا

ذلــك وال تفريــط .

بــل ربمــا يكــون ذلــك ممــا ندبــت إليــه الشــريعة 

المؤمنيــن  حوائــج  قضــاء  إطــار  فــي  الغــراء 

الذيــن لهــم الحــق فــي ذلــك، بــل لعلهــم الغايــة 

ــف،  الوظائـ تلــك  عبــاء 
أ
ا تحمــل  فــي  القصــوي 

ففــي الخبــر عــن اإلمــام الكاظــم )عليــه الســام(: 

نمــا 
أ
وليائنــا فكا

أ
حــٍد مــن ا

أ
)ومــن قضــى حاجــة ال
جمعنــا(.)33(

أ
ال قضاهــا 

نــه قــد يحصــل زيــادة فــي عــدد 
أ
مــر الثانــي:  ا

أ
اال

الموظفيــن فــي الدائــرة الحكوميــة الواحــدة، و 

قــد يكــون ذلــك بســبب الرغبــة لتحقيــق العمــل 

قــد  زيــادة اإلنتــاج، ولكنــه  فــي  الوســع  وبــذل 

 علــى الماءة 
ً
يــؤدي منافــاة الغــرض ويصيــر عبــائ

الزيــادة  فتكــون  خســارتها،  و 
أ
ا لهــا،  الماليــة 

بنحــو مخــّلٍ حيــث يحصــل التــواكل واالعتمــاد 

علــى الغيــر ممــا ينتــج منــه حالــة ســلبية متمثلــة 

فــي  يقــع  بحيــث  المــال  وهــدر  الكســل  فــي 

المحــذور الــذي ُيتطلــع إلــى الخلــوص منــه وهــو 

فــي  يكــون  ال  حيــث  بالباطــل،  المــال  كل 
أ
ا

جــر المدفــوع عمــل حقيقــي مجــدي.
أ
مقابــل اال

وهــذا الظاهــر الســلبية قــد تنتــج مــن اإلهمــال 

والتساهل في احتساب المقررات والحاجات، 

وتدخــل الوســائط غيــر المســؤولة فــي توظيــف 

فــراد، ممــا يؤثــر علــى كـفــاءة العمــال، وقــد 
أ
اال

الائـقــة  المعيشــة  توفيــر  بغــرض  ذلــك  يكــون 

ي تقديــر فــا بــد مــن 
أ
فــراد الشــعب، وعلــى ا

أ
ال

 
ً
 حضاريا

ً
ســلوبا

أ
عــاج هــذه الظاهــرة بنحو يتخذ ا

ال يتعــارض مــع توفيــر لقمــة العيــش المطلوبــة 

ن يســتحدث مشــروع حقيقي 
أ
فراد المجتمع كا

أ
ال

ــاء الحتــواء الزائــد مــن الموظفيــن بنحــو ينتــج  بنَّ

منــه فائــدة للدولــة والمجتمــع.

ولئــك الموظفيــن؛ 
أ
والمشــكلة تكمــن فــي إقالــة ا

 
ً
ظلمــا يكــون  قــد  منهــم  النعمــة  ســلب  فــإن 

 لحــق المواطنــة والمســاواة فــي تحقيــق 
ً
منافيــا

يعــود  وقــد  الواحــدة،  الدولــة  فــي  التعايــش 

بذلــك  تكـثــر  قــد  إذ  المجتمــع؛  علــى   
ً
ســلبيا

وحــوادث  الســرقة  إلــى  المؤديــة  البطالــة 

لهــم   الدولــة  توفيــر  فــي  حقهــم  مــع  اإلجــرام، 

والرعيــة،  الشــعب  فــراد 
أ
ا كباقــي   

ً
كريمــا عيشــا 

التــوازن  للتحقيــق  جديــة  دراســة  مــن  بــد  فــا 

مــن الناحيــة الشــرعية واالجتماعيــة والمهنيــة 

كــي يخــرج الموظــف والدولــة كاهمــا بنتيجــة 



|   العدد 20   |  رجب  |   حزيران   |  2012 53

مكللــة بالنجــاح ويتجنــب بــه اإلضــرار بالدولــة 

. وبشــعبها

الشــرعية  الضوابــط   / الخامــس  المحــور 

الدولــة لموظفــي 

الوظيفــة العامــة عبــارة عــن منصــب يســتدعي 

 
ً
ارتباطــا مؤسســاتها  و 

أ
ا بالدولــة   

ً
مرتبطــا  

ً
عمــا

للمســائلة  ــف 
َّ
الموظ فيــه  ويخضــع   .

ً
قانونيــا

وواجبــات  التزامــات  وعليــه  ولــه  القانونيــة، 

لتلــك  الداخلــي  والنظــام  القانــون  يحددهــا 

إليهــا. ينتمــي  التــي  المؤسســة 

ثر في تشريعاتها 
أ
ن القوانين الوضعية تتا

أ
وبما ا

يجعلهــا  مــا  وهــو  والمناســبات،  بالظــروف 

لرعايتهــا  بــد  فــا  خــر، 
آ
ا إلــى  بلــد  مــن  مختلفــة 

الشــرعية،  حــكام 
أ
اال رعايــة  مــن  وصيانتهــا 

ومــا يدركــه العقــل ويبنــي عليــه العقــاء، ممــا 

حكامهــا 
أ
ا لتنضبــط  الغــراء  الشــريعة  قرتــه 

أ
ا

وتشــريعاتها القانونيــة، ومــا تــرك اإلســام شــيائ 

رش 
أ
 حتــى ا

ً
و حكمــا

أ
 ا

ً
إال بّينــه ووضــع لــه ضابطــا

الخــدش.)34(

للعمــل   
ً
سســا

أ
ا هنالــك  ن 

أ
ا نجــد  هنــا  ومــن 

مضتهــا البــد 
أ
و ا

أ
وضعتهــا الشــريعة اإلســامية ا

ســيس 
أ
تا فــي  بهــا  وااللتــزام  ماحظتهــا  مــن 

ــف وتشــريع  القوانيــن التــي تنظــم تلــك الوظائـ

تــي:
أ
يا كمــا  وهــي  مهــا  تقّوِ التــي  الضوابــط 

ن يتحلــى 
أ
هليــة؛ إذ ينبغــي ا

أ
: الكـفــاءة واال

ً
وال

أ
ا

داء 
أ
ال تؤهلــه  التــي  بالكـفــاءة  الدولــة  موظــف 

ســاس 
أ
اال وهــذا  وجــه،  حســن 

أ
با وظيفتــه 

 مــن الشــرع فقــط، بــل هــو 
ً
المهــم ليــس نابعــا

عنــه  يعبــر  قــد  عقائــي  شــعور  الحقيقــة  فــي 

بالتكنوقراطيــة )Technocratie( وهــي شــكل 

عليهــا  يســيطر  التــي  الحكومــة  شــكال 
أ
ا مــن 

صحــاب االختصــاص، والتــي تخــدم 
أ
الفنيــون وا

ســاس الفــرد الائــق بالوظيفــة 
أ
المجتمــع علــى ا

و المؤسســة الــذي 
أ
ا بقطــع النظــر عــن الحــزب 

الموظــف. إليهــا  ينتمــي 

االختصــاص  صحــاب 
أ
ا اختيــار  مــن  فابــد 

وذوي  الوظيفيــة،  المجــاالت  فــي  والخبــرة 

 
ً
بعيــدا العامــة  المياديــن  فــي  الكاملــة  اللياقــة 

عــن المحســوبيات الشــخصية التــي تقــدم غيــر 

والكـفــاءة  الخبــرة  ذوي  علــى  ــُزه  وتمّيِ صلــح 
أ
اال

بهــى 
أ
با ــى 

َّ
مــر قــد تجل

أ
دنــى مناســبة، وهــذا اال

أ
ال

علــي)ع(  المؤمنيــن  ميــر 
أ
ا رفــض  فــي  صــوره 

واليمــن  البصــرة  واليــة  وطلحــة  الزبيــر  إعطــاء 

الرغــم  علــى  بالواليــة  لــم يجدهمــا الئـقيــن  لمــا 

مــن صلــة القرابــة)35(، ولعــّل مــن هــذا المنطلــق 

بيــه 
أ
ســند اإلمــام علــي )ع( لزيــاد بــن ا

أ
و غيــره ا

أ
ا

كان  لكـفــاءٍة  الدولــة)36(؛  فــي  إداريــة  وظيفــة 

مــن  الرغــم  علــى  العمــل  مــورد  فــي  بهــا  يتمتــع 

الدينيــة. العقيــدة  فــي  عنــه  انحرافــه 

: اإلتقــان والجديــة فــي العمــل كــي يزدهــر 
ً
ثانيــا

عمــال التــي يبــذل 
أ
المجتمــع، وينعــم بنتائــج اال

وتؤتــي  مــوال 
أ
اال فيهــا  وتصــرف  الجهــد،  فيهــا 

ــف ثمارهــا المرجــوة. الوظائـ



|   العدد 20 |   رجب   |  حزيران  |  2012 54

الحكمــة  قانــون  علــى  يبتنــي  ســاس 
أ
اال وهــذا 

التــي هــي وضــع الشــيء فــي موضعــه الائــق، 

 مــن قبــل المســؤولين 
ً
ن يكــون ملحوظــا

أ
ال بــد ا

مــون العمــل الصــادر مــن الموظــف،  الذيــن يقّوِ

ممــا  شــيء  تفويــت   
ً
حــذرا ــف 

َّ
الموظ فيراقبــون 

وظيفتــه. المجتمــع  يتطلبــه 

بــي 
أ
ا بــن  علــي  المؤمنيــن  ميــر 

أ
ا عــن  ورد  وقــد 

فــة العمــل تــرك اإلخــاص( 
آ
ن :)ا

أ
طالــب )ع( ا

)وباإلخــاص   :
ً
يضــا

أ
ا )ع(  عنــه  وورد   ،)38(

تتفاضــل العمــال()39(، وجــاء فــي عهــد اإلمــام 

وقــع 
أ
شــتر رضــي هللا عنــه )وا

أ
علــي )ع( لمالــك اال

كلَّ عمــل موقعــه(.)37(

الوظيفــي،  داء 
أ
اال فــي  التقصيــر  عــدم   :

ً
ثالثــا

بــد  ال  التــي  القضايــا  هــم 
أ
ا مــن  القضيــة  وهــذه 

 
ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا ترتبــط  نهــا 

أ
ال معالجتهــا؛  مــن 

إذ  ودينــه؛  خاقــه 
أ
وا الموظــف  بشــخصية 

يدخــل الراتــب الــذي يتقاضــاه الموظــف حينمــا 

يتقاعــس عــن شــيء مــن مقتَضيــات وظيفتــه فــي 

 
َ
كل المــال بالباطــل، قــال تعالــى: ))َوال

أ
دائــرة ا

َباِطــِل((.)38(
ْ
ِبال َبْيَنُكــْم  ُكــْم 

َ
ْمَوال اأ ــوا 

ُ
ُكل

أ
َتا

مــر فــي النتائــج الســلبية 
أ
هميــة هــذا اال

أ
وتنبــع ا

التــي تعقــب دخــول الحــرام إلــى بيــت اإلنســان 

ولــه  شــيء  كل  يفســد  الحــرام   فــإن  ســرته؛ 
أ
وا

بهــا، فعلــى  ثــار وضعيــة ومفاســد ال يســتهان 
آ
ا

مــوال 
أ
ن يحتــاط فــي مــا يكســبه مــن ا

أ
اإلنســان ا

 عــن رعايــة دفــع الحــرام عنــه وعــن مــن 
ً
فضــا

ســاس 
أ
ا فــراد المجتمــع علــى 

أ
ا  

أ
يعولــه كــي ينشــا

نقــي صالــح.

: تقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة 
ً
رابعــا

الموظــف  مــن إحســاس  ينبــع  وهــو  الخاصــة، 

بالمســؤولية الملقاة على عاتقه تجاه مجتمعه، 

ســاس عقائــي ممضــى 
أ
مــر مســتقى مــن ا

أ
وهــذا اال

المهــم،  علــى  هــم 
أ
اال تقديــم  وهــو  الشــرع  مــن 

ســاس بنيــت كـثيــر مــن المســائل 
أ
وعلــى هــذا اال

الشــرعية التــي تخضــع لضوابــط بــاب التزاحــم، 

فتــى الفقهــاء بوجــوب تحمــل بعض العناء 
أ
ولــذا ا

يجــوز  ال  مهمــة  مصالــح  تحقيــق  ســبيل  فــي 

تفويتهــا، بــل هنالــك تشــريعات وفــروع فقهيــة 

ســاس كمــوارد الــزكاة 
أ
مهمــة بنيــت علــى هــذا اال

والخمــس والجهــاد وغيرهــا؛ فــإن مصلحــة الفرد 

الشــخصية تكــون ملغــاة فيهــا؛ لكونهــا تخــدم 

مصلحــة المجتمــع، ويكــون للعامــل فــي مقابــل 

فــي  تعالــى  هللا  عنــد  الجزيــل  الثــواب  ذلــك 

مقابــل مــا تنــازل عنــه خدمــة لدينــه ومجتمعــه، 

ــٍر  نُفِســُكْم ِمــْن َخْي
أ
ــوا اِل ُم قــال تعالــى: ))َوَمــا ُتَقّدِ

)39(.)) ِ َتِجــُدوُه ِعْنــَد للاَّ

الوظيفــي،  التعاطــي  فــي  الصــدق   :
ً
خامســا

مكانــه  الظاهــر  فــي  ظــف  الموَّ خــذ 
أ
يا بحيــث 

مؤهاتــه  فــي  يكــذب  وال  بــه  الائــق  الواقعــي 

 ليــس مــن 
ً
التعليميــة والخبرويــة ليحتــل مكانــا

نه، ومــن هــذا المنطلــق فقــد نهــت الشــريعة 
أ
شــا

التعاطــي  فــي  والتزويــر  الفســاد واإلفســاد  عــن 

بالنظــام  إخــال  مــن  يلحقــه  لمــا  الوظيفــي 

وهــذا  والسياســي،  واالقتصــادي  االجتماعــي 
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رشــد إليــه 
أ
ســاس مســتقى مــن العقــل، وقــد ا

أ
اال

 ُ للاَّ ِلَيْجــِزَي  تعالــى:))  قــال  الحنيــف  الديــن 

ِبِصْدِقِهــْم((.)40(  اِدِقيــَن  الصَّ

مراقبــة  فــي  اإلداري  :االنضباط 
ً
وسادســا

عمالهــم، مــن قبــل القائميــن 
أ
الموظفيــن فــي ا

عليهــا مــن مســؤولي الدولــة، والجــّدِ فــي ماحقة 

المقصريــن مهمــا بلغــت درجــة وظائـفهــم؛ لئــا 

تتفشــى ظواهــر ســلبية فــي التعامــل الوظيفــي، 

قــد يتفــرع عليهــا انحطــاط المجتمــع وصيرورتــه 

خاقيــة ومــن ثــمَّ 
أ
إلــى الفســاد وانهــدام القيــم اال

الخليفــة  عهــد  فــي  حــدث  كمــا  الدولــة  ســقوط 

الفســاد  فيــه  ــى  تفشَّ الــذي  عفــان  بــن  عثمــان 

موظفيــه  تجــاه  قبلــه  مــن  والتقصيــر  اإلداري 

فــي  دى 
أ
ا  

ً
خطيــرا  

ً
إربــاكا ســبب  ممــا  وعمالــه 

النهايــة إلــى اختــال دولتــه ومــن ثــمَّ ســقوطها.

ـ العمل في سلك الدولة من الناحية الشرعية:

عمــاق البحــث 
أ
ن ندخــل فــي ا

أ
 وحينمــا نريــد ا

عــاه يتحــدد 
أ
 مــن العنــوان ا

ً
الشــرعي، وانطاقــا

البحــث فــي مســارين:

دولــة  هــي  القائمــة  الدولــة  ن 
أ
ا ول: 

أ
اال المســار 

والظلــم  الباطــل  ســاس 
أ
ا علــى  قائمــة  جائــرة 

والجــور، وفــي مثلهــا ورد النهــي عــن التعاطــي 

ي 
أ
وبــا حــوال، 

أ
اال مــن  بحــال  معهــا  والتعامــل 

نحــاء التعاطــي إال بمقــدار الضــرورة 
أ
نحــو مــن ا

اإلمــام  قضيــة  فــي  جــاء  مــا  لذلــك  يشــهد  كمــا 

الجمــال،  صفــوان  مــع  )ع(  الكاظــم  موســى 

وقــد كان مــن شــيعته ورواة حديثــه الموثقيــن 

قــال ـ حســب روايــة الكشــي فــي رجالــه بترجمــة 

صفــوان ـ : دخلــت عليــه، فقــال لــي: يــا صفــوان 

 
ً
 واحدا

ً
كل شــيء منك حســن جميل خا شــيائ

يُّ شــيء؟ قــال: كــراك 
أ
قلــت: جعلــت فــداك! ا

جمالــك مــن هــذا الرجــلـ  يعنــي هــارونـ ، قلــت: 

، وال للصيــد، وال 
ً
 وال بطــرا

ً
شــرا

أ
كريتــه ا

أ
وهللا مــا ا

كريته لهذا الطريق ـ يعني طريق 
أ
للهو، ولكن ا

بعــث معــه 
أ
تــواله بنفســي، ولكــن ا

أ
مكــة  ـ وال ا

يقــع كــراك عليهــم؟ 
أ
غلمانــي. قــال: يــا صفــوان! ا

تحــب بقاهــم 
أ
قلــت: نعــم جعلــت فــداك، قــال: ا

حتــى يخــرج كــراك؟ قلــت: نعــم، قــال: فمــن 

حــب بقاهــم فهــو منهــم، ومــن كان منهــم فهــو 
أ
ا

كان ورد النــار. قــال صفــوان: فذهبــت وبعــت 
خرهــا.)41(

آ
جمالــي عــن ا

وعلــى هــذا المســار ال وجــه شــرعي للعمــل فــي 

يــد  تحــت  مــا  كل  ن 
أ
ال البتــة،  الدولــة  ســلك 

مــوال غيــر مملــوك لهــا بحــال بــل 
أ
الدولــة مــن اال

خــذ شــيٍء 
أ
هلــه، فــا يجــوز ا

أ
هــو مغصــوب مــن ا

ي عنــوان إال بوجــه 
أ
ــا مــوال مــن جهتهــا ب

أ
مــن اال

بــإذن  ويكــون  الظالــم،  مــن  المــال  اســتنقاذ 

بعــض  ذهــب  هــذا  وإلــى  الشــرعي،  الحاكــم 

الفقهــاء. 

ن الدولــة التــي يتعامــل معهــا 
أ
المســار الثانــي:ا

بــل تنطلــق مــن منطلقــات  لــم تكــن كذلــك، 

الشــريعة  دســتورها  فــي  وتحــدد  مدنيــة، 

حكامهــا 
أ
 لكـثيــر مــن ا

ً
 رئيســيا

ً
اإلســامية منطلقــا
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نهــا ال 
أ
وقوانينهــا، ونــرى مــن خــال مســيرتها ا

كـثــر المحطــات وفــي 
أ
تتصــادم مــع الديــن فــي ا

مســيرتها. طــول 

التعاطــي  الفقهــاء  وفــي مثلهــا يجيــز كـثيــر مــن 

فــي  البحــث حينئــٍذ  فيقــع  الجملــة،  فــي  معهــا 

توجيــه مــا يتقاضــاه الموظــف مــن مــال قبــال 

الفقهــاء  حــدد  وقــد  عمــال.  
أ
ا مــن  بــه  يقــوم  مــا 

المســار،  هــذا  علــى  الدولــة  خصوصيــات 

ييــن:
أ
را علــى  واختلفــوا 

ن الدولــة بمــا هــي جهــة مــن الجهــات 
أ
ول: ا

أ
اال

جميــع  عليهــا  ويترتــب  تملــك،  ن 
أ
ا يمكــن 

شــخاص؛ 
أ
حــكام التــي تترتــب علــى ملكيــة اال

أ
اال

لعــدم ثبــوت اعتبــار الشــخصية فــي الملكيــة، 

و جهــة 
أ
ن يكــون المالــك عنــوان ا

أ
بــل يمكــن ا

عامــة غيــر متشــخصة بفــرد كملكية الفقراء لمال 

راضــي المفتوحة 
أ
الــزكاة، وملكيــة المســلمين لا

ملكيــة  ذلــك  مــن  المقصــود  ليــس  إذ  عنــوة؛ 

وقــاف 
أ
اال تجــري  هــذا  وعلــى  بعينــه،  شــخص 

اعتبــاري  مــر 
أ
ا الملكيــة  )إذ  العامــة؛  للجهــات 

الذمــة،  فــي  بالكلــي  تقــوم  كمــا  وهــي  صــرف، 

نــه 
أ
وضــح: ا

أ
مــر االعتبــاري، وبعبــارة  ا

أ
تقــوم باال

مــا قــد يكــون المملــوك كليــا ، كذلــك قــد يكــون 
كليــا(.)42( المالــك 

المتعلقــة  الشــرعية  حــكام 
أ
اال تكــون  وحينئــٍذ 

المترتبــة  حــكام 
أ
اال لــكل  خاضعــة  بالوظيفــة 

الراتــب  يكــون  وعليــه  الدولــة،  ملكيــة  علــى 

لــه   
ً
مســتحقا  

ً
جــرا

أ
ا الموظــف  يتقاضــاه  الــذي 

يكــون  نفســه  الوقــت  وفــي  الدولــة،  علــى 

 علــى 
ً
 وظلمــا

ً
داء الوظيفــة تعديــا

أ
التقصيــر فــي ا

فقــد  المنطلــق  الدولــة والمجتمــع، ومــن هــذا 

نظمــة الدولــة الوظيفيــة 
أ
حــّرم الفقهــاء مخالفــة ا

ـ    
ً
مثــا ـ  كاذب  بعــذر  العمــل  عــن  كالتغيــب 

بالباطــل.)43( المــال  ذلــك  كل 
أ
ال  

ً
ســببا لكونــه 

مــع  التعاقــد  يكــون  ن 
أ
ا  

ً
يضــا

أ
ا عليــه  ويتفــرع 

 
ً
 لشــروط التعاقــد، ومحققا

ً
 واجــدا

ً
الدولــة شــرعيا

لطرفيــه، وتكــون الدولــة  ـ وهــي الجهــة المعنيــة 

المتولــي  ويكــون  المالــك،  ول 
أ
اال الطــرف  ـ 

إلنشــاء العقــد عنهــا مــن يباشــر العقــد، ويمثــل 

جيــر، 
أ
خــر للعقــد وهــو اال

آ
ــُف الطــرَف اال

َّ
الموظ

فيكــون العقــد الحاصــل حينئــٍذ مــن مصاديــق 

 مــن مصاديــق 
ً
يضــا

أ
عقــد اإلجــارة، وقــد يكــون ا

خــرى كالمضاربــة والجعالــة وغيــر ذلــك 
أ
عقــود ا

ركانهــا.
أ
إذا توافــرت شــروطها وضوابطهــا وا

ملكيــة  عــدم  إلــى  ذهــب  مــن  ومنهــم  الثانــي: 

 ،
ً
شــخصا المالــك  كــون  الشــتراط  الدولــة؛ 

ــف المحللــة فــي نفســها  فحينئــٍذ تكــون الوظائـ

جائــزة، إذا كان الموظــف يلحــظ قصــد الخدمــة 

عنهــم.  الضــرر  ودفــع  النــاس  مصالــح  ورعايــة 

تحــت   
ً
داخــا يتقاضــاه  الــذي  جــر 

أ
اال ويكــون 

عنــوان )مجهــول المالــك(، وهــو المــال الــذي 

ملكــه شــخص مســلم ويتعــذر معرفــة صاحبــه 

و 
أ
ا اإلمــام)ع(  إلــى  موكــول  وهــو  بعينــه)44(، 

للشــرائط. الجامــع  الفقيــه  وهــو  نائبــه 

الشــرعي  الحاكــم  مــن مراجعــة  وحينئــٍذ فابــد 
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 فــي جــواز قبضه 
ً
 عامــا

ً
فــي ذلــك إن لــم يعــط إذنــا

خــذ المــال 
أ
والتصــرف فيــه، ويكــون اإلذن فــي ا

 للمصلحــة التــي يراهــا الحاكــم الشــرعي 
ً
خاضعــا

يقتضــي  الــذي  القيــادة  منصــب  مــن  لــه  بمــا 

رعايــة مصالــح المجتمــع.  وال يتوهــم علــى هــذا 

ي جــواز التقاعــس واإلهمــال الوظيفــي لعدم 
أ
الــرا

ن الفقهــاء 
أ
 بالمعنــى المصطلــح؛ ال

ً
جيــرا

أ
كونــه ا

مخالــف  نــه 
أ
با معلليــن  ذلــك  مــن  يمنعــون 

ن حفــظ النظــام العــام 
أ
للنظــام؛ إذ ال ريــب فــي ا

، وإال الختلــت ســبل 
ً
 وشــرعا

ً
مــر واجــب عقــا

أ
ا

المعــاش.

الدولــة  بيــن  الفــرق  فــي  الثمــرة  تظهــر  نعــم 

المالكــة وغيــر المالكــة فــي قضيــة المــال الــذي 

م 
أ
جــر علــى عملــه ا

أ
يتقاضــاه الموظــف هــل هــو ا

مــا مشــروعية 
أ
المالــك؟، وا اســتنقاذ لمجهــول 

نفســه  الموظــف  قصــد  علــى  فيتوقــف  العمــل 

حــكام 
أ
ا مــع  يصطــدم  المــورد  يكــون  ال  ن 

أ
وا

اإلســامية. الشــريعة 

ومثــال ذلــك: مــا إذا وضعــت الدولــة ضرائــب 

النــاس ولــم يكــن لهــذه الضرائــب  ماليــة علــى 

و عرفــي، كمــا لــو وضعــت ضريبــة 
أ
مبــرر عقلــي ا

ماليــة علــى اللوحــات التــي تحمــل اســم المحــال 

القيــام  هــو  ــف 
َّ
الموظ عمــل  وكان  التجاريــة، 

هــذا  مثــل  حينئــٍذ  يجــوز  ال  فإنــه  بتحصيلهــا 

الشــريعة  حــكام 
أ
ا مــع  يصطــدم  نــه 

أ
ال العمــل؛ 
الغــراء.)45(

والخالصة:

مــر مشــروع 
أ
ن العمــل فــي الدولــة فــي حــد ذاتــه ا

أ
ا

لــم يلــزم منــه اإلخــال  كـثــر الفقهــاء مــا 
أ
ا لــدى 

يتقاضــاه  مــا  ن 
أ
وا محــرم،  فعــل  و 

أ
ا بواجــب 

مقابــل  لــه   
ً
ســائغا يكــون  مــال  مــن  الموظــف 

لكونــه  و 
أ
ا ـ   الدولــة  ملكيــة  علــى  بنــاء  ـ  عملــه 

و 
أ
ا لــه  الشــرعي  الحاكــم  بــإذن  فيــه  ذونــه 

أ
ما

مــة ومصالحهــا 
أ
مــور اال

أ
نــه المتولــي ال

أ
إمضائــه؛ ال

 
ً
حفظــا يكــون  ذلــك  وكل  الغيبــة،  زمــان  فــي 

المعــاش. ولتقويــم  للنظــام 

بالضوابــط  التقيــد  يجــب  تقديــر  ي 
أ
ا وعلــى 

النظــام،  التــي تحــول دون اختــال  الشــرعية 

المــال  كل 
أ
ا فــي شــبهة  ودون وقــوع الموظــف 

بالباطــل. 

ن الحمــد هلل رب 
أ
خــر دعوانــا ا

آ
وهللا الموفــق، وا

العالميــن.

الهوامش: 
ي يكـفها عن مطامعها إذا جمحت عليه. 

أ
1ـ الجمحات: ا

ســتاذ اإلمــام الشــيخ محمــد عبــده/ 
أ
2ـ نهــج الباغــة: شــرح اال

3، 83، دار المعرفــة، بيــروت ـ لبنــان.

ســتاذ اإلمــام الشــبخ محمــد عبــده/ 
أ
3ـ نهــج الباغــة: شــرح اال

3، 26 ـ 30. 

ســتاذ اإلمــام الشــيخ محمــد عبــده/ 
أ
4ـ نهــج الباغــة: شــرح اال

.217 ،2

ية 2 و 3.
آ
5ـ سورة الطاق: اال

الموقــع  الحــرة،  الموســوعة   :
ً
مفصــا لذلــك  الحــظ  6ـ 

.)wikipedia( لكـترونــي 
أ
اال
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العربيــة،  الموســوعة  الســلطة/  نــوح:  مهنــد  الدكـتــور  7ـ  

واالقتصاديــة.   القانونيــة  العلــوم   ،11

8ـ الحظ لذلك: المصدر المتقدم

ية 26.
آ
9ـ سورة القصص: اال

.. منصــور بــن صالــح اليوســف: الوظيفــة 
ً
10ـ  الحــظ مفصــا

الموقــع  المعرفــة،  مجلــة  وحقــوق/  واجبــات  العامــة.. 

 www.almarefh.net للكـترونــي 
أ
ا

11ـ حسن بحر العلوم: جدلية الثيوقراطية والديمقراطية/ 

339، مؤسسة العطار الثقافية،  .

 عن المصدر المتقدم.
ً
12ـ  دوفابر: الدولة/ نقا

مهــدي شــمس  الشــيخ محمــد   
ً
لذلــك مفصــا 13ـ  الحــظ 

ة/ 179 
أ
الديــن: حقــوق الزوجــة ويليــه حــق العمــل للمــرا

ـ 180، المؤسســة الدوليــة للدراســات والنشــر، بتصــرف. 

14ـ  المصدر المتقدم: 181، بتصرف. 

15ـ الحــظ بالتفصيــل الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن: 

ة/ 179 ـ 187، 
أ
حقــوق الزوجــة ويليــه حــق العمــل للمــرا

بتصــرف.

ية 32 .
آ
16ـ سورة النساء: اال

ة/ 59 .
أ
17ـ  السيد محمد حسين فضل هللا: دنيا المرا

ية 13 .
آ
18ـ  سورة الحجرات: اال

ية 195 .
آ
ل عمران: اال

آ
19ـ  سورة ا

ية 228 .
آ
20ـ  سورة البقرة: اال

21ـ الســيد محمــد حســين الطباطبائــي: الميــزان فــي تفســير 

ن/ 2، 273 - 279 .
آ
القــرا

ية 23 .
آ
22ـ سورة النمل: اال

ية 23 .
آ
23ـ سورة القصص: اال

24ـ الخونســاري: منيــة الطالــب: تقريــرات بحــث المحقــق 

النائينــي/ 106.

25ـ الحر العاملي: وسائل الشيعة/ 12،43، اإلسامية.

 ،22  ،12 الشــيعة/  وســائل  العاملــي:  الحــر  26ـ  

. مية ســا إل ا

27ـ  الشيخ الكليني: الكافي/ 5، 88.

28ـ الحر العاملي: وسائل الشيعة/ 12، 43، اإلسامية.

حاديــث 
أ
ا جامــع  البروجــردي:  حســين  الســيد  29ـ 

.12 الشــيعة/17، 

30ـ الشيخ الكليني: الكافي/ 5، 78.

 محمــد تقــي فلســفي: الطفــل بيــن الوراثــة 
ً
31ـ الحــظ مفصــا

والتربيــة/ 1، 397.

32ـ الشيخ الصدوق: من ال يحضره الفقيه/ 3، 156.

33ـ الســيد ميــرزا حســن البجنــوردي: القواعــد الفقهيــة/ 2، 

 .51

34ـ  ابن قولويه: كامل الزيارات/ 553.

نــوار/ 25، 
أ
35ـ الحــظ لذلــك العامــة المجلســي: بحــار اال

116 ـ 117، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء التــراث العربــي، 

بيــروت ـ لبنــان. 

قــوال/ 
أ
36ـ المتقــي الهنــدي: كنــز العمــال فــي الســنن واال

مؤسســة  الســقا،  صفــوة  الشــيخ  صححــه:   ،192  ،16

لبنــان.   ـ  بيــروت  الرســالة، 

نوار/ 33، 490، الناشر: 
أ
37ـ العامة المجلسي: بحار اال

دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروتـ  لبنان.

 ،85  ،1 الحكمــة/  ميــزان  الريشــهري:  محمــدي  38ـ 

الحديــث.   دار  ـ  المقدســة  قــم  الثانــي،  التنقيــح 

39ـ   المصدر نفسه.

محمــد  الشــيخ  اإلمــام  ســتاذ 
أ
اال شــرح  الباغــة:  نهــج  40ـ  

  .109  ،3 عبــده/  

ية 187. 
آ
41ـ  سورة البقرة: اال

ية 110.
آ
42ـ  سورة البقرة: اال

ية 24.
آ
حزاب: اال

أ
43ـ سورة اال

44ـ محمــد بــن الحســن الحــر العاملــي: وســائل الشــيعة:/ 

خــل المعاصــي 
أ
16، 259، ح7، بــاب تحريــم مجــاورة ا
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ومخالطتهــم اختيــارا ومحبــة بقائهــم. 

45ـ محمد صادق الروحاني: المسائل المستحدثة/ 60.

جوبــة االســتفتاءات: 
أ
46ـ الحــظ لذلــك صــراط النجــاة فــي ا

جمــع: الشــيخ موســى مفيــد الديــن عاصــي العاملــي/ القســم 

الثانــي، 320.

الديــن  مفيــد  موســى  الشــيخ  جمــع:  النجــاة:  صــراط  47ـ 

.321  ،2 العاملــي/  عاصــي 

جوبــة االســتفتاءات: 
أ
48ـ الحــظ لذلــك صــراط النجــاة فــي ا

جمــع: الشــيخ موســى مفيــد الديــن عاصــي العاملــي/ القســم 

الثالــث، 372. 
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حتمية التغيير 
و الفلسفة القرآنية!

د.عامر السبايلة
باحث وأستاذ جامعي ـ األردن
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التغييــر هــو ســنة الكــون, و مهمــا طالــت الحقب 

الــدول  و  االمبراطوريــات  حيــاة  فــي  الزمنيــة 

فكــم  نهايتهــا.  الــى  منهــا  كل  يصــل  ن 
أ
ا البــد 

رض و علــت, اختفــت و 
أ
مــن شــعوب عمــرت اال

قــرب مــا يكــون ســقوطها 
أ
اندثــرت فــي قصــص ا

الذاكــرة  ت 
أ
بــدا ان  و  المعجــزات,  الــى  فيــه 

نباط و اغريق و رومان 
أ
مثلة من ا

أ
باستحضار اال

رض 
أ
الــخ فلــن تنتهــي. فــكل شــيء علــى هــذه اال

محكــوم مــن قبــل المنطــق, و الــذي اســتطيع 

ن اســميه المنطــق الدنيــوي العقانــي و الــذي 
أ
ا

يرتبــط بمحكوميــة العقــل االنســاني مــن شــروط 

و و خطــوات عقانيــة يقبلهــا العقــل البشــري.

ــْم َيِســيُروا ِفــي 
َ
َو ل يقــول هللا ســبحانه و تعالــى: }اأ

ــوا  ِذيــَن َكاُن
َّ
ــُة ال ــَف َكاَن َعاِقَب ــُروا َكْي

ُ
ْرِض َفَينظ

أ ْ
اال

 ِفــي 
ً
ــارا

َ
ث
آ
ًة َوا َشــدَّ ِمْنُهــْم ُقــوَّ ِمــن َقْبِلِهــْم َكاُنــوا ُهــْم اأ

ــَن  ُهــم ّمِ
َ
ُنوِبِهــْم َوَمــا َكاَن ل

ُ
ُ ِبذ ُهــُم للاَّ

َ
َخذ

أ
ْرِض َفا

أ ْ
اال

ِ ِمــن َواٍق{ »غافــر:21 » للاَّ

مــل فــي عظمــة الحضــارات الســابقة و 
أ
 ان التا

ً
اذا

مــا تركــت مــن انجــاز يصعــب مــن مهمــة العقــل 

هــذه  اندثــار  و  ســقوط  كيفيــة  اســتيعاب  علــى 

النمــاذج العظميــة.

 مــا هــي منطقيــة العقــل التــي تضمــن تنفيــذ 
ً
اذا

االرادة االلهيــة؟

العقــل البشــري محكــوم بضوابــط و محــددات, 

و قــدرة اســتيعاب محــدودة, فالمعطيــات التــي 

يتعامــل معهــا العقــل محــدودة و ال يمكــن ان 

عــن  خارجــة  او  ميتافيزيقــة  تغييــرات  يقبــل 

يجــب  مســبب  ســبب  فلــكل  الطبيعــة,  ارادة 

علــى العقــل اســتيعابه ضمــن مــا يســمى دائــرة 

العقانــي.  المنطــق 

مثلــة 
أ
و للمقاربــة البــد مــن اســتعادة بعــض اال

التاريخيــة, و ســنتطرق فــي هــذه الورقــة لثاثــة 

رمزيــة  فهــم  علــى  تحليلهــا  يســاعد  قــد  امثلــة 

البشــرية. الحالــة  فــي  و طريقتــه  التغيــر 

التــي  والنبــؤة  موســى   فرعــون  بقصــة   
أ
لنبــدا

الفرعــون. عليهــا  حصــل 
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وصــاف عديــدة, 
أ
ن با

آ
يوصــف الفرعــون فــي القــرا

نــي لمــا كان عليــه الفرعــون 
آ
و لعــل الوصــف القرا

التــي كان يحظــى  القــوة  الــى العظمــة و  يشــير 

 
ً
بهمــا هــذا الفرعــون, اذ كان يعتبــر نفســه الهــا

 قــول 
ُ
رض, يقــول هللا عــز وجــل قاصــا

أ
علــى اال

الفرعــون:

ْنَهــاُر َتْجــِري ِمــْن 
أ ْ
ــُك ِمْصــَر َوَهــِذِه اال

ْ
ْيــَس ِلــي ُمل

َ
ل }اأ

َتْحِتي{«الزخــرف: 51«

العلــو  و  الكبــر  مــن  مرحلــة  الــى  الوصــول   
ً
اذا

العقــل  علــى  الصعــب  مــن  يجعــل  رض 
أ
اال فــي 

ممكــن  العظيــم  النمــوذج  هــذا  بــان  االقتنــاع 

ن ينتهــي و يــزول. قصــر النظــر االنســاني هــذا 
أ
ا

مــر طبيعــي حيــث ان االنســان فــي غالــب 
أ
هــو ا

االحيــان يحكــم علــى الصيــرورة الزمنيــة و يفتقــر 

الــى رؤيــة بعيــدة المــدى.

ـ نبوءة الفرعون 

القدمــاء  المصرييــن  بعــض  فرعــون  ســمع 

بنــاء 
أ
يتحدثــون عــن نبــوءة تقــول إن واحــدا مــن ا

إســرائيل سيســقط فرعون مصر عن عرشــه. فما 

ي وليــد ذكــر 
أ
ن يقتــل ا

أ
 بــا

ً
مــرا

أ
صــدر ا

أ
ن ا

أ
كان اال ا

 تطبيــق النظــام لكــن  
أ
مــن بنــي اســرائيل. وبــدا

بــدوا قلقهــم حيــث قالــوا 
أ
ا مستشــارو الفرعــون 

جالهــم، 
آ
ان الكبــار مــن بنــي إســرائيل يموتــون با

فنــاء  إلــى  يذبحــون، وهــذا ســينتهي  والصغــار 

يــدي 
أ
بنــي إســرائيل، فســتضعف مصــر لقلــة اال

ن 
أ
ــا ن تنظــم العمليــة ب

أ
فضــل ا

أ
العاملــة بهــا. واال

يذبحــون الذكــور فــي عــام ويتركونهــم فــي العــام 

الــذي يليــه. جــاءت والدة موســى عليــه الســام 

فــي العــام الــذ يقتــل فيــه الصبيــان, و حتــى يحــق 

هللا الحــق ضمــن اطــار المنطــق العقلــي, كان 

خيــار االبقــاء علــى موســى بيــد الفرعــون نفســه, 

مــل و مــن ثــم قــرر بــان يبقــي 
أ
فهــو مــن فكــر و تا

االرادة  تمضــي  و  نفســه.  لــه  يتخــذه  و  عليــه 

االلهيــة فــي اطارهــا الدنيــوي المقبــول للعقــل, 

علــى  قــوى 
أ
اال الفرعــون  مواجهــة  فــي  فالتفكــر 

التاليــة  الكريمــة  يــة 
آ
اال قــراءة  تكـفينــا  رض و 

أ
اال

لنــدرك مــاذا تعنــي هــذه المواجهــة مــع الفرعــون: 

ــْن  ُكــم ّمِ
َ
 َمــا َعِلْمــُت ل

أ َ
َمــا

ْ
َهــا ال يُّ }َوَقــاَل ِفْرَعــْوُن َيــا اأ

يــِن  ِ
ّ
الط ــى 

َ
َعل َهاَمــاُن  َيــا  ِلــي  ْوِقــْد 

أ
َفا َغْيــِري   ــٍه 

َ
ِإل

ــِه ُموَســى 
َ
ــى ِإل

َ
ــُع ِإل ِل

َّ
ط ــي اأ ِ

ّ
َعل

َّ
 ل

ً
ــي َصْرحــا ِ

ّ
َفاْجَعــل ل

يــن{. »القصــص38« َكاِذبِ
ْ
ــُه ِمــَن ال نُّ

ُ
ظ

أ َ
ــي ال َوِإّنِ

العقــل  علــى  الصعــب  مــن  الحالــة  هــذه  فــي   

ن يؤمــن بقــدرة اي انســان و لــو كان 
أ
البشــري ا

ن يواجــه هــذا الشــخص الــذي 
أ
نبــي هللا موســى ا

رض. اليمكــن الي 
أ
اال علــى  االلــه  نفســه  يعتبــر 

فــي نفســه ان  شــخص تســكن هيبــة الفرعــون 

يواجــه الفرعــون, الشــخص الوحيــد القــادر علــى 

مواجهــة الفرعــون هــو شــخص اســتطاع تكســير 

هــذه الهيبــة و لــم تعــد ذات وقــع فــي نفســه, و 

ن يقضــي علــى هــذه الهيبــة و 
أ
حــد ا

أ
لــن يســتطيع ا

ســطوتها اال ان تربــى فــي كنــف الفرعــون و قــام 

الفرعــون نفســه بتربيتــه  هــذا مــا كان فــي حالــة 

موســى الــذي واجــه الفرعــون و هزمــه. هــذه هــي 



|   العدد 20   |  رجب  |   حزيران   |  2012 63

بعيــن  خــذ 
أ
تا التــي  و  االلهيــة  الحكمــة  عظمــة 

للعقــل  الجدلــي  المنطــق  اســتيعاب  االعتبــار 

االنســاني. 

يضا  تحدث 
أ
ن الكريم و في عدة مواضع ا

آ
فالقرا

عــن تثبــت قصــور الذهــن البشــري علــى رؤيــة 

التغييــر القــادم و عــدم قــدرة العقــل االنســاني 

التحــوالت,  حصــول  امكانيــة  اســتيعاب  علــى 

يــة الكريمــة فــي ســورة  الكهــف:
آ
تقــول اال

ــنُّ 
ُ
ظ اِلــٌم ِلَنْفِســِه َقــاَل َمــا اأ

َ
َتــُه َوُهــَو ظ  }َوَدَخــَل َجنَّ

َقاِئَمــًة{  ــاَعَة  السَّ ــنُّ 
ُ
ظ اأ َبًدا*َوَمــا  اأ َهــِذِه  َتِبيــَد  ْن  اأ

يــة 36-35«
آ
»ســورة الكهــف ا

و تشــكل حادثــة لقــاء نبــي هللا موســى بالخضــر 

عليــه الســام فــي نفس الســورة االثبــات القطعي 

بعــدم قــدرة العقــل البشــري حتــى فــي صورتــه 

و  المــرادة  الغايــات  اســتيعاب  علــى  عمــق 
أ
اال

هــداف العميقــة التــي تتجــاوز الفعــل اللحظــي 
أ
اال

الظاهــر, لذلــك كان القتــل فــي حقيقتــه نعمــة, 

و تخريــب الســفينة انقــاذ و اخفــاء الكنــز عــن 

المحتــاج حمايــة. 

ـ يهود بني النضير

نية ليهود 
آ
المثال الثاني يتمثل في الصورة القرا

بنــي النضيــر المتمترســين فــي حصونهــم التــي 

الجدلــي  المنطــق  ن 
أ
ا انهــا حاميتهــم, اال  ظنــوا 

الرعــب  صابهــم 
أ
ا ن 

أ
ا بعــد  اليهــود  ن 

أ
ا يثبــت 

بتخريــب  فقامــوا  التخبــط  و  الهلــع  صابهــم 
أ
ا

بيوتهــم بايديهــم حتــى ال تبقــى للمســلمين مــن 

هــداف اليهــود مــن 
أ
بعدهــم, و بغــض النظــر عــن ا

التخريــب فقــد تحققــت صــورة هــدم الحصــون 

للعقــل  مقبولــة  عقانيــة  منطقيــة  ضمــن 

تعالــى: و  ســبحانه  يقــول هللا  االنســاني, 

ْهــِل  اأ ِمــْن  كـََفــُروا  ِذيــَن 
َّ
ال ْخــَرَج  اأ ــِذي 

َّ
ال }ُهــَو   

ن  َننُتْم اأ
َ
َحْشــِر َمــا ظ

ْ
ِل ال وَّ

أ
َتــاِب ِمــن ِدَياِرِهــْم اِل كـِ

ْ
ال

ــَن  ّمِ اِنَعُتُهــْم ُحُصوُنُهــم  ُهــم مَّ نَّ ــوا اأ نُّ
َ
َيْخُرُجــوا َوظ

َف 
َ

ــْم َيْحَتِســُبوا َوَقــذ
َ
ُ ِمــْن َحْيــُث ل َتاُهــُم للاَّ

أ
ِ َفا للاَّ

ْيِديِهــْم 
أ
ْعــَب ُيْخِرُبــوَن ُبُيوَتُهــم ِبا وِبِهــُم الرُّ

ُ
ِفــي ُقل

ْبَصــار{« 
أ ْ
ــي اال وِل ــا اأ ــُروا َي ُمْؤِمِنيــَن َفاْعَتِب

ْ
ــِدي ال ْي َواأ

يــة 2 »
آ
ســورة الحشــر - اال

معركة بدر ـ 

جدليــة  ن 
آ
القــرا باتبــاع  ترتبــط  الثالثــة  الصــورة 

 عــن فكــر المعجــزات و الصــور 
ً
العقــل, و بعيــدا

فــي  المشــهد  يظهــر  الطبيعــة  عــن  الخارجــة 

نفــال, فعــدد المشــركين فــي مواجهــة 
أ
ســورة اال

ن 
أ
, و مــن المنطــق ا

ً
 جــدا

ً
المســلمين كان كبيــرا

تســكن الرهبــة صــدور الفئــة القليلــة مــن مثــل 

هــذه المواجهــة, و هــذا سيشــكل عقبــة حقيقيــة, 

لهــذا و حتــى تشــحن العزائــم بمنطقهــا الدنيــوي 

ن 
أ
مــور منطقيــة البــد لهــذه الرهبــة ا

أ
و تكــون اال

ن يهيــئ 
أ
تســقط فمــا كان مــن هللا عــز وجــل اال ا

عــداد قليلــة، 
أ
لرســوله رؤيــة المشــركين صــورة ا

قلوبهــم  نــت 
أ
فاطما صحابــه، 

أ
ا بذلــك  فبشــر 

فئدتهــم, لهــذا يقــول هللا ســبحانه و 
أ
وتثبتــت ا

ــْو 
َ
 َول

ً
ُ ِفــي َمَناِمــَك َقِليــا  ُيِريَكُهــُم للاَّ

ْ
تعالــى: }ِإذ

ْمــِر 
أ
اال ِفــي  َتَناَزْعُتــْم 

َ
َول ُتْم 

ْ
َفِشــل

َّ
ل كـَِثيــًرا  َراَكُهــْم  اأ
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ــُدوِر{  الصُّ اِت 
َ

ِبــذ َعِليــٌم  ــُه  ِإنَّ َم 
َّ
َســل  َ للاَّ ِكــنَّ 

َ
َول

.»43 نفــال 
أ
»اال

اجــواء  ت 
أ
هيــا قــد  االلهيــة  االرادة  كانــت  و 

ساســي لتهدئــة 
أ
تهدئــة النفــوس, فالنــوم عامــل ا

ن النــوم 
أ
النفــوس المضطربــة,  كمــا هــو معلــوم ا

و  مســتحيل,  شــبه  يكــون  الزائــد  القلــق  حالــة 

بالتالــي ال يمكــن الخلــود الــى النــوم اال بخلــق 

حالــة خارجــة عــن ارادة االنســان, و بالتالــي كان 

ســقوط المطــر و انتشــار الســكينة و الهــدوء و 

و  ســبحانه  هللا  يقــول  النــوم,  ظــروف  تهيئــة 

َمَنــًة ِمْنــُه َوُينـــزُل  َعــاَس اأ ــيُكُم النُّ  ُيَغّشِ
ْ

تعالــى: }ِإذ

ِهــَب 
ْ

ــِه َوُيذ ــْم ِب َرُك ّهِ
َ
ــاًء ِلُيط ــَماِء َم ــَن السَّ ْيُكــْم ِم

َ
َعل

وِبُكــْم 
ُ
ــى ُقل

َ
اِن َوِلَيْرِبــَط َعل

َ
ــْيط »َعْنُكــْم ِرْجــَز الشَّ

نفــال 11«.
أ
ــَداَم{« اال

ْ
ق
أ
ِبــِه اال ــَت  َوُيَثّبِ

 

نظمة و حتمية التغيير
أ
ـ سقوط اال

ن يبقــى نظــام دنيــوي الــى 
أ
بالرغــم مــن اســتحالة ا

بــد, اذا فابــد لــه مــن نهايــة, و الوصــول الــى 
أ
اال

المتعلقــة  نيــة 
آ
القرا الفلســفة  مــع  يتفــق  النهايــة 

التــي  التغييــر و طريقتــه و مســبباته  بمنطقيــة 

ن يدركهــا و يســتوعبها العقــل البشــري. 
أ
يجــب ا

مــن  فابــد  بيــده  نهايتــه  يصنــع  فاالنســان 

و 
أ
ا النهايــة  بدايــة  تشــكل  قــرارات  او  تصرفــات 

اعانهــا, و للحديــث عــن هــذا فابــد مــن االجابــة 

علــى  الشــعوب  بصحــوة  يتعلــق  ســؤال  علــى 

الــذي يوقــظ الشــعوب؟ حكامهــا, فمــن 

لنــا  ليتســنى  عنــده  التوقــف  مــن  بــد  ال  ســؤال 

الممكــن  مــن  كان  الــذي  المصيــر  نــدرك  ن 
أ
ا

الشــعوب  مــن  كـثيــر  حــال  عليــه  ينتهــي  ن 
أ
ا

لتضــع  تــت 
أ
ا التــي  اليقظــة  لــوال  المســتضعفة 

ن معظــم 
أ
 ا

ً
 لســلطة الســاطين. خصوصــا

ً
حــدا

قــرب 
أ
نظمــة الحكــم القمعيــة كانــت فــي شــكلها ا

أ
ا

يكــون  بلــدان,  الــى  منهــا  خاصــة  مــزارع  الــى 

صاحــب المزرعــة فيهــا االمــر الناهــي, المانــح و 

المانــع و مقيــم الحــد و مــوزع صكــوك الغفــران. 

و فــي خضــم مثــل هــذا المشــهد يشــكل مؤشــر 

ســتنتهي  الــذي  الحــال  و  اتجاهاتــه  و  النتائــج 

كـثر اثارة 
أ
ســاليب الحكــم هــذه العامــل اال

أ
عليــه ا

ســاليب 
أ
شــكال و ا

أ
للفضــول. فمجــرد التفكيــر با

 
ً
تمامــا يــدرك  المــرء  تجعــل  الســائدة  الحكــم 

ن مــا كان فــي انتظــار  الشــعوب هــو كابــوس 
أ
ا

مرعــب لــم تنقــذه منــه اال صحــوة الشــعوب. و 

خطــاء الحاكــم نفســه و سياســاته 
أ
التــي تســببها ا

و قراراتــه.

التاريــخ  الــى  العــودة  مــن  اليــوم  لنــا  بــد  ال  و 

االجابــة  و  الحالــي  الواقــع  لفهــم  محاولــة  فــي 

نهايــة  بســيناريوهات  المتعلقــة  االســئلة  علــى 

نمــاذج الســلطة المطلقــة للحاكــم مــن قاعــدة 

و  حاضــره  يــدرك  ال  ماضيــه  يعلــم  ال  مــن  نــه 
أ
ا

الحكــم  ن 
أ
ا التاريــخ  يشــير  مســتقبله.  يبنــي  ال 

 لقاعــدة »النــاس 
ً
كـثــر تطبيقــا

أ
اليونانــي كان اال

سواســية«. و فــي العهــد الرومانــي اعتبــرت هــذه 

 مــع اجــراء بعــض 
ُ
يضــا

أ
 للحكــم ا

ً
ساســا

أ
القاعــدة ا

ن النــاس سواســية 
أ
التعديــات و التــي قالــت ا
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لكــن ذلــك ال ينطبــق علــى الفئــة الحاكمــة. هــذه 

الحقيقــي  التحــول  بدايــة  ســجلت  التعديــات 

و  الممالــك,  الــى  الجمهوريــات  صــورة  مــن 
كانــت النتيجــة الطبيعيــة لهــذا التحــول ظهــور 

باطــرة اشــتهروا باغتصــاب الحقــوق و التقتيــل 
أ
ا

االعــدام. و 

فــي  يشــابه  الــذي  و  بالســلطة  التفــرد  هــذا 

الحكــم  شــكال 
أ
ا معظــم  المعاصــر  تاريخنــا 
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فــان  شــك  بــا  و  العربيــة.  الدكـتاتوريــات  فــي 

كـثر مقاربًة و مشــابهة لحكامنا كان 
أ
النســخة اال

مــر 
أ
االمبراطــور كاليجــوال و الــذي وصــل فيــه اال

 فــي مجلــس الشــيوخ 
ً
الــى تعييــن حصانــه عضــوا

و ذلــك لشــدة ولعــه فيــه, ممــا اضطــر المجلس و 

ن يتكيفــوا لضمــان مشــاركة الحصــان 
أ
عضــاءه ا

أ
ا

فــي الجلســات و الحفــاظ علــى مشــاعره. 

و لعــل حــكام العــرب لــم يصلــوا الــى هــذا الحــد 

مــن التبجــح بصورتــه الحرفيــة لكنهــم و صلــوا 

المشــهد  هــذا  تفــوق  مراحــل  الــى  شــك  بــا 

و  الحــكام  فاصدقــاء  المضمــون.  مشــابهة  فــي 

مقدمــي  و  المطيعييــن  و  قــارب 
أ
اال و  حبــاب 

أ
اال

و  السماســرة  و  التجــار  و  العطــاء  و  الــوالء 

زمــاء الدراســة و غيرهــم نالــوا مــا نــال حصــان 

كاليجــوال.

الــدرس المســتفاد مــن اعــادة قــراءة التاريــخ و 

تاريــخ ســقوط رومــا بالــذات يهــدف الــى اثبــات 

فالنوايــا  فعــال, 
أ
با ُتقــرن  ن 

أ
ا بــد  ال  قــوال 

أ
اال ن 

أ
ا

الطيبــة باالصــاح ال تكـفــي لتفــادي الســقوط, 

تحاكــم  لكنهــا  و  الــكام  تســمع  فالنــاس 

بينمــا  يتغيــرون  النوايــا  و  فالحــكام  عمــال. 
أ
اال

الشــعوب.  تبقــى 

رض – 
أ
ن تطبيــق االرادة االلهيــة علــى اال

أ
 اال ا

-  بحاجــة الــى منطــق دنيــوي, 
ً
نفــا

آ
ســلفنا ا

أ
كمــا ا

ن 
أ
ولئــك الطغــاة  البــد ا

أ
فمــن طغــى و تجبــر مــن ا

ن يعمــى علــى بصيرتــه 
أ
ينــال حســابه, و ال بــد ا

منطقيــة  تكــون  بعدهــا  و  بيــده  بيتــه  فيخــرب 

 
َ
}َوال تعالــى:  و  ســبحانه  هللا  يقــول  النهايــة.  

َخْيــٌر  ُهــْم 
َ
ل ُنْمِلــى  َمــا  نَّ اأ  

ْ
كـََفــُروا ِذيــَن 

َّ
ل
ٱ
ا َيْحَســَبنَّ 

ل 
آ
{،«ا

ً
َمــا

ْ
 ِإث

ْ
ُهــْم ِلَيــْزَداُدوا

َ
َمــا ُنْمِلــى ل نُفِســِهْم ِإنَّ

ًّ
ال

 ِبــِه 
ْ
ــُروا ّكِ

ُ
 َمــا ذ

ْ
ــا َنُســوا مَّ

َ
عمــران:178« وقولــه: }َفل

 
ْ
ا َفِرُحــوا

َ
ــى ِإذ ْبــَواَب ُكّلِ َشــْىٍء َحتَّ ْيِهــْم اأ

َ
َفَتْحَنــا َعل

َبْغَتًة{«االنعــام:44« َنـــُهْم 
ْ

َخذ اأ  
ْ
وُتــوا اأ  

آ
ِبَمــا

 
ٌ
اِلَمــة

َ
ظ َوِهــَي  َناَهــا 

ْ
ك

َ
ْهل اأ َقْرَيــٍة  ــن  ّمِ ــن  ّيِ

أ
}َفَكا

ــٍة َوَقْصــٍر 
َ
ل
َّ
َعط ــٍر مُّ

ْ
ــى ُعُروِشــَها َوِبئ

َ
 َعل

ٌ
ــة ــَي َخاِوَي َفِه

ُهــْم 
َ
ْرِض َفَتُكــوَن ل

أ ْ
ــْم َيِســيُروا ِفــي اال

َ
َفل ِشــيٍد* اأ مَّ

َهــا  اٌن َيْســَمُعوَن ِبَهــا َفِإنَّ
َ

ذ
آ
ْو ا ــوَن ِبَهــا اأ

ُ
ــوٌب َيْعِقل

ُ
ُقل

ِتــي ِفــي 
َّ
ــوُب ال

ُ
ُقل

ْ
ِكــن َتْعَمــى ال

َ
ْبَصــاُر َول

أ ْ
 َتْعَمــى اال

َ
ال

يــة 46-45« 
آ
اال »الحــج  ــُدوِر{  الصُّ

تكــون  و  بصيرتــه  تعمــى  الظالــم  فالحاكــم   
ً
اذا

خياراتــه هــي الطريــق الــى نهايتــه, فهــم يخطهــا 

بيــده.

و فــي قــراءة للتراجيديــة الشكســبيرية »الملــك 

ليــر« يشــير الكاتــب الــى مؤامــرة تجريــد الملــك 

دوات تتســم بالدهــاء, 
أ
ا مــن عرشــه باســتخدام 

ن الخيــار الحقيقــي يكــون للملــك فهــو مــن 
أ
اال ا

 و يعاقــب.
أ
يقــرب و يقصــي و يكافــا

 لهــذا فالدهــاء فــي االســتياء علــى العــروش كان 

 علــى مــر العصــور, مؤامــرة يســقط فيهــا 
ً
حاضــرا

 بالتقــرب مــن الســلطان 
أ
معظــم الملــوك, تبــدا

الــى  قــرب 
أ
ا بصــورة  عقلــه  علــى  االســتحواذ  و 

ضــرب مــن ضــروب الســحر فيقصــي الملــك كل 

ن يجــرد مــن 
أ
الشــرفاء و يقــرب كل الخــوان, الــى ا

 مرحلــة النــدم و التــي ال 
أ
عرشــه و كرســيه فتبــدا
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 و 
ً
... العبــرة كانــت واضحــة دومــا

ً
تجــدي نفعــا

فــي »الملــك ليــر« تســطيع بنتــا الملــك جنريــل 

كاذيــب ُتطــرب 
أ
ب باســماعه ا

أ
و ريجــان ســحر اال

بالدهــاء,  اختهــم  باقصــاء  ينجحــوا  و  ذان 
أ
اال

بعدهــا  و  بيهــا, 
أ
ال المخلصــة  العاشــقة  كردليــا 

كردليــا  تفضــل  و  ب 
أ
اال مــكان  الســجن  يكــون 

ب و 
أ
باهــا ســجنه و يقتــل النــدم اال

أ
ن تشــارك ا

أ
ا

ن يــا تــرى 
آ
وان!! اال

أ
لكــن كالعــادة بعــد فــوات اال

ريجــان  و  جنريــل  بــه  تحيــط  حاكــم  مــن  كــم 

يعيشــان بيننــا اليــوم؟ و هــل هنــاك مــن حــكام 

الزالــوا يحافظــا علــى كردليــا بجانبهــم؟

ـ الخالصة

نظمــة الزالــت تصــر علــى مواجهــة 
أ
الكـثيــر مــن اال

الرجــال  نفــس  و  دوات 
أ
اال بنفــس  المتغيــرات 

زيــم. بنــاء 
أ
ســاس التا

أ
الذيــن هــم فــي الحقيقــة ا

الحاكــم  مركزيــة  عــن   
ً
بعيــدا الحديثــة  الدولــة 

وصورتــه هــو المخــرج الوحيــد الــذي قــد يشــكل 

والتحــدي  نظمــة. 
أ
اال لهــذه  بالنســبة  الخــاص 

الحقيقــي يكمــن فــي النجــاح ببنــاء مؤسســات 

قائمــة بحــد ذاتهــا داخــل المجتمــع, بعيــدة كل 

و 
أ
فــراد, و ال ترتبــط ا

أ
شــخاص و اال

أ
البعــد عــن اال

بالشــخوص. تنتهــي 

حــداث و 
أ
اليــوم و ضمــن المســار المتســارع لا

الفشــل فــي تقديــم حلــول تــوازي حجــم المرحلة 

التــي  الشــعوب  حــام 
أ
ا و  طموحــات  تلبــي  و 

بصــرت النــور بعــد الســبات. و 
أ
كســرت القنــاع و ا

قد يحمل قول فريد زكاريا في كـتابه«مســتقبل 

فمــا  لمجتمعاتنــا  مثــل 
أ
اال العــاج  الحريــة« 

 »: علــى  بقدرتنــا   
ً
تمامــا مرتبــط  اليــوم  نحتاجــه 

تحويــل هــذه البيروقراطيــات العنيــدة الفاقــدة 

دوات جماهيريــة مفعمــة بالــروح 
أ
للحماســة الــى ا

و هــذا لــن يكــون اال بالحكــم العــادل.«

مــن  بــد  وال  ســاس 
أ
اال هــو  العــادل  الحكــم   

ً
اذا

التخلــي عــن البيروقراطين المســتنزفين والذين 

ابتــكار  و  زيــم 
أ
التا فــن  فــي  يبدعــون  زالــوا  ال 

مشــاكلنا.  صعوبــة  مــن  يزيــدوا  و  المشــاكل, 

والســؤال المنطقــي, اذا كان هــؤالء ال يبدعــو اال 

ن 
أ
زمــات فــي زمــن الرخــاء فكيــف يمكــن لهــم ا

أ
اال

يتصــدروا المشــهد فــي زمــن الصعــاب؟
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العراق والفصل السابع 
من ميثاق األمم المتحدة

أ.م. د مها  ذياب العبيدي 
كلية الحقوق ـ جامعة النهرين
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الورقــة  هــذه  تفصيــات  الــى  التطــرق  قبــل 

العبــارة  مضمــون  لــدى  التوقــف  ود 
أ
ا المقدمــة 

التــي طالمــا تناقلتهــا وســائل اإلعــام المقــروءة 

والمسموعة والمرئية ورددها تارة ، وتارة صرح 

بهــا الساســة والدبلوماســيون والبرلمانيــون  فــي 

المســؤوليون  ضمنهــم  ومــن  وخارجــه  العــراق 

العــراق  )إخــراج  عبــارة  وهــي   
ّ
ال

أ
ا الدوليــون، 

و البنــد الســابع( . فهــذه 
أ
مــن الفصــل الســابع ا

العبــارة القانونيــة وظّفــت فــي التعبيــر السياســي 

بعدهــا عــن معناهــا الدقيــق 
أ
واإلعامــي بشــكل ا

و الصحيــح . 
أ
ا

ربما يغيب عن الذهن كون العراق من الدول 

مم المتحدة البالغ عددها 
أ
المؤسســة لميثاق اال

ميثــاق  علــى  والموقعــة   ، دولــة   )51( نــذاك 
آ
ا

 1945 حزيــران/   /  26 فــي  المتحــدة  مــم 
أ
اال

حينمــا صــدر، بعــد صــدوره فــي 24 / تشــرين 

الــذي يتضمــن  ول/ 1945 . هــذا الميثــاق 
أ
اال

. يعــّد الفصــل الســابع فصــا مــن 
ً
)19( فصــا

هــذه الفصــول ، ويتعلــق باإلجــراءات والتدابيــر 

والوســائل التــي تضمنتهــا نصوصــه المثبتــة فــي 

مــن  )39ـ 51(  المــادة  مــن  ي 
أ
ا مــادة،   )13(

مــم المتحــدة ، الــى جانــب الفصــل 
أ
ميثــاق اال

الســادس  الفصــل  ي 
أ
ا فكاهمــا  الســادس. 

المتحــدة  مــم 
أ
اال ميثــاق  مــن  الســابع  والفصــل 

يركــزان علــى ويتعلقــان  بـــ : حــل المنازعــات حــا 

دت هــذه المنازعــات الــى تهديــد 
أ
ســلميا طالمــا ا

 . الحــروب  ونشــوب  الدولييــن  والســلم  مــن 
أ
اال

وإســتنادا الــى متضمنــات الفصــل الســابع إتخــذ 

مــن الدولــي قراراتــه فــي عــام 1990 
أ
مجلــس اال

مــن القــرن الماضــي ضــد العــراق نتيجــة غــزوه 

هــذا  طائلــة  تحــت  العــراق  فوقــع  للكويــت. 

الفصــل ، وخضــع بموجبــه الــى قــرارات دوليــة 

فــي  الــواردة  اإللتزامــات  تنفيــذ  عليــه  وجبــت 
أ
ا

مضمــون الفصــل الســابع . 

دوليــة  منظمــة  و 
أ
ا لدولــة  يمكــن  فــا  وعليــه 

 
ّ
وإال  ، الســابع  الفصــل  مــن  العــراق  إخــراج 
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الــدول  مــن  وهــو  العــراق  إخــراج  فمعنــاه 

مــم المتحــدة  عــام 1945 مــن 
أ
المؤسســة  لا

مــم المتحــدة نفســها وميثاقهــا ؛ وهــذا قــرار 
أ
اال

رادت 
أ
 حكومــة العــراق حصــرا إذا ا

ّ
ال تتخــذه إال

مــم المتحــدة نهائيــا وإلغــاء 
أ
اإلنســحاب مــن اال

إلتزاماتهــا وتعهداتهــا بموجبــه. وهــذه فكــرة غيــر 

مــس 
أ
ذهــان ساســة العــراق ال فــي اال

أ
واردة فــي ا

لــم  البعيــد ، إن  و 
أ
ا المنظــور  القريــب  فــي  وال 

المعنــى  وفــق  وعلــى   ، مســتحيا   
أ
مــرا

أ
ا يكــن 

المطــروح. 

تداولهــا  يتــّم  ن 
أ
ا يجــب  التــي  فالعبــارة  إذن 

العبــارة  بوصفهــا  وقانونيــا  وإعاميــا  سياســيا 

)إخــراج  ومضمونهــا  والصحيحــة  الدقيقــة 

واإللتزامــات  العقوبــات  طائلــة  مــن  العــراق 

مــن 
أ
المترتبــة عليــه بموجــب قــرارات مجلــس اال

الســابع(.   الفصــل  حــكام 
أ
ال طبقــا  الدولــي 

خطــا  مــن  يضــا 
أ
ا تداولــه  يتــّم  مــا  جانــب  الــى   

 ) الســابع  البنــد   ( بمفــردة  يتعلــق  خــر 
آ
ا شــائع 

بــدال عــن )الفصــل الســابع( فــي الوقــت الــذي 

اليوجــد فــي الميثــاق الدولــي مــا يصطلــح عليــه 

تــداول  فــإن  وإذن  والغيــره.  الســابع  بالبنــد 

بشــكل  والعبــارات  والمصطلحــات  المفاهيــم 

خطــاء 
أ
دقيــق وصحيــح يحــول دون الوقــوع فــي ا

الخطــاب  فــي  ويــل 
أ
والتا والتفســير  المعنــى 

السياســي والدبلوماســي واإلعامي ودون مبرر. 

الدولــي  المجتمــع  يطالــب  العــراق  إذن، 

مســاندته وإقــرار حقــه المشــروع  فــي الخــروج 

المترتبــة  واإللتزامــات  العقوبــات  طائلــة  مــن 

مــن الدولــي وطبقا 
أ
عليــه وفــق قــرارات مجلــس اال

حــكام الفصــل الســابع والســيما بعدمــا إنتفــت 
أ
ال

حيثياتهــا ومبــررات إتخاذهــا وهــو حــق قانونــي 

مــم المتحــدة 
أ
وسياســي للعــراق يكـفلــه ميثــاق اال

الفصــل  مــن  العــراق  إخــراج  وليــس   ، نفســه 

مــم المتحــدة ، 
أ
الســابع بمعنــى إخراجــه مــن اال

علــى وفــق مــا يشــاع مــن فهــم .

قبــل  مــن  تعتمــد  التــي  الخطــوات  هــي  ومــا   

الدبلوماســية العراقيــة وبالتنســيق مــع الجامعــة 

العربيــة وبدعــم مــن المجتمــع الدولــي ، تكــون 

مــم المتحــدة ليتــّم 
أ
ملزمــة التنفيــذ مــن قبــل اال

بموجبهــا إخــراج العــراق مــن طائلــة العقوبــات 

قــرارات  بموجــب  عليــه  المترتبــة  واإللتزامــات 

الفصــل  حــكام 
أ
الدولــي طبقــا ال مــن 

أ
اال مجلــس 

وضعــه  الــى  العــراق  إعــادة  لتضمــن  الســابع 

الدولــي الــذي كان عليــه قبــل غــزو الكويــت ؟ 

حــاول اإلجابــة عنــه فــي طيــات هــذه 
أ
. وهــو مــا ا

الورقــة . 

الــى  البــدء،  فــي  التطــرق،  مــن  :   البــد    اوال 

الســابع  والفصــل  الســادس  الفصــل  مضمــون 

مــم المتحــدة لتعلقهمــا المباشــر 
أ
مــن ميثــاق اال

بحيثيــات موضــوع الورقــة . إذ يعــّد الفصــان 

فــي  ساســيان 
أ
ا فصــان  والســابع  الســادس 

حــل  بخصــوص  المتحــدة  مــم 
أ
اال ميثــاق 

مــن الدولييــن 
أ
النزاعــات التــي تعــّرض الســلم واال

مــن  الســادس  الفصــل  مــواد  وتنــص  للخطــر. 
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ً
حــا المنازعــات  حــل  فــي  المعنــي  الميثــاق 

 ابتــداًء مــن المــادة )33( ولغايــة المــادة 
ً
ســلميا

)38(، علــى ضــرروة حــل النــزاع بيــن دولتيــن 

بمعالجــة  وااللتــزام  مية 
ّ
الســل بالطــرق  كـثــر 

أ
ا و 

أ
ا

النــزاع علــى وفــق الســبل المناســبة كمــا ورد فــي 

. منــه  و )37(  المــادة )36( 

ميثاقهــا  فــي  المتحــدة   مــم 
أ
اال حــرص  ولعــل 

حــد  وصــل  قــد   
ً
ميا

ّ
ســل النزاعــات  حــل  علــى 

وضــع  بطلــب  المتنازعيــن  بيــن  اإلتفــاق  إقــرار 

دون  الدولــي  مــن 
أ
اال مجلــس  مــن  توصيــات 

حــكام المــواد )33( ولغايــة )37( 
أ
اإلخــال با

مــم المتحــدة يحــاول إعتمــاد 
أ
لــذا فــإن ميثــاق اال

والســلم  مــن 
أ
اال علــى  للحفــاظ  كافــة  الســبل 

النــزاع. تعميــق  الــى  اللجــوء  دون  الدولييــن 

ما الفصل السابع من الميثاق المعني فيما 
أ
     ا

عمــال فــي حــاالت )تهديــد الســلم 
أ
يتخــذ مــن اال

لف من 
أ
واإلخــال بــه ووقــوع العــدوان(، والمتا

نــه يتعلــق 
أ
المــواد )39 ( ولغايــة المــادة )51( فا

فــي  إتخاذهــا  يجــب  التــي  حــكام 
أ
عمــال واال

أ
باال

مــن واإلخــال بهمــا 
أ
حــاالت تهديــد الســلم واال

ووقــوع العــدوان.

وعليــه، فــإن مــواد الفصــل الســابع تحتــاج إلــى 

نــي وتمعــن لكــون المــواد التــي 
أ
درايــة وفهــم وتا

هميــة تناقــض حتــى 
أ
يحتويهــا هــذا الفصــل ذات ا

مــن والتــي 
أ
القــرارات التــي صــدرت مــن مجلــس اال

و 
أ
يعّدهــا البعــض قــرارات ال يجــوز اإلخــال بهــا ا

و تجاوزهــا .
أ
تجاهلهــا ا

مــر ، ووفــق المــواد مــن )39( 
أ
ومهمــا يكــن مــن ا

إســتخدام  يجــوز  ال  فإنــه   )42( المــادة  وحتــى 

القــوة بــل يجــب إســتخدام بعــض العقوبــات ، 

عقوبــات ـ إقتصاديــة ، مواصــات ، إتصــاالت ـ  

جزئّيــة بحيــث ال تــؤدي إلــى شــّل حركــة الدولــة 

ن هــذه العقوبــات المنصــوص 
أ
. وهــذا يعنــي بــا

و عقوبــات مزمنــة تشــل 
أ
 ا

ً
عليهــا ال تعنــي حصــارا

حركــة الدولــة .

مــا المــادة)43( والمؤلفــة مــن ثــاث فقــرات 
أ
   ا

لــم تقــوم الــدول  ولــى علــى: 
أ
، تنــص الفقــرة اال

يلــزم  مــا  بوضــع  المتحــدة  مــم 
أ
اال فــي  عضــاء 

أ
اال

الســلم  علــى   
ً
حفاظــا المســلحة  القــوات  مــن 

مــن الدولــي . فــي حيــن تنــص الفقــرة الثانيــة 
أ
واال

علــى: ضــرورة تحديــد نوعهــا وعددهــا وســاحها 

وكـفاءتهــا وتســهياتها الضروريــة لحفــظ الســلم 

علــى:  الثالثــة  الفقــرة  الدولــي. ونصــت  مــن 
أ
واال

مــا  إتفاقــات  وعقــد  مفاوضــات  إجــراء  ضــرورة 

وفــق  المتحــدة  مــم 
أ
واال عضــاء 

أ
اال الــدول  بيــن 

مقتضيــات دســتور كل دولــة فــي حالــة تقديــم 

مــم 
أ
اال رعايــة  تحــت  قواتهــا  المعنيــة  الدولــة 

المتحــدة.

لــم  إنــه  ذلــك  فــي  ساســية 
أ
اال المفارقــة  ولعــل 

 
ً
ّيــا

أ
عضــاء ا

أ
مــم المتحــدة وال الــدول اال

أ
تطبــق اال

مــن هــذه الفقــرات . فلــم نشــهد إتفاقــات ولــم 

القــوات  بعديــد  المتحــدة  مــم 
أ
اال معرفــة  نشــهد 

المشــاركة ولــم نشــهد إجــراء مفاوضــات ؛ بــل 

ّن الواليــات 
أ
ّن القــرار صــدر وا

أ
كل الــذي عرفنــاه ا
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خــرى 
أ
اال الــدول  جبــرت 

أ
ا مريكيــة 

أ
اال المتحــدة 

ولــو صــح  فــي حــرب 1991.  المســاهمة  علــى 

مــم المتحــدة علــى علــم بذلــك 
أ
مــا ذكــر وكانــت اال

زاء إســتخدام 
أ
فهــي تتحمــل مســؤوليتها الدوليــة ا

ســلحة المحرمــة واليورانيــوم المنّضــب التــي 
أ
اال

دمــرت البيئــة والشــعب العراقــي علــى حــد ســواء 

خــال حــرب عــام 1991.

مــا المــادة )44( والمــادة)45( فهمــا تكمــان 
أ
 ا

إســتعداداتها  بإجــراء  المتحــدة  مــم 
أ
اال جاهزيــة 

يكــون  ن 
أ
ا شــرط   ، عســكرية  بعمليــة  للقيــام 

تراهــا  التــي  ســس 
أ
اال ووفــق  إمرتهــا  تحــت 

ّن المــادة )46( تنــص علــى  
أ
مناســبة. فــي حيــن ا

»« الخطــط الازمــة الســتخدام القــوة المســلحة 

ركان 
أ
ا لجنــة  بمســاعدة  مــن 

أ
اال مجلــس  يضعهــا 

حــرب »« وهــو مــا لــم يحــدث قــط بــل إنفــردت 

مريكيــة دون تفويــض 
أ
بــه الواليــات المتحــدة اال

للقيــام بذلــك وهــو مفارقــة قانونيــة دوليــة. 

ســس 
أ
اال تبيــن   )47( المــادة  فــان  وعليــه،   

ركان الحــرب وضــرورة تعاونهــا 
أ
التقنيــة للجنــة ا

مــن بجميــع المســائل 
أ
وتشــاورها مــع مجلــس اال

الســلم  لحفــظ  الحربيــة  بالحاجــات  المتصلــة 

مــن الدولييــن ونــزع الســاح قدر المســتطاع 
أ
واال

عضــاء فــي 
أ
، الــى جانــب ضــرروة دعــوة دول ا

مــن 
أ
اال بمجلــس  ممثلــة  غيــر  المتحــدة  مــم 

أ
اال

 
ً
ثالثــا الفقــرة  ّن 

أ
ا إال   . عمالهــا 

أ
ا علــى  لاشــراف 

شــّك  دنــى 
أ
ا دون  تضــع  نفســها  المــادة  مــن 

ســهلت  التــي  والــدول  الدولــي  مــن 
أ
اال مجلــس 

كبيــرة  مســؤولية  مــام 
أ
ا العــراق  تدميــر  عمليــة 

ركان 
أ
ا تنــص علــى »« لجنــة  نهــا 

أ
ا مــا عرفنــا  اذا 

مــن 
أ
الحــرب مســؤولة تحــت إشــراف مجلــس اال

يــة قــوات مســلحة 
أ
عــن التوجيــه اإلســتراتيجي ال

موضوعــة تحــت تصــرف المجلــس »« ومــن ثــّم 

لــم يكــن مــا حــدث عــام 1991 واقــع ضمــن هــذا 

.
ً
مطلقــا الســياق 

مــا المادتــان )48( و)49( فتطالبــان بتظافــر 
أ
ا

مــم المتحــدة لتنفيــذ قراراتهــا الداعيــة 
أ
عضــاء اال

أ
ا

مــن الدولييــن. وتلزم المادة 
أ
إلحــال الســلم واال

مــم المتحــدة فــي حال 
أ
مــن واال

أ
)50 ( مجلــس اال

نتيجــة  إقتصاديــة  لمشــاكل  يــة دولــة 
أ
ا تعــرض 

 لهــذه  المشــكلة 
ً
ن تجــد حــا

أ
تنفيــذ تدابيرهــا ا

خيــرة مــن 
أ
. فــي حيــن نّصــت المــادة )51( واال

و 
أ
الفصــل الســابع علــى عــدم وجــود مــا يضعــف ا

ينتقــص مــن الحــق الطبيعــي للدول ســواء كانوا 

نفســهم فــي 
أ
م جماعــات فــي الدفــاع عــن ا

أ
 ا

ً
فــرادا

أ
ا

مــم المتحــدة.
أ
ميثــاق اال

مميــا حــّق 
أ
خــرى يشــرعن هــذا الفصــل ا

أ
 بعبــارة ا

الدفــاع عــن النفــس.

  هكــذا بــدا الفصــل الســابع الــذي يمكن إجمال 

اإللتزام بتطبيقه بإستعمال القوة إذا ما توفرت 

بيــن  مــا  نزاعــا  يكــون  ن 
أ
ا  : ي 

أ
ا  ، عــّدة  شــروط 

المتحــدة  مــم 
أ
اال تفشــل  ن 

أ
ا كـثــر؛ 

أ
ا و 

أ
ا دولتيــن 

بصــورة  الدولييــن  مــن 
أ
واال الســلم  إحــال  فــي 

ســاليب 
أ
اال المتحــدة  مــم 

أ
اال تتبــع  ن 

أ
ا ســلمية؛ 

ن تكــون 
أ
العقابيــة الجزئيــة قبــل إتخــاذ القــوة؛ ا
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ن تعقــد 
أ
مــن؛ ا

أ
القــوة تحــت إشــراف مجلــس اال

مــم المتحــدة إتفاقيــات مــع الــدول المشــاركة 
أ
اال

تحــدد  ن 
أ
ا وبإشــرافها؛  محــدود  عمــل  لتنفيــذ 

المســتعملة  ســلحة 
أ
قوتهــا واال المشــاركة  القــوة 

تعيــد  ن 
أ
ا مقدمــا؛  هــداف عمليتهــا 

أ
وا وكيفيتهــا 

الــى  الحــال  باعــادة  الدولييــن  مــن 
أ
واال الســلم 

يعــّد  المتنازعيــن ؛  بيــن  النــزاع  نصابــه وحــل 

الفصــل الســابع مســتوٍف للشــروط إذا إنتهــت 

ســس المبنــي عليهــا دون الحاجــة الــى قــرار 
أ
اال

خــر ينــص علــى رفعــه .  
آ
ا

ب 
آ
    لقــد وضــع القــرار 661 الصــادر فــي 2 ا

الفصــل  طائلــة  تحــت  العــراق  غســطس( 
أ
)ا

شــاملة  عقوبــات  مــن  حزمــة  وضمــن  الســابع 

كبلــت ســيادة العــراق وفرضــت عليــه الحصــار 

عــاد 
أ
ا الــذي  عامــا  عشــر  ثمانيــة  طيلــة  الجائــر 

يــة 
أ
ا إعطــاء  دون   ، قرونــا  الــوراء  الــى  العــراق 

وحتــى  الســادس  الفصــل  فــي  ورد  لمــا  هميــة 
أ
ا

مــن  قــرارا  العــراق 73  بحــق  . وصــدر  الســابع 

مــن جميعهــا تحــت طائلــة الفصــل 
أ
مجلــس اال

توجــب  المتحــدة  مــم 
أ
اال ميثــاق  مــن  الســابع 

مــا  تنفيذهــا ، وهــو  لفــرض  القــوة  الــى  اللجــوء 

ن 
آ
ي دولــة فــي العالــم حتــى اال

أ
لــم يحــدث مــع ا

القــرار  هــو   : القــرارات  تلــك  ول 
أ
ا كان  حيــث   .

غســطس 1990 
أ
ب / ا

آ
660 فــي الثالــث مــن ا

العــراق  الدولــي  المجتمــع  فيــه  طالــب  والــذي 

باإلنســحاب مــن الكويــت ، والقــرار  665 فــي 

غســطس 1990 الــذي حمــل الول 
أ
ب / ا

آ
25 ا

العــراق  ضــد  القــوة  بإســتعمال  التصريــح  مــرة 

والقــرار   ، المتحــدة  مــم 
أ
اال إليــه  ت 

أ
لجــا الــذي 

 1991 ينايــر   / الثانــي  كانــون   15 فــي   678

الــذي صــرح لقــوات التحالــف ببــدء العمليــات 

 . العــراق  ضــد  العســكرية 

العــراق  وضــع  شــروط  القــرارات  هــذه  صاغــت 

ســباب 
أ
اال بموجــب  الســابع  الفصــل  تحــت 

التاليــة: إحتــال العــراق للكويــت ـ الــذي دام 7 

غســطس 1990 الــى 26 
أ
ب ـ ا

آ
شــهر مــن 2 / ا

أ
ا

/ شــباط  ـ  فبرايــر 1991 ، وتهديــده جيرانــه 

ســلحة التدميــر 
أ
باإلحتــال، وإمتــاك العــراق ال

مم 
أ
الشــامل ، وعــدم إنصيــاع العــراق لقــرارات اال

المتحــدة.

مــم المتحــدة وبقــرارت 
أ
ســباب دعــت اال

أ
هــذه اال

مــن إلــى إنهــاء إحتــال العــراق 
أ
مــن مجلــس اال

ســلحة 
أ
للكويــت ومــن ثــم إخــاء العــراق مــن ا

التدميــر الشــامل والــذي بموجبــه تــّم تشــكيل 

العــراق  تهديــد  ّن 
أ
فــا وعليــه  التفتيــش.  لجــان 

 
ً
صــا

أ
ا إنتهيــا  قــد  الكويــت  وإحتــال  لجيرانــه 

المتحــدة  مــم 
أ
اال وبقيــت   ،1991 عــام  فــي 

ســلحة التدميــر الشــامل ولجــان 
أ
تحــوم حــول ا

التفتيــش.

يكــون  الســابع  الفصــل  مــواد  وفــق  وهكــذا 

ولييــن وإنتهاء 
أ
العــراق قــد إســتوفى الشــرطين اال

إحتــال  نتيجــة  دولتيــن  بيــن  النــزاع  وجــود 

مريكيــة 
أ
العــراق مــن قبــل الواليــات المتحــدة اال

مــن 
أ
اال بمجلــس  حــدا  ممــا  عــام 2003،   فــي 
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الــذي  قــراره المرقــم )1483(   الــى إســتصدار 

مجلــس  طلقهــا 
أ
ا التــي  التدابيــر  نهــى 

أ
ا بموجبــه 

بالعقوبــات  المتعلقــة  الســابقة  بقرارتــه  مــن 
أ
اال

المفروضــة علــى العــراق إلنتفــاء الشــروط التــي 

بيــن  نــزاع  إليهــا قراراتــه ولعــدم وجــود  تســتند 

دولتيــن. 

وبصــورة  مريكيــة 
أ
اال المتحــدة  الواليــات  ّن 

أ
ا  

ّ
إال

صــرت علــى بقــاء لجــان التفتيــش علــى 
أ
منفــردة ا

ن 
أ
خريــن ا

آ
عضــاء اال

أ
الرغــم مــن إعتبــار الــدول اال

ســلحة دمــار شــامل وضــرورة إنهــاء 
أ
ال وجــود ال

وجــود لجــان التفتيــش وهيائتهــا المشــكلة بقــرار 

 )1762( القــرار  ّن 
أ
ا ثــم   . مــن 

أ
اال مجلــس  مــن 

نهــى بصــورة 
أ
الصــادر فــي 29 حزيــران 2007،  ا

نهــى 
أ
ا وبذلــك  التفتيــش  لجــان  وجــود  قطعيــة 

طائلــة  تحــت  العــراق  وضــع  قطعّيــة  بصــورة 

حالــة  إنتهــاء   : بموجــب   ، الســابع  الفصــل 

النــزاع بيــن دولتيــن بعــد إحتــال العــراق فــي 

الفصــل  وجــود  مســتلزمات  وإنتهــاء   ،  2003

الســابع علــى العــراق بالقــرارات 1483 و1500 

و1511و 1546و 1762، وعــدم وجــود مــادة 

تنــص علــى ضــرورة إســتصدار قــرار إللغــاء قــرار 

مــن ذي العاقــة، وإفتقــاد العــراق 
أ
مجلــس اال

مــن  والثانــي  ول 
أ
اال الفصــل  وفــق  لســيادته 

مــم المتحــدة.
أ
ميثــاق اال

مــن  العــراق  اخــراج  فــان   ((: تقــدم  مــا  ووفــق 

ميثــاق  مــن  الســابع  الفصــل  عقوبــات  طائلــة  

وليــس  سياســي  عمــل  هــو  المتحــدة  االمــم 

قانونــي((

من هنا.. ســعت وتســعى الدبلوماســية العراقية 

مــن  العــراق  إخــراج  الــى   ، عــام 2008  ومنــذ 

مــم 
أ
طائلــة عقوبــات الفصــل الســابع لميثــاق لا

الدولــي  مــن 
أ
اال مجلــس  ومخاطبــة   ، المتحــدة 

العــراق  إلتــزام  مــدى  لبحــث  إجتمــاع  لعقــد 

العــام  منــذ  عليــه  فرضــت  التــي  بالقــرارات 

دائمــة  دول  عــّدة  حرصــت  بعدمــا   ،1990

الكامــل  دعمهــا  علــى  المجلــس  فــي  العضويــة 

الفصــل  عقوبــات  طائلــة  مــن  العــراق  لخــروج 

السابع .  والسيما بعد توقيع ) إتفاق إنسحاب 

مريكيــة واإلطار اإلســتراتيجي لعاقة 
أ
القــوات اال

العــراق  جمهوريــة  بيــن  والتعــاون  الصداقــة 

 /  30 فــي   ) مريكيــة 
أ
اال المتحــدة  والواليــات 

حزيــران 2008، وإنهــاء واليــة القــوة المتعــددة 

 . ول / 2008 
أ
اال كانــون   / فــي 31  الجنســية 

فقــد عقــدت لجنــة التنســيق المشــتركة العراقيــة 

السياســي  بالتعــاون  والمعنيــة  مريكيــة 
أ
اال ـ 

فــي  إجتماعهــا  الدولتيــن  بيــن  والدبلوماســي 

وزارة الخارجيــة العراقيــة لبحــث ســبل إخــراج 

الســابع  الفصــل  عقوبــات  طائلــة  مــن  العــراق 

الخارجيــة  وزيــر  العراقــي  الجانــب  س 
أ
تــرا  ،

نائــب  مريكــي 
أ
اال الجانــب  س 

أ
تــرا حيــن  فــي 

فلتمــان،  جيــف  مريكيــة 
أ
اال الخارجيــة  وزيــر 

إذ تشــكلت هــذه اللجنــة إســتنادا الــى إتفاقيــة 

والواليــات  العــراق  بيــن  اإلســتراتيجي  اإلطــار 

مريكيــة. هــذه المســاعي الراميــة الــى 
أ
المتحــدة اال
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إســتحصال مســاندة دول العالــم ومــن ضمنهــا 

مــن  العــراق  إخــراج  فــي  المتحــدة  الواليــات 

عليــه  المترتبــة  واإللتزامــات  العقوبــات  طائلــة 

ميثــاق  مــن  الســابع  الفصــل  مــواد  بموجــب 

مــم المتحــدة ليعــود العــراق لمكانتــه الدوليــة 
أ
اال

التــي كان يتمتــع بهــا قبــل صــدور القــرار 661 

في عام 1990 . ولربما ستمهد هذه اإلتفاقية، 

وبدعــم إمريكــي، الــى إخــراج العــراق مــن طائلــة 

حــكام هــذا الفصــل الــى 
أ
العقوبــات المتعلقــة با

مريكــي نهايــة 
أ
جانــب إســتكمال اإلنســحاب اال

عــام 2011 وفــق مــا نصــت عليــه ، ممــا يعنــي 

إســتعادة العــراق لســيادته الكاملــة . إذ صــّوت 

مــم المتحــدة 
أ
مــن الدولــي فــي مقــر اال

أ
مجلــس اال

باإلجمــاع علــى القــرار رقــم 1959 فــي 23 / 12 

/ 2008 ـ وهــو القــرار الــذي صاغتــه الواليــات 

عضــاء 
أ
المتحــدة وبريطانيــا ووافــق عليــه جميــع ا

مــن   »« إقــرارا  يعــّد  والــذي  ـ  مــن 
أ
اال مجلــس 

يشــكل  يّعــد  لــم  العــراق  ن 
أ
بــا الدوليــة  ســرة 

أ
اال

مــن والســلم الدولييــن »«  ولكنــه 
أ
خطــرا علــى اال

الســابع  الفصــل  طائلــة  تحــت  العــراق  بقــى 
أ
ا

حتــى نهايــة عــام 2009 ، الــى جانــب تمديــد 

الحمايــة إليــداع عائــدات العــراق مــن مبيعــات 

وصــادرات النفــط فــي صنــدوق تنميــة العــراق، 

تنميــة  صنــدوق  تخويــل  تمديــد  مراجعــة  ي 
أ
ا

ى لعــام 2009 ، 
أ
ا خــرى 

أ
ا العــراق لمــدة ســنة 

والهيئــة الدوليــة لإلشــراف علــى المراقبــة التــي 

تشــرف علــى عملــه خــال العــام 2009 لــدوره 

لحيــن   ، والمانحيــن  المقرضيــن  جــذب  فــي 

ومــوارده  ديونــه  إدارة  مــن  العــراق  تمّكــن 

بطريقــة شــرعية ومســؤولة . ولكــن القــرار قــرن 

مــن بمراجعــة جميــع القــرارات 
أ
تعهــد مجلــس اال

ي مــا قبــل 2003 ومنــذ 
أ
الصــادرة ضــد العــراق ا

القــرار 661 عــام 1990  بإلتــزام العــراق بهــذه 

مــع حكومتــه.  وبالتشــاور  القــرارات جميعهــا 

الحكومــة  فيــه  تطالــب  الــذي  الوقــت  وفــي   

العراقية عبر تحركاتها السياســية والدبلوماســية 

المتحــدة  مــم 
أ
باال ممثــا  الدولــي  المجتمــع 

مراجعــة  إجــراء  إلــى  الدولــي  مــن 
أ
اال ومجلــس 

علــى  فرضــت  التــي  القــرارات  تشــمل  دوليــة 

غســطس 
أ
ب / ا

آ
العــراق بعــد غــزو الكويــت فــي ا

1990 ، والســيما مــا يتعلــق بإنهــاء عقــود ملــف 

مبيعــات النفــط مقابــل الغــذاء والــدواء طويلــة 

مــوال العراقيــة 
أ
رصــدة واال

أ
مــد ، وإســتعادة اال

أ
اال

التــي تصــل الــى مــائت الماييــن مــن الــدوالرات 

والتــي  الفرنســي   bmb بنــك  فــي  الموجــودة 

ـ  )وكاالت  مــن 
أ
اال مجلــس  مــن  بقــرار  جمــدت 

مــم 
أ
اال فــي  الدائــم  العــراق  ممثــل  تصريحــات 

المتحــدة ، حامــد البياتــي( يخشــى العــراق مــن 

مــوال والممتلــكات ، 
أ
رصــدة واال

أ
تعــرض تلــك اال

ومن بينها 60 مليار دوالر مودعة في صندوقي 

مريكييــن ،  للمطالبــات القضائيــة مــن 
أ
تمويــل ا

الــدول التــي تضــررت مــن غــزو الكويت في حال 

مــوال 
أ
ي حمايــة اال

أ
رفــع الوصايــة الدوليــة عنهــا ا

العراقيــة فــي الخــارج ولربمــا جــاء القــرار 1959 
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رصــدة 
أ
لا الدوليــة  الحمايــة  ليوفــر   »« عــاه 

أ
ا

مــوال العراقيــة مــن المطالبــات الخارجيــة 
أ
واال

عــن  ناجمــة  ضــرار 
أ
با تتعلــق  تعويضــات  عــن 

 .»« الســابق  النظــام  خاضهــا  التــي  الحــروب 

محمــد  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  )تصريحــات 

المســتقلة  الصحافــة  وكالــة   ، حمــود  الحــاج 

)إيبــا(  بغــداد 24 / 12 / 2008 ( . 

بقــاء  والمنطقــي  المعقــول  غيــر  فمــن  ولــذا 

ســيرا للعقوبــات الدوليــة التــي فرضــت 
أ
العــراق ا

بيــن  للحالــة  تمــت  ال  قــرارات  بموجــب  عليــه 

الدولتيــن بصلــة ، إذ تؤكــد الحكومــة العراقيــة 

قــرارات  بتنفيــذ  وإلتزامــه  العــراق  حــرص  علــى 

الشــرعية الدوليــة كافــة المتعلقــة بالحالــة بيــن 

للخــروج  العــراق  وســعي   ، والكويــت  العــراق 

حــكام الفصــل 
أ
مــن طائلــة العقوبــات المتعلقــة با

الســابع لــن يكــون علــى حســاب دولــة الكويــت 

منهــا ، ولكــن ليــس علــى حســاب 
أ
وســيادتها وا

الوقــت  فــي  وســيادته  وثروتــه  العــراق  شــعب 

نفســه . 

خطــوات  العراقيــة  الحكومــة  تتخــذ  ان  البــد 
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وإجــراءات عمليــة لتبديــد المخــاوف الكويتيــة 

العــراق  بيــن  الثقــة  بنــاء  وتعزيــز  ولتدعيــم 

الديــون  تســديد  برزهــا 
أ
ا ومــن   . والكويــت 

والممتلــكات  رشــيف 
أ
اال وإعــادة  والتعويضــات 

والمرئيــة  الصوتيــة  والتســجيات  الكويتيــة 

والمفقوديــن وتشــجيع اإلســتثمارات الكويتيــة 

المجــاالت  فــي  التعــاون  و 
أ
ا العــراق  فــي 

التنمويــة والعلميــة والتجاريــة. ربمــا تعــزز هــذه 

الخطــوات واإلجــراءات التقــارب السياســي بيــن 

العــراق والكويــت ، فتمهــد لعاقــات متوازنــة 

وقويــة بينهمــا ، عاقــات تقــوم علــى اإلحتــرام 

المتبــادل والمصالــح المشــتركة والتعــاون فــي 

فــي  والســلم  مــن 
أ
اال وترســيخ  المجــاالت  شــتى 

 . العربيــة  المنطقــة 

بالمقابــل  الكويــت  دعــوة  ذلــك  جانــب  الــى    

جــل إخراجــه مــن 
أ
الــى التعــاون مــع العــراق مــن ا

طائلة عقوبات الفصل السابع ، وعدم إصرارها 

ن يظــل ملــف التعويضــات تحــت وصايــة 
أ
علــى ا

إللغــاء  التفــاوض  ورفضهــا   ، مــن 
أ
اال مجلــس 

بالفعــل  تســلمت  بعدمــا   ، دوالر  مليــار   13
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مــن  الغــزو  عــن  تعويضــات  دوالر  مليــار   23

خــال حصولهــا علــى نســبة 5% مــن إيــرادات 

النفــط العراقــي ، بغيــة تحويلــه الــى ملــف ثنائــي 

بيــن الدولتيــن .  ) تقريــر : شــعان شــريف ، ـ 

وســط ،  22 
أ
المالكــي فــي واشــنطن ـ الشــرق اال

/ تمــوز / 2009 ، والزمــان ، الطبعــة الدوليــة 

التفــاوض  العــراق  طلــب  ترفــض  الكويــت  ـ   ،

مــر الــذي يجــب 
أ
ثنائيــا ـ 20 / 3 / 2009( اال

علــى ساســة العــراق اليــوم اإلهتمــام بــه بشــكل 

مختصــة  قانونيــة  لجــان  تشــكيل  عبــر  خــاص 

مــدى  وحياديــة  وموضوعيــة  بجديــة  تــدرس 

والتعويضــات.  الديــون  هــذه  مثــل  شــرعية 

خــذ هــذا الموضــوع علــى محمــل 
أ
ولعــل عــدم ا

بــداء حســن 
أ
ال ربمــا  العــراق  مــن ساســة  الجــد 

الــى  الكويــت شــعبا وحكومــة ،  تجــاه  النوايــا 

والدبلوماســي  السياســي  الحــوار  فتــح  جانــب 

والبرلمانــي ضمــن التحــرك العراقــي مــع الكويــت 

الكويــت  العاقــات وتطميــن  لتوثيــق وتعزيــز 

ودول الجــوار العربــي واإلقليمــي بإعتمــاد لغــة 

الخطــاب السياســي الهــاديء والجدي والواضح 

والصريــح  لتجــاوز صعوبــات الماضــي وتناســي 

حقــاد ، والســيما بعدمــا تغيــر الظــرف الــذي 
أ
اال

مــن الدولــي 
أ
صــدر مجلــس اال

أ
كان ســائدا حينمــا ا

الحــق  فــإن  فــي 1990 . وعندئــذ  قــراره 661 

 يخضــع 
ّ
ال

أ
العراقــي يغــدو حقــا مشــروعا ، يجــب ا

 . المتشــنجة  للمزاجيــة والرؤيــة اإلســقاطية 

البــد  إليــه  يصبــو  مــا  العــراق  يحقــق  ولكــي    

مــن دور للجامعــة العربيــة تدعــم مــن خالــه 

مــم 
أ
كاال الدوليــة  المحافــل  فــي  العــراق  جهــود 

مــن لغــرض إخراجــه مــن 
أ
المتحــدة ومجلــس اال

طائلــة عقوبــات الفصــل الســابع. فكمــا حشــدت 

جهودهــا  البعيــد  مــس 
أ
باال العربيــة  الجامعــة 

فــي  الكويــت  عــزو  بعــد  العــراق  مواجهــة  فــي 

ب 1990 ، يقــع اليــوم علــى عاتــق الجامعــة 
آ
ا

العربيــة  العربيــة  العاقــات  تمتيــن  العربيــة 

الكويتيــة  ـ  العراقيــة  والعاقــات  عمومــا 

مــم 
أ
خصوصــا، وتوحيــد الصــوت العربــي فــي اال

مراجعــة  لغــرض  مــن 
أ
اال ومجلــس  المتحــدة 

العقوبــات  لرفــع  والتمهيــد  الدوليــة  القــرارات 

فــي  المشــروعة  مطالباتــه  وإقــرار  العــراق  عــن 

إعــادة حضــوره وفعاليتــه ووضعــه فــي المجتمــع 

الكويتيــة  التعويضــات  ملــف  وغلــق   . الدولــي 

وإســتحصال تعويضــات للعــراق عّمــا لحــق بــه 

يضــا، وإعــادة مــا صادرتــه الكويــت 
أ
ضــرار ا

أ
مــن ا

راضي العراقية 
أ
من عشرات الكيلومترات من اال

وترســيم الحــدود مــن جديــد عبــر تشــكيل لجــان 

فنيــة مــن الطرفيــن ، وســتجد التعــاون الكامــل 

مــن الجانــب العراقــي . وبذلــك يتــّم تطويــق كل 

نه اإلســاءة  للعاقــة التاريخيــة بيــن 
أ
مــا مــن شــا

زمــة السياســية بينهمــا ، 
أ
الدولتيــن وتجــاوز اال

والســيما بعــد التغييــر فــي العــراق الــذي يحــرص 

 علــى عاقاتــه العربيــة وتفعيــل 
ً
 وشــعبيا

ً
رســميا

سياســة خارجيــة قائمــة علــى اإلحتــرام المتبــادل 

جديــدة  صفحــة  وفتــح  المشــترك  والتعــاون 
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الماضــي  عــن  بعيــدة  الثنائيــة  العاقــات  مــن 

 . وتداعياتــه 

العــراق  مســاعي  مــن  الدولــي  الموقــف  امــا    

عقوبــات  طائلــة  مــن  إخراجــه  الــى  الراميــة 

الفصــل الســابع ، تتــراوح مــن موقــف متحّفــظ 

كموقف   )بريطانيا( وموقف داعم وهو موقف 

عــن  يكشــف  وموقــف  المتحــدة(،  )الواليــات 

قــرارات  مــن الدولــي رفــع عــدة 
أ
عــزم مجلــس اال

دوليــة مفروضــة علــى العــراق، مــع توقــع صــدور 

ممــي يبقــي العــراق تحــت طائلــة الفصــل 
أ
قــرار ا

ليــات 
آ
وا ســس  

أ
ا وفــق  علــى  ولكــن   ، الســابع 

جديــدة تمكنــه بعــد ذلــك مــن التخلــص نهائيــا 

و 
أ
مــن هــذه العقوبــات ، مــع شــطب لقراريــن ا

كـثــر، ضمــن الســتة قــرارات الدوليــة المتبقيــة 
أ
ا

والصيــن(  )روســيا  العــراق  علــى  والمفروضــة 

الخارجيــة  وزارة  فشــددت  باريــس،  فــي  مــا 
أ
ا  .

العــراق  حــق  مــن  إن   »« علــى  الفرنســية 

ن ينضــم الــى 
أ
الحصــول علــى كامــل ســيادته، وا

باســم  المتحــدث  .وقــال   »« اإلقليمــي  وضعــه 

ريــك شــيفالير فــي إيجــاز 
أ
الخارجيــة الفرنســية ا

فضــل التعامــل 
أ
نــه مــن اال

أ
صحفــي: »« نعتقــد ا

جماعيــة  بطريقــة  الموضــوع  هــذا  وإدارة 

ومــن  الدولــي  المجتمــع  يقــوم  ن 
أ
ا يعنــي  وهــذا 

فــي  العــراق  بإدمــاج  وجيرانــه  العــراق  ضمنــه 

فضــل 
أ
الديناميكيــة الدوليــة واالقليميــة وهــذا ا

لنــا وللجميــع »«، مؤكــدا علــى ضــرورة »«حــل 

الخافــات بيــن العــراق والكويــت مــن خــال 

ن »« القــرار 
أ
بــا ى 

أ
المشــاورات والحــوار »«. ورا

الدولــي رقــم 1859 الصــادر فــي شــهر كانــون 

للتواجــد  نهايــة  وضــع  قــد   2008  / االول 

ســاس قــرارات مجلــس االمــن 
أ
العســكري علــى ا

الدولــي الصــادرة بحــق العــراق ، ودعوتــه الــى 

مراجعــة وتقييــم القــرارات الدوليــة الصــادرة منــذ 

نها ، ومــاذا ســيخرج 
أ
العــام 1990 ومــا تــّم بشــا

ن هــذا الموضوع 
أ
مــم المتحــدة بشــا

أ
مــن تقريــر اال

»«. بينمــا صرحــت الســفيرة االميركيــة فــي دولــة 

قائلــة: نحــن »« ندعــم  الكويــت ديبــرا جونــز: 

الجهــود التــي يبذلهــا العراق للخروج من تبعات 

الفصــل الســابع««  و« »هنــاك مجموعــة مــن 

القــرارات الخاصــة بهــذه التبعــات ، نعتقــد إن 

االمــم المتحــدة هــي المــكان المناســب للبحــث 

مجــال  بوجــود  نعتقــد  كمــا  القضايــا  هــذه  فــي 

الكويــت  بيــن  ثنائيــة  مباحثــات  لقيــام  واســع 

والعــراق حــول العديــد مــن هــذه القضايــا« . 

وكان الســفير االميركــي لــدى العــراق كريســتوفر 

مــن  العــراق  »خــروج  ن 
أ
ا علــى   كــد 

أ
ا قــد  هيــل 

تبعــات الفصــل الســابع هــو هــدف تتشــارك فيــه 

الواليــات المتحــدة مــع العــراق »«، مضيفــا » 

علينــا مســاعدة  تحتــم  منيــة 
أ
اال اإلتفاقيــة  إن   «

ن .
أ
العــراق »« فــي هــذا الشــا

ـ  المالحق :

مــن  الســادس  الفصــل   ) ـ   1 ـ  رقــم  ملحــق   (

مــم المتحــدة ) حــل المنازعــات حــا 
أ
ميثــاق اال
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..  ) ســلميا 

ي نزاع من 
أ
طراف ا

أ
) المادة 33 (  : يجب على ا

مــن 
أ
ن يعــرض حفــظ الســلم واال

أ
ن ســتمراره ا

أ
شــا

ذي  بــادئ  حلــه  يلتمســوا  ن 
أ
ا للخطــر  الدولــي 

بــدء بطريــق المفاوضــة والتحقيــق والوســاطة 

و 
أ
والتوفيــق والتحكيــم والتســوية القضائيــة، ا

وا إلــى الــوكاالت والتنظيمــات اإلقليمية 
أ
ن يلجــا

أ
ا

و غيرهــا مــن الوســائل الســلمية التــي يقــع عليها 
أ
ا

اختيارهــا.

ن 
أ
إلــى ا النــزاع  طــراف 

أ
ا مــن 

أ
 ويدعــو مجلــس اال

يســووا مــا بينهــم مــن النــزاع بتلــك الطــرق إذا 

ذلــك.   ى ضــرورة 
أ
را

ي 
أ
ن يفحــص ا

أ
مــن ا

أ
) المــادة 34 ( لمجلــس اال

احتــكاك  إلــى  يــؤدي  قــد  موقــف  ي 
أ
ا و 

أ
ا نــزاع 

و قــد يثيــر نزاعــا لكــي يقــرر مــا إذا كان 
أ
دولــي ا

ن 
أ
نه ا

أ
و الموقــف مــن شــا

أ
اســتمرار هــذا النــزاع ا

مــن الدولــي. 
أ
يعــرض للخطــر حفــظ الســلم واال

) المادة 35(

ن ينبــه 
أ
مــم المتحــدة« ا

أ
1.  لــكل عضــو مــن »اال

ي نــزاع 
أ
و الجمعيــة العامــة إلــى ا

أ
مــن ا

أ
مجلــس اال

و موقــف مــن النــوع المشــار إليــه فــي المــادة 
أ
ا

الرابعــة والثاثيــن. 

مــم 
أ
»اال فــي   

ً
عضــوا ليســت  دولــة  لــكل    .2

و الجمعيــة 
أ
مــن ا

أ
ن تنبــه مجلــس اال

أ
المتحــدة« ا

ي نــزاع تكــون طرفــا فيــه إذا كانــت 
أ
العامــة إلــى ا

 فــي خصــوص هــذا النــزاع التزامــات 
ً
تقبــل مقدمــا

هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  الســلمي  الحــل 

الميثــاق. 

علــى  و12   11 المادتيــن  حــكام 
أ
ا تجــرى    .3

العامــة  الجمعيــة  بهــا  تعالــج  التــي  الطريقــة 

التــي تنبــه إليهــا وفقــا لهــذه المــادة. المســائل 

) المادة 36 (

يــة مرحلــة مــن مراحــل 
أ
مــن فــي ا

أ
1.  لمجلــس اال

و 
أ
نــزاع مــن النــوع المشــار إليــه فــي المــادة 33 ا

 مــن 
ً
ن يوصــي بمــا يــراه مائمــا

أ
موقــف شــبيه بــه ا

اإلجــراءات وطــرق التســوية. 

اتخــذه  مــا  يراعــي  ن 
أ
ا مــن 

أ
اال مجلــس  علــى   .2

المتنازعــون مــن إجــراءات ســابقة لحــل النــزاع 

بينهــم.  القائــم 

مــن وهــو يقــدم توصياتــه وفقا 
أ
3. علــى مجلــس اال

المنازعــات  ن 
أ
ا  

ً
يضــا

أ
ا يراعــي  ن 

أ
ا المــادة  لهــذه 

بصفــة   - النــزاع  طــراف 
أ
ا علــى  يجــب  القانونيــة 

العــدل  محكمــة  علــى  يعرضوهــا  ن 
أ
ا  - عامــة 

ساســي لهــذه 
أ
حــكام النظــام اال

أ
 ال

ً
الدوليــة وفقــا

المحكمــة. 

) المادة 37 (

خفقــت الــدول التــي يقــوم بينهــا نــزاع 
أ
1.  إذا ا

فــي   33 المــادة  فــي  إليــه  المشــار  النــوع  مــن 

حلــه بالوســائل المبينــة فــي تلــك المــادة وجــب 

مــن. 
أ
ن تعرضــه علــى مجلــس اال

أ
عليهــا ا

هــذا  اســتمرار  ن 
أ
ا مــن 

أ
اال مجلــس  ى 

أ
را إذا    .2

ن يعــرض للخطــر 
أ
نه فــي الواقــع، ا

أ
النــزاع مــن شــا

مــن الدولــي قــرر مــا إذا كان 
أ
حفــظ الســلم واال

و يوصــي بمــا يــراه 
أ
 للمــادة 36 ا

ً
يقــوم بعمــل وفقــا
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 مــن شــروط حــل النــزاع. 
ً
مائمــا

طلــب  إذا   - مــن 
أ
اال لمجلــس    )  38 المــادة   (

ن يقــدم إليهــم 
أ
إليــه جميــع المتنازعيــن ذلــك - ا

، وذلك 
ً
 ســلميا

ً
توصياتــه بقصــد حــل النــزاع حا

حــكام المــواد مــن 33 إلــى 37.
أ
بــدون إخــال با

) ملحــق رقــم ـ 2 ـ ( الفصــل الســابع مــن ميثــاق 

عمــال فــي 
أ
مــم المتحــدة ) فيمــا يتخــذ مــن اال

أ
اال

ووقــوع  بــه  واإلخــال  الســلم  تهديــد  حــاالت 

. العــدوان( 

مــن مــا إذا كان 
أ
) المــادة 39 ( يقــرر مجلــس اال

و كان مــا 
أ
و إخــال بــه ا

أ
قــد وقــع تهديــد للســلم ا

فــي  ويقــدم  العــدوان،  عمــال 
أ
ا مــن   

ًً
وقــع عمــا

و يقــرر مــا يجــب إتخــاذه مــن 
أ
ذلــك توصياتــه ا

و42   41 المادتيــن  حــكام 
أ
ال  

ً
طبقــا التدابيــر 

إلــى  إعادتــه  و 
أ
ا الدولــي  مــن 

أ
واال الســلم  لحفــظ 

نصابــه. 

 لتفاقــم الموقــف، لمجلــس 
ً
) المــادة 40 ( منعــا

يتخــذ  و 
أ
ا توصياتــه  يقــوم  ن 

أ
ا قبــل  مــن، 

أ
اال

 ،39 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  التدابيــر 

 
ً
خــذ بمــا يــراه ضروريــا

أ
ن يدعــو المتنازعيــن لا

أ
ا

تخــل  وال  مؤقتــة،  تدابيــر  مــن   
ً
مستحســنا و 

أ
ا

المتنازعيــن  بحقــوق  المؤقتــة  التدابيــر  هــذه 

مــن 
أ
و بمركزهــم، وعلــى مجلــس اال

أ
ومطالبهــم ا

بهــذه  المتنازعيــن  خــذ 
أ
ا لعــدم  يحســب  ن 

أ
ا

حســابه.  المؤقتــة  التدابيــر 

مــا  يقــرر  ن 
أ
ا مــن 

أ
اال لمجلــس    )  41 المــادة   (

تتطلــب  ال  التــي  التدابيــر  مــن  اتخــاذه  يجــب 

قراراتــه،  لتنفيــذ  المســلحة  القــوات  اســتخدام 

مــم المتحــدة« 
أ
عضــاء »اال

أ
ن يطلــب إلــى ا

أ
ولــه ا

يكــون  ن 
أ
ا ويجــوز  التدابيــر،  هــذه  تطبيــق 

االقتصاديــة  الصــات  وقــف  بينهــا  مــن 

والجويــة  والبحريــة  الحديديــة  والمواصــات 

مــن  وغيرهــا  والاســلكية  والبرقيــة  والبريديــة 

و كليــا وقطــع 
أ
 ا

ً
وســائل المواصــات وقفــا جزئيــا

الدبلوماســية.  العاقــات 

ن 
أ
ا مــن 

أ
اال مجلــس  ى 

أ
را إذا   )  42 المــادة   (

المــادة 41 ال  فــي  عليهــا  المنصــوص  التدابيــر 

نهــا لــم تــف بــه، جــاز 
أ
و ثبــت ا

أ
تفــي بالغــرض ا

ن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة والبحريــة 
أ
لــه ا

الســلم  لحفــظ  يلــزم  مــا  عمــال 
أ
اال مــن  والبريــة 

و إلعادتــه إلــى نصابــه. ويجــوز 
أ
مــن الدولــي ا

أ
واال

عمــال المظاهــرات والحصــر 
أ
ن تتنــاول هــذه اال

أ
ا

الجويــة  القــوات  بطريــق  خــرى 
أ
اال والعمليــات 

مــم 
أ
عضــاء »اال

أ
و البريــة التابعــة ال

أ
و البحريــة ا

أ
ا

المتحــدة«. 

) المادة 43 (

المتحــدة«  مــم 
أ
»اال عضــاء 

أ
ا جميــع  يتعهــد    .1

مــن 
أ
فــي ســبيل المســاهمة فــي حفــظ الســلم واال

مجلــس  تصــرف  تحــت  يضعــوا  ن 
أ
ا الدولــي، 

و 
أ
ا التفــاق   

ً
وطبقــا طلبــه  علــى  بنــاء  مــن 

أ
اال

اتفاقــات خاصــة مــا يلــزم مــن القــوات المســلحة 

لحفــظ  الضروريــة  والتســهيات  والمســاعدات 

مــن الدولــي ومــن ذلــك حــق المــرور. 
أ
الســلم واال

تلــك  و 
أ
ا االتفــاق  ذلــك  يحــدد  ن 

أ
ا يجــب    .2
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نواعهــا ومــدى 
أ
االتفاقــات عــدد هــذه القــوات وا

 ونــوع التســهيات 
ً
ماكنهــا عمومــا

أ
اســتعدادها وا

تقــدم.  التــي  والمســاعدات 

و االتفاقــات 
أ
3.  تجــرى المفاوضــة فــي االتفــاق ا

طلــب  علــى  بنــاًء  يمكــن  مــا  ســرع 
أ
با المذكــورة 

مــن 
أ
اال مجلــس  بيــن  وتبــرم  مــن، 

أ
اال مجلــس 

و بينــه وبيــن 
أ
مــم المتحــدة« ا

أ
عضــاء »اال

أ
وبيــن ا

المتحــدة«،  مــم 
أ
»اال عضــاء 

أ
ا مــن  مجموعــات 

وتصــدق عليهــا الــدول الموقعــة وفق مقتضيات 

الدســتورية.  وضاعهــا 
أ
ا

مــن اســتخدام 
أ
) المــادة 44 ( إذا قــرر مجلــس اال

غيــر  مــن عضــو  يطلــب  ن 
أ
ا قبــل  فإنــه  القــوة، 

وفــاًء  المســلحة  القــوات  تقديــم  فيــه  ممثــل 

المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  بااللتزامــات 

ن 
أ
ن يدعــو هــذا العضــو إلــى ا

أ
43، ينبغــي لــه ا

يصدرهــا  التــي  القــرارات  فــي  شــاء  إذا  يشــترك 

قــوات  مــن  وحــدات  باســتخدام  يختــص  فيمــا 

المســلحة.  العضــو  هــذا 

مــم المتحــدة 
أ
) المــادة 45 ( رغبــة فــي تمكيــن اال

يكــون  العاجلــة  الحربيــة  التدابيــر  اتخــاذ  مــن 

يمكــن  هليــة 
أ
ا جويــة  وحــدات  عضــاء 

أ
اال لــدى 

الدوليــة  القمــع  عمــال 
أ
ال  

ً
فــورا اســتخدامها 

هــذه  قــوى  مــن 
أ
اال مجلــس  ويحــدد  المشــتركة. 

والخطــط  اســتعدادها  ومــدى  الوحــدات 

لجنــة  بمســاعدة  وذلــك  المشــتركة،  عمالهــا 
أ
ال

ركان الحــرب وفــي الحــدود الــواردة فــي االتفــاق 
أ
ا

و االتفاقــات الخاصــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
أ
ا

 .4 3

) المادة 46 ( الخطط الازمة الستخدام القوة 

بمســاعدة  مــن 
أ
اال مجلــس  يضعهــا  المســلحة 

ركان الحــرب. 
أ
لجنــة ا

) المادة 47 (

تكــون  الحــرب  ركان 
أ
ا مــن  لجنــة  تشــكل    .1

إلــى  والمعونــة  المشــورة  تســدي  ن 
أ
ا مهمتهــا 

المســائل  جميــع  فــي  وتعاونــه  مــن 
أ
اال مجلــس 

المتصلــة بمــا يلزمــه مــن حاجــات حربيــة لحفــظ 

القــوات  والســتخدام  الدولــي  مــن 
أ
واال الســلم 

ولتنظيــم  وقيادتهــا  تصرفــه  تحــت  الموضوعــة 

المســتطاع.  بالقــدر  الســاح  ونــزع  التســليح 

رؤســاء  مــن  الحــرب  ركان 
أ
ا لجنــة  تشــكل    .2

مجلــس  فــي  الدائميــن  عضــاء 
أ
اال حــرب  ركان 

أ
ا

اللجنــة  وعلــى  مقامهــم،  يقــوم  مــن  و 
أ
ا مــن 

أ
اال

مــم المتحــدة« مــن 
أ
ي عضــو فــي »اال

أ
ن تدعــو ا

أ
ا

دائمــة  بصفــة  فيهــا  الممثليــن  غيــر  عضــاء 
أ
اال

قيــام  اقتضــى حســن  إذا  عملهــا  فــي  لإلشــراف 

العضــو  هــذا  يســاهم  ن 
أ
ا بمســؤولياتها  اللجنــة 

عملهــا.  فــي 

ركان الحــرب مســؤولة تحــت إشــراف 
أ
3.  لجنــة ا

االســتراتيجي  التوجيــه  عــن  مــن 
أ
اال مجلــس 

تصــرف  تحــت  موضوعــة  مســلحة  قــوات  يــة 
أ
ال

مــا المســائل المرتبطــة بقيــادة هــذه 
أ
المجلــس. ا

بعــد.  فيمــا  القــوات فســتبحث 

 
ً
لجانــا تنشــئ  ن 

أ
ا الحــرب  ركان 

أ
ا للجنــة    .4

مــن 
أ
فرعيــة إقليميــة إذا خّولهــا ذلــك مجلــس اال
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وبعــد التشــاور مــع الــوكاالت اإلقليميــة صاحبــة 

ن. 
أ
الشــا

) المادة 48 ( 

مجلــس  قــرارات  لتنفيــذ  الازمــة  عمــال 
أ
اال   .1

مــن الدولــي يقــوم بهــا 
أ
مــن لحفــظ الســلم واال

أ
اال

بعــض  و 
أ
ا المتحــدة«  مــم 

أ
»اال عضــاء 

أ
ا جميــع 

عضــاء وذلــك حســبما يقــرره المجلــس. 
أ
هــؤالء اال

بتنفيــذ  المتحــدة«  مــم 
أ
»اال عضــاء 

أ
ا يقــوم    .2

القــرارات المتقدمــة مباشــرة وبطريــق العمــل في 

التــي يكونــون  المتخصصــة  الدوليــة  الــوكاالت 

عضــاء فيهــا. 
أ
ا

مــم 
أ
»اال عضــاء 

أ
ا يتضافــر   )  49 المــادة   (  

المتبادلــة  المعونــة  تقديــم  علــى  المتحــدة« 

مــن. 
أ
اال مجلــس  قررهــا  التــي  التدابيــر  لتنفيــذ 

يــة 
أ
مــن ضــد ا

أ
 ) المــادة 50 ( إذا اتخــذ مجلــس اال

خرى 
أ
و قمــع فــإن لــكل دولــة ا

أ
دولــة تدابيــر منــع ا

مــم المتحــدة« 
أ
عضــاء »اال

أ
كانــت مــن ا

أ
- ســواء ا

م لــم تكــن - تواجــه مشــاكل اقتصاديــة خاصــة 
أ
ا

ن 
أ
 عــن تنفيــذ هــذه التدابيــر، الحــق فــي ا

أ
تنشــا

هــذه  حــل  بصــدد  مــن 
أ
اال مجلــس  مــع  تتذاكــر 

المشــاكل. 

مــا  الميثــاق  هــذا  فــي  ليــس   )  51 المــادة   (  

للــدول،  الطبيعــي  الحــق  ينتقــص  و 
أ
ا يضعــف 

نفســهم 
أ
و جماعــات، فــي الدفــاع عــن ا

أ
فــرادى ا

عضــاء 
أ
ا حــد 

أ
ا علــى  مســلحة  قــوة  اعتــدت  إذا 

ن يتخــذ مجلــس 
أ
مــم المتحــدة« وذلــك إلــى ا

أ
»اال

مــن 
أ
مــن التدابيــر الازمــة لحفــظ الســلم واال

أ
اال

عضــاء 
أ
اال اتخذهــا  التــي  والتدابيــر  الدولــي، 

تبلــغ  النفــس  عــن  الدفــاع  لحــق   
ً
إســتعماال

التدابيــر  تلــك  تؤثــر  وال  فــورا،  المجلــس  إلــى 

ي حــال فيمــا للمجلــس - بمقتضــى ســلطته 
أ
بــا

هــذا  حــكام 
أ
ا مــن  المســتمرة  ومســؤولياته 

ي وقــت 
أ
ن يتخــذ فــي ا

أ
الميثــاق - مــن الحــق فــي ا

عمــال لحفــظ 
أ
مــا يــرى ضــرورة إلتخــاذه مــن اال

و إعادتــه إلــى نصابــه. 
أ
مــن الدولــي ا

أ
الســلم واال
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ـّـاب البذيئـــون المجهولون الكتـ
ـ دراسة نفسية ـ

الدكتور صالح مهدي الحسناوي
ــاعد  ــتاذ مس ــاري واس ــب استش ــابق وطبي ــة س ــر صح وزي
بالطــب النفســي زميــل  الهيــأة العراقيــة لالختصاصــات 
الطبيــة FICMS - زميــل كليــة الصحــة العامــة - لنــدن 

FFPH
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والقبيــح  الفاحــش  الــكام  هــي   
ٌ
لغــة البــذاءة 

االمــور  عــن  التعبيــر  نهــا 
أ
با الغزالــي  ويقــول 

هــو  والبــذء  الصريحــة  بالعبــارات  المســتقبحة 

 هــي 
ً
الــذم واالزدراء واالحتقــار والبــذاءة نفســيا

العــدوان اللفظــي او اللغــوي  والــذي يوجــه نحــو 

والمعنــوي  المــادي  كيانهــم  ويهــدد  االخريــن 

المــادي  العــدوان  مــع  اللفظــي  والعــدوان 

العدوانــي. الســلوك  ركنــي  يشــكان 

العنكبوتيــة  الشــبكة  اســتخدام  انتشــار  ومــع 

لكـتــاب  بذئيــة  كـتابــات  علــى  اطاعنــا  ازداد 

تســتهدف  مســتعارة  باســماء  مجهوليــن 

هــذه  شــخصيات وموسســات مختلفــة والقــت 

الشــعب  اوســاط   لــدى  كبيــرا  رواجــا  الظاهــرة 

العــراق  وخــارج  داخــل  المختلفــة   العراقــي 

تلقفوهــا  الذيــن  المثقفيــن  حتــى  شــملت 

وتداولوهــا بســرعة كبيــرة  واصبحــت المواقــع 

مــن  االســلوب  لهــذا  تــروج  التــي  االلكـترونيــة 

. كبيــرة  بشــعبية  تحظــى  الكـتابــة 

فــي  منتصــف القــرن الماضــي ظهــرت  ظاهــرة 

يطلــق عليهــا المهاتــف البــذيء وهــو الشــخص 

وينهــال  االخريــن   يهاتــف  الــذي  المجهــول 

عليهــم بالــكام البــذيء والســب والشــتم والتــي 

عــام  وفــي  التكنلوجــي  التطــور  مــع  اختفــت 

ظهــرت  ومنشــورات  اعانــات  شــاهدنا   2003

الــى  تســيء  العامــة   والســاحات  الشــوارع  فــي 

عادييــن. ومواطنيــن  عامــة  شــخصيات 

تــرى لمــاذا يكـتــب هــؤالء الكـتــاب بهــذه اللغــة 

الطريقــة  بهــذه  يتصرفــون  لمــاذا  البذيئــة؟ 

وماهــي  ؟  الحقيقيــة  شــخصياتهم  ويخفــون 

هــذا  الــى  تدفعهــم  التــي  وظروفهــم  دوافعهــم 

الســلوك.؟

وللبــذاءة اســباب عضويــة مرضيــة مثــل متازمــة  

Gilles De Latourette syndromوالــذي 

والحــركات  البذيئــة  االلفــاظ  بتكــرار  يتصــف 

العقــل  فصــام  مــرض  ان  والشــك  الااراديــة 

يــؤدي الــى ســلوك عدوانــي لفظــي وامــا االســباب 
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بيــن  رجــح 
أ
تتا ومعقــدة  كـثيــرة  فهــي  النفســية 

التقليديــة والحديثــة ولعــل نظريــة  النظريــات 

والتــي  فرويــد  لســيغموند  النفســي  التحليــل 

تفســر العــدوان بانــه  تنــازع بيــن غريزتــي البقــاء 

والفنــاء ونتيجــة لســيطرة غريــزة البقــاء تتحــول 

علــى  االخريــن  الــى  الــذات  مــن  الفنــاء  غريــزة 

تدميريــة. عدوانيــة  نزعــات  شــكل 

الســلوك  تفســر  والتــي  االحبــاط  نظريــة  امــا 

فــي تحقيــق  الفشــل  ناتــج عــن  نــه 
أ
با العدوانــي 

الرغبــات واالمانــي واالهــداف والشــعور بالظلــم 

والتــي تــؤدي الــى صــراع نفســي داخلــي يــؤدي 

عنــه  ينفــس  والــذي  باالحبــاط  الشــعور  الــى 

االخريــن. نحــو   الموجــه  بالعــدوان 

ان سبب العدوان  حسب  النظريات  النفسية 

متعــددة  عوامــل  تفاعــل  عــن  ينتــج  الحديثــة 

مــع  يتفاعــل  فاالحبــاط  وخارجيــة  داخليــة 

الســمات الشــخصية لانســان وخاصــة ســمات 

الشــخصية  وســمات  النرجســية  الشــخصية 

والتــي   ، التنافســية   ، االنفعاليــة   ، القلقــة 

ســمات   وكذلــك   -
أ
ا  - نــوع  بالشــخصية  تســمى 

الشــخصية الزوريــة او الشــكوكية والتــي تفســر 

نــه ســلوك 
أ
كل ســلوك او موقــف غيــر واضــح با

مــع  االحبــاط  فتفاعــل  نحوهــا  موجــه  عدوانــي 

تــؤدي  الســمات الشــخصية والفــوارق الفرديــة 

الــى  القلــق النفســي الشــديد  وســرعة االنفعــال 

والــذي ينتــج عنــه ســلوك عدوانــي موجــه ضــد 

االخريــن.

كل هــذه العوامــل اليمكــن عزلهــا عــن تجــارب 

الطفولــة المبكــرة والتنشــئة العائليــة المتســمة 

البدنــي  العقــاب  خــال  مــن  المعاملــة  بســوء 

والعاطفــي  المــادي  والحرمــان  والنفســي 

شــباع 
أ
ا وعــدم  المتعمــد  واالهمــال  والنفســي 

حاجــات الطفولــة  والتــي تتفاعــل مــع بعضهــا 

فــي اكـتســاب الصفــات العدوانيــة للشــخصية .

الــى  مجتمعــة  تــؤدي  العوامــل  هــذه  كل  ان 

صــراع نفســي داخلــي  وعــدم الشــعور باالمــان 

واالســتقرار  والــذي ينتــج  عنــه ســلوك عدوانــي 

النفســي  الدفــاع  اليــات  اســتخدام  خــال  مــن 

والســلوكيات  المشــاعر  اســقاط   ( الســقاط 
أ
كا

التســامي  ليــة 
أ
با او   ) االخريــن  علــى  الســلبية 

وهــي تحويــل النزعــات العدوانيــة الــى ســلوكيات 

االعاميــة  الخطابــات  مثــل   
ً
اجتماعيــا مقبولــة 

. النقديــة 

ـ لمـــاذا العــــــــــدوان البـــذيء ؟

باســتخدام  اللفظــي  العــدوان  ســاكولوجية  ان 

عــن  ناتجــة  االخريــن  اتجــاه  البذيئــة  االلفــاظ 

النفســية  واالليــات  الســابقة  العوامــل  تفاعــل 

فالطفــل  والمحيــط  البيئــة  مــع  المذكــورة 

يتعلــم  ممــا  اكـثــر  والتقليــد  باالقتــداء  يتعلــم 

العائليــة  فالبيئــة   ... والمواعــظ  بالمحاضــرات 

الســيئة  االخاقيــة  بالمواصفــات  تتســم  التــي 

مقبــول  عــادي  كســلوك  البــذاءة  واســتخدام 

فــي محيــط العائلــة يــؤدي الــى تعلــم الســلوك  
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اللغــوي البذيــئ ولمــا كان التعلــم فــي الصغــر 

الســلوك  هــذا  يتــرك  الحجــر  علــى  كالنقــش 

المكـتســب اثــار فــي طبيعــة الشــخصية فحتــى 

تطــورة  مراحــل  خــال  االنســان  اســتطاع  لــو 

كبــت هــذه الســلوكيات والتجــارب فــي الاوعــي 

واضطــراب  نفســي  صــراع  الــى  تعرضــة  فعنــد 

الــى  الســلوكيات  هــذه  تظهــر  فســوف  معيــن 

واضــح. بشــكل  الوعــي 

ـ لماذا الكـتابة المجهولة ؟

 ولاجابــة علــى هــذا الســؤال نعــود ايضــا الــى 

التربــوي  والجانــب  المبكــرة  الطفولــة  تجــارب 

للعائلــة والمدرســة والمحيــط والتــي تتســم فــي 

مــن  شــكل  ي 
أ
بــا الطفــل  بمنــع  الحــاالت  هــذه 

 عــن التعبيــر عــن 
ً
االشــكال ماديــاً  كان او نفســيا

ذاتــه وعمــا يجــول بخاطــرة مــن افــكار ومشــاعر 

يواجــه  عندمــا   ً وخاصــة  نفســية  وارهاصــات 

بالتهكــم واالســتهزاء او العقــاب البدنــي عندمــا 

يعبــر عمــا يجــول فــي خاطــره بصــدق وامانــة;  

ان نتيجــة هــذا االســلوب التربــوي تــؤدي الــى 

الســلوك  يبقــى  بينمــا  الظاهــري  الســلوك  منــع 

ان  علينــا  وهنــا  االفــكار  نفــس  يحمــل  العقلــي 

 ســلوكا عقليــا ويترجــم 
أ
نوضــح بــان الســلوك يبــدا

الــى ســلوك ظاهــري حركــي او لغــوي او عاطفــي 

. ان العوامــل اعــاه تــؤدي الــى  ضعــف الثقــة 

بالنفــس وضعــف االعتبــار الذاتــي و الخــوف مــن 

اظهــار الســلوك العقلــي فبالتالــي يبحــث الفــرد 

عــن ســلوك اليظهــر شــخصه.

العــدوان  ســايكولوجية  بيــن  التفاعــل  ان 

والتنشــئة  المبكــرة وتجــارب الطفولــة والنظــام 

العناصــر  وجــود  الــى  باالضافــة  التربــوي 

عاشــه  الــذي  االمنــي  كاالرهــاب  الخارجيــة 

العراقيــون خــال فتــرة النظــام المقبــور والتــي 

 . العلنــي  النقــد  اظهــار  مــن  الخــوف  عــززت 

العنكبوتيــة  الشــبكة  مواقــع  انتشــار  ان 

وامكانيــة اســتخدامها بشــكل شــخصي يضمــن 

التــي  التجــارب  الســرية  ســهلت تحويــل هــذه 

تركــت اثرهــا فــي شــخصية الكاتــب المتخــوف 

بهــا  االخريــن  ومخاطبــة  افــكارة  اظهــار  مــن 

بشــكل واضــح وعلنــي الــى كاتــب ســري يخشــى 

الحقيقيــة. شــخصيته  اظهــار 

ـ ترى هل تستمر هذه الظاهرة ؟

مايكـفينــا  الغــراء  االســامية  شــرعيتنا  فــي  ان 

المعتمــدة  فالتربيــة  الوقائيــة  االســاليب  مــن 

علــى تعزيــز ثقــة االنســان بدينــة ونفســة وتنشــئة 

واحتــرام  والــود  المحبــة  اســس  علــى  الطفــل 

االخريــن كـفيلــة بــان تكــون احــد اكبــر عوامــل 

العائليــة  الســلوك.والتوعية  هــذا  مــن  الوقايــة 

بحســن اختيــار االلفــاظ والســلوكيات االيجابيــة 

كالبــذاءة  المذمومــة  الصفــات  عــن  واالبتعــاد 

ولنــا فــي الحديــث الشــريف منهــاج عمــل ) ان 

البــذيء( الفاحــش  ليبغــض  هللا 

تجــاه 
أ
كمــا ان تطــور النظــام التربــوي المدرســي با

الطفــل  وتنشــئة  النفســي  بالجانــب  االهتمــام 
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تنشــئه نفســية ســلوكية  ســوية تشــجع الطفــل 

ومشــاعرة  ذاتــه  عــن  التعبيــر  علــى  والحــدث 

وتنشــئتها  وتهذيبهــا  النفســية  وارهاصاتــه 

احتــرام  تجــاه 
أ
با  ً صحيحــا  توجيهــا  وتوجيههــا 

. ان تطــور  الــذات واحتــرام االخريــن وارائهــم 

الوعــي  وزيــادة  الشــخصية  الحريــة  مفهــوم 

االخريــن  حريــة  احتــرام  باتجــاه  الجماهيــري  

وارائهــم وتطــور النظــام الديمقراطــي الــذي يتيــح 

وطرحــه  وضــوح  بــكل  يــه 
أ
را ابــداء  للمواطــن 

تهديــد  او  الدولــة  ســلطة  مــن  خــوف  بــدون 

االخريــن.

 ان اهمــال وعــدم احتــرام الكـتــاب المجهوليــن 

يــؤدي  بهــا  واالهتمــام  مقالتهــم  تــداول  وعــدم 

الــى عــدم تعزيــز ســلوك الكـتابــة المجهولــة لــدى 

الســلوك  اندثــار هــذا  الكـتــاب وبالتالــي  هــؤالء 

علــى  اليحصــل  الــذي  الكاتــب  لــدى  تدريجيــا 

مقاالتــه  انتشــار  مــدى  خــال  مــن  متعتــه 

مكـفــول  الســلوك  هــذا  اندثــار  ان  واخيــرا 

بتفاعــل العوامــل اعــاه جميعــا وعلينــا توفيــر 

بتحويــل  لنســهم  االمينــة  االعاميــة  البيئــة 

هــؤالء الكـتــاب تدريجيــا الــى كـتــاب معلوميــن 

يســتخدمون االســاليب المقبولــة اجتماعيــا فــي 

الكـتابــة.

مفهوم المسؤولية الجزائية لجريمة الرشوة

ل مريان
آ
د. عبد الكريم محمد علوان ا

ممــا الشــك فيــه ان جريمــة مثــل جريمة الرشــوة 

رجــال  قبــل  مــن  وكبيــر  بالــغ  باهتمــام  تحظــى 

وضــع  اجــل  مــن  واالجتمــاع  والديــن  العلــم 

هــذا  لمعالجــة  والحقيقيــة  الواضحــة  الحلــول 

المــرض الــذي نهانــا هللا ســبحانه وتعالــى عنــه 

فــي كـتابــه الكريــم كمــا جــاء فــي ســورة البقــرة 

 ِبَهــا 
ْ
ــوا

ُ
َباِطــِل َوُتْدل

ْ
ُكــم َبْيَنُكــم ِبال

َ
ْمَوال  اأ

ْ
ــوا

ُ
ُكل

أ
 َتا

َ
}َوال

ــاِس  ْمــَواِل النَّ ــْن اأ ّمِ  َفِريًقــا 
ْ
ــوا

ُ
ُكل

أ
َتا اِم لِ ُحــكَّ

ْ
ــى ال

َ
ِإل

ُمــوَن{ )1(، وعــن ثوبان)رضــي 
َ
ــْم َتْعل نُت ــِم َواأ

ْ
ِباإِلث

ن رســول هللا )صلــى هللا عليــه والــه 
أ
هللا عنــه( ا

والمرتشــي  الراشــي  هللا  :)لعــن  قــال  وســلم( 

نهــا حظيــت باالهتمــام عبــر 
أ
والرائــش()2(، كمــا ا

العصــور وقبــل االف الســنين مــن قبــل الحــكام 

والملــوك والتشــريعات المختلفــة ســواء كانــت 

و الغــرب كمــا نســميه 
أ
فــي بــاد وادي الرافديــن ا

 
ً
ضــررا التلحــق  جريمــة  كونهــا  غيرهــا  و 

أ
ا اليــوم 

وتلحــق  تنخــر  وانمــا  فحســب  يمارســها  بمــن 

هاكهــا  الــى  وتــؤدي  المجتمعــات  فــي   
ً
اضــرارا

وتدميرهــا مــن خــال بــث واشــاعة االخاقيــات 

والســلوكيات المنحرفــة التــي ماتلبــث ان تصبــح 

 . 
ً
 يمارســه االفــراد علنــا

ً
 طبيعيــا

ً
ســلوكا

فــي  باالهميــة  الجريمــة  هــذه  حظيــت  كذلــك 

القوانيــن  وفــي  وفقهائهــا  االســامية  الشــريعة 

الوضعيــة ومشــرعيها كــون تــرك هــذه الجريمــة 

الــى  يــؤدي  قانونيــة  مســاءلة  دون  ومرتكبيهــا 

افســاد المجتمعــات مــع مالهــذه الجريمــة مــن 

محرمــات شــرعية ، وان معاقبــة مرتكبــي هــذه 

العامــة  للمصلحــة  حمايــة  هــو  انمــا  الجرائــم 

هــذه  مثــل  ارتــكاب  يرومــون  للذيــن  ورادع 
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الجرائــم والنــزول عنــد رغبــة الســلطة القضائيــة 

االفــراد  لحقــوق  الحاميــة  هــي  بدورهــا  التــي 

. والمجتمــع 

 
ً
كبيــرا  

ً
خلــا يمثــل  الجرائــم  هــذه  ارتــكاب  ن 

أ
ا

االصلــي  الفاعــل  ان  علمنــا  مــا  اذا   
ً
خصوصــا

حكومــي  موظــف  هــو  انمــا  الجريمــة  هــذه  فــي 

صاحيــات  وفــق  مســميات  مــن  مايقابلــه  و 
أ
ا

ممنوحــة لــه, وقــد تــم وضــع الثقــة بــه لممارســته 

دوره فــي خدمــه االفــراد والمجتمــع ، وان هــذا 

هــي  انمــا  والصاحيــات  لــه  الممنــوح  الــدور 

تخفيــف  فــي  المنشــودة  االغــراض  لتحقيــق 

العــبء عــن الدولــة ، لكنــه يبتعــد عــن الهــدف 

الســامي وينجــر للكســب الحــرام )الكســب غيــر 

 عــرض الحائــط كل المبــادى 
ً
المشــروع( , ضاربــا

والقيــم الســامية واالمانــة المهنيــة التــي اوكلــت 

اليــه غيــر ابــه بمــا يترتــب عليــه فعلــه مــن نتائــج 

ومــن  مؤتمــن  نــه 
أ
ا المفــروض  بكــون  ســلبية ، 

ن يــؤدي االمانــة 
أ
الواجــب بــل ومــن الضــروري ا

والكمــال  التمــام  وجــه  علــى  اخــاص  بــكل 

التهــاون فيهــا  و 
أ
ا لتلــك االمانــة  ، وكل خيانــة 

 
ً
موجبــا يكــون  فعملــه  الرشــوة(  اخــذ  )يعنــي 

الن  عليــه  ثبوتهــا  بعــد  والعقــاب  للمســؤولية 

فــي  هــي  الرشــوة  تجريــم جريمــة  فــي  االســاس 

كــون الوظيفــة امانــة فــي عنــق الموظــف وكــون 

عنــد  الدولــة  مــن   
ً
اجــرا خــذ 

أ
يا الموظــف  ذلــك 

ــُه حــق المســاومة  قيامــه بتلــك االعمــال التخول

فــي اعمالهــا . 

ن 
أ
وقــد اكــد مقــرر قانــون العقوبــات الفرنســي ا

 ، ســلطته  بــاع  مــن  هــو  المرتشــي  الموظــف 

واضــاف ان الرشــوة عمــل بغيــض اذا استشــرى 
انحالــه.)3( الــى  ادى  متحضــر  مجتمــع  فــي 

عــدم  اخــر  منظــار  فــي  الرشــوة  تعنــي  كذلــك 

مــن  بكــون  االفــراد  بيــن  العدالــة  تحقيــق 

يســتطيع الدفــع تنجــز مصلحتــه علــى حســاب 

االخريــن الذيــن الحــول لهــم وال قــوة ، فيظلــم 

حــق.  علــى  انهــم  رغــم 

ن الرشــوة تتخطــى مقومــات العدالــة بحصــول 
أ
ا

الراشــي علــى ميــزات او خدمــات يعجــز االخــرون 

عــن دفعهــا وهــي كذلــك منــذ القدم ووضعت لها 

 
ً
 تحقيقــا

ً
 وحديثــا

ً
عقوبــات بالغــة الشــدة قديمــا

 للضــرر الــذي يصيــب 
ً
لمصلحــة االفــراد ومنعــا

الجماعــة والمجتمــع.)4(

فكانــت العقوبــة فــي جمهوريــة افاطــون , وفــي 

 االعــدام)5( ونــص عليهــا 
ً
العصــر اليونانــي مثــا

باالعــدام لمــن يقترفهــا مــن القضــاة فــي قانــون 

وبنــاء  الرومــان)6(  عنــد  عشــر  االثنــا  االلــواح 

جميــع  وحاربتهــا  االســام  حاربهــا  ذلــك  علــى 

كــد كـتــاب هللا عليهــا فــي 
أ
القوانيــن الوضعيــة وا

اكـثــر مــن ايــة كونــه جــاء مــن لــدن حكيــم خبيــر 

ِفــِه 
ْ
 ِمــْن َخل

َ
ــِه َوال َباِطــُل ِمــن َبْيــِن َيَدْي

ْ
ِتيــِه ال

أ
 َيا

َ
}ال

ــْن َحِكيــٍم َحِميــٍد{.)7(   ّمِ
ٌ

َتنِزيــل

ومــا ناحظــه اليــوم مــن احصائيــات مخيفــة عــن 

 مــن مصــادر رســميه 
ً
جريمــة الرشــوة خصوصــا

ولجنــة  النزاهــة  كهيئــة  واالخــرى  الفينــة  بيــن 
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النزاهــة البرلمانيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

ان  رغــم   , للقلــق  مثيــرة  الدوليــة  والمنظمــات 

بكــون   
ً
تمامــا احصاءهــا   

ً
حتمــا اليعنــي  هــذا 

الكـثيــر يقــع ويتــم دون اكـتشــاف مــن احد, وهي 

قــد تكــون بذلــك قــد شــكلت النســبة العاليــة 

زمــام  الســلطة  فيهــا  تفقــد  التــي  االوقــات  فــي 

خــذ 
أ
االمــور والســيطرة علــى االوضــاع ، كمــا تا

 
ً
تجاريــا  

ً
شــكا تتخــذ  حيــث  العكــس  الرشــوة 

 كمــا فــي الواليــات االمريكيــة المتحــدة 
ً
منظمــا

الــذي انغمــس بوليســه فــي ارتــكاب الرشــوة فــي 

احــوال كـثيــرة خاصــة فــي المــدن الكبــرى حيــث 

تنتشــر عصابــات المغامريــن التــي تقــدم الرشــوة 

كــي اليتــم القبــض عليهــا.)8( 

بكــون  الحــروف  علــى  النقــاط  وضــع  علينــا 

هــذه الجريمــة تدعــو االفــراد مضطريــن لشــراء 

الخدمــات المقدمــة اليهــم مــن الدولــة )المرافــق 

لهــا  الموجــودة بوجودهــا والتصــدي   ) العامــة 

ومحاصرتهــا. 

الجريمــة  لهــذه  التعــرض  فــي  رغبــت  كمــا 

تزايــد  بســبب  فــي مجتمعنــا  بالــذات  المشــينة 

الشــكوى مــن رواجهــا وعــدم اتخــاذ االجــراءات 

بســير  تضــر  انهــا  كمــا  منهــا,  للحــد  الكـفيلــة 

االداة الحكوميــة )الموظــف( وتضعــف النظــام 

الرشــوة  ظاهــرة  حجــم  ارتفــع  وقــد   ، االداري 

المجتمــع  والســيما  العربيــة  المجتمعــات  فــي 

االشــتراكية)9(,  التحــوالت  فتــرة  فــي  المصــري 

البغيــض. االحتــال  بعــد  العراقــي  والمجتمــع 

مــن  المفصــل  هــذا  فــي  الكـتابــة  اهميــة  تــي 
أ
وتا

تشــيع  التــي  الظاهــرة  لهــذه  التصــدي  خــال 

تضــع  هــي  كمــا   , العدالــة  وتغيــب  الرذيلــة 

النقــاط علــى الحــروف فــي ايضــاح ماخفــي منهــا 

للموظفيــن الحكومييــن وارشــادهم الــى طريــق 

يبعدهــم  الــذي  المســتقيم  والســراط  الحــق 

الدونيــة تجاههــم ،  الشــبهات والنظــرات  عــن 

الشــريعة  فــي  العادلــة  االحــكام  الــى  والرجــوع 

واالصــاح  العقوبــة  توجــب  التــي  االســامية 

 
ً
فــي ان واحــد ، كمــا ان االهميــة االكـثــر بحثــا

فــي الوقــوف علــى تدنــي الظــروف االقتصاديــة 

الرتــكاب  تدعــو  التــي  وغيرهــا  واالجتماعيــة 

الدعــوة  االهميــة  مــن  كمــا  الجرائــم  هــذه  مثــل 

  . واالداري  االقتصــادي  لاصــاح 

االجراميــة  الظاهــرة  ان  المعلــوم  مــن  ان  كمــا 

ي منــذ تكويــن 
أ
موجــودة مــع وجــود االنســان ا

دم 
أ
ا هللا  نبــي  والد 

أ
ا قصــة  ومــا  االول  الخليقــة 

)عليــه الســام( إال مصداقــا لذلــك القــول ، ومع 

تطورالحيــاة البشــرية وضعــت مضــادات لهــذه 

الظاهــرة تمثلــت بتشــريع عقوبــات خاصــة مــن 

اجــل القضــاء علــى الجريمــة تســمى فــي القانــون 

)الجــزاء( ، بــل وذهبــت تلــك االجــراءات ابعــد 

مــن ذلــك حينمــا طبقــت كعقوبــة لتجــاوز بعــض 

االعــراف والتقاليــد المرســومة فــي المجتمعــات 

التــي تعتبــر تطبيــق تلــك الممارســات ديمومــة 

المجتمعــات  فــي   
ً
خصوصــا وجودهــا  اســتمرار 

القبليــة والعشــائرية . 
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التــي  المدنيــة  المؤسســة  تظهــر  ان  وقبــل 
خــذت علــى عاتقهــا بنــاء الدولــة وفــق المنظــور 

أ
ا

قبــل  مــن  تقــاد  المجتمعــات  كانــت  الحديــث 

رجــال الديــن والكهنــة ، وتطبــق القانــون مــن 

ن المصــدر الرئيــس لــه هــو االلــه 
أ
قبلهــم باعتبــار ا

 حتى 
ً
 فشــيائ

ً
، ثــم مــا انفكــت تنفصــل عنــه شــيائ

فــق النظــرة االنســانية واضحــة بجــاء 
أ
صبحــت ا

أ
ا

مــن خــال تدويــن كل مايقــع فــي ايديهــم مــن 

مبــادىء وقواعــد واعــراف لتطبــق علــى الجميــع 

دون اســتثناء . 

الجزائيــة  المســؤولية  تجــاه  كانــت  النظــرة  ن 
أ
ا

المــادي  والفعــل  المنظــور  وفــق  تتجســد 

كانــت  القديمــة  العصــور  ففــي   ، المرتكــب 

 
ً
مرتبطــة بالمفهــوم الدينــي وان الجريمــة رجســا

مــن عمــل الشــيطان ومرتكبهــا يســتحق العقــاب 

 للقضــاء علــى االفعال 
ً
 رادعــا

ً
 الهيــا

ً
باعتبــاره عقابــا

الســياق  هــذا  ففــي   ، المجتمــع  فــي  الشــريرة 

تترتــب علــى االفعــال الماديــة التــي يســببها غيــر 

ثيــر النظــرة 
أ
االنســان كالحيــوان وذلــك بفعــل تا

الماديــة البدائيــة للفعــل المرتكــب ،  فالحجــارة 

التــي تســقط علــى انســان وتســبب قتلــه يرمــى 

يقتــل  الــذي  والشــخص  الحــدود,  خــارج  بهــا 

الفعــل  ارتكبــت  التــي  االثمــة  يــده  ن 
أ
فــا نفســه 

 عــن جســده.)10( 
ً
تفصــل عنــه وتدفــن بعيــدا

الجزائيــة  المســؤولية  قاعــدة  ســاس 
أ
ا وعلــى 

تشــريعاتها  القوانيــن  بنيــت  المــادي  والفعــل 

كـقانــون حمورابــي وقوانيــن المصرييــن القدمــاء 

تطــال  العقوبــة  وكانــت  والرومــان  والجرمــان 

مرتكبهــا دون التمعــن فــي تحديــد إرادتــه وقــد 

تشــمل العقوبــة الجانــي وجماعتــه التــي ينتمــي 

اليهــا ، النــه جــزء منهــا ، وقــد ترتــب علــى ذلــك 

تقريــر العقــاب المناســب بحــق الجماعــة ككل 

وقــد  عنــه جماعتــه  تخلــت  إذا  الفــرد  بحــق  و 
أ
ا

طبقــت هــذه المســؤولية عنــد قدمــاء الصينييــن 

والرومــان.)11(   واليونــان 

ن المســؤولية الجزائيــة تقــع علــى االنســان 
أ
وبمــا ا

ل 
أ
واليســا  ، الفعالــه  المميــز  العاقــل  البالــغ 

خــر 
أ
الفــرد عــن جريمــة ارتكبــت مــن شــخص ا

وان المســؤولية يتحملهــا الجانــي وحــده ، فقــد 

ــه تعالــى  يــات كـثيــرة بهــذا المعنــى كـقول
أ
وردت ا

َمــا َيْهَتــدي ِلَنْفِســِه َوَمــن َضــلَّ  ــِن اْهَتــَدى َفِإنَّ }مَّ

ْخــَرى َوَمــا   َتــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأ
َ
ْيَهــا َوال

َ
َمــا َيِضــلُّ َعل َفِإنَّ

 
ْ

 {)12(« ،}ُقــل
ً
ــى َنْبَعــَث َرُســوال يــَن َحتَّ بِ ِ

ّ
ــا ُمَعذ ُكنَّ

 
َ
َوال َشــْيٍء  ُكّلِ  َربُّ  َوُهــَو  ــا  َربًّ ْبِغــي  اأ للّاِ  َغْيــَر  اأ

 َتــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر 
َ
ْيَهــا َوال

َ
 َعل

َّ
ال ِســُب ُكلُّ َنْفــٍس إِ

ْ
َتك

ِبَمــا  ُئُكــم  َفُيَنّبِ ْرِجُعُكــْم  مَّ ُكــم  َرّبِ ــى 
َ
ِإل ــمَّ 

ُ
ث ْخــَرى  اأ

َصاِلًحــا  َعِمــَل  َتْخَتِلُفوَن{)13(،}َمــْن  ِفيــِه  ُكنُتــْم 

ٍم 
َّ

ــا
َ
ِبظ ــَك  َربُّ َوَمــا  ْيَهــا 

َ
َفَعل َســاء  اأ َوَمــْن  َفِلَنْفِســِه 

َعِبيــِد{)14(، وال يختلــف القانــون مــع الشــريعة 
ْ
ل ِ
ّ
ل

فــي حقيقــة المســؤولية الجزائيــة حيــث تقابلهــا 

االنســان  ضمــان  وهــي  المدنيــة  المســؤولية 

صــاب الغيــر مــن جهتــه 
أ
تعويــض الضــرر الــذي ا

 
ً
، وقانــون هــي حالــة الشــخص الملتــزم قانونــا

بفعلــه  للغيــر  ســببه  الــذي  الضــرر  بتعويــض 
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الخاطــىء)15(, وفــق النصــوص التــي تجــرم ذلــك 

الفعــل.

ن الغايــة مــن الجــزاء هــي لتحقيــق مصلحــة 
أ
    ا

وان   ،  
ً
زجــرا و 

أ
ا  

ً
ردعــا كان  ســواء  اجتماعيــة 

ل مســؤولية مدنيــة ســواء 
أ
محــدث الضــرر يســا

هــو  ساســها 
أ
ا الن   , ال  ام   

ً
موجــودا  

أ
الخطــا كان 

فقــط.)16( الضــرر 

االنســان   
ً
جنائيــا ل 

أ
اليســا القــول  نافلــة  فمــن 

مــن  و 
أ
ا والمجنــون  الصغيــر  لــادراك  الفاقــد 

 
ً
و تعاطــى مخــدرا

أ
كان فــي نــوم او فــي غيبوبــة ا

فــي  الظاهــري  يقــول  وكمــا  ذلــك  غيــر  و 
أ
ا

صــاب 
أ
ا فيمــا  مجنــون  علــى  المحلى)17()القــود 

فــي  صــاب 
أ
ا فــي جنــون وال علــى ســكران فيمــا 

لــه مــن عقلــه والعلــى مــن لــم  ســكره المخــرج 

يبلــغ والعلــى احــد مــن هــؤالء ديــة والضمــان ( .

فــي  الحــدث  عليــه  يطلــق  االدراك  ناقــص  ن 
أ
ا

فــي  والصبــي  الحديــث  القانونــي  االصطــاح 

فــي  ورد  فقــد   ، االســامي  الفقــه  اصطــاح 

مــه 
أ
االشــباه والنظائــر) الولــد مــادام فــي بطــن ا

 ،  فــاذا 
ً
فهــو جنيــن ، فــاذا ولدتــه ســمي صبيــا

 الــى ســبع ســنين ، ثــم يصيــر 
ً
فطــم ســمي غامــا

 الــى خمــس 
ً
 الــى عشــر ثــم يصيــر حــزورا

ً
يافعــا

عشــرة ســنة ، والفقهــاء يطلقــون الصبــي علــى 
يبلــغ.)18( لــم  مــن 

 وقــد نصــت المــادة /27 مــن قانــون العقوبــات 

البغــدادي الملغــى)19( علــى انــه )اذ زادت ســن 

خمــس  عــن  وقــل  ســنين  ســبع  عــن  المجــرم 

عقوبتهــا  جنايــة  وارتكــب  كاملــة  ســنه  عشــرة 

تبــدل  المؤبــدة  الشــاقة  االشــغال  و 
أ
ا االعــدام 

هــذه العقوبــة بعقوبــة الحبــس مــدة التزيــد عــن 

الجريمــة  عقوبــة  كانــت  فــاذا  ســنين،  عشــر 

التــي ارتكبهــا االشــغال الشــاقة المؤقتــة تبــدل 

العقوبــة الحبــس مــدة التزيــد عــن ثلــث الحــد 

 .)
ً
قانونــا الجريمــة  لتلــك  االقصــى 

فــاالدراك الكامــل هــو معرفــة االنســان بالعالــم 

الحســية)20(  التنبيهــات  طريــق  عــن  الخارجــي 

االنســان  عنــد  لــادراك  الكامــل  الســن  ان    ،

فــي الشــريعة االســامية هــو اكمــال الخامســة 

عشــرة مــن العمــر، ولكــن ذهبــت الحنفيــة الــى 

اليتــم  الرشــد  ســن  وبلــوغ  االدراك  اكمــال  ان 

اال بعــد اكمــال الثامنــة عشــرة مــن العمــر، وقــد 

العقوبــات  قانــون  فــي  العراقــي  المشــرع  اخــذ 

تنــص  التــي  منــه  المــادة /66  فــي  ي 
أ
الــرا بهــذا 

 مــن كان وقــت ارتــكاب 
ً
علــى انه)يعتبــر حدثــا

الجريمــة قــد اتــم الســابعة مــن عمــره ولــم يتــم 

الثامنــة عشــرة(، وقانــون االحــداث فــي المــادة 
الخامســة منــه وقانــون االحــوال الشــخصية.)21(

هــذا  التشــريعات  مــن  كـثيــر  ســلكت  وقــد 

الســلوك ورفــع ســن الحــدث الــى ثمانــي عشــرة 

باريــس  دراســات  حلقــة  وصيــة  فــي  كمــا  ســنة 

عــام 1949، وحلقــة دراســات الشــرق االوســط 

المنعقــدة فــي القاهــرة عــام 1953،  وكمــا جــاء 

ن هــذه التوصيــات 
أ
فــي تقريــر االمــم المتحــدة فــا

ن معاييــر البالغييــن فــي التفكيــر 
أ
تســتند الــى ا
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وفــي الســلوك اليدركهــا الحــدث قبــل بلوغه ســن 

ن كامــل االدراك 
أ
فــا الثامنــة عشــر)22(، وعليــه 

هــو كل مــن اكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره اذا 

لــم يكــن هنــاك مانــع مــن موانــع االهليــة كالعتــه 

اوالجنــون. 

لتحقــق المســؤولية الجنائيــة يجــب توفــر الركــن 

ي القصــد الجنائــي وان يحــدد 
أ
المعنــوي فيهــا ا

 بنظــر االعتبــار 
ً
خــذا

أ
 ، ا

ً
الفعــل االجرامــي مقدمــا

 الشــرعية الــذي اقرتــه الشــريعة الســمحاء 
أ
مبــدا

، وان اقامــة الدعــوى وتحريكهــا فــي المســؤولية 

الجزائيــة عامــة ، وهــي حــق مــن حقــوق االفــراد 

وتنقضــي  الجانــي  ضــد  اال  الدعــوى  والتحــرك 

بوفاتــه ، وان الغايــة مــن الجــزاء الجنائــي هــي 

كانــت  ســواء  االجتماعيــة  المصلحــة  لتحقيــق 
 وال حاجــة لوجــود عنصــر الضــرر 

ً
و زجــرا

أ
 ا

ً
ردعــا

الجــزاء  ويتنــوع   ، الجنائيــة  المســؤولية  فــي 

يعتــد  وال  الجريمــة  وشــكل  طبيعــة  بتنــوع 

 )23(.
أ
بالخطــا

ن هنــاك مجموعــة مــن المراحــل تســبق 
أ
كمــا ا

تحمــل المســؤولية الجنائيــة وارتــكاب الجريمــة 

وهــي االســتعداد النفســي والتفكيــر والعــزم علــى 

التحضيــرات  ي 
أ
ا  ، لهــا  التهيئــة  ثــم  ارتكابهــا 

الماديــة للجريمــة كمــا فــي نــص المــادة /30 مــن 

 
ً
قانــون العقوبــات العراقــي)24( ثــم التنفيــذ اخيــرا

 ان يكــون ذلــك النشــاط 
ً
، ومــن الممكــن جــدا

وبعــد كافــة التحضيــرات مجــرد محاولــة فاشــلة 

العقوبــات  قانــون  عرفــه  كمــا  ناقــص  فعــل  و 
أ
ا

العراقــي فــي المــادة /30 الســالفة الذكــر ، وال 

وجــود لنظريــة الشــروع فــي الشــريعة االســامية 

تعتبــره  القانــون  فــي   
ً
شــروعا مايســمى  وان 

الشــريعة معصيــة وجريمــة قائمــة بذاتهــا مــادام 

خــاص  اوحــق  عــام  حــق  علــى  اعتــداء  هنــاك 

عقوبــة  مــن  اخــف  وهــي  تعزيريــة  وعقوبتهــا 

الجريمــة التامــة وتختلــف باختــاف المراحــل 

الجريمــة  اكمــال  نحــو  الجانــي  يقطعهــا  التــي 

التامــة وان عــدم تطــرق فقهــاء المســلمين لهــذه 

بالنســبة   
ً
تقصيــرا و 

أ
ا  

ً
نقصــا اليعتبــر  النظريــة 

اليهــم بــل اختيارهــم لطريقــة التقســيم الــى تامــة 

يــدل علــى منتهــى دقتهــم الن رجــال  وناقصــة 

ن يضعــوا 
أ
ا يســتطيعوا  لــم  االن  لحــد  القانــون 

الجريمــة  عــن  الشــروع  لتمييــز   
ً
دقيقــا  

ً
معيــارا

التامــة.)25(

المعنــوي  الشــخص  يتحمــل  ان  اليمكــن  كمــا 

وان   , ادراكــه  لعــدم  الجنائيــة  المســاءلة 

المســؤولية  محــل  هــو  الطبيعــي  الشــخص 

الجنائيــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي كمــا هــو 
)26(.

ً
داخليــا الســائد 

ذن الســلوك االجرامي واالدراك هو من اســس 
أ
ا

االختيــار  لحريــة  اضافــة  الجزائيــة  المســؤولية 

الجزائيــة  المســؤولية  تنتفــي  بانتفائهــا  التــي 

نظــر  فــي  االختيــار  وحريــة   ، كان  ســبب  الي 

انصارهــا ســندها موجــود فــي ضميــر كل انســان 

المفاضلــة  علــى  بمقدرتــه  يشــعر  حيــن  عــادي 

بتحــرره  ويشــعر   ، المختلفــة  البواعــث  بيــن 
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مــن ســيطرة العوامــل التــي تلجئــه الــى ســلوك 

معيــن.)27( 

     وقــد تطــورت النظــرة الــى الجريمــة بتقــدم 

االرادة  دور  فــكان  القانونــي  والبحــث  العلــم 

ثــم  المجــرم  مــن  المرتكــب   
أ
الخطــا وحــدود 

و 
أ
ا دبيــة 

أ
ا كانــت  ســواء  الجزائيــة  المســؤولية 

لــدى  واالرادة  االختيــار  حريــة  فــي  اخاقيــة 

و النفســي 
أ
االنســان ، وظهر العنصر الشــخصي ا

فــي الفعــل  فــي الجريمــة بعــد اشــتراك االرادة 

الخارجــي وبهــذا االشــتراك تحقــق نصــر عظيــم 
االنســانية.)28( للحضــارة 

االجتماعيــة  المســؤولية  تكــون  ن 
أ
ا تقــرر  ثــم 

الحتمــي  و 
أ
ا الجبــري  االســاس  علــى  المبنيــة 

بتقديــر ان الجريمــة نتــاج عامــل طبيعــي وبيئــي 

وتكويني وان الشخص مجبر الرتكاب الجريمة 

وســميت   
ً
حتمــا اليهــا  ويقــاد  ارادتــه  وخــارج 

هــذه  بالغــت  وقــد   ، الوضعيــة  بالمدرســة 

المدرســة فــي تقريــر شــخصية المجــرم وارســت 

المســؤولية علــى اســاس الخطــورة واهملــت قــدر 

 فــي الفعــل االجرامــي)29(، وفــي الشــريعة 
أ
الخطــا

االســامية اتفقــت اراء فقهــاء الشــريعة بموجــب 

نصــوص الشــريعة نفســها علــى ان الجرائــم مــن 

او  بحــد  عنهــا  الشــرعية زجــر هللا  المحظــورات 
تعزيــر.)30( و 

أ
ا قصــاص 

   وفــي الوقــت الحاضــر وفــي القوانيــن الحديثــة 

علــى  االعتمــاد  يكــون  المقــارن  الفقــه  وفــي 

فــي  النفســي  والعنصــر  الشــخصية  المســؤولية 

الجريمــة ، وباختصــار ان المســؤولية الجزائيــة 

 بمعناه 
أ
تقــوم علــى المســؤولية االدبيــة ، فالخطا

المســؤولية)31(،  لتلــك  االســاس  هــو  الواســع 

كمــا ان المســؤولية الجزائيــة التقــوم إال بوجــود 

ي تتكــون مــن الفعــل 
أ
ركــن معنــوي او ادبــي ، ا

 واالرادة 
ً

المــادي)32( الــذي يمنعــه القانــون اوال

الطبيعــي  غيــر  الســلوك  توجــه  التــي  االثمــة 

 ، وهــذان العنصــران الغنــى 
ً
مــع القانــون ثانيــا

عنهمــا للعقــاب )33(وتنتفــي المســؤولية الجزائيــة 

اذا انتفــت قــدرة االدراك واالرادة عنــد الفاعــل 

او احدهمــا)34( ، حيــث ان مفهــوم القــدرة هــو 

للفــرد  يمكــن  بموجبــه  الــذي  المســتوى  ذلــك 

ويمتنــع 
أ
ن يقــوم بعمــل ا

أ
ان يميــز ويختــار بيــن ا

عنــه. 

نفســه  علــى  ســيطرته  فهــي  االرادة  مفهــوم  مــا 
أ
ا

ترمــي  ان  يمكــن  افــكار  وراء  انســياقه  وعــدم 

فعــل  الرتــكاب  او  الجريمــة  ســاحة  فــي  بــه 

الكريــم  ن 
أ
القــرا نــص  وقــد  للقانــون  مخالــف 

بهــذا الخصــوص علــى نصــوص كـثيــرة منهــا علــى 

: تعالــى  كـقولــه  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل 

ْبَتِليــِه  ْمَشــاٍج نَّ َفــٍة اأ
ْ
ط نَســاَن ِمــن نُّ ِ

ْ
ْقَنــا اإل

َ
ــا َخل }ِإنَّ

ــِبيَل  ــا َهَدْيَنــاُه السَّ َنــاُه َســِميًعا َبِصيــًرا ، ِإنَّ
ْ
َفَجَعل

اَها،  ــا كـَُفــوًرا{)35(  }َوَنْفــٍس َوَمــا َســوَّ ــا َشــاِكًرا َوِإمَّ ِإمَّ

اَهــا،  كَّ ــَح َمــن زَ
َ
ل
ْ
ف َهَمَهــا ُفُجوَرَهــا َوَتْقَواَهــا، َقــْد اأ

ْ
ل
أ
َفا

ــاَها{.)36(  َوَقــْد َخــاَب َمــن َدسَّ

تكــون  ن 
أ
ا يجــب  الجزائيــة  المســؤولية  فلقيــام 

هنــاك ارادة حــرة وهــذه الحقيقــة هــي الوســط 
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ن 
أ
ا يعتبــر  الــذي  التقليــدي  المذهــب  بيــن 

االنســان يتمتــع بشــكل مطلــق بحريــة االختيــار 

الشــر،  مــن  الخيــر  ادراك  فــي  حــرة  وبــارادة 

وبيــن المذهــب الوضعــي الــذي يجــرد االنســان 

تصرفــات  مــن  بــه  يقــوم  فيمــا  حريــة  كل  مــن 

الحتميــة)37(،  او  الجبريــة  لظاهــرة  ويخضعهــا 

هــذا  ومجــال  حــدود  القانــون  قواعــد  وتحــدد 

 لتحمــل 
ً
القــدر مــن المســؤولية وتعتبــره كافيــا

المســؤولية الجزائيــة علــى اساســه وعــدم قيــام 

التمييــز  انعــدام  الــى  ترجــع  المســؤولية  تلــك 

لــدى الجانــي او انعــدام حريتــه فــي االختيــار.)38( 

اذن بحكــم طبيعــة عمــل االنســان فهــو يمــارس 

دوره فــي مختلــف نواحــي الحيــاة ونتيجــة لهــذا 

 قــد تكــون هنــاك اضرار 
ً
العمــل وممارســته يوميــا

معينــة ســواء كانــت باالمتنــاع عــن فعــل يوجبــه 

القانــون  يتدخــل  وبذلــك   ، غيــره  او  القانــون 

 المرتكــب ، 
أ
هنــا لترتيــب الجــزاء وفــق الخطــا

وتختلــف  بالمســؤولية  مانســميه  هــو  والجــزاء 

فهنــاك    ، المســؤولية  هــذه  وصــور  احــوال 

القانــون  ينظمهــا  التــي  المدنيــة  المســؤلية 

ينظمهــا  التــي  الجنائيــة  والمســؤولية  المدنــي 

العقوبــات. قانــون 

ـ الهوامش:
1ـ سورة البقرة ، االية 188 . 

2ـ المتقــي الهنــدي ،علــي بــن حســام الديــن )ت 975 هـــ ( 

، كنــز العمــال فــي ســنن االقــوال واالفعــال ، طبعــة حيــدر 

ايــاد ، ج6 )الهنــد ، د.ت( ، ص57 ؛ الشــوكاني االمــام 

محمــد بــن علــي محمــد )ت.1250 هـــ( ؛ نيــل االوطار شــرح 

منتفــى االخبــار ، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي ، ط3 ، 

ج8 , )مصــر ,1380 هـــ( ، ص267.

شــرح  فــي  محاضــرات   ، )الدكـتــور(  احســان   ، زهــدي  3ـ 

قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، ســنة 1930، ص3 

فــي  الرشــوة  جرائــم  خفاجــي،  رفعــت  احمــد  الدكـتــور  ؛ 

التشــريع المصــري والقانــون المقــارن، منشــورات مكـتبــه 

 . ص2   ،)1957 )مصــر،  ط1  النهضــة، 

4ـ الشرفي ، علي حسن )الدكـتور( ، شرح االحكام العامة 

للتشــريع العقابــي اليمنــي، النظريــة العامــة للجريمــة، دار 

المنــار، )القاهــرة ، 1993( ، ص2.

الفقــه  فــي  الرشــوة   ، )الدكـتــور(  حســين   ، مدكــور  5ـ 

 بالقانــون ، دار النهضــة العربيــة ، ط1 ، 
ً
االســامي مقارنــا

ص157.   ،  )1984  ، )القاهــرة 

واســتغال  الرشــوة  جرائــم   ، حســن  اللــواء   ، االلفــي  6ـ 

النفــوذ واســاليب مكافحتهــا ، مجلــة االمــن العــام ، المجلــة 

العربيــة لعلــوم الشــرطة ، القاهــرة ، العــدد 116 ، الســنة 

29، 1987 ، ص33 . 

7ـ سورة ، فصلت ، االية 42 . 

8ـ ســرور ، احمــد فتحــي )الدكـتــور( ، الوســيط فــي قانــون 

العقوبــات، القســم الخــاص، ص 117. 

9ـ ليلــة ، رزق ســند ابراهيــم )الدكـتــور( ، قــراءات فــي علــم 

النفــس الجنائــي ، دار النهضــة العربيــة ،)بيــروت ، 1990 

(، ص245 . 

 J.W. Turner : Kenny›s outlines of criminal 10ـ

 7.p , 1962 law London

العامــة  النظريــة   ، )الدكـتــور(  مصطفــى   ، العوجــي  11ـ 
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 ،)1973  ، بيــروت   ( اللبنانــي،  القانــون  فــي  للجريمــة 

   .33 ص

12ـ سورة االسراء ، االية 15 . 

13ـ  سورة االنعام ، االية 164 . 

14ـ  سورة فصلت ، االية 46 . 

15ـ  الهمشــري ، محمــود عثمــان )الدكـتــور( ، المســؤولية 

الجنائيــة عــن فعــل الغيــر، ص27 . 

16ـ الزلمــي ، مصطفــى ابراهيــم )الدكـتــور( ، المســؤولية 

الجنائيــة فــي الشــريعة االســامية ، جامعــة بغــداد، ) بغــد 

د ,1982 (، ص13 . 

ســعيد  بــن  احمــد  بــن  علــي  محمــد  ابــو   ، حــزم  ابــن  17ـ 

االندلســي )ت 456هـــ( ، المحلــى ، دارالطباعــة المنيريــة , 

 . ص344   ، )مصر،1351هـــ(  ج10, 

18ـ  الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن ابــي بكــر 

)ت ،911هـــ(، االشــباه والنظائــر، تحقيــق محمــد مطيــع 

حافظ ، طبع دار الفكر ، )دمشــق ،2005(، ص240 .  

صــدر قائــد 
أ
19ـ عنــد دخــول االنكليــز للعــراق كمحتليــن ا

قــوات االحتــال فــي 21 تشــرين الثانــي /1918القانــون 

اعــاه وطبــق فــي انحــاء العــراق كافــة فــي 1 / ك2/ 1919. 

20ـ رضــا، حســن توفيــق )الدكـتــور(، اهليــة العقوبــة فــي 

المقــارن، ص87.  الشــريعة االســامية والقانــون 

21ـ حــدد قانــون االحــوال الشــخصية فــي المــادة الســابعة 

منــه ســن اهليــة الــزواج باكمــال الثامنــة عشــر مــن العمــر. 

22ـ ابــو الخيــر ، طــه ومنيــر العصــرة ، انحــراف االحــداث 

فــي التشــريع العربــي والمقــارن ، ص52 . 

23ـ الزلمي ، المصدر السابق ، ص 10 - 11 . 

24ـ نصــت المــادة/30 مــن قانــون العقوبــات العراقــي 111 

العــزم علــى ارتــكاب   مجــرد 
ً
لســنة 1969 )ال يعــد شــروعا

الجريمــة واالعمــال التحضيريــة مالــم ينــص القانــون علــى 

خــاف ذلــك(. 

25ـ  الزلمي ، المصدر السابق ، ص 46-45 . 

26ـ الفــار، عبــد الواحــد محمــد يوســف )الدكـتــور( ، اســرى 

الحــرب دراســة فقهيــة وتطبيقيــة فــي نطــاق القانــون الدولــي 

العــام والشــريعة االســامية ، طبعــة 1975 ، ص270 

ومابعدهــا . 

27ـ القللــي ، محمــد مصطفــى )الدكـتــور( ، فــي المســؤولية  

الدكـتــور محمــود  ؛   الجنائيــة ،)القاهــرة،1945(, ص5 

العقوبــات  قانــون  شــرح  فــي  الموجــز   ، حســني  نجيــب 

القســم العــام ، ط3 ، )القاهــرة ، 1973( ، ص  400 

القانــون  العامــة  االســس  الجنــزوري ،  ســمير  الدكـتــور  ؛  

  . ص482   ، العقوبــات 

28ـ حســني ، محمــود نجيــب )الدكـتــور( ، القصــد الجنائــي 

، ص1- 2 .     

29ـ حســني ، محمــود نجيــب )الدكـتــور( ، شــرح قانــون 

فقــره   ،)1962  ، العام،)القاهــرة  القســم   ، العقوبــات 

العوجــي،  مصطفــى  دكـتــور  ومابعدهــا؛   ص22   ،22

النظريــة العامــة للجريمــة فــي القانــون اللبنانــي، ) بيــروت 

بعدهــا.  ومــا  ص75   ،  )1973  ،

30ـ المــاوردي ، ابــو الحســن علــي بــن محمــد بــن جيــب 

الســلطانية  االحــكام   ، 450هـــ(  )ت  البغــدادي  البصــري 

ط2،   ، الحلبــي  البابــي  مطبعــة   ، الدينيــة  والواليــات  

 . ص219   ،  )1966  ، )القاهــرة 

العقوبــات  قانــون  )الدكـتــور(،  محمــد  جعفر،علــي  31ـ 

والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة   ، الخــاص 

 . ص7   ، والتوزيــع 

العراقــي  العقوبــات  قانــون  مــن  المــادة /28  نصــت  32ـ  
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الرقم 111 لسنة 1969 على ان ) الركن المادي للجريمة 

رتــكاب فعــل جرمــه القانــون او االمتنــاع 
أ
ســلوك اجرامــي با

عــن فعــل امــر بــه القانــون(.

33ـ عبيــد ، رؤوف )الدكـتــور( ، مبــادى القســم العــام مــن 

التشــريع العقابــي ،) القاهــرة، 1966(، ص220. 

34ـ جعفــر ، علــي محمــد )الدكـتــور( ، المصــدر الســابق ، 

ص8 . 

35ـ سورة االنسان ، االية  2 , 3 . 

36ـ سورة الشمس ، االيات 7 ، 8 ، 9 ، 10 .  

مــن  بقــدر  يتمتــع  االعتياديــة  الظــروف  فــي  االنســان  37ـ  

فــي توجيــه ارادتــه لعمــل معيــن او  فــي االختيــار  الحريــة 

 . عنــه  االمتنــاع 

38ـ  القللي ، المصدر السابق ، ص245 . 
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في اإلرهاب الّلغوي

د. أحمد جواد العتابي
تدريسي في كلية التربية / الجامعة المستنصرية
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يقصــد باالرهــاب اللغــوي ، مــا يفــرض للغــة مــن 
جــور وحيــف فــي بيئــة معينــة ســواء كان الجــور 

والحيــف صادريــن مــن ابنائهــا ومســتعمليها ام 

ممــن لــم يكونــوا ابناءهــا او مســتعمليها . 

واالرهــاب فــي اللغــة، االخافــة جــاء فــي اللســان 
َعــُه(.)1( خافــه وفزَّ

أ
رَهَبــُه ورهَبــُه واســترَهَبُه ا

أ
) وا

ـ جذوُرُه 

اصبــح   ، الميــادي  عشــر  الثانــي  القــرن  فــي 

فــي موقــع صلــة مباشــرة  الغربيــون  الباحثــون 

وقــد   .. العربيــة  واللغــة  االســامية  بالحضــارة 

ســافر الباحثــون مــن كل اوربــا طلبــا للعلــم الــى 

اكبــر  تضــم  كانــت  التــي  االســامية  االندلــس 

الجامعــات شــهرة ورصانــة علميــة ، والســيما فــي 

جامعــات قرطبــة وغرناطــة . وكان علــى الــدارس 

ــا ان يتعلــم اللغــة العربيــة التــي  تــي مــن اورب
آ
اال

تحقــق لــه مطلبيــن : 

االول : االســتفادة مــن الجهــد العربــي االســامي 

كان  اذا  الطــب.  حقــل  فــي  ســيما  وال   ،

خوذيــن 
أ
ما باريــس  جامعــة  فــي  الطــب  طلبــة 

ومعظميــن انجــازات االطبــاء العــرب حتــى انهــم 

اطلقــوا علــى انفســهم Arabizantes اذ كانــت 

كـتــب ترجمــات الطــب العربيــة الــى الاتينيــة 

 . الدراســة  ومصدرهــا  اهــم مراجــع 

والمطلــب الثانــي : مــا قــام بــه جماعــة بترجمة ما 

كانــوا يعتقــدون انــه كان رســالة دينيــة خاطئــة 

مشوشــة ، وكان هدفهــم فــي ذلــك تفنيــد حجــج 

العــرب المســلمين بــل العمــل علــى تحويلهــم 

الــى الديــن المســيحي فكانــوا يتعلمــون اللغــة 

العربيــة لتحقيــق هــدف دينــي ســتظهر مامحــه 

بوضــوح فــي اثنــاء الحــروب الصليبيــة. ولذلــك 

عــام  الكريــم  ن 
آ
للقــرا ترجمــة  اول  ظهــرت 

الهــدف منهــا فضــح اخطــاء  1143 م ، وكان 

 
ً
الديــن االســامي لغــرض محاربــة االســام فكــرا

وعقيــدة . 

الــذي  الوحيــد  المــكان  اســبانيا  بقيــت  وقــد 
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اللغــة  تعلــم  مــن  الغربييــن  الدارســين  يمكــن 

لفهــم  تؤهلهــم  درجــة  الــى  واتقانهــا  العربيــة 

اليونانــي  التــراث  عــن  فضــا  نــي 
آ
القرا النــص 

الــذي قــام بترجمتــه العلمــاء العــرب الــى اللغــة 

تعــد  اســبانيا  ان  الباحثــون  ويــرى   ، العربيــة 

ظهــر  اذ  العربيــة  اللغــة  لدراســة  االول  المهــد 

اول معجــم مــزدوج فــي اللغــة العربيــة بعنــوان 

فــي    GIos-SariumIatino arabicum:

عشــر.)2(  الثانــي  القــرن 

 Vo )3(الثالــث عشــر ظهــر معجــم القــرن  وفــي 
cabIsta  in  arabico اال ان نهايــة حقبــة غــزو 

الملــوك القشــتاليين الســبانيا غيــرت كل ذلــك 

ت جــذور االرهــاب اللغــوي ، 
أ
، ومــن  هنــا بــدا

فبعــد ســقوط غرناطــة 1492 م اصبــح وجــود 

غيــر  االبيريــة  الجزيــرة  شــبه  فــي  المســلمين 

مرغــوب فيــه ، وفــي عــام 1502 م اصبــح علــى 

العــرب المســلمين ان يختــاروا بيــن تــرك دينهــم 

والتحــول عنــه او الهجــرة . وقــد تــم هــذا وذاك 

الباقيــة  البقيــة  قــرن حتــى طــردت  ولــم يمــض 

الــى شــمال افريقيــا ،  مــن العــرب المســلمين 

وفــي هــذه الحقبــة ظهــر معجــم اســباني عربــي 

عــام 1505 م مشــفوعا بدليــل للمحادثــة فيمــا 

مســاعدة  منــه  والغــرض   ، االعتــراف  بخــص 

العــرب  مــع  يتعاملــون  الذيــن  القساوســة 

اول  ذلــك  وكان   ، االســام  عــن  المتحوليــن 

تحليــل للغــة العربيــة علــى اســاس اطــار يونانــي 

التينــي.)4( وبعــد هــذه الحقبــة تحــول الدارســون 

باللغــة  المكـتوبــة  بالعلــوم  االهتمــام  ممــن 

العربيــة الــى االهتمــام بالعلــوم المكـتوبــة باللغــة 

اليونانيــة ، وقــد ظهــر شــيء مــن الرفــض لــدى 

بعــض الباحثيــن ، يقــول الطبيــب الهولنــدي 

لورينتــوس فــي كـتابــه الــذي الفــه للدفــاع عــن 

اميــر الطــب ابــن ســينا امــام االطبــاء االلمــان: 

يريــد  لمــن  ضروريــة  العربيــة  دراســة  ان   (

معارضيــه  مــع  يتفــق  انــه  اال   ... الطــب  تعلــم 

اذ  اليونانيــة  العلــوم  بكـفــاءة  يتغنــون  الذيــن 

يــرون ان اللغــة العربيــة لغــة فقيــرة ومختلفــة 

بالمقارنــة باللغــة اليونانيــة . لكنــه يصــر علــى ان 

نوعيــة اللغــة ليســت باالمــر المهــم فــي عمليــة 

قــد ترجمــوا  العــرب  يــرى ان  . اذ  العلــوم  نقــل 

الطــب  فــي  االساســية  اليونانيــة  الكـتــب  كل 

العلميــة  شــروحهم  عليهــا  واضافــوا  والفيزيــاء 

القيمــة.)5( 

 النــاس ينظــرون الى 
أ
وبســبب هــذه المواقــف بــدا

اللغــة العربيــة علــى انهــا عــدو للتــراث اليونانــي 

وليســت حاميــة لــه ، وفــي هــذه النظــر كـثيــرة 

مــن االســاءة والتجنــي علــى اللغــة العربيــة . اذ 

كان ذلــك بســبب التعصــب لليونانيــة ، وبهــذا 

ت بــذور االرهــاب اللغــوي تنمــو 
أ
التعصــب بــدا

مختلفــة  اشــكال  نحــو  علــى  وتظهــر  وتتعمــق 

بحســب الزمــان والمــكان . 

ضروريــة  غيــر  العربيــة  دراســة  اصبحــت  لقــد 

عنــد الباحثيــن الغربييــن اذ بعــد زوال الدافــع 

الهــدف  اصبــح   ، ودراســتها  لتعلمهــا  العلمــي 
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 . وحماتــه  التبشــير  هــو  لدراســتها  االســاس 

االرهــاب  جــذور  يمثــل  ســقناه  الــذي  هــذا  ان 

اللغــوي عنــد ) االخــر ( . امــا جــذوره عنــد ابنــاء 

اللغــة فقــد كانــت لــه مظاهــر متنوعــة ، وكان 

التطــرف  وانمــا  االرهــاب  يقصــدون  ال  القدمــاء 

مــن  اللغــة  يرهبــوا  ان  علــى  حملهــم  الشــديد 

فاســتعمال   ، واليعلمــون  اليــدرون  حيــث 

المصطلحــات التــي تحمــل فــي طياتهــا التحذيــر 

مــن هــذا اللفــظ او ذلــك بحجــة عــدم فصاحتــه 

اذا اســتعملوا مصطلــح ) المولــد( الــذي فيــه مــا 

فيــه مــن اشــارة الــى دونيتــه والترفــع عنــه . 

الــى  النظــر  فــي  الزمــن  عامــل  اهملــوا  انهــم  اذ 

اللغة ، ففرضوا عليها بقصد او من غير قصد ، 

عوامــل الجمــود . اذ رفضــوا دراســتها فــي بيئتهــا 

دراســة  الاحقــة  الزمنيــة  ومراحلهــا  الجديــدة 

ذلــك  ظهــر  وقــد  والتطــور.)6(  النمــو  لهــا  تتيــح 

واضحــا فــي مــا كانــت تقــوم بــه حركــة التنقيــة او 

)التصويــب اللغــوي( اذ حصــرت همهــا االكبــر 

فــي الجــري وراء االســتعمال الجديــد ومتابعتــه 

 فيــه . منكــرة عليــه االعتــراف 
أ
لبيــان وجــه الخطــا

بســبب  اللغــة  اصحــاب  عــن  صــدر  انمــا  نــه 
أ
با

ظــروف الحيــاة الجديــدة ومــا تفرضــه الطبيعــة 

هــذا  الــى  نظــروا  انهــم  ولــو  ز  للغــة  المتطــورة 

الجديــد نظــرة الــدرس الموضوعــي ثــم متابعتــه 

اللغــوي  االســتعمال  امــام  المجــال  لفتحــوا 

ورصــد   ، واالبتــكار  واالبــداع  والتطــور  للنمــو 

فــي حياتهــم.)7( فضــا  النــاس  اليــه  مــا يحتــاج 

عــن انهــم لــو فعلــوا ذلــك لفتحــوا البــاب لــدرس 

مــا  وهــذا  العربيــة  ريــخ 
أ
بتا يتعلــق  مهــم  علمــي 

حرمــت منــه اللغــة العربيــة عــن ســائر اللغــات 

البشــرية ، الن دراســة تاريــخ اي لغــة يســاعد 

فــي النهايــة علــى احــداث نــوع مــن التعديــل او 

تــي 
أ
التجديــد فــي قواعدهــا وضوابطهــا ، بحــث تا

هــذه القواعــد والضوابــط ممثلــة للواقــع اللغــوي 

فــي كل حقبــة زمنيــة ، وبهــذا تصبــح اللغــة فــي 

اســتعمالها  فــي  ليــس  المنــال  قريبــة  جملتهــا 

صعوبــة علــى المســتويين العــام الخــاص.)8( 

صبغــت  التــي  النظــرة  هــي  المعياريــة  كانــت 

وتحليلهــا  اللغــة  مــادة  رصــد  فــي  منهجهــم 

الــى  الوصــول  تعنــي  النظــرة  . وهــذه  وتقنيتهــا 

المطــردة  والضوابــط  القوانيــن  مــن  مجموعــة 

والضوابــط  القوانيــن  هــذه  فــرض  ثــم  ومــن 

المطــردة ومــن ثــم فــرض القوانيــن والضوابــط 

المعياريــة  ان  اذ   ، ومســتعمليها  اللغــة  علــى 

تفــرض نتائجهــا علــى اللغــة ومســتعمليها بقطــع 

النظــر عــن الزمــان والمــكان ، واللغــة بطبيعتها 

ال تســتجيب كليــا لهــذا المعيــار الصــارم ، النهــا 

قليــا  فتتغيــر  معهــا  وتتفاعــل  بالبيئــة  ثــر 
أ
تتا

ثــر واحــوال. 
أ
التا او كـثيــرا بحســب درجــة هــذا 

فاضطــروا بقصــد او بغيــر قصــد الــى االســتعانة 

بالعلــوم االخــرى كالفلســفة والمنطــق ، وهــذا ال 
الوصــف.)9( بمنهــج  خــذوا 

أ
يا لــم  انهــم  يعنــي 

رهاب اللغوي من الداخل  ـ االإ

شــدُّ َمَضاضــًة علــى المــرِء 
أ
ِوي الُقرَبــى ا

َ
)) وظلــُم ذ
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ــِد (( مــن وقــع الُحَســام المهنَّ

ان االرهــاب الــذي تتعــرض لــه اللغــة العربيــة 

تــي ايضــا 
أ
تــي مــن االخــر االجنبــي ، وانمــا يا

أ
ال يا

تــي مــن 
أ
مــن ابنائهــا واهليهــا ومســتعمليها ، يا

اللغــة مكانــا  التــي تعيــش فيهــا  البينــة  داخــل 

االفــراد  مــن  تــي 
أ
يا انــه   ، واســتعماال  وزمانــا 

وبذلــك   ، السياســية  واالنظمــة  والمؤسســات 

تتعــدد مظاهــره واحوالــه فتجــده فــي التعليــم 

وتجــده فــي االعــام وتجــده فــي االســتعمال ، 

ومثلمــا تعــددت مظاهــره كذلــك تعــدد دوافعــه 

واســبابه فمــرة تكــون نفســية واجتماعيــة ومــرة 

وسياســية. اقتصاديــة 

ان البحــث ســيعرض لبيــان مظاهــره علــى وفــق 

المجــاالت التــي يشــيع فيهــا ، وبحســب اهميتها 

ثارهــا . 
آ
وخطرهــا وا

 : مظاهره في حقل التعليم 
ً
وال

أ
ا

تبــرز مظاهــر االرهــاب اللغــوي الــذي وقــع ويقــع 

علــى اللغــة العربيــة فــي حقــل التعليــم فــي تبنــي 

فكــرة ان العربيــة لــم تعــد قــادرة علــى اســتيعاب 

العلــوم الحديثــة وتمثلهــا ، وانهــا لــم تعــد لغــة 

ـ  لغــة  فالعربيــة   ، الجديــدة  العصريــة  الحيــاة 

عنــد اصحــاب هــذه الفكــرة ـ ادت مــا عليهــا فــي 

حقــب ازدهارهــا حيــث كانــت لغــة علــم وثقافــة 

وسياســة . 

ان  عــن  وقويــة ، فضــا  منتصــرة  دولــة  ولغــة 

يفــي  الــذي  هــو  العربيــة  مــن  مســتوى  هنــاك 

بــكل مــا يحتــاج الــى االتصــال والتفاهــم بعضنــا 

مــع بعــض . 

 فالطفــل يولــد ثــم يتلقــى لغتــه مــن امــه ومــن 

اســرته وهــي لغــة التعامل واالتصــال والتفاهم، 

وهــذه اللغــة ســهلة وميســورة وبســبب ســهولتها 

والشــارع  البيــت  فــي  وانتشــرت  شــاعت 

والمدرســة . امــا مــا يتعلمــه الطفــل حيــن يبلــغ 

السادســة مــن عمــره مــن لغــة فصيحــة ، فهــو 

يتعلمهــا بالعاميــة التــي تلقهــا مــن امــه ، ويتعلــم 

هــذه الفصيحــة علــى انهــا معلومــات ال معرفــة 

نظاميــة تفضــي بالمتعلــم الــى اســتدخال برنامــج 

لغــوي يعمــل بديناميــة خاقــة.)10( 

التدريــس  فــي  العاميــة  اســتعمال  تزايــد  وقــد 

نعــد  ولــم  وجامعاتنــا  مدارســنا  فــي  والتعليــم 

نــرى فــي مدارســنا ذلــك المــدرس الــذي يتحــدث 

بالعربيــة  العربيــة  لغتهــم  عــن  لتاميــذه 

المــواد  ســائر  مدرســو  وكذلــك  الفصيحــة، 

الدراســية االخــرى . ويمكــن ابــراز اهــم مظاهــر 

تــي:  
أ
يا بمــا  التعلــم  فــي  اللغــوي  االرهــاب 

للتربيــة  العربيــة  للمنظمــة  دراســة  تشــير  ـ   1

مــن  الثانــي  النصــف  فــي  لــوم  والثقافــة 

التســعينيات ، مطبقــة علــى)11( خمســة عشــر 

بلــدا عربيــا ، تنحصــر الــدر فــي اســتعمال لغــة 

التعليــم فــي هــذه البلــدان وقــد شــمل المراحــل 

المــدارس  علــى  واقتصــر   ، كافــة  الدراســية 

 . التجريبيــة  والمــدارس  الخاصــة 
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وهــذا الجــدول وضــع قبــل مــا يقــارب عقــد مــن 

ن 
آ
اال الدراســة  هــذه  اجريــت  ولــو   . الســنين 

لحصلنــا علــى نتائــج تشــير الــى زيــادة التعليــم 

التعليــم  وانحســار  االجنبيــة  باللغــة  والتعلــم 

مظاهــر  مــن  مظهــر  فهــذا   ، العربيــة  اللغــة 

 . اللغــوي  االرهــاب 

اثبتــت  والتجــارب  والدراســات  البحــوث  ان 

العلميــة  المعرفــة  تحصيــل  ان  جميعهــا 

الصحيحــة واســتنباتها فــي النــشء ، انمــا يكــون 

باللغــة القوميــة فضــا عــن ان العامــل النفســي 

الــذي يصيــب المتعلميــن يــؤدي الــى التشــكيك 

بجــدوى لغتهــم القوميــة ز اذ تبيــن مــن خــال 

االنكليزيــة  فــي  اللغويــة  الكـفايــة  ان  التجربــة 

التــي  الخاصــة  المــدارس  فــي  االطفــال  لــدى 

فــي  كـفايتهــم  علــى  تجــور  المنحــى  هــذا  تنحــو 

لغتهــم وتضعفهــا وتحــد مــن فاعليتهــا وتهددهــا 

 . باالنحســار 

والنــدوات  والبحــوث  الدراســات  وتشــير  2ـ 

تي يوضح نسب االرهاب الواقع على اللغة العربية)11(. 
آ
والجدول اال

االنكليزيــة  اللغتيــن  ان  الــى  والمؤتمــرات 

فــي  مســتقرة  ثانيــة  لغــة  اصبحتــا  والفرنســية 

مناهــج الدراســة ، ابتــداء مــن ريــاض االطفــال 

 ، العربيــة  البلــدان   بعــض  وفــي  )الخاصــة( 

االبتدائــي.)12(  االول  الصــف  مــن  ابتــداء 

لــزوال  االولــى  المرحلــة  تعــد  اللغــة  ثنائيــة  ان 

اللغــة القوميــة ، اذ هنــاك حــاالت كـثيــرة فــي 

ريــخ تتعلــق شــعوب فقــدت جزئيــا او علــى 
أ
التا

اخــرى.)13(  لغــة  لمصلحــة  كامــل  نحــو 

3 ـ توجــه غالبيــة البلــدان العربيــة نحــو اللغــات 

االجنبيــة فــي التعليــم العالــي علــى الرغــم مــن 

التوصيــات التــي اقرهــا وزراء الصحــة والتعليــم 

العالــي فــي الثمانينيــات ان يكــون عــام 2000 

م عــام االنتهــاء مــن التعريــب فــي الجامعــات . 

وممــا يحــز فــي النفــس ويوجــع القلــب ان مديــر 

الصحــة العالميــة ابــدى اســتغرابه مــن تدريــس 

باللغــات  العربيــة  الجامعــات  فــي  الطــب 
مبــرر  لــه  ليــس  ذلــك  ان  ويــرى   ، االجنبيــة 
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ويتعــارض مــع قــرارات المنطقــة الداعيــة الــى ان 

م.)14( 
أ
اال باللغــة  الطــب  تعليــم  يكــون 

ومــن اشــد مظاهــر االرهــاب اللغــوي ان هنــاك 

جامعــات ومعاهــد عربــي ال تنــص قوانينهــا علــى 

باللغــة  العلميــة  الدراســية  المقــررات  تدريــس 

االجنبيــة فحســب ، وانمــا تنــص علــى ان تكــون 

اللغــة االجنبيــة لغــة االجتماعــات والمخاطبــات 

والبيانــات والقــرارات ، واللقــاءات والنــدوات ، 

والموظفيــن  باالســاتذة  المســؤولون  يلتقــي  اذ 

وكلهــم عــرب يتراطنــون بهــذه اللغة االجنبية مع 
اســتخفاف واضــح بلغتهــم االم . يذكــر الدكـتــور 

للتدريــس  التحقــت  منــذ  انــه  المعتــوق  احمــد 

فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن عــام 

ليف هذا الكـتاب )2005( ، 
أ
1976 م حتى تا

وهــذا الوضــع هــو المعمــول بــه . 

ويضيــف الدكـتــور المعتــوق ان عمــادة البحــث 

التخاطــب  ترفــض  البحــوث  ولجــان  العلمــي 

باللغــة العربيــة وتشــترط اال يقــدم شــيء اليهــا 

اال باالنكليزيــة حتــى لــو كان الموضــوع يتعلــق 

ان  معتــوق  الدكـتــور  ويؤكــد   . نفســها  باللغــة 

لديــه مــن النصــوص مــا يثبــت ذلــك وهــي كلهــا 

االنكليزيــة.)15(  باللغــة  مكـتوبــة 

تكمــن  اللغــة  علــى  اللغــة  علــى  الخطــورة  ان 

فــي ان يــؤدي االكـثــار مــن اســتعمال االلفــاظ 

والتراكيــب االجنبيــة الــى زعزعة النظام النحوي 

واحــال  وتشــويهه  العربيــة  للغــة  والصرفــي 

 . محلــه  االجنبــي 

لمحاضــرة  مثــاال  المعتــوق  الدكـتــور  ويضــرب 

التــي  الجامعــات  احــدى  فــي  الســتاذ  مســجلة 

 . االنكليزيــة  باللغــة  التدريــس  تفضــل 

المحاضــرة فــي مــادة الكيميــاء : يقــول االســتاذ 

 two ل 
أ
ا علــى  يعتمــد   Structure ل 

أ
ا نــوع 

ل 
أ
ا لــو   eIements ReIative sizes of the

مثــا  ثانيــة   atom كانــت   sodium  atom

ل 
أ
ا ولكــن  ذول  هــا  وســط  تدخــل  ممكــن 

يتغيــر.  structure

تــى 
أ
ان االرهــاب الــذي يقــع علــى العربيــة هنــا يتا

مــن هــذا االخــال بالنظــام النحــوي وهــذا النوع 

الطلبــة  لغــة  فــي  يتغلغــل  اذ  التهجيــن  مــن 

طــوال  معهــم  ويظــل  والمكـتوبــة  المنطوقــة 

اســاتذة  يصبحــوا  حتــى  الدراســية  حياتهــم 

الهــدم  عمليــة  تســتمر  وهكــذا   ، ومســؤولين 

قصــد.)16(  غيــر  او  قصــد  عــن  اللغــوي، 

والمعاهــد  الجامعــات  ظاهــرة  ازديــاد  ـ   4

االرض  علــى  تقــام  التــي  االجنبيــة  والمــدارس 

فــي  يــدور  ومــا  العربيــة  البلــدان  فــي  العربيــة 

ابنــاء  اخــذ  اذ   ، اللغــات  معاهــد  فــي  فلكهــا 

نظــرة  اليهــا  االنتمــاء  الــى  ينظــرون  العربيــة 

فوقيــة فيهــا مباهــاة وترفــع عــن لغتهــم القوميــة 

الجامعــات والمعاهــد  واخــذوا يفضلونهــا علــى 

بتقاليدهــا  فتقلــدوا  الوطنيــة   والمــدارس 

رجحــت شــخصياتهم بيــن 
أ
وبهرتهــم اجواؤهــا فتا

هــذا وذاك وفقــدوا كـثيــرا مــن مقومــات هوياتهــم 

العلميــة  المــواد  ان  اذ  اللغــة  مقدمتهــا  وفــي 
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والمعــارف والخبــرات تقــدم فــي هــذه الجامعــات 

والمعاهــد والمــدارس باللغــة االجنبيــة ، اذ ان 

هــذا ســيؤدي فــي النهايــة الى عــزل هؤالء الطلبة 

عــن اقرانهــم وانســاخهم عــن مجتمعهــم تقاليــد 

وعــادات وثقافــة فيكونــون بمــرور الوقــت طبقــة 

الثقافيــة  خصوصيتهــا  لهــا  واجتماعيــة  ثقافيــة 

التــي تتمثــل باللغــة التــي تحولــوا اليهــا . 

ى 
أ
مــرا امــام  العربيــة  اللغــة  علــى  يقــع  مــا  ان 

مســتوياتهم  اختــاف  علــى  ومســمعهم  ابنائهــا 

ى ومســمع مــن االنظمــة السياســية 
أ
وامــام مــرا

والقائميــن عليهــا يعــد ارهابــا منظمــا اذا مــا قورن 

بالشــعوب والمجتمعــات االخــرى التــي تحافــظ 

جوهرهــا  عــن  وتدافــع  القوميــة  لغاتهــا  علــى 

المتواضــع  البلــد  فيتنــام  ففــي   ، واصالتهــا 

امتــدت  حربــا  خــاض  والــذي  االمكانيــات 

ســنوات مــع امريــكا ، وقبلهــا مــع فرنســا ، فــي 

تدريــس  فــي  لغــة  اي  تســتعمل  ال  البلــد  هــذا 

علــى  الفيتناميــة  القوميــة  اللغــة  اال  العلــوم 

الرغــم مــن ان اللغــة الفرنســية دامــت اكـثــر مــن 

ثمانيــن ســنة فيهــا . وهــذا مــدرس الرياضيــات 

اخطائهــم  علــى  طلبتــه  يحاســب  فرنســا  فــي 

بــه  يحاســبهم  الــذي  نفســه  بالحــرص  اللغويــة 

 . الرياضيــات  فــي  اخطائهــم  علــى 

والشــيء المخــزي حقــا ان الدســاتير فــي الــدول 

العربيــة تنــص علــى اعتمــاد العربيــة الفصيحــة 

لكنهــا تفســح مــع جانــب المجــال لنشــر اللســان 

للهجــات  تتــرك  اخــر  جانــب  ومــن  االجنبــي 

تضييــق  او  تقييــد  دون  مــن  الحريــة  العاميــة 

تحتــرم  التــي  المجتمعــات  نجــد  حيــن  وفــي   .

العاميــة  اتخــاذ  ترفــض  عليهــا  وتحافــظ  لغاتهــا 

لغــة للخطــاب الرســمي ففــي اســبانيا منــع رئيــس 

البرلمــان ممثلــي كـتلونيــا مــع التحــدث باللغــة 

ن فــي ذلــك تهديــدا للغــة االســبانية 
أ
المحليــة ال

الدســتور  عليــه  نــص  مــا  وفــق  علــى  الرســمية 

يــن هــذا مــن ذاك . 
أ
االســباني.)17( فا

 : مظاهره في االعالم :
ً
ثانيا

يعــد االعــام احــد مظاهــر النشــاطات الموجهــة 

 ، كان  ايــا  المتلقــي  فــي  بالــغ  ثيــر 
أ
تا لهــا  التــي 

طفــا او مراهقــا ومــن كل الجنســين ، اذ ان 

وســائله كـثيــرة بــدء بالصحيفــة اليوميــة وانتهــاء 

هــي  االعــام  اداة  ان   . الكونيــة  بالفضائيــات 

 ، مكـتوبــة  ام  منطوقــة  اكانــت  ســواء  اللغــة 

نها 
أ
شــا العربيــة  واللغــة   ، مســموعة  ام  مرئيــة 

ن غيرهــا مــن اللغــات فــي كونهــا لغــة االعــام 
أ
شــا

فــي البلــدان العربيــة ، اال انهــا عــرض لهــا مــا لــم 

يعــرض لغيرهــا مــن لغــات المجتمعــات االخــرى 

، فلــم تعتــد اللغــة الوحيــدة فــي اجهــزة اعامهــا 

الوطنيــة ، فهنــاك اللهجــات العاميــة المحليــة 

الــذي  الهجيــن  وهنــاك   ، االجنبيــة  وهنــاك 

فصيحــة  عربيــة  مــن  وذاك  هــذا  بيــن  يخلــط 

وعاميــة دارجــة واجنبيــة وافــدة مفضلــة . وكل 

ذلــك يعــد تهديــدا مباشــر للغــة وارهابــا معلنــا 

وغيــر معلــن . 



|   العدد 20 |   رجب   |  حزيران  |  2012 106

هم مظاهره : 
أ
ما ا

أ
ا

1 ـ فــي لغــة الخطــاب االعامــي فــي الفضائيــات 

واالذاعــات : اذ يبلــغ مــا تبثــه االقمــار الصناعيــة 

مــن افــام باللغــة االنكليزيــة 70% وهــذا يمثــل 

حصــارا فضائيــا ذا محمــول ثقافي يتمثل يســيل 
مــن عــرض للســلع واالفــراد والمعرفــة والصــور 

 ، الجنــس  فــي  واالفــكار  والقيــم  والجريمــة 

والمعتقــدات والمفاهيــم  االجتماعيــة ، اذ اخــذ 

عوالــم  الــى  ويجرهــم  الناشــئة  علــى  يســتحوذ 

مــن الــرؤى واالتجاهــات مؤسســا لغربــة ثقافيــة 

المعرفــي  مــع  معلنــة  غيــر  او  معلنــة  وقطيعــة 

 ، والتــراث  الثقافــة  فــي  واالنســاني  والجمالــي 

ومــن ثــم اخــذ يتغلغــل فــي اللغــة العربيــة مــن 

جهــة المضمــون ، مبتعــدا بهــا عــن محموالتهــا 

لمحمــوالت  مطيــة  عندئــذ  فتصبــح  الثقافيــة 

الخاصــة  القيــم  مــن  لمنظوماتهــا  مناهضــة 

بهــا ، وهــذا يعــد شــكا مــن اشــكال االرهــاب 

اللغــوي.)18( 

االعامــي  الخطــاب  فــي  اتجاهــات  ظهــور  ـ   2

 ، المعياريــة  اللغــة  مــن  التفلــت  الــى  يســعى 

اذ هنــاك بنيــة لغويــة ســهلة شــاعت وانتشــرت 

التــي  العربيــة  اللغويــة  باالختصــارات  تتمثــل 

عــن  مبتعــدة  واالرقــام  الحــروف  بيــن  تــزاوج 

العاميــة  مفضلــة   ، الفصيحــة  اللغــة  قواعــد 

الاتينــي  بالحــرف  الغالــب  فــي  المكـتوبــة 

التــي  البريــد االلكـترونــي  فــي رســائل  والســيما 

 . حواشــيها  فــي  العربيــة  الفضائيــات  تبثهــا 

برامــج  فــي  المهجــن  الخليــط  لغــة  شــيوع  ـ   3

فــي  الخطــاب  يكــون  اذ  العربيــة  الفضائيــات 

مــع  الدخيلــة  واالجنبيــة  المحليــة  العاميــة 

القليــل مــن الفــاظ وتراكيــب العربيــة الفصيحــة 

. وســاعر ض لمثــال واحــد مــن عشــرات البرامــج 

التــي تبــث يوميــا وعلــى مــدار الســاعة : 

يبــث  ففــي برنامــج حــواري بعنــوان ) ميديــا ( 

عبــر قنــاة )دبــي( الفضائيــة يتضمــن مقابلــة مــع 

الدكـتــورة ) مــا جدوليــن الظــل ( وهــي اســتاذة 

والعاقــات  بالتســويق  متخصصــة  مســاعدة 

العامــة بجامعــة ) فرجيناكــو ســين ولــث ( بقطــر 

. وموضــوع البرنامــج مســابقة تجريهــا الجامعــة 

للطالبــات كل عــام  . تقــول : 

ـ الطالبــة ممكــن تعمــل اكـثــر مــن عمــل فنــي ، 

مســموح اليهــا ان تبعتلنــا فقــط واحــد ، ممكــن 

ان يكــون امــا )drawing( )رســمة( ممكــن ان 

يكــون sketch ممكــن يكــون storyboard او 

. modeI ممكــن يكــون

عبتــو   from الـــ  هــذا  بيكــون  انتهــوا  متــى  ـ 

بتعمــل  هــون  الشــخصية  بالمعلومــات 

االنكليزيــة  باللغــة    ExpIanation ofidea

. كانــت  فكرتهــا  ايــش  عــن 

ـ Next  year ان شــاء هللا ، المســابقة حتاخــذ 

اطــار اوســع.

فــي  اللغــوي  المســتوى  هــذا  مثــل  شــيوع  ان 

الخطاب االعامي يؤدي الى مزيد من الضعف 

ويؤســس لتخريــب معلــن للغــة القوميــة والــى 
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هتــك حرمــة القاعــدة اللغويــة والــى تدنــي مكانــة 

اللغــة بيــن اهلهــا وابنائهــا ومســتعمليها ، وهــذا 

هــذا  ان  اذ  اللغــوي  االرهــاب  انــواع  مــن  يعــد 

ومتفــش  شــائع  اللغــوي  المســتوى  مــن  النــوع 

فــي بلــدان المغــرب العربــي مــع اللغــة الفرنســية 

الخليــج  دول  فــي  ومتفــش  شــائع  هــو  مثلمــا 

العربــي مــع االنكليزيــة.)19( 

1 ـ اليــس مــن االرهــاب اللغــوي ان يقيــم مركــز 

التــراث الشــعبي لــدول الخليــج العربــي احــدى 

ندواتــه فــي جامعــة اجنبيــة فــي دولــة غيــر عربيــة 

العاميــة  باللغــة  فيهــا  المؤتمــرون  وينــادي   ،

للحــوار والمناقشــات نطقــا وكـتابــة بحجــة انهــا 

لغــة غنيــة مســتقلة لهــا كيانهــا الخــاض وفكرهــا 

العريقــة ،  الرفيــع وحضارتهــا  العميــق وادبهــا 

ويدعــون الــى ايجــاد او انشــاء ابجديــة خاصــة 

عــن ابجديــة العربيــة الفصحــى.)20( 

2 ـ اليــس مــن االرهــاب اللغــوي ترســيخ فكــرة 

وينفــر  بالعاميــة ،  البــث  يريــد  الجمهــور  ان   (

مــن البرامــج الفصيحــة ( يقــول الدكـتــور رمضــان 

طغيــان  مــن  يحــدث  مــا  ان   (  : التــواب  عبــد 

العاميــة فــي االغانــي والتمثيليــات والبرامــج امــر 

يــة اذاعــة اوربيــة ( ويضيــف 
أ
ال  مثيــل لــه فــي ا

ايضــا ) وينســى هــؤالء ان وســائل االعــام يجــب 

ان تكــون موجهــة ال موجهــة وهــذا يعنــي انهــا 

ال يصــح ان تتملــق عواطــف الجمهــور او تجــري 

خــذ بيــده 
أ
وراء نزواتــه بــل يجــب ان توجهــه وتا

وتقــوده الــى حيــث تريــد(.)21( 

احــدى  تبــث  اذ   : مثــا  لذلــك  ولنضــرب 

الفضائيــات العربيــة برنامجــا بعنــوان )برنامــج 

الموجــات  اضــرار   ( موضــوع  وفــي  الحيــاة(، 

 : البرنامــج  مقــدم  يقــول  الكهربائيــة( 

فــي  ونقيســه  اي جهــاز  تمســك  ممكــن  احنــا  ـ 

دي  االوضــة  ان  وانائــي  حنبــض   ، االوضــة 

 . الــخ  الــى   .  . ة بموجــات 
أ
معبــا

ضــر  مــا   : معلقــا  المعتــوق  الدكـتــور  يقــول 

مقــدم البرنامــج لــو قــدم هــذه المعلومــات علــى 

تــي : ) لــو اخذنــا اي جهــاز وقســنا بــه 
آ
النحــو اال

فــي  المنبعثــة  الكهربائيــة  الموجــات  مســتوى 

غرفــة مــا فســنجد ان هــذه الغرفــة مملــوءة بهــذه 

الموجــات(.)22( 

ويجــري هــذا المســتوى اللغــوي المهجــن علــى 

كـثــر  وهــم  االســاميين  الدعــاة  بعــض  لســان 

لحديــث  ومســتعرض  متعــددة  برامــج  ولهــم 

احــد الدعــاة المشــهورين فــي قنــاة دينيــة عربيــة 

 : الداعيــة  يقــول 

امهــات  بيئلــئ  موضــوع  ده  النهــار  موضوعنــا  ـ 

شــباب  ايضيــع  بعيــد  ومــش   ، كـتيــر  وابهــات 

، وســاعات يهــدي ـ شــباب . . . موضوعنــا هــو 

)صحابكــو ( ، هــل همــا فعــا صحــاب ســوء وال 

خــر الحديــث . 
آ
صحــاب خيــر . . . الــى ا

علــى  المتجنــي  المشــوه  الخطــاب  هــذا  ومثــل 

المهيمــن  هــو  بــل  كـثيــر  وثقافــة  تراثــا  اللغــة 

. العربــي  االعامــي  الخطــاب  فــي  والســائد 

البلــدان  مندوبــي  ان  االرهــاب  مــن  اليــس  ـ   3
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فــي  العربيــة  اللغــة  يســتعملون   ال  العربيــة 

الكلمــات  القــاء  او  المناقشــات  او  المداخــات 

، علــى الرغــم مــن ان اللغــة العربيــة معتمــدة 

بيــن اللغــات العالميــة فــي المنطقــة الدوليــة . 

وقــد دفــع هــذا الســلوك المشــين الــذي يســلكه 

دفــع   ، لغتهــم  هجــر  فــي  العــرب  المندوبــون 

المنطقــة الدوليــة الــى القــاء اللغــة العربيــة مــن 

ومــرد  المنظمــة  فــي  المعتمــدة  اللغــات  قائمــة 

 : تيــة 
آ
اال ذلــك لاســباب 

1 ـ عــدم وفــاء معظــم الــدول العربيــة بالتزاماتهــا 

المتعلقــة بدفــع نفقــات اســتعمال العربيــة فــي 

المنظمــة . 

2ـ عــدم اســتعمال ممثلــي الــدول العربيــة فــي 

االمــم المتحــدة اذ انهــم يســتعملون االنكليزيــة 

ومداخاتهــم  كلماتهــم  القــاء  فــي  الفرنســية  او 

 . ومناقشــاتهم 

3 ـ عــدم وجــود مترجميــن عــرب اكـفــاء يجيــدون 

اللغــة العربيــة .)23( 

 : مظاهره في الترجمة والتعريب 
ً
ثالثا

امــرا  تعــد  القوميــة  اللغــة  الــى  الترجمــة  ان 

 للتطــور الثقافــي فــي شــتى حقولــه ، اذ 
ً
ضروريــا

تعــد الترجمــة رافــدا مــن روافــد التنميــة علميــا 

ارتفــاع  ان  اذ   ، وسياســيا  واقتصاديــا  وثقافيــا 

نســبة المترجم الى لغة يعد مؤشــرا حقيقيا على 

نحــو تلــك اللغــة وازدهارهــا ومواكبتهــا لعصرهــا 

، وفــي تقريــر التنميــة االنســانية العربيــة عــام 

2003 م يذكــر ان مجمــوع الكـتــب المترجمــة 
يــوازي   2002 عــام  حتــى  العربيــة  اللغــة  الــى 

تقريبــا مــا تترجمــه اســبانيا فــي عــام واحــد ، وان 

البلــدان العربيــة تترجــم ســنويا 330 كـتابــا ، 
وهــو خمــس مــا تترجمــه اليونــان.)24(

امــا التعريــب فتعــد التجربــة الســورية اليتيمــة 

الجامعــة  تحــول  يعــد  كمــا  الحقــل ،  هــذا  فــي 

االمريكيــة فــي بيــروت عــن اللغــة العربيــة الــى 

اللغــة االنكليزيــة فــي تعليــم العلــوم منــذ قــرن 

ونيــف ، يعــد التحــول خذالنــا عظيمــا وارهابــا 

معلنــا علــى العربيــة فــي عقــر دارهــا فــي حيــن 

فــي  ملزمــا  اصبــح  بالعبريــة  التعليــم  ان  تجــد 

عــام  منــذ  اليهوديــة  والجامعــات  المــدارس 

التدريــس  شــيوع  مــن  الرغــم  علــى  م   1914

يقابــل   . واالنكليزيــة  وااللمانيــة  بالفرنســية 

ذلــك تلكــؤ وتســويف وعــدم حــرص فــي تطبيــق 

فــي  العــرب  اتخذهــا  التــي  التعريــب  قــرارات 

مؤتمراتهــم الوزاريــة ، او قممهــم االســتعراضية 

م   2007 الريــاض  قمــة  مؤتمــر  كـقــرارات  ن 

ليســت  العروبــة  ان  )باعتبــار  اوصــى  الــذي 

مفهومــا عرقيــا عنصريــا ، بــل هــي هويــة ثقافيــة 

المعبــر  دور  العربيــة  اللغــة  تلعــب   ، موحــدة 

عنهــا والحفــاظ علــى تراثهــا(، وكذلــك مــا جــاء 

مــن توصيــات فــي مؤتمــر القمــة فــي دمشــق عــام 

الثقافــي المتنــا  مــن االرث  2008 م )انطاقــا 

باللغــة  للنهــوض  لجهودنــا  ومتابعــة  العربيــة 

العربيــة المرتبطــة بثقافتنــا وتاريخنــا وهويتنــا 
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... وانطاقــا مــن دور اللغــة العربيــة فــي الحفاظ 

علــى هويتنــا العربيــة ... يقــرر المؤتمــر الموافقــة 

العربيــة.)25(  باللغــة  النهــوض  مشــروع  علــى 

البلــدان  فــي  تعيــش  الــذي  االنبهــار  حــال  ان 

االســتاب  اشــكال  مــن  شــكا  يعــد  العربيــة 

الثقافــي فهــذا يســتلزم تعزيــز عمليــة التعريــب 

ومــن االختيــار مــن الثقافــات االخــرى . اذ ان 

ابداعيــة  شــخصية  بنــاء  الــى  يهــدف  التعريــب 

 . العلــم  انتــاج  علــى  الذاتيــة  القــدرة  تمتلــك 

بلغتــه  عصــره  علــوم  تلقــى  اذا  االنســان  ان  اذ 

فــاق االبــداع والنمــو والتطــور اذ 
آ
ا تنفتــح امــام 

البــد مــن اتقــان اللغــات االجنبيــة الــى جانــب 

خدمــة  الــى  يــؤدي  ذلــك  الن  العربيــة  اتقــان 

التعريــب.)26( 

: مظاهره في حقل االتصاالت 
ً
رابعا

ـ في شبكة االتصاالت » االنترنت » 

ان التطــور الــذي حــدث فــي حقــل االتصــاالت 

الشــعوب  بيــن  للتعريــب  كبــرى  انتقالــة  يعــد 

افــرادا ومجتمعــات ومؤسســات ، اذا اصبحــت 

الكبيــر  العلمــي  االنجــاز  بهــذا  تنعــم  البشــرية 

الحيــاة  ضــرورات  مــن  ضــرورة  اصبــح  الــذي 

النشــاطات  كل  اصبحــت  ان  بعــد  المعاصــرة 

التــي يقــوم بهــا االنســان وفــي شــتى المجــاالت 

 ، واالقتصاديــة   ، والثقافيــة   ، العلميــة   ،

وال  االنجــاز  بهــذا  مرتبطــة   ، والسياســية 

تســتطيع االســتغناء عنــه . وعلــى الرغــم مــن ان 

عــدد الناطقيــن بالعربيــة يبلــغ ثاثمئــة مليــون 

 ، العالــم  ســكان  مــن   %4،7 يعــادل  مــا  اي 

اال ان نســبة مســتخدمي شــبكة االنترنــت مــن 

هــؤالء  ومعظــم  علــى%4،1  تزيــد  ال  العــرب 

يتعاملــون مــع مواقــع غيــر عربيــة ســيما المواقــع 

االنكليزيــة والفرنســية . اذ هنــاك ضعــف النفــاذ 

الــى الشــبكة فــي المؤسســات العامــة والخاصــة 

فضــا عــن االفــراد وقــد ادى هــذا الضعــف الــى 

خــر فــي دخــول عصــر المعلومــات ، كمــا ان 
أ
التا

المشــكات االجتماعيــة مــن فقــر واميــة و تدنــي 

هــذا  علــى  ســاعد  والثقافــة  التعليــم  مســتوى 

خــر.
أ
التا

اذ ال يتجــاوز نســبة مواقــع ) الويــب ( العربيــة 

عــدم  بســبب   ، العالميــة  المواقــع  مــن   %1

تدعــم  بــادوات  البرمجيــات  تطويــر  امــكان 

اللغــة العربيــة ، فــي حيــن تحتــل االنكليزيــة 

المتوفــرة  الموقــع  صفحــات  مــن   %80 نســبة 

نفــاذ غيــر  يعــوق  .. وهــذا  الويــب  علــى شــبكة 

اليهــا.)27(  باالنكليزيــة  الناطقيــن 

العلــم  علــى  االنكليزيــة  اســتحواذ  ان 

وعوالمهمــا  االنترنــت  ومفاتيــح  والتكنولوجيــا 

يعــد خطــرا لغويــا يهــدد اللغــات الوطنيــة ، اذ 

ان الوثائــق المخزونــة باالنكليزيــة 90% ويــرى 

متخلفــون  اننــا  الحقــل  هــذا  فــي  المشــتغلون 

عــن مواكبــة هــذا التطــور ، ومنــزوون الــى موقــع 

متــرد علــى ارصفــة الطــرق الســريعة للمعلومــات 

االنترنــت.)28(  عصــر  فــي 
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واالحصــاءات توضــح ان الوجــود لذكــر اللغــة 

العربيــة فــي بيانــات اللغــات الماثلــة علــى شــبكة 

االنترنــت لعــام 1997 م ، فــي حيــن تتصــدر 

تــي الفنلنديــة فــي 
أ
االنكليزيــة نســبة 84 % ، وتا

اخــر الســلم بنســبة %0،4 .

ان مــن اخطــر مــا يهــدد اللغــات ويرهبهــا هــو ان 

يشــعر ابناؤهــا بانهــا لغــات قاصــرة عــن ماحقــة 

ويصيــب  اصــاب  مــا  وهــذا   ، العلمــي  التقــدم 

مــن  وهنــاك  العربيــة  اللغــة  ابنــاء  مــن  كـثيــرا 

يعمــل علــى اشــاعته ســواء مــن الداخــل او مــن 

 ، تخلفــا  اســتعمالها  فــي  يــرون  بــل   . الخــارج 

 . والفرنســية  االنكليزيــة  بخــاف 

ذنــب  العربيــة  للغــة  وليــس  يجــري  ذلــك  كل 

فلــو  مســتعمليها،  الذنــب  وانمــا   ، ذاتهــا  فــي 

فــي  عظموهــا  ولــو   ، لصانتهــم  صانوهــا  انهــم 

فهانــوا  اهانوهــا  ولكــن   ، لعظمتهــم  النفــوس 

ودنســوا محياهــا باالهمــال والهجــر والعقــوق ، 

ففــي دراســة اجريــت فــي اليابــان علــى اللغــات 

العالميــة ، تهــدف الــى معرفــة اي اللغــات اكـثــر 

الحاســب  اســتخدامات  فــي  صوتيــا  وضوحــا 

اللغــة  ان  الدراســة  هــذه  اثبتــت  اذ   ، لــي 
آ
اال

اللغــات.)29(  هــذه  تتصــدر  العربيــة 

خر 
آ
رهاب عند اال : مظاهر االإ

ً
خامسا

العصــر  فــي  اللغــوي  االرهــاب  بدايــات  ـ   1

يــث  لحد ا

اللغــة  لــه  تتعــرض  الــذي  االرهــاب  تبــط  يــر 

اللغــة  اتخــاذ  الــى  الدعــوة  ببدايــة  العربيــة 

واممــه  العالــم  بيــن  مشــتركة  لغــة  االنكليزيــة 

الــى بدايــات القــرن الماضــي  ، اذ يعــود ذلــك 

مرغوليــون  االنكليــزي  المستشــرق  قــدم  حيــن 

فــي مؤتمــر االعــراف العالمــي فــي جامعــة لنــدن 

فــي عــام 1911 م بيانــا عــن اللغــة التــي يجــب 

ان تكــون شــائعة لتفاهــم شــعوب العالــم كلــه ، 

ويــرى هــذا المستشــرق ان اللغــة االنكليزيــة هــي 

اللغة التي تســتحق ان تكون لغة مشــتركة بين 

شــعوب العالــم شــرقه وغربــه . واتــى فــي جملــة 

 ، والعربيــة  االنكليزيــة  بيــن  بمقابلــة  براهينــه 

خلــص فيهــا ان االنكليزيــة اوضــح مــن العربيــة 

بيــن.)30( 
أ
وا

وفــي عــام 1920 م قــدم كل مــن ) اوجــدن ( و 

)ريتشاردز(مشروعا عنوانه ) اللغة االنكليزية( 

، ـ اذ يرمــي هــذا المشــروع ـ فــي نظــر الباحثيــن ـ 

الــى حــل مشــكلة تعــدد االلســن البشــرية او مــا 

يطلــق عليــه بـــ ) البلبلــة (، وهــذه اللغــة اللغــة 

االنكليزيــة االساســية تتميــز بمفــردات محــدودة 

مــا  تــؤدي  مفــردة  وخمســين  ثمانمئــة   )850(

تقــوم بــه عشــرون الــف كلمــة وافعالهــا محــدودة 

ايضــا اذ ال تتجــاوز ثمانيــة عشــر فعــا ، وتكــون 

 ، وبســيطة  وثابتــة  ايضــا  محــدودة  قواعدهــا 

مــن  واســع  ييــد 
أ
بتا المشــروع  هــذا  وقــد حظــي 

سياســيين ولغوييــن ، ومفكريــن ، واعامييــن 

، علــى الرغــم مــن ان هــذا المشــروع يقــوم علــى 

دعــوة صريحــة الــى اماتــة الــف لغــة واتخــاذ لغــة 
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واحــدة هــي االنكليزيــة.)31( 

ويــرى الدكـتــور نهــاد الموســى ان هــذا المشــروع 

يتخــذ هــذه االيــام صيغــة برنامــج لســاني بينــي 

يتوســل بابعــاد لغويــة وتربويــة وثقافيــة.)32( 

ويعــد هــذا شــكا مــن اشــكال االرهــاب اللغــوي 

الموجــه والمخطــط لــه عــن قصــد .

وفــي مطلــع القــرن الماضــي ايضــا ظهــرت دعــوة 

عالميــة  لغــة  بوصفهــا  االنكليزيــة  تعلــم  الــى 

وليــس بوصفهــا لغــة ثانيــة ، وال لغــة اجنبيــة 

مثــل  محــدودا  تعلمهــا  مــن  الغــرض  يكــون 

اكـتساب العلوم او المهارات او البعثات . وهذه 

بالوصفيــة  تتصــف  انهــا  العالميــة  االنكليزيــة 

وتبتعــد عــن المعياريــة وهــي تعدديــة التبايــن 

تبايــن  علــى  بهــا  الناطقيــن  جميــع  تســتوعب 

التثاقــف  وتعدديــة  وظيفيــة  وهــي  اداءاتهــم 

 . الثقافــي  المحمــول  احاديــة  عــن  ى 
أ
تنــا

ان من ير شيوع االنكليزية في المشهد الكوني 

اذ تشــكل  القــارات ،  فــي  انهــا تغلغلــت  يجــد 

االنكليزيــات  مــن  االخريــن هجينــا  لغــات  مــع 

والهنديــة   ، االلمانيــة  االنكليزيــة  فهنــاك 

والســنغافورية ، واالنكليزيــة العربيــة ، اال ان 

هــذه االنكليزيــات ـ وان ظلــت لغــات متبادلــة 

ـ  الجهــد  مــن  متفاوتــة  بمقاديــر  ولــو  الوضــوح 

المشــتركة.)33(  االنكليزيــة  مظلــة  تنتظمهــا 

التــي  بالعولمــة   االنكليزيــة  انتشــار  ويرتبــط 

التــي  االقتصاديــة  االمبرياليــة  مــن  نــوع  هــي 

بــل  فحســب  اللغــوي  التجانــس  تســتلزم  ال 

العــام  )فاالفتــراض   ، ايضــا  الثقافيــة  التســوية 

ن 
أ
الــذي صــدر عــن العديــد مــن المراقبيــن بشــا

االســتعمال العالمــي للغــة ، يــرى ان االنكليزيــة 

هــي فــي الواقــع المشــتركة لاقتصــاد العالمــي ، 

ويــرى علمــاء لغــة غربيــون )ان اللغــات اليــوم 

قتلــت وان التنــوع يختفــي بشــكل اســرع مــن 

االنســان(.)34(  ريــخ 
أ
تا فــي  اي وقــت مضــى 

2ـ العولمة واالرهاب اللغوي

اختلــف الباحثــون والمفكــرون والدارســون فــي 

ماهيــة العولمــة وتعريفهــا ، بســبب تنــوع الرؤى 

فهــي عنــد بعضهــم حــال واقعــة  والمواقــف ، 

هــي  اخريــن  وعنــد   ، نعيشــها  ان  اال  التملــك 

مرادفــة لامركــة بســبب تفــرد القــوة المهيمنــة 

علــى العالــم ...

جــدل  اهــم  العولمــة  ن 
أ
بشــا الجــدل  ويظــل 

ال  الــذي  الدراســات  ســيل  بدليــل   ، معاصــر 

ينقطــع وفــي مختلــف اللغــات . اذ انقســم الناس 

فيهــا بيــن مؤيــد ، ومنكــر ، ومتحفــظ ، واهــم 

مــا يميــز هــؤالء وهــؤالء المبالغــة المفرطــة فــي 

تتوقــع  المتشــائمة  فالدراســات   ، التوقعــات 

نتائــج كارثيــة ، والدراســات المؤيــدة تتوقــع ان 

 . الوفيــر  البشــرية بثمــرات خيرهــا  تنعــم 
اال ان امــرا ال جــدل فيــه هــو ان العولمــة تعــزز 

الثقافيــة  والهيمنــة  الثقافيــة  االختــراق  ظاهــرة 

والقيــم  التفكيــر  مــن  نمــط  اشــاعة  ومحاولــة 

مضاميــن  بــكل  الحيــاة  وطريقــة   ، والتقاليــد 

 . االخــرى  الثقافيــة 
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بــل مــن دعاتهــا مــن اليخفــي ذلــك بــل يجاهــر 

هــذا  ويتضــح   . االخــر  تهديــد  درجــة  الــى  فيــه 

مقالــة  فــي  التهديــد واضحــا وصريحــا ومباشــرا 

 العــرب )ايهــا العــرب 
ً
تومــاس فريدمــان مخاطبــا

افتحــوا ابوابكــم وادخلــوا فــي عالــم العولمــة ، 

ليــس لكــم مــن خيــار ، واذا بقيتــم فــي ترددكــم 

كالحيــوان  ســتكونون  فانكــم  ومســاجاتكم 

احــد  بــه  بــه 
أ
يا ال  الطريــق  قارعــة  علــى  الملقــى 

االمريكــي  التعبيــر  هــذا  مــن  نفــون 
أ
تا اعــرف   .

الــذي يــدل علــى مــا هــو علــى الهامــش ، ينبغــي 

ال  التــي  الجديــد  العالــم  بلغــة  نســوا 
أ
تستا ان 

شــاعرية فيهــا ، لغــة االنترنــت والميكروســوفت 

والماكدونلــد(.)35( 

ن اللغــة 
أ
ان االرهــاب الــذي تنتجــه العولمــة بشــا

العربيــة او اي لغــة وطنيــة ،يظهــر مــن خــال 

الــى تهميــش اللغــات الوطنيــة  ســعي العولمــة 

لصالــح االنكليزيــة بوصفهــا لغــة عمــل وتواصــل 

فــي شــتى حقــول المعرفــة ، بــدء بالنشــر العلمــي 

بالتعليــم  مــرورا   ، الثقافيــة  الخيــرات  وتبــادل 

العالــي والتجــارة والصناعــة واالعــام والثقافــة 

. وهــذا يعنــي انحســار اللغــة العربيــة وتضييــق 

فــي  وحصرهــا  وضمورهــا  اســتعمالها  ســاحة 

مجــاالت تقليديــة محــددة.)36( 

فضــا عــن المجتمــع العربــي الــذي يعــد مجتعما 

مســتهلكا للثقافــة االجنبيــة وليــس منتجــا لهــا . 

وبذلــك يضعــف الحفــاظ علــى الهويــة واالنتمــاء 

المتمثليــن باللغــة . 

من اللغوي عند االخر 
أ
3 ـ اال

االمــن  توفيــر  الــى  جــادة  المجتمعــات  تســعى 

اللغــوي وال ســيما فــي حقــل الحفــاظ علــى لغاتها 

وتنميتهــا وتوفيــر كل الســبل التــي تســاعد علــى 

ابنائهــا ومســتعمليها  بيــن  انتشــارها واشــاعتها 

لبعــض  عرض 
أ
وســا  ، االجانــب  او  الوطنييــن 

مظاهــر االمــن اللغــوي عنــد االخــر : 

1 ـ اصــدرت الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية عــام 

1994 م قــرارا ينــص علــى عــدم الســماح بعقــد 

المؤتمــرات العلميــة التــي تتحــدث باالنكليزيــة 

علــى االرض الفرنســية . 

2 ـ وضــع البرلمــان الفرنســي قائمــة بالكلمــات 

الســود التــي يحظــر اســتعمالها فــي لغــة االعــام. 

القومــي  المجلــس  اصــدر  بريطانيــا  فــي  ـ   3

ن علــى 
أ
لمعلمــي اللغــة االنكليزيــة قــرارا يقضــي بــا

اوال. االم  للغــة  معلمــا  يكــون  ان  معلــم  كل 

مؤسســات  اســتحدثت  ايضــا  فرنســا  وفــي  ـ   4

وحمايتهــا  اللغــة  عــن  الدفــاع  هدفهــا  وهيــائت 

النيابــة   ( باســم  هيئــة  الهيــائت  هــذه  واخــر   ،

العامــة للغــة الفرنســية ( التــي تتدخــل اساســا 

المراســيم  وتصــدر  المصطلحــات  مجــال  فــي 

والقوانيــن لهــاذ الغــرض وبيــن ســنوات 1973 

مجــاالت  مرســوماتهم   )37( احصــي   1993 ـ 

التقنيــات الفضائيــة ، والســياحة ،  متنوعــة، 

 . والزراعــة 

اللغويــة  النيابــة  وفــي ســنة 1994 م جمعــت 

االلفــاظ والعبــارات ) المتبنــاة ( )وهــذه الصيغة 
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الرســمية علــى شــكل معجــم بعنــوان )معجــم 

االلفــاظ الرســمية  للغــة الفرنســية ( . وهنــاك 

قانــون ايضــا يحظــر اســتعمال اســماء عامــات 

االنتــاج الصناعيــة المكونــة مــن عبــارة او كلمــة 

الجماعــات  ويحــذر   )14 المــادة   ( اجنبيــة 

ذلــك  تحتــرم  ال  التــي  العموميــة  والمؤسســات 

)المــادة  المالــي  الدعــم  مــن  انهــا ســوف تحــرم 
)38(.)15

5ـ  فــي عــام 1913 م اصــرت الحركــة الصهيونيــة 

علــى التدريــس بالعبريــة علــى الرغــم مــن وجــود 

ودعــت   . وااللمانيــة  والفرنســية   ، االنكليزيــة 

الــى االضــراب فــي المســتوطنات اليهوديــة ولــم 

تنفــع كل الجهــود والوعــود فــي انهــاء االضــراب 

. وبذلــك اصبــح التعليــم بالعبريــة اليهوديــة فــي 

فلســطين ، علــى الرغــم مــن ان العبريــة كانــت 
فــي طــور االحيــاء!.)39(

مــا عبــر عنــه رئيــس المحكمــة  ـ ومــن ذلــك   6

دولــة  احيــاء  ان   (  : يقــول  االســرائيلة  العليــا 

اســرائيل مرتبــط باحيــاء اللغــة العبريــة . خــذ 

مــن اســرائيل . خــذ مــن اســرائيل اللغــة العبريــة 

روحهــا(.)40(  منهــا  اخــذت  وكانــت 

ـ الخاتمة 

اللغــوي  االرهــاب  مســيرة  البحــث  تتبــع  لقــد 

الــذي تعرضــت لــه اللغــة العربيــة ، وتبيــن ان 

االرهــاب  وان   ، مضــت  لقــرون  تمتــد  جــذوره 

خــذ اشــكاال متنوعــة بحســب الزمــان المــكان 
أ
يا

وبحســب االحــوال التــي تعــرض للغــة العربيــة 

وابنائهــا ومســتعمليها ، اذ يتفــاوت فــي درجــة 

فيبلــغ اعلــى درجاتــه حيــن تكــون العربيــة فــي 

وتقــل  واالســتاب  والقهــر  الضعــف  موضــع 

درجاتــه حيــن تكــون العربيــة فــي موضــع القــوة 

 . والتجــدد والنمــاء 

والعربيــة فــي عصرنــا هــذا عانــت مــا عانــت مــن 

ارهــاب وقــع عليهــا مــن ابنائهــا عــن قصــد وغيــر 

خــر 
آ
اال مــن  عليهــا  وقــع  ارهــاب  ومــن   ، قصــد 

وهــذا ال يكــون اال عــن قصــد . 

انتبــاه  لفــت  الــى  يهــدف  واخــرا  اوال  والبحــث 

المخلصيــن مــن ابنــاء اللغــة ومحبيهــا والقيميــن 

عليهــا الــى درجــة الخطــر التــي تهددهــا والســهام 

تتدافعهــا  كـثيــرة  بحجــج  اليهــا  تصــوب  التــي 

رمــي  فمــرة  وغايــات  واهــداف  ومقاصــد  نوايهــا 

اللغــة العربيــة بتهمــة العجــز عــن التعبيــر عــن 

توصــف  ومــرة   ، وعلومــه  العصــر  متطلبــات 

فــي نظامهــا نحــوا وصرفــا ومعجمــا .  بالتعقيــد 

ومــرة انهــا تمثــل حقبــة زمنيــة لــم تعــد صالحــة 

 . لغيرهــا 

كل ذلــك يصــب فــي موضــوع االرهــاب اللغــوي 

عــن  ونوايــاه  اهدافــه  فــي  يختلــف  ال  الــذي   ،

االرهــاب االمنــي ز اال ان االخيــر ادواتــه وســائل 

ومفخخــات  عبــوات  مــن  المتنوعــة  القتــل 

االعــام  فادواتــه  االول  امــا   ، ناســفة  واحزمــة 

والهيمنــة  والثنائيــة  واالزدواجيــة  واالتصــاالت 

تحــت  يجمــع  ذلــك  وكل  الثقافــي  واالختــراق 
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 . العولمــة  خيمــة 

ـ الهوامش
1ـ لسان العرب: 420/1 مادة )رهب(.

ثرهــا، 
أ
وتا ومســتوياتها  تاريخهــا  العربيــة،  اللغــة  ينظــر  2ـ 

الشــرقاوي:11. محمــد  ترجمــة  فرســتنغ،  كيــس 

3ـ ينظر نفسه: 11 .

4ـ ـ ينظر نفسه: 11 .

5ـ ينظر نفسه: 13 .

6ـ ينظر اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم: د.كمال.

7ـ ينظر نفسه: 136.

8ـ ينظر نفسه: 137 .

9ـ ينظر نفسه: 138 .

10ـ ينظــر اللغــة العربيــة فــي العصــر الحديــث قيــم الثبــوت 

وقــوى التحــول، د. نهــاد الموســى: 87.

اللغــة العربيــة وتحديــات العصــر، د. محمــود  11ـ ينظــر 

ع21/  التعريــب/  مجلــة  وكذلــك   ،104 الســيد:  احمــد 

.2001 عشــرة/  الحاديــة  الســنة 

12ـ ينظر اللغة في عصر الحديث: 151.

13ـ اللغــة والهويــة، جــون جوزيــف، ترجمــة د. عبــد النــور 

خرافــي: 216.

14ـ اللغة العربية وتحديات العصر: 168.

حمد المعتوق: 17.
أ
15ـ ينظر نظرية اللغة الثالثة، د. ا

16ـ نفسه: 72.

17ـ ينظر اللغة في العصر الحديث : 170.

18ـ ينظر اللغة في العصر الحديث: 170.

19ـ ينظر اللغة الثالثة : 20. 

رزوق  د.   ، العامــي  الفكــر  ونظريــة  الفصحــى  ينظــر  20ـ 

 اللغــة 
ً
بــن ضيــاء، الريــاض، 1999: 208، وينظــر ايضــا

.138 الثالثــة: 

21ـ ينظــر دراســات وتعليقــات فــي اللغــة، د. رمضــان عبــد 

التــواب، القاهــرة 1994م: 239، وكذلــك اللغــة الثالثــة: 

.230

22ـ ينظر اللغة الثالثة: 230.

23ـ ينظر اللغة العربية وتحديات العصر: 178.

24ـ ينظر اللغة العربية في العصر الحديث: 89. 

25ـ ينظر اللغة العربية وتحديات العصر: 126.

26ـ ينظر اللغة العربية وتحديات العصر: 120. 

27ـ ينظر اللغة العربية وتحديثات العصر: 75 ـ 76 . 

28ـ ينظر اللغة العربية في العصر الحديث: 172. 

حمــد 
أ
ا د.  العولمــة،  عصــر  فــي  العربيــة  اللغــة  ينظــر  29ـ 

العصــر  فــي  العربيــة  اللغــة   
ً
ايضــا وينظــر  الضبيــب: 30، 

.180  : الحديــث 

30ـ ينظر اللغة العربية في العصر الحديث : 166 .

31ـ ينظر نفسه: 167.

32ـ نفسه : 167. 

33ـ نفسه : 167. 

34ـ ينظر اللغة والهوية: 245. 

35ـ ينظــر العولمــة والســيدة، د. غضبــان مبــروك، الجزائر: 

.13

36ـ ينظر اللغة العربية وتحديات العصر: 83.

37ـ ينظر اللغة العربية وتحديات العصر: 170. 

كالفــي،  جــان  لويــس  اللغويــة،  السياســات  ينظــر  38ـ 

.2009 الجزائــر/  يحياتــن،  محمــد  ترجمــة 

39ـ ينظر اللغة العربية في العصر الحديث : 80. 

40ـ ينظر نفسه : 66. 

ـ المراجع:
1ـ دراســات وتعليقــات فــي اللغــة د. رمضــان عبــد التــواب، 
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القاهــرة، 1994.

2ـ الفصحــى ونظريــة الفكــر العامــي. د. رزق بــن ضيــان، 

.1999 الريــاض، 

3ـ اللغة الثالثة، د. احمد المعتوق، المغرب/ 2005م.

4ـ اللغــة العربيــة بيــن الوهــم ســوء الفهــم ، د. كمــال بشــر، 

دار غريب/ 1999م.

ثرهــا، 
أ
وتا ومســتوياتها  تاريخهــا  العربيــة،  اللغــة  ينظــر  5ـ 

كيــس فرســتنغ، ترجمــة محمــد الشــرقاوي القاهــرة/ 2003.

6ـ اللغــة العربيــة فــي العصــر الحديــث قيــم الثبــوت وقــوى 

التحول، د. نهاد الموسى، دار الشروق، عمان / 2007. 

7ـ اللغــة العربيــة فــي عصــر العلومــة، د. احمــد الضبيــب/ 

.2001

احمــد  محمــود  د.  العصــر،  وتحديــات  العربيــة  اللغــة  8ـ 

2008م.  / دمشــق  الســيد، 

النــور  عبــد  ترجمــة  جوزيــف،  جــون  اليهوديــة،  اللغــة  9ـ 

المعرفــة/2007م. عالــم  خرافــي، 
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من أرشيف لجنة كتابة
 الدستور العراقي الدائم

إعداد/ علي فاضل الدفاعي
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ادارة  قانــون  توقيــع  تــم  ذار 
آ
ا مــن  الثامــن  فــي 

مجلــس  قبــل  مــن  االنتقاليــة  للمرحلــة  الدولــة 

لكـتابــة  الزمنــي  الجــدول  حــدد  وقــد  الحكــم 

يــار 
آ
ا مــن  العاشــر  للعــراق وفــي  دســتور جديــد 

اللجنــة  االنتقاليــة  الوطنيــة  الجمعيــة  ت 
ّ
شــكل

فــة باعــداد مســودة الدســتور 
ّ
الدســتورية المكل

لتكــون  اعضائهــا  بيــن  مــن  الدائــم  العراقــي 

الوطنيــة  الجمعيــة  واقــع  مــن   %20 بواقــع 

والقــوى  واالطيــاف  المكونــات  لجميــع  ممثلــة 

 2005 انتخابــات  فــي  المشــاركة  السياســية 

 
ً
وجمعــت فيمــا بعــد اليهــا مــا اطلــق عليــه الحقــا

غيــر  مجموعــة  ضمــت  التــي  العامــة  بالهيئــة 

منتخبــة مــن القــوى السياســية العربيــة الســنية 

هميــة اشــتراك جميــع ابنــاء البلــد فــي اعــداد 
أ
ال

الدســتور. وهــو  اال  قانــون  اســمى 

اللجنــة بعملهــا فقــد  تقــوم هــذه  مــن اجــل ان 

لتغطــي  اساســية  فرعيــة  لجــان  ســت  شــكلت 

االساســية،  المبــادئ  التاليــة:  المواضيــع 

الحكومــة،  هيكليــة  والحريــات،  الحقــوق 

حــكام 
أ
الفيدراليــة ، الضمانــات الدســتورية، واال

االنتقاليــة•.

اللجنــة  الســماء  الفعلــي  العــدد  ولبيــان  

المنتخبــة و الهيئــة غيــر المنتخبــة )الملتحقيــن( 

تــي: 
آ
اال الجــدول  السياســية نضــع  وانتماءاتهــم 

عضاء المنتخبون
أ
: اال

ً
اوال
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لكـتلة السياسية االسم

رئيس اللجنة الدستورية االئـتاف العراقي الموحد        الشيخ د. همام حمودي

النائب االول لرئيس اللجنة ـ التحالف الكردستاني          د. فؤاد معصوم

 النائب الثاني لرئيس اللجنة ـ القائمة العراقية        د. عدنان الجنابي

ـ االئـتاف العراقي الموحد        اكرم موسى الحكيم

 ـ االئـتاف العراقي الموحد         التفات عبد السادة

ـ االئـتاف العراقي الموحد       ايمان خليل االسدي

ـ االئـتاف العراقي الموحد      بهاء حسين االعرجي

ـ القائمة العراقية       د. ثامر عباس غضبان

ـ االئـتاف العراقي الموحدالشيخ جال الدين الصغير

جواد كاظم جواد

 ـ القائمة العراقية      حميد مجيد موسى

ـ االئـتاف العراقي الموحد     د. حنين محمود  قدو

التحالف الكردستاني     ديندار نجمان شفيق

االئـتاف العراقي الموحد    زهراء عباس  الهاشمي

التحالف الكردستاني    سامي احمد شبك

االئـتاف العراقي الموحد    سامي جاسم  العسكري

 ـ القائمة العراقية    سامي عزارة معجون

ـ االئـتاف العراقي الموحد   د. سعد جواد  قنديل

التحالف الكردستاني د. سعدي اسماعيل  البرزنجي

االئـتاف العراقي الموحد   شيروان كامل  الوائلي

الصابئة  عادل ناصر حجي

 االئـتاف العراقي الموحد  عباس حسن  البياتي
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لكـتلة السياسية االسم

التحالف الكردستاين   د. عبدالخالق  زنكنة

عبد الرحمن سعيد حسني النعيمي

االئتالف العراقي املوحدعبد الهادي محمد الحكيم

عبود وحيد  العيساوي

االئتالف العراقي املوحدعقيلة عبدالحسني  الدهان

االئتالف العراقي املوحدعيل محمد  االديب

االئتالف العراقي املوحدعيل مهدي الدباغ

االئتالف العراقي املوحدد. قاسم عباس داود

االئتالف العراقي املوحد محسن باقر  القزويني

االئتالف العراقي املوحدمريم طالب الريس

االئتالف العراقي املوحد ناجحة عبد االمري

االئتالف العراقي املوحدد. نديم عيىس الجابري

ـ القامئة العراقيةوائل عبد اللطيف حسني 

)قامئة الرافدين )مسيحي د. يونادم يوسف كنا

ـ االئتالف العراقي املوحدالسيد احمد جواد  الصايف

االئتالف العراقي املوحدنوري كامل املاليك

رياض جامل كهية

ـ مسيحينوري بطرس

 القامئة العراقيةراسم حسني العوادي

القامئة العراقيةحسني الشعالن

السيد عيل عبد الحكيم الصايف

التحالف الكردستايند. منذر عبد الحسني الفضل
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عضاء غير المنتخبين
أ
ثانيا: اال

ال عبــد هللا حمــود الســعدون ـ ايــاد صالــح 
آ
]] ا

مهــدي الســامرائي ـ د. ســلمان علــي الجميلــي ـ 

ـ د.  د. ســليم عبــد هللا احمــد ناصــر الجبــوري 

صالــح محمــد مطلــك الدليمــي ـ الشــيخ مجبــل 

نايــف  عــارف  ـ د. حســب  الشــيخ عيســى  علــي 

العبيــدي ـ د. محمــود داوود المشــهداني ـ علــي 

ـ كمــال حمــدون  ســليمان جميــل المشــهداني 

ـ محمــد محــروس المــدرس االعظمــي  مــا علــو 
ـ ســاجر ناصــر حمــد الجبــوري ـ وســام صــدري 

ـ محمــد  الدليمــي  عــارف صالــح حمــد  ـ  العانــي 

طاهــر العبــد ربــه الجبــوري ـ مبــارك مــال هللا[[

ـ لجنة االتصال والحوار الجماهيري:

تــم  الفرعيــة  الدســتورية  للجــان  باالضافــة 

خــرى ســميت لجنــة االتصــال 
أ
تشــكيل لجنــة ا

تمــوز  مــن  ول 
أ
اال فــي  الجماهيــري  والحــوار 

كانــت مهــام هــذه اللجنــة هــي الوصــول لكافــة 

تعزيــز  اجــل  مــن  العراقــي  المجتمــع  قطاعــات 

الوعي الشــعبي بالمبادئ الدســتورية االساســية 

راء ومقترحات الشعب والتي َسُتنقل 
آ
واستام ا

فيمــا بعــد الــى اللجنــة الدســتورية لتؤخــذ بنظــر 

الدســتور. االعتبــار عنــد صياغــة مســودة 

ليــات لتحقيــق مهامهــا 
آ
ـ فقــد تبنــت اللجــة ثــاث ا

بنــاء الشــعب وهــي مــن خال:
أ
للوصــول ال

1ـ االعام.

2ـ اشراك منظمات المجتمع المدني.

راء والمقترحات.
آ
3ـ استام اال

لكـتلة السياسية االسم

التحالف الكردستاني القاضي دارا نور الدين

القائمة العراقيةد. رجاء حبيب الخزاعي

االئـتاف العراقي الموحدحسين عذاب ثعبان

التحالف الكردستانيفريدون عبد القادر

التحالف الكردستانيحسين محمد باليساني

كامران خيري سعيد

االئـتاف العراقي الموحد طاهر خلف البكاء

منرية عبدول

نركز محمد امني

االئـتاف العراقي الموحدالسيد احمد عيل الصايف
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الدســتورية  اللجنــة  شــكلت  فقــد  االعــام  مــا 
أ
ا

لــه مهمتيــن رئيســتين:  لإلعــام كانــت 
ً
مكـتبــا

ـ المهمة االولى:ـ

العامــة  للعاقــات  يومــي  وبشــكل  التنظيــم   

للجنــة الدســتورية مــن تنظيــم لعقــد المؤتمــرات 

الصحفيــة، اصــدار التصاريــح الصحفية وكذلك 

نبــاء بشــكل منتظــم عــن عمــل اللجنــة 
أ
نشــر اال

الظهــار  اإلعــام  مــع  والتنســيق  الدســتورية 

ونشــاطات  فعاليــات  ضمــن  الفعاليــات  هــذه 

اللجنــة الدســتورية وكانــت تنفــذ بشــكل يتســم 

بالشــفافية.

ـ المهمة الثانية:ـ 

حملــة  وتنفيــذ  بتصميــم  اإلعــام  مكـتــب  قــام 

إعاميــة علــى مــدى واســع مــن اجــل تشــجيع 

المشــاركة الجماهيريــة فــي الدســتور، ضمنــت 

الحملــة االعاميــة ان هــذه الرســائل التثقيفيــة 

كيفيــة  وبخصــوص  الدســتور  بخصــوص 

المشــاركة في عملية كـتابة الدســتور قد وصلت 

المواطنيــن. لجميــع 

الوصــول  كان  االعاميــة  الحملــة  هــذه  هــدف 

الــى اكبــر عــدد ممكــن مــن الشــعب العراقــي فــي 

شــمال العــراق ووســطه وجنوبــه.

مــع 61 جريــدة و 22 محطــة  اللجنــة  عملــت 

اذاعيــة و 16 محطــة تلفزيونيــة علــى مســتوى 

العــراق والمســتوى المحلــي للمناطــق، كذلــك 

قامــت اللجنــة بطبــع وتوزيــع اكـثــر مــن مليــون 

كـتابــة  فــي  للمشــاركة  يدعــوا  اعانــي  )بوســتر( 

الضوئيــة  االعانــات  مــن  وعــدد  الدســتور، 

الكبيــرة ومنشــورات لضمــان ان يكــون الشــعب 

عمليــة  يخــص  فيمــا  اطــاع  وعلــى  علــم  علــى 

مــا  المطبوعــات  هــذه  مــن  الدســتور،  كـتابــة 

لنكـتــب  خيمتنــا«  »دســتورنا  شــعار  حمــل 

ليحمينــا  اليــوم  »نكـتبــه  يدينــا«، 
أ
با دســتورنا 

«، »دســتورنا محــور حريتنــا«، »الدســتور 
ً
غــدا

مــن  اعلــى  »الدســتور  وطنــي«،  اســتحقاق 

لنضمــن  الدســتور  »نكـتــب  القوانيــن«،  كل 

لمســتقبل  ضمانــة  »دســتورنا  المســتقبل«، 

جمعهــا تشــير ونؤكــد 
أ
طفالنــا«، وهــي با

أ
بلدنــا وا

اهميــة هــذه الوثيقــة القانونيــة وضــرورة احاطــة 

جميــع ابنــاء الشــعب باهميتهــا وخطــورة اهمــال 

اعدادهــا. فــي  الفاعــل  الحضــور 

ـ منظمات المجتمع المدني:

عملــت اللجنــة علــى تشــجيع مشــاركة منظمــات 
الدســتور  كـتابــة  عمليــة  فــي  المدنــي  المجتمــع 

دعــم  تــم  فقــد  المهــة  هــذه  تنفيــذ  جــل 
أ
ا ومــن 

وقــد  محاضــر،   38 وتدريــب  منظمــة،   342

وصلــت شــبكة العامليــن الــى اكـثــر مــن 1500 

شــخص.

 شــجعت لجنــة االتصــال والحــوار الجماهيــري 

شــبكة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى اقامــة 

مؤتمــرات  اقامــة  وكذلــك  وتجمعــات  نقاشــات 

التجمعــات  هــذه  وكبيــرة،  ومتوســطة  صغيــرة 

كانــت منســقة ومنظمــة بشــكل جيــد وجذبــت 
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العديــد مــن المشــاركين.

المجتمــع  شــرائح  كافــة  المؤتمــرات  جمعــت 

العراقــي ممثليــن عــن مختلــف التنــوع الدينــي 

ســاتذة جامعــات، 
أ
والعرقــي والثقافــي، طلبــة وا

نخــب علميــة، سياســيين وقانونييــن، رجــال 

عمــال واقتصادييــن، اعضــاء روابــط ونقابات، 
أ
ا

عشــائر، فاحيــن، تجمعــات نســوية، معوقــي 

وغيرهــم جميعهــم   ... ديــن،  رجــال  الحــرب، 

شــاركوا فــي هــذه التجمعــات والمؤتمــرات.

شــجعت اللجنــة القائميــن علــى هــذه التجمعات 

و الــى 
أ
علــى تقديــم تقاريــر رســمية الــى اللجنــة ا

احــدى  تمكنــت  وقــد  الدســتور  كـتابــة  لجنــة 

تجمعــات المجتمــع المدنــي مــن جمــع وتقديــم 
نتائــج اكـثــر مــن 100.000 اســتبيان دســتوري 

للجنــة الدســتورية مــن مختلــف ارجــاء العــراق، 

مقترحــات  بتقديــم  قــام  خــر 
آ
اال والبعــض 

مفّصلــة حــول المواقــف مــن مواضيــع محــددة 

مكونــات  مختلــف  قبــل  مــن  االهتمــام  ذات 

بالدولــة  الديــن  وعاقــة  كالفيدراليــة  الشــعب 

ة وغيرهــا، وقدمــت مباشــرة الــى 
أ
وقضايــا المــرا

تــم  مؤتمــر   56 مــن  اكـثــر  الدســتورية  اللجنــة 

فــي  المحافظــات، اذ كانــت  اغلــب  فــي  عقــده 

الديــن  وصــاح   )4( والبصــرة   )19( بغــداد 

وواســط)3(،  االشــرف)5(  والنجــف   )3(

 )1( والمثنــى   )3( قــار  وذي   ،)2( وميســان 

والقادســية )3( وكربــاء المقدســة )1( وديالــى 

 ،  )2( االنبــار   ،)2( نينــوى   )2( اربيــل   )1(

ودهــوك)1(، وفيمــا يتعلــق بالنــدوات فقــد تــم 

عقــد مــا مجموعــه 267 نــدوة فــي عمــوم العــراق 

اذ  المحافظــات،  اغلــب  فــي  وتوزيعهــا كذلــك 

كانــت فــي: بغــداد 166 والبصــرة 29 وصــاح 

وواســط   ،32 االشــرف  والنجــف   ،5 الديــن 

قــار  وذي   ،12 وبابــل   ،10 وميســان   ،20

وكربــاء   ،17 والقادســية   ،1 والمثنــى   ،20

المقدســة 23، وديالى 8، واربيل 5، واالنبار 

.3 ودهــوك   ،4 والســليمانية   ،12

واســعة  شــبكة  بنشــر  اللجنــة  قامــت  كذلــك   

لصناديــق المقترحــات تــم وضعهــا فــي االماكــن 

العبــادة  )دور  المثــال  ســبيل  علــى  العامــة 

والبنــوك والدوائــر العامــة والمناطــق الســكنية 

تــم توزيــع  ذات الكـثافــة الســكانية العاليــة(، 

مــا مجموعــه 600 صنــدوق فــي بغــداد وحدهــا 

المحافظــات. باقــي  فــي  اخــرى  و600 

الجماهيــري  والحــوار  االتصــال  لجنــة  شــّكلت 

جــل معالجــة المقترحــات 
أ
 للتحليــل مــن ا

ً
مكـتبــا

بناء 
أ
المســتلمة مــن المواطنيــن، والتــي ّوفــرت ال

ليــة يســتطيعون مــن خالهــا ايصــال 
آ
الشــعب ا

رائهــم ومقترحاتهــم الــى كـّتــاب الدســتور، كان 
آ
ا

ــف 
ّ
ل
أ
تا وقــد  بغــداد  فــي   

ً
مركزيــا  

ً
مكـتبــا للجنــة 

ــي  ـ مكـتــب التحليــل مــن قانونييــن ومــن تقنيـ

معلومــات )مدخــل بيانــات(، كذلــك كان لهــا 

لــف كل مكـتــب 
أ
تا المحافظــات،  فــي  مكاتــب 

مــن قانونــي، موظــف عاقــات عامــة، وُمدخــل 

بيانــات.
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المواطنيــن  ومقترحــات  راء 
آ
ا اللجنــة  اســتلمت 

مــن خــال خمســة طــرق رئيســة:

ـ الندوات والمؤتمرات.

ـ توزيع وجمع االستبيانات الدستورية.

وراق االقتــراح المفتوحــة والتــي نقلــت 
أ
ـ اســتام ا

راء الشــعب حول الدســتور.
آ
ا

للجنــة  االلكـترونــي  البريــد  خــال  مــن  ـ 

.d o s t o r n a @ y a h o o . c o m

ـ مــا تــم تســليمه لمكـتــب اللجنــة بصــورة مباشــرة 

مختلــف  مــن  والمقترحــات  التوصيــات  مــن 

والمؤتمــرات. المنظمــات 

 تــم كذلــك نشــر االســتبيان مــن خــال الصحف 
ودور  والحســينيات  المســاجد  خــال  ومــن 

االســتبيانات  هــذه  تــم جمــع  االخــرى  العبــادة 

المقترحــات  صناديــق  خــال  مــن  بعــد  فيمــا 

ّمــا 
أ
ا وراق المقتــرح بالطريقــة نفســها، 

أ
وكانــت ا

يتــم  كان  فقــد  االلكـترونــي  البريــد  يخــص  مــا 

يومــي. بشــكل  وادخالــه  وتحليلــه  اســتامه 

عــن  جــاء  مــا   
ً
ســواءا المقترحــات  هــذه  كافــة 

وراق المقتــرح المفتــوح 
أ
و ا

أ
طريــق االســتبيانات ا

مــن  تحليلهــا  يتــم  كان  االلكـترونــي  البريــد  و 
أ
ا

قبــل كادر مــدّرب مــن المحلليــن المتخّصصيــن 

فــي  واســاتذة  قانونييــن  مــن  تشــّكل  والــذي 

العلوم السياســية وتقنيين. وفي حالة توصيف 

المقتــرح المقــدم مــن المواطنيــن او المنظمــات 
دســتور  المثــال  ســبيل  علــى  ـ   

ً
ومتميــزا  

ً
فريــدا

مقتــرح كامــل ـ كان يرســل كمــا هــو وبالكامــل 

للجنــة كـتابــة الدســتور.

مقتــرح   435.000 مجموعــه  مــا  اســتام  تــم 

المقترحــة  الدســاتير  مشــاريع  مــن  والعديــد 

ونصــف  شــهر  خــال  الدســتورية  والدراســات 

تــم  المجمــوع  هــذا  مــن  اللجنــة،  عمــل  مــن 

اضافــة  اســتبيان،  ورقــة   234.180 اســتام 

لذلــك تــم اســتام اكـثــر مــن 163.900 ورقــة 

الكـترونيــة،  رســالة   2135 و  مفتــوح  مقتــرح 

 تــم اســتام العديــد مــن اوراق االلتمــاس 
ً
ايضــا

قبــل  مــن  موقعــة  كانــت  والتــي  )الطلبــات( 

المواطنيــن. مــن  العديــد 

علــى ســبيل المثــال تــم اســتام 15.000 ورقــة 

التمــاس مــن ابنــاء القوميــة الشــبكية، والتماس 

خــر وقعــه مــا يقــرب مــن 78400 مواطــن مــن 
آ
ا

المحافظــات التاليــة: البصــرة 100، الديوانيــة 

الديــن  صــاح   12500 قــار  ذي   ،6500

1500، ميســان 29000، وواســط 9500، 

باالضافــة الكـثــر مــن 30.000 مقتــرح جمعــت 

ّمــا الباقــي مــن 435.000 فقــد 
أ
مــن كردســتان ا

والتــي  والنــدوات  المؤتمــرات  بنتائــج  تمثــل 

وصلــت الــى مكـتــب التحليــل ومنــه الــى اللجنــة 

الدســتورية نفســها. 

معهــا  تعاملــت  التــي  االســتجابة  حجــم  ان 

يمكــن  الجماهيــري  والحــوار  االتصــال  لجنــة 

فــي  بالدســتور  االهتمــام  مســتوى  يعكــس  ان 

راء 
آ
عمــوم العــراق، فالمواطنيــن كانــت لديهــم ا

معينــة  مواضيــع  فــي  واســع  بشــكل  متباينــة 
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واجمــاع فــي مواضيــع اخــرى واختــاف واســع 

ثالثــة. مواضيــع  فــي 

ان اســتام وجمــع وتحليــل هــذه النســبة مــن 

وضمــن  قصيــرة  زمنيــة  فتــرة  فــي  المقترحــات 

تجربــة اولــى وفريــدة لكــوادر مــن شــباب ابنــاء 

بنظــر  خــذ 
أ
اال مــع   

ً
متّميــزا  

ً
عمــا يعــد  العــراق 

بســيطة  عّينــة  يمثــل  الرقــم  هــذا  ان  االعتبــار 

راء 
آ
اال فــان  لــذا  العراقــي،  المجتمــع  ضمــن 

الــواردة فــي هــذا التقريــر ال يجــب ان تفّســر علــى 

راء جميــع ابنــاء الشــعب العراقــي.
آ
انهــا ممثلــة ال

للمقترحــات  الجغرافــي  التوزيــع  يخــص  مــا  ّمــا 
أ
ا

بغــداد  كالتالــي:  كان  فقــد  المســتلمة 

)104.670(، البصــرة )14.158(، وصــاح 

الدين )8.991( والنجف االشرف )20.884( 

 )55.000( وميســان   )32.076( وواســط 

 )44.756( قــار  وذي   ،)20.188( وبابــل 

 )31.530( والقادســية   ،)4.063( والمثنــى 

وكربــاء المقدســة )8.370( ديالــى )7.341( 

 ،)20.804( نينــوى   ،)10.526( اربيــل 

 )16.018( الســليمانية   ،)11.104( االنبــار 

.)4.362( كركــوك   ،)7.049( ودهــوك 

ة فــي عمــوم هــذه 
أ
وكانــت نســبة مشــاركة المــرا
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.
ً
تقريبــا  %35 المقترحــات 

ـ نتائج التقرير

المقدمة:-

اقتــرح عــدد قليــل مــن النــاس )145( ان يكــون 
هناك دور للمرجعية في عملية كـتابة الدســتور 

ونبســبة  البعــض  شــعر  فقــد  اخــرى  جهــة  مــن 

بينمــا   
ً
مرنــا الدســتور  كــون  بضــرورة   )35(

بضــرورة   )26( بنســبة  خــر 
آ
اال البعــض  شــعر 

اتصــاف الدســتور بصفــة الجمــود، كمــا واشــار 

مــكان مــن يكـتــب 
أ
نــه با

أ
بعــض المواطنيــن الــى ا

العراقيــة  الدســاتير  مــن  يســتفيد  ان  الدســتور 

شــار الــى امكانيــة 
أ
خــر ا

آ
الســابقة وعــدد قليــل ا

اقتــرح  بينمــا  التركــي  الدســتور  مــن  االفــادة 

ن يكــون 
أ
عــدد كبيــر مــن المواطنيــن وجــوب ا

الدســتور الوثيقــة العليــا فــي الدولــة والتــي يجــب 

ان ال تغيــر اال بموافقــة 3/2 اعضــاء الجمعيــة 

الوطنيــة، كان هنالــك بعــض االفــكار وصلــت 

هــذا  يكــون  ان  فــي   )28000( نســبة  الــى 

 
ً
دائمــا يكــون  ن 

أ
ا مــن   

ً
بــدال  

ً
انتقاليــا الدســتور 

وذلــك ان العــراق ولفتــرة الـــ 25 ســنة االخيــرة 

مؤقتــة. بدســاتير  يحكــم  كان 

ـ هوية الدولة:-

المواطنيــن  مقترحــات  مــن  عــدد  اســتام  تــم 

المواطنــون  فيهــا  طلــب   )30.000( بنســبة 

خــر 
آ
ا الــى شــكل  العراقــي  العلــم  تغييــر شــكل 

خــرون اقترحــوا ان 
آ
يوافــق عليــه كل العراقييــن ا

تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية فــي 

خــرون وصلــت بنســبتهم 
آ
الدولــة، بينمــا شــعر ا

اللغــة الكرديــة يجــب ان  الــى )28.500( ان 

تعامــل كلغــة رســمية ليــس فــي كردســتان فقــط 

نهــا 
أ
وانمــا فــي االقاليــم والمحافظــات االخــرى وا

يجــب ان تــدرس بشــكل الزامــي فــي المــدارس 

المواطنيــن  مــن  عــدد  اقتــرح  العــراق  لعمــوم 

 مة 
أ
بلغــوا )230( ان يذكــر العــراق كجــزء مــن اال

اقتــرح  بلــغ )78400(  خــر 
آ
ا العربيــة، وقســم 

للشــعب  االســامية  الهويــة  احتــرام  وجــوب 

بنســبة  خــر 
آ
ا قســم  اقتــرح  بينمــا  العراقــي، 

)23( ان يخــرج العــراق مــن الجامعــة العربيــة 

 
ً
مقترحــا كـتــب   )28.500( بنســبة  البعــض 

عــن اســم الدولــة يجــب ان يكــون »جمهوريــة 

العــراق االتحاديــة« وان اســم الدولــة ال يجــب 

متعــدد  بلــد  العــراق  الن  باالســام  يرتبــط  ان 

مــن  رغبــة  هنالــك  كان  والعرقيــات  ــف  الطوائـ

العديــد مــن المواطنيــن بلغــوا )78.419( بــان 

تذكــر االســرة علــى انهــا عمــاد المجتمــع العراقــي.

ـ الجنسية :-

اقترح البعض بنســبة )65( ان يســمح للعراقي 

خــرون 
آ
بحمــل اكـثــر مــن جنســية، بينمــا اقتــرح ا

ا  كيفيــة  لتنظيــم  قانــون  تشــريع  يتــم  ان 

لحصــول علــى الجنســية العراقيــة، البعــض ذكــر 

وجــوب اعــادة الجنســية العراقيــة لمــن ســلبت 

منهــم وهنــاك عــدد كبيــر مــن المواطنيــن بلــغ 

)80108( اقتــرح ان يذكــر الشــيعة علــى انهــم 

الســكانية. االغلبيــة 
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هيكل الدولة:-

بشــكل  الفيدراليــة   
أ
لمبــدا دعــم  هنالــك  كان 

بنســبة  البعــض   )5259( قبــل  مــن  عــام 

)28.500( اشــار الــى ضــرورة تطبيــق فدراليــة 

بعــض  المحافظــات  فيدراليــة  االقاليــم ورفــض 

الفيدرالــي  النظــام  نــوع  عّرفــت  المقترحــات 

البعــض  اقتــرح  حيــث   
ً
تفصيــا اكـثــر  بشــيء 

واســعة  ســلطات  اعطــاء   )97.874( بنســبة 

شــكل  وفــي  للمحافظــات  ومحــدودة  لاقاليــم 

خــر ارادت بعــض المقترحــات بنســبة 
آ
مقتــرح ا

)38.301( فيدراليــة تتركــز فيهــا الســلطة لــدى 

تتــرك  ان  ى 
أ
را بنســبة )60(  البعــض  االقاليــم 

للمركــز. عليهــا  المتنــازع  المناطــق 

 لشــكل الدولة الموحدة 
ً
كان هنالــك دعــم ايضــا

تــم  فقــد  كذلــك   )977( بنســبة  عــام  بشــكل 

شــكال: 
أ
تعريــف نمــوذج الدولــة الموحــدة بعدة ا

البعــض ذكــر ـ وببســاطة ـ انــه يجــب ان تكــون 

هنالــك حكومــة مركزيــة بنســبة )193( بينمــا 

ذكــر البعــض االخــر وجــوب اعطــاء المحافظــات 

ســلطات واســعة بنســبة )554( شــّكل مقتــرح 

للحكومــة  مركــزي  ال  نظــام  اعتمــاد  هــو  خــر 
آ
ا

فــي دولــة موحــدة، حيــث اقتــرح العديــد مــن 

المواطنيــن بلغــوا )48.466( حكومــة موحــدة 

مــع ســلطة ال مركزيــة موســعة للمحافظــات.

خــرون بنســبة )40.218( العــراق 
آ
ى ا

أ
 را

ً
اخيــرا

هــو حكومــة موحــدة تتركــز فيهــا الســلطة لــدى 

الحكومــة المركزيــة.

مــن  مقتــرح   )28.500( حوالــي  هنالــك 

حــق  كردســتان  اعطــاء  الــى  يشــير  كردســتان 

تقريــر المصيــر بعــد 6ـ8 ســنوات مــن المصادقــة 

الدســتور. علــى 

ـ شكل نظام الحكم:-

فــي  الحكــم  نظــام  لكــون  دعــم  هنالــك  كان 

وطالبــت   )659( قبــل  مــن   
ً
جمهوريــا الدولــة 

 )28.944( بنســبة  المقترحــات  مــن  العديــد 

التشــريعية  الســلطات  فصــل  بضــرورة 

القضــاء  وباســتقال  والقضائيــة،  والتنفيذيــة 

 
ً
مــن )12( مقترحــا )280( كان هنالــك رغبــة 

الوطنيــة. الجمعيــة  فــي  الشــباب  باشــراك 

امــا بخصــوص شــكل نظــام الحكــم فقــد تباينــت 

وبرلمانــي   ،)30554( رائســي  مــن  راء 
آ
اال

)157895(، او مختلــط )13765(، واقتــرح 

 للحكــم )104(، البعــض 
ً
 ملكيــا

ً
خــرون نظامــا

آ
ا

بــان  يريــد  الــذي  الرائســي  النظــام  وصــف 

الرئيــس ينتخــب فيــه مباشــرة مــن الشــعب ولــه 

صاحيــات واســعة، كمــا شــعر البعــض بضرورة 

 )20( للتمديــد  قابلــة  الرائســة  فتــرة  جعــل 

خــرون فتــرة رائســية مــن ثــاث ســنوات 
آ
واقتــرح ا

ي بوجــوب 
أ
قابلــة للتجديــد )17( كان هنالــك را

اقالــة رئيــس الجمهوريــة اذا ثبــت عليــه الفســاد 

)4(، والبعــض وصــف النظــام البرلمانــي الــذي 

قبــل  مــن  ينتخــب  الرئيــس  ان  علــى  ينشــده 

اعضــاء الجمعيــة الوطنيــة المنتخبيــن بدورهــم 

مــن الشــعب، ويكــون فيــه صاحيــات واســعة 
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الــوزراء )158(. لرئيــس 

ـ قضايا االنتخابات:

كل  ان   
ً
مقترحــا المواطنيــن  مــن  عــدد  كـتــب 

محافظــة تعتبــر دائــرة انتخابيــة واحــدة واعتمــد 

واعتمــاد   )78400( المغلقــة  القائمــة  نظــام 

 )87499( المتعــددة  االنتخابيــة  الدوائــر 

ربعــة 
أ
ا كل  تجــرى  ان  يجــب  االنتخابــات  وان 

تشــريع  يتــم  ان  يجــب  نــه 
أ
وا  ،)26( ســنوات 

فــي  االحــزاب  اشــتراك  عمليــة  لتنظيــم  قانــون 

الوطنيــة  الجمعيــة  اعضــاء  وان  االنتخابــات، 

للكـفــاءة.  
ً
وفقــا انتخابهــم  يتــم  ان  يجــب 

قاليم:-
أ
ـ مسائل التقسيم اإلداري لا

مختلفــة   
ً
طرقــا اقترحــوا  المواطنيــن  بعــض 

البعــض )5917(  قاليــم، 
أ
لتحديــد هيكليــة اال

الوســط  تضــم  قاليــم 
أ
ا ثاثــة  ايجــاد  اقتــرح 

اقليــم  تشــكيل  اقتــرح  خــر 
آ
ا والجنــوب، قســم 

لــف 
أ
واحــد كبيــر فــي وســط وجنــوب العــراق يتا

التســعة )78400( وهنــاك  المحافظــات  مــن 

 مــن اقتــرح ان يتــم اعــادة ترســيم الحــدود 
ً
ايضــا

جراها 
أ
الــى مــا كانــت عليــه قبــل التغييــرات التــي ا

نظــام صــدام )80363( وباالخــص فيمــا يتعلق 

البعــض  طالــب   )78400( وكربــاء  بالنجــف 

وطالــب   ،)1638( كركــوك  لة 
أ
مســا بحــل 

خــر بتنفيــذ المــادة 58 مــن قانــون ادارة 
آ
قســم ا

المــدن  واســترجاع  االنتقاليــة  للمرحلــة  الدولــة 

تبنــي  قبــل  التعريــب  ثــار 
آ
ا ومحــو  المســتعربة 

الدســتور )28500(، كذلــك طالــب  مســودة 

البعــض بتحديــد الحــدود الجغرافيــة لكردســتان 

)28500( واقتــرح بعــض المواطنيــن ان يتــم 

جعــل كركــوك عاصمــة صيفيــة للعــراق )60(.

ـ توزيع الثروة:-

الثــروة  توزيــع  بعدالــة  البعــض  طالــب 

ان  يجــب  نــه 
أ
ا خــرون 

آ
ا شــعر  فيمــا   )3368(

الميزانيــة  مــن  اكبــر  لكردســتان حصــة  تكــون 

)28.000( واقتــرح قســم مــن المواطنيــن ان 

يتــم توزيــع رواتــب علــى المواطنيــن مــن عوائــد 

النفط )449( وهناك قســم دعم سياســة جمع 

المــوارد الطبيعيــة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة 

وان يتــم توزيعهــا وفــق نســب بيــن الحكومــة 

المركزيــة، االقاليــم، والمحافظــات )39717( 

نــص علــى ان   
ً
تــم اســتام )21708( مقترحــا

بجمــع  المــوارد  يمتلــك  الــذي  االقليــم  يقــوم 

وتوزيــع العائــدات مــن تلــك المــوارد، وقــد كان 

 يدعــم تشــكيل كيــان 
ً
هنــاك )43209( مقترحــا

يتولــى  والــذي   
ً
دســتوريا لــه  يؤســس  مســتقل 

المــوارد. مــن  العائــدات  توزيــع  مســؤولية 

)119546( مواطــن اقتــرح ان 
ً
 تقريبــا

ً
 واخيــرا

الدســتور  يحددهــا  نســب  وفــق  توزيعهــا  يتــم 

االقاليــم  وحكومــات  المركزيــة  الحكومــة  بيــن 

والمحافظــات.

دور الدين:-

فــي  رائهــم 
آ
ا المواطنيــن  مــن  العديــد  كـتــب 

الديــن  ســيلعبه  الــذي  الــدور  هــو  مــا  موضــوع 
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ان  اقتــرح  المواطنيــن  مــن  فعــدد  الدولــة  فــي 

االســام يجــب ان يكــون ديــن الدولــة الرســمي 

ضــرورة  خــرون 
آ
ا اقتــرح  فيمــا   ،)92205(

وشــعر   )225( الدولــة  عــن  الديــن  فصــل 
خــرون بوجــوب عــدم ذكــر الديــن فــي الدســتور 

آ
ا

 ممــن طالــب 
ً
)4594(، وبقــي عــدد قليــل جــدا

الدولــة. بعلمانيــة 

فقــد  التشــريع  علــى  الديــن  ثــر 
أ
ا يخــص  مــا  امــا 

االســام  يكــون  بــان   
ً
مطالبــا العديــد  كـتــب 

المصدر الوحيد للتشــريع )185263( واقترح 

 
ً
اساســيا  

ً
يكــون مصــدرا ان  يجــب  انــه  خــرون 

آ
ا

.)13167( التشــريع  مصــادر  مــن 

عــدم  الــى وجــوب  اشــارت   
ً
)91002( مقترحــا

ســن قانــون يتعــارض مــع االســام، وقــد اضــاف 

ممارســة  حريــة  مــع  يتعــارض  ال  »بمــا  خــرون 
آ
ا

.)78400( الدينيــة«  والطقــوس  الشــعائر 

مطالبيــن  المواطنيــن  مــن  العديــد  كـتــب 

وحرمــة  لصيانــة  المســؤولية  بتحمــل  الدولــة 

والحســينيات  والمســاجد  المقدســة  العتبــات 

بحرمــة  المــس  وعــدم  الدينيــة  والمؤسســات 

 ،)79413( الدينيــة  والشــعائر  الممارســات 

القوانيــن  تشــريع  بضــرورة  البعــض  وشــعر 

النجــف  مثــل  المقدســة  بالمــدن  الخاصــة 

تتولــى  وان  وســامراء،  والكاظميــة  وكربــاء 

العتبــات  علــى  الكامــل  االشــراف  المرجعيــة 

مــن  قســم  وطالــب   )78400( دراتهــا 
أ
وا

المواطنيــن بضــرورة التنصيــص علــى اســتقال 

االشــرف  النجــف  فــي  الدينيــة  المرجعيــة 

واالشــارة الــى مقامهــا الرفيــع ورمزيتهــا الوطنيــة 

.)88120( العاليــة  والدينيــة 

ـ حقوق االنسان:-

يضمــن  بــان  مطالبيــن  المواطنــون  كـتــب 

عــام  بشــكل  االنســان  حقــوق  الدســتور 

المواطنيــن  جميــع  يكــون  وان   ،)2818(

متســاوون امــام القانــون )1333(، وان يكــون 

ديــان )613(، وان يتــم 
أ
هنــاك حريــة لجميــع اال

 ،)789( والخاصــة  العامــة  الحريــات  ضمــان 

الشــخصية  االحــوال  قانــون  تشــريع  يتــم  وان 

وجــود  ووجــوب   ،)1( لمذهبــه   
ً
وفقــا كل 

مســتقبل  ورعايــة   )4( الســن  لكبــار  ضمانــات 

الكريــم. عيشــهم  وضمــان  المعوقيــن 

طالــب  فقــد  االقليــات  حقــوق  يخــص  مــا  امــا 

تــم  فقــد  الخصــوص  وعلــى  بضمانهــا،  العديــد 

)التمــاس(  موقعــة  وثيقــة   15.000 اســتام 

فــي  الشــبكية  القوميــة  ذكــر  فيهــا  مطالبيــن 

 
ً
الدستور، وكذلك كان هناك )1622( مقترحا

لضمــان حقــوق التركمــان، فيمــا طالــب البعــض 

.)11( منهــم  ســلبت  لمــن  الجنســية  باعــادة 

ة 
أ
المــرا بحقــوق   

ً
مطالبــا البعــض  كـتــب  وقــد 

ن 
أ
ا البعــض  وكـتــب   ،)4832( عــام  بشــكل 

وعلــى  الحقــوق  كافــة  تعطــى  ان  يجــب  ة 
أ
المــرا

وان   ،)36.275( بالرجــل  المســاواة  قــدم 

وعلــى  المشــاركة  علــى  قــادرة  ة 
أ
المــرا تكــون 
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ــف  قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي كافــة الوظائـ

البعــض  طالــب  بينمــا   ،)20.000( الرســمية 

بمــا  الحقــوق  كافــة  ة 
أ
المــرا الدســتور  يمنــح  ان 

ال يخالــف االســام )168.800(، وقــد طلــب 

 
ً
البعــض اعتبــار مولــد الزهــراء عليهــا الســام يومــا

.)731( العراقيــة  ة 
أ
للمــرا

فــي موضــوع حفــظ  اليــه  وممــا تجــب االشــارة 

السياســية  العمليــة  فــي  ومكانتهــا  ة 
أ
المــرا دور 

سســها رئيــس لجنــة 
أ
رســى ا

أ
تلــك المبــادرة التــي ا

كـتابــة الدســتور الشــيخ د. همــام حمــودي مــن 

ة عبــر نظــام )الكوتــا( 
أ
خــال تثبيــت حــق المــرا

بشــكل ثابــت ودائــم، بعكــس  مــا طالبــت بــه 

نظــام  جعــل  مــن  اللجنــة  فــي  اخــرى  اطــراف 

كـتلــة  رئيــس  اكــّده  مــا  وهــذا  مؤقتــا،  الكوتــا 

التحالــف الكردســتاني النائــب د. فــؤاد معصــوم 

نــذاك؛ فــي 
آ
والــذي كان نائبــا لرئيــس اللجنــة ا

العراقــي  النــواب  مجلــس  اقامــه  الــذي  الحفــل 

قائــا:   2012 اذار  فــي  ة 
أ
المــرا يــوم  بمناســبة 

ن تكــون الـ)كوتــا( مؤقتــة 
أ
ي ؛ بــا

أ
)كان هنــاك را

لفترة ســنتين.. ولكن رئيس اللجنة الدســتورية 

ن 
أ
ا علــى  صــر 

أ
ا حمــودي  همــام  الشــيخ  نــذاك 

آ
ا

ثابتــة ودائمــة. تكــون )الكوتــا( 

ـ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:-

يشــير  بمــا  المواطنيــن  مــن  العديــد  طالــب 

لضمــان  المواطنيــن  رغبــة  الــى  بمجموعــه 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المختلفــة  الحقــوق 

فــي  الرغبــة  مقترحاتهــم  تضمنــت  والثقافيــة، 

الســكن  مشــكلة  وحــل  العمــل  فــرص  توفيــر 

هنــاك  تكــون  ان  يجــب  نــه 
أ
وبا  ،)1299(

البلديــة  الخدمــات  تضمــن  وقوانيــن  احــكام 

االهتمــام  وبضــرورة   ،)2305( والصحيــة 

الرعايــة  توفيــر  يتــم  وان   )140( بالشــباب 

للطفولــة )43(، وتحســين الرواتــب )9( وان 

يضمــن الدســتور الحــق فــي التعليــم والضمــان 

يتــم  وان   )1539( للمواطنيــن  االجتماعــي 

 ،)285( للتقاعــد  قانــون  هنالــك  تشــريع 

 ان يتــم حمايــة القطــاع الزراعــي )16(.
ً
وختامــا

المجتمع المدني:ـ 

شــار الــى وجــوب 
أ
عــدد قليــل مــن المواطنيــن ا

مؤسســات  عمــل  لتنظيــم  قوانيــن  تشــريع 

نــه مــن 
أ
خــرون قالــوا ا

آ
المجتمــع المدنــي )4( وا

المهــم ان يتــم مراقبــة دوائــر الدولة ومؤسســاتها 

.)3( االداريــة 

ـ القضايا العسكرية:-

تذكــر  ن 
أ
ا وجــوب  علــى   

ً
مؤكــدا البعــض  كـتــب 

للمضحيــن  والجليلــة  العظيمــة  التضحيــات 

هميــة 
أ
نفــال، وا

أ
وشــهداء المقابــر الجماعيــة واال

حقوقهــم  وضمــان  عوائلهــم  ورعايــة  رعايتهــم 

.)78400( ممتلكاتهــم  واعــادة 

الدســتور ان  علــى  خــر ان 
آ
اال البعــض  واضــاف 
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النظــام  ومتضــرري  الشــهداء  لعوائــل  يوفــر 

الســابق التعويضــات عمــا لحــق بهم )2243(، 

لة )الميليشــيات( 
أ
اكد البعض ضرورة حل مســا

المســلحة )138( وانــه يجــب ان يكــون هنــاك 

تجنيــد الزامــي فــي الجيــش )121( وان يكــون 

االجنبيــة  القــوات  النســحاب  جدولــة  هنــاك 

.)323(

من/ اجتثاث البعث:-
أ
ـ العقوبات/اال

ضــرورة  علــى  اكــدت  مقترحــات  اســتام  تــم 

تطبيــق عقوبــة االعــدام بحــق مــن يســتحقها، 

وبخاصــة بحــق المجــرم صــدام ومجرمــي الحــرب 

ورمــوز النظــام الســابق )86151(، عــدد قليــل 

عقوبــة  بالغــاء  وصــت 
أ
ا المقترحــات  مــن   

ً
جــدا

تحديــد  بضــرورة  البعــض  وطالــب  االعــدام 

موعــد ثابــت العــدام المجــرم صــدام )7598(، 

كـتــب العديــد مطالبيــن بذكــر اجتثــاث البعــث 

اوصــوا  خــرون 
آ
وا  ،)195501( الدســتور  فــي 

بتشــكيل لجنــة الســتئصال البعــث )5154(، 

االرهــاب  محاربــة  ضــرورة  اقتــرح  خــر 
آ
ا وقســم 

.)563( والطائـفيــة 

ـ المؤسسات المستقلة:-

التوصيــة  تضمــن  المقترحــات  مــن  العديــد 

مختلفــة،  مســتقلة  مؤسســات  بتشــكيل 

شــمل هــذا لجنــة مســتقلة تعمــل كرابــط بيــن 

مســتقلة  مفوضيــة   ،)15( والشــعب  الســلطة 

النزاعــات  حــل  لجنــة   ،)741( لانتخابــات 

الدولــي  المجتمــع  مؤسســات  رعايــة   ،)20(

)10( لجنــة لمراقبــة االعــام )52(، مفوضيــة 

دســتورية  محكمــة   ،)199134( النزاهــة 

الدســتور،  تنفيــذ  لمراقبــة  لجنــة   ،)7953(

المدنــي. المجتمــع  منظمــات  وتفعيــل 

ـ بيانات المرجعية الدينية :- 

مــن دور مهــم  مــا كان  المتتبــع  ال يخفــى علــى 

متمثلــة  الدينيــة  المرجعيــة  لحظــور  ومؤثــر 

السيســتاني  االمــام  الســيد  وبيانــات  بفتــاوى 

المرحلــة  تلــك  إّبــان  تعالــى  هللا  حفظــه 

الجديــد  العــراق  بنــاء  مــن مراحــل  سيســية 
أ
التا

مختلــف  علــى  مــن حقبــة مظلمــة  يخــرج  وهــو 

واخطرهــا  واهمهــا  والمســتويات  االصعــدة 

الوطــن  ســامة  تحفــظ  قانونيــة  وثيقــة  ايجــاد 

وهويتــه. وثرواتــه  وكرامتــه  والمواطــن 

هميــة ضمــن مســعى عمليــة 
أ
لــذا وجــدت مــن اال

التوثيــق الهــم مرحلــة مــن مراحــل بنــاء الدولــة 

وثيقــة  مــن  عنهــا  نتــج  ومــا  الجديــدة  العراقيــة 

والمؤسســات  الدولــة  لبنــاء  ســاس 
أ
اال مّثلــت 

ط الضــوء 
ّ
وتفعيــل ايجابيــة المواطــن ان نســل

يــة هللا العظمــى الســيد 
آ
علــى فتــاوى وبيانــات ا

علــي السيســتاني فــي هــذا الموضــوع.

المجلــس  تشــكيل  ليــة 
آ
ا حــول  اســتفتاء  1ـ 

ســتوري  لد ا

بسم هللا الرحمن الرحيم

هللا  يــة 
آ
ا المفــدى  ومرجعنــا  سماحةســيدنا 

السيســتاني الحســيني  علــي  الســيد  العظمــى 

) دام ظله ( . 
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السام عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ، 

انهــا  العــراق  فــي  االحتــال  ســلطات  اعلنــت 
الدســتور  لكـتابــة  مجلــس  تشــكيل  قــررت 

هــذا  اعضــاء  ســتعّين  وانهــا  القــادم ،  العراقــي 

السياســية  الجهــات  مــع  بالمشــاورة  المجلــس 
واالجتماعيــة فــي البلــد ، ثــم تطــرح الدســتور 

فــي  عليــه  للتصويــت  المجلــس  يقــره  الــذي 

ببيــان  التفضــل  نرجــو   . عــام  شــعبي  اســتفتاء 

الموقــف الشــرعي مــن هــذا المشــروع ومــا يجــب 

علــى المؤمنيــن ان يقومــوا بــه فــي قضيــة اعــداد 

الدســتور العراقــي . )جمــع مــن المؤمنيــن ـ 20 

/ ربيــع االخــر / 1424 هـــ (

تتمتــع  الســلطات ال  تلــك  تعالــى / ان  باســمه 

مجلــس  اعضــاء  تعييــن  فــي  صاحيــة  يــة 
أ
با

كـتابــة الدســتور ، كمــا ال ضمــان ان يضــع هــذا 

العليــا  المصالــح  يطابــق  دســتورا  المجلــس 

الوطنيــة  للشــعب العراقــي ويعبــر عــن هويتــه 

االســامي  الديــن  االســاس  ركائزهــا  مــن  التــي 

 ، النبيلــة  االجتماعيــة  والقيــم   الحنيــف 

فالمشــروع المذكــور غيــر  مقبــول مــن اساســه 

، والبــد اوال مــن اجــراء انتخابــات عامــة لكــي 

يختــار كل عراقــي مؤهــل لانتخــاب مــن يمثلــه 

ثــم   ، الدســتور  لكـتابــة  سيســي 
أ
تا مجلــس  فــي 

الــذي  الدســتور  علــى  العــام  التصويــت  يجــري 

كافــة  المؤمنيــن  وعلــى   ، المجلــس  هــذا  يقــره 

المطالبــة بتحقيــق هــذا االمر المهم والمســاهمة 

فــي انجــازه علــى احســن وجــه ، اخــذ هللا تبــارك 

الخيــر  فيــه  مــا  الــى  الجميــع  بايــدي  وتعالــى 

والصــاح والســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه . 

)25 / ربيــع الثانــي / 1424 هـــ علــي الحســيني 

السيســتاني (

ادارة  قانــون  مــن  الموقــف  حــول  اســتفتاء  2ـ 

االنتقاليــة  للفتــرة  العــراق 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

الســيد  العظمــى  هللا  يــة 
آ
ا ســماحة  مكـتــب 

ظلــه  دام  السيســتاني 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته 

وبعــد : مــا هــو موقــف ســيدنا ومرجعنــا المفــدى 

مــن ) قانــون ادارة العــراق للفتــرة االنتقاليــة ( 

؟ )جمــع مــن المؤمنيــن ـ 16/محــرم الحــرام / 

1425 هـــ (

الســيد  لســماحة  ســبق  لقــد   / تعالــى  باســمه 

اتفــاق  علــى  تحفظــه  فــي  اوضــح  ان  ظلــه  مــد 

يعــد  قانــون  ي 
أ
ا ان  الثانــي  تشــرين   /  15

اال  الشــرعية  يكـتســب  لــن  االنتقاليــة  للفتــرة 

الوطنيــة  الجمعيــة  فــي  عليــه  المصادقــة  بعــد 

هــذا  ان  ذلــك  الــى  ويضــاف   ، المنتخبــة 

الــى  الوصــول  امــام  العوائــق  يضــع  )القانــون( 

وحقوقــه  وحدتــه  يحفــظ  للبلــد  دائــم  دســتور 

 . ــف  والطوائـ االعــراق  جميــع  مــن  ابنائــه 

)16/المحرم الحرام / 1425 هــ  مكـتب السيد 

السيستاني )دام ظله( النجف االشرف(

3ـ رســالة جوابيــة موجهــة الــى الســيد االخضــر 

االبراهيمــي تتضمــن الموقــف مــن قانــون ادارة 



|   العدد 20 |   رجب   |  حزيران  |  2012 132

العــراق للمرحلــة االنتقاليــة

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

االستاذ الدكـتور االخضر االبراهيمي المحترم 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته 

     وبعــد : تعقيبــا علــى رســالتكم المؤرخــة فــي 

ذار /2004 نبعــث اليكــم بالتوضيحــات 
آ
17/ا

مديــر  الخفــاف  حامــد  االســتاذ  حررهــا  التــي 

شــؤون ســماحة الســيد السيســتاني فــي لبنــان 
الــدور  مــن  ن مابســات موقــف ســماحته 

أ
بشــا

حيــث   ، العــراق  فــي  المتحــدة  مــم 
أ
لا القــادم 

اباغــه  فــي  وســيطا  الخفــاف  االســتاذ  كان 

للســيد غســان ســامة جوابــا عــن استفســار منــه 

ن . 
أ
بهــذا الشــا

واذ نؤيــد كل مــا ورد فــي هــذه التوضيحــات نــود 

كيــد علــى النقــاط االتيــة :
أ
التا

1 ـ ان المرجعيــة الدينيــة التــي بذلــت جهــودا 

مضنيــة فــي ســبيل عــودة االمــم المتحــدة الــى 

السياســية  العمليــة  علــى  واشــرافها  العــراق 

واجــراء االنتخابــات العامــة ، كانــت تتوقــع ان 

يتــرك لممثلــي الشــعب العراقــي فــي الجمعيــة 

فــي  البلــد  ادارة  حريــة  المنتخبــة  الوطنيــة 

الدائــم  الدســتور  وكـتابــة  االنتقاليــة  المرحلــة 

يقررهــا  التــي  ليــة 
آ
اال وفــق  عليــه  واالســتفتاء 

. انفســهم  المندوبــون 

ولكــن بعــد اقــرار مــا يســمى بـــ ) قانــون الدولــة 

ســتكون   ) االنتقاليــة  للمرحلــة  العراقيــة 

الجمعيــة الوطنيــة القادمــة مكبلــة بقيــود كـثيــرة 

ال تســمح لهــا باتخــاذ مــا تــراه مطابقــا لمصلحــة 

الشــعب العراقــي ، حيــث املــى عليهــا مجلــس 

االنتقالــي  الحكــم  مجلــس  هــو  منتخــب  غيــر 

 ( قانونــا  االحتــال  ســلطة  مــع  وبالتنســيق 

غريبــا( الدارة الدولــة فــي المرحلــة االنتقاليــة ، 

كمــا املــى عليهــاـ  وهــو االخطــرـ  مبــادئ واحكاما 
الدســتور  كـتابــة  يخــص  فيمــا  معينــة  ليــات 

آ
وا

. عليــه  االســتفتاء  واجــراء  الدائــم 

ييــد معظــم 
أ
ان هــذا )القانــون( الــذي اليتمتــع بتا

الشــعب العراقــي ـ كمــا تؤكــد ذلــك اســتطاعات 

ي العــام وماييــن التوقيعــات التــي جمعــت 
أ
الــرا

رفضــه  فــي  الماضيــة  القليلــة  االيــام  خــال 

ممثلــي  حــق  يصــادر  ـ  بتعديلــه  المطالبــة  او 

المنتخبيــن بصــورة ال نظيــر  الشــعب العراقــي 

لهــا فــي العالــم ، وبذلــك تفقــد االنتخابــات التــي 

طالمــا طالبــت بهــا المرجعيــة الدينيــة الكـثيــر 

مــن معناهــا وتصبــح قليلــة الجــدوى . 

بمنصــب  يعهــد  الــذي   ) القانــون   ( هــذا  ان 

الرائســة فــي العــراق الــى مجلــس يتشــكل مــن 

ـ ســيكون احدهــم مــن الكــرد  ثاثــة اشــخاص 

والثاني من الســنة العرب والثالث من الشــيعة 

العــرب ـ يكــرس الطائـفيــة والعرقيــة فــي النظــام 

السياســي المســتقبلي للبلــد ويعيــق اتخــاذ اي 

حالــة  بحصــول  اال  الرائســة  مجلــس  فــي  قــرار 

التوافــق بيــن االعضــاء الثاثــة وهــي مــا التتيســر 

ـ  عــادة مــن دون وجــود قــوة اجنبيــة ضاغطــة 

كمــا وجدنــا مثــل ذلــك فــي حــاالت مماثلــة ـ واال 
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يصــل االمــر الــى طريــق مســدود ويدخــل البلــد 

فــي وضــع غيــر مســتقر وربمــا يــؤدي الــى التجزئــة 

والتقســيم ال ســمح هللا تعالــى . 

ان  لهــا  التــي ســبق  الدينيــة  المرجعيــة  ان  ـ   2

طالبــت بصــدور قــرار مــن مجلــس االمــن الدولــي 

ان  تخشــى  العامــة  االنتخابــات  موعــد  يحــدد 

 ( هــذا  ادراج  علــى  االحتــال  ســلطة  تعمــل 

االمــن  لمجلــس  الجديــد  القــرار  فــي   ) القانــون 

بــه  ويلــزم  الدوليــة  الشــرعية  صفــة  ليكـتســب 

 . عليــه  رغمــا  العراقــي  الشــعب 

يــة خطــوة مــن هــذا القبيــل لــن 
أ
اننــا نحــذر مــن ا

تكــون مقبولــة مــن عامــة العراقييــن وســتكون 

لــه نتائــج خطيــرة فــي المســتقبل ونرجــو ابــاغ 

اعضــاء مجلــس االمــن بهــذا االمــر .

3 ـ فــي ضــوء مــا تقــدم وبالرغــم ممــا يتمتــع بــه 

ســماحة  لــدى  وتقديــر  احتــرام  مــن  شــخصكم 

يــة 
أ
الســيد اال انــه ال يرغــب ان يكــون طرفــا فــي ا

الدوليــة  البعثــة  تجربهــا  واستشــارات  لقــاءات 

فــي مهمتهــا القادمــة فــي العــراق مــا لــم يصــدر 

مــن االمــم المتحــدة موقــف واضــح بــان هــذا ) 

القانــون ( ال يلــزم الجمعيــة الوطنيــة المنتخبــة 

ي قــرار جديــد لمجلــس 
أ
بشــيء ، ولــن يذكــر فــي ا

ن العــراق . هــذا مــا لــزم بيانــه 
أ
االمــن الدولــي بشــا

وتقبلــوا فائــق االحتــرام 

)الجمعــة 27 / محــرم الحــرام / 1425 هـــ 19 / 

ذار /2004
آ
ا

ـ   ) ظلــه  دام   ( السيســتاني  الســيد  مكـتــب   

االشــرف( النجــف 

التــي  المؤقتــة  الحكومــة  حــول  اســتفتاء  4ـ 

المتحــدة  االمــم  شــكلتها 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

الســيد  العظمــى  هللا  يــة 
آ
ا ســماحة  مكـتــب 

ظلــه  دام  السيســتاني 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد : 

ل الكـثيــر مــن المؤمنيــن عــن الموقف تجاه 
أ
يســا

الحكومــة العراقيــة الجديــد التــي تــم تشــكيلها 

مــس بمســاعي الســيد االخضــر االبراهيمــي 
أ
يــوم ا

مــم المتحــدة ؟ )جمــع 
أ
مبعــوث االميــن العــام لا

مــن المؤمنيــن ـ 13 ربيــع الثانــي 1425 هـــ (

ـ دام ظلــه  بســمه تعالــى / ان ســماحة الســيد 

تكــون  ان  ضــرورة  علــى  مــرارا  اكــد  ان  ســبق  ـ 

منبثقــة  الســيادة  ذات  العراقيــة  الحكومــة 

مــن انتخابــات حــرة نزيهــة يشــارك فيهــا ابنــاء 

عامــة  بصــورة  العراقــي  الشــعب 

اســتبعاد  تــم  معروفــة  كـثيــرة  الســباب  ولكــن 

خيــار االنتخابــات ، فبيــن مماطلــة وتســويف 

وقــرب  الوقــت  انقضــى  وتخويــف  وممانعــة 

موعــد الثاثيــن مــن حزيــران الــذي يفتــرض ان 

يســتعيد فيــه العراقيــون الســيادة علــى بلدهــم . 

لتتشــكل  التعييــن  الــى  االمــر  ل 
آ
ا وهكــذا 

تحظــى  ان  دون  مــن  الجديــدة  الحكومــة 

بالشــرعية االنتخابيــة ، باالضافــة الــى انــه لــم 

يتمثــل فيهــا جميــع شــرائح المجتمــع العراقــي 
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 . مناســبة  بصــورة  السياســية  وقــواه 

هــذه  تثبــت  ان  فالمؤمــل  ذلــك  مــع  ولكــن 

الحكومــة جدارتهــا ونزاهتهــا ، وعزمهــا االكيــد 

علــى اداء المهــام الجســيمة الملقــاة علــى عاتقهــا 

وهــي : 

مجلــس  مــن  واضــح  قــرار  اســتحصال  ـ   1

الســيادة  العراقييــن  باســتعادة  الدولــي  االمــن 

منقوصــة  غيــر   ، كاملــة  ســيادة  بلدهــم  علــى 

واالقتصاديــة  السياســية  مــن جوانبهــا  اي  فــي 

فــي  البليــغ  والســعي   ، واالمنيــة  والعســكرية 

 . جوانبــه  كافــة  مــن  االحتــال  ثــار 
آ
ا ازالــة 

2 ـ توفيــر االمــن فــي كافــة ربــوع البلــد ووضــع 

وســائر  المنظمــة  الجريمــة  لعمليــات  حــد 

 . االجراميــة  االعمــال 

للمواطنيــن  العامــة  الخدمــات  تقديــم  ـ   3

حياتهــم  يمــس  فيمــا  معاناتهــم  وتخفيــف 

. ميــة ليو ا

4 ـ االعــداد الجيــد لانتخابــات العامــة وااللتــزام 

الميــادي  العــام  بدايــة  فــي  المقــرر  بموعدهــا 

ال  وطنيــة  جمعيــة  تتشــكل  لكــي   ، القــادم 

ي مــن القــرارات الصــادرة فــي 
أ
تكــون ملزمــة بــا

ظــل االحتــال ، ومنهــا مــا يســمى بقانــون ادارة 

 . االنتقاليــة  للمرحلــة  الدولــة 

بالقبــول  تحظــى  لــن  الجديــدة  الحكومــة  ان 

الشــعبي ، اال اذا اثبتــت ـ مــن خــال خطــوات 

واخــاص  بجــد  تســعى  انهــا  ـ  واضحــة  عمليــة 

فــي ســبيل انجــاز المهــام المذكــورة ، وفــق هللا 

الجميــع لمــا يحــب ويرضــى .

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته . 

)14/ ربيــع الثانــي/ 1425هـــ ـ مكـتــب الســيد 

ـ النجــف االشــرف( السيســتاني )دام ظلــه( 

5ـ اســتفتاء حــول تســجيل االســماء فــي ســجل 

الناخبيــن 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

الســيد  العظمــى  هللا  يــة 
آ
ا ســماحة  مكـتــب 

ظلــه  دام  السيســتاني 

السام عليك ورحمة هللا وبركاته 

العليــا  المفوضيــة  ن 
أ
بــا علــم  علــى  انكــم 

تســجيل  مراكــز  فتــح  قــررت  قــد  لانتخابــات 

الناخبيــن فــي جميــع ارجــاء العــراق لمــدة ســتة 

اســابيع اعتبــارا مــن 1 /11 / 2004 ، فمــا هــي 

توجيهــات ســيدنا المرجــع ـ دام ظلــه ـ للمؤمنيــن 

ـ  المؤمنيــن  مــن  الخصــوص؟ )جمــع  هــذا  فــي 

)1425 شــعبان   26

المواطنيــن  علــى  يجــب   / تعالــى  بســمه   

واالنــاث  الذكــور  مــن  للتصويــت  المؤهليــن 

ســجل  فــي  اســمائهم  ادراج  مــن  التحقــق 

الناخبيــن بصــورة صحيحــة ، ومــن لــم يــدرج 

فعليــه  مغلوطــة  بصــورة  ادرج   او  اســمه 

مراجعــة اللجنــة االنتخابيــة فــي منطقتــه وابــراز 

المستمســكات المطلوبــة للتــدارك والتصحيــح 

، وعلــى اصحــاب الفضيلــة الوكاء والمعتمدين 

تشــكيل لجــان شــعبية فــي مناطقهــم لمســاعدة 

المواطنيــن علــى انجــاز هــذا االمــر المهــم ، حتى 
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يتســنى للجميــع المشــاركة فــي االنتخابــات التــي 

مــل ان تجــري فــي موعدهــا المقــرر وان تكــون 
أ
نا

حــرة ونزيهــة وبمشــاركة جميــع العراقييــن وهللا 

 . الموفــق 

)26 شعبان المعظم 1425 هـ ـ مكـتب السيد 

السيســتاني )دام ظله( ـ النجف االشــرف(

6ـ استفتاء حول االنتخابات العراقية 

بسم هللا الرحمن الرحيم 

يــة هللا العظمــى الســيد علــي 
آ
مكـتــب ســماحة ا

السيســتاني دام ظلــه 

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد : 

مــع اقتــراب موعــد انتخابــات مجلــس النــواب ـ 

الــذي انيــط بــه مهمــة تعديــل الدســتور واقــرار 

منــه  وتنبثــق   ، القانونيــة  اللوائــح  عشــرات 

الحكومــة الجديــدة التــي تديــر البــاد للســنوات 

ل الكـثيــر مــن المؤمنيــن 
أ
االربــع القادمــة ـ يســا

تجــاه  العليــا  الدينيــة  المرجعيــة  موقــف  عــن 

المشــاركة فــي هــذه االنتخابــات ، وهــل يختلــف 

االنتخابــات  فــي  عليــه  كان  عمــا  اليهــا  نظرهــا 

؟ الماضيــة 

 يرجــى توضيــح ذلــك ، ادام هللا ســيدنا المرجــع 

ذخــرا وماذا 

)جمع من المؤمنين(

تقــل  ال  االنتخابــات  هــذه  ان   / تعالــى  بســمه 

اهميــة عــن ســابقتها ، وعلــى المواطنيــن ـ رجــاال 

فيهــا مشــاركة واســعة ،  يشــاركوا  ـ ان  ونســاءا 

ليضمنــوا حضــورا كبيــرا وقويــا للذيــن يؤتمنــون 

علــى ثوابتهــم ويحرصــون علــى مصالحهــم العليــا 

الغــرض  ولهــذا   ، القــادم  النــواب  مجلــس  فــي 

البــد ايضــا مــن التجنــب عــن تشــتيت االصــوات 

لمــا  الجميــع  هللا  وفــق   . للضيــاع  وتعريضهــا 

هللا  ورحمــة  عليكــم  والســام  ويرضــى  يحــب 

وبركاتــه . 

)8 ذ ق 1426 هـــ ـ مكـتــب الســيد السيســتاني 

)دام ظلــه( ـ النجــف االشــرف(

7ـ االنتخابات 

س 1 :مــا هــي الحكومــة التــي تريــدون فــي عــراق 

يتــم  مــا بعــد صــدام حســين وكيــف يجــب ان 

تشــكيلها ؟ هــل ســتلعبون دورا فيهــا ؟

ج 1 : شــكل نظــام الحكــم فــي العــراق يحــدده 

تجــري  ان  ذلــك  ليــة 
آ
وا العراقــي  الشــعب 

مــن  عراقــي  كل  يختــار  لكــي  عامــة  انتخابــات 

سيســي لكـتابــة الدســتور ، 
أ
يمثلــه فــي مجلــس تا

ثــم يطــرح الدســتور الــذي يقــره هــذا المجلــس 

والمرجعيــة   ، عليــه  للتصويــت  الشــعب  علــى 

 . والحكــم  الســلطة  فــي  دورا  التمــارس 

ي الســيد السيســتاني في ابتعاد 
أ
س 2 : نعلم را

رجــال الحــوزة عــن شــؤون السياســة ، لكــن نود 

 . الجديــد  العــراق  شــكل  فــي  يكــم 
أ
را نعلــم  ان 

مــن حيــث هويتــه )هــل توافقــون علــى اســتمرار 

الهويــة  تفضلــون  ام  العربيــة  القوميــة  الهويــة 

االســامية ( ، وان امكــن التكويــن السياســي 
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) اتحــاد فيدرالــي ... الــخ ( . 

ج 2 : شــكل العــراق الجديــد يحــدده  الشــعب 

ليــة ذلــك 
آ
العــراق بجميــع قومياتــه ومذاهبــه وا

هــي االنتخابــات الحــرة المباشــرة . 

س 3 : اعلنــت ســلطات االحتــال فــي العــراق 
لكـتابــة الدســتور  قــررت تشــكيل مجلــس  انهــا 

هــذا  اعضــاء  ســتعين  وانهــا  القــادم ،  العراقــي 

السياســية  الجهــات  مــع  بالمشــاورة  المجلــس 
واالجتماعيــة فــي البلــد ، ثــم تطــرح الدســتور 

فــي  عليــه  للتصويــت  المجلــس  يقــره  الــذي 

 . عــام  شــعبي  اســتفتاء 

مــن  الشــرعي  الموقــف  ببيــان  التفضــل  نرجــو 

ان  المؤمنيــن  علــى  يجــب  ومــا  المشــروع  هــذا 

يقومــوا بــه فــي قضيــة اعــداد الدســتور العراقــي . 

ية صاحية 
أ
ج 3 : ان تلك السلطات التتمتع با

فــي تعييــن اعضــاء مجلــس كـتابــة الدســتور ، 

كمــا ال ضمــان ان يضــع هــذا المجلــس دســتورا 

يطابــق المصالــح العليــا للشــعب العراقي ويعبر 

عــن هويتــه الوطنيــة التــي مــن ركائزهــا االســاس 

الديــن االســامي الحنيــف والقيــم االجتماعيــة 

النبيلــة ، فالمشــروع المذكــور غيــر مقبــول مــن 

اساســه ، والبــد اوال مــن اجــراء انتخابــات عامــة 

لكــي يختــار كل عراقــي مؤهــل لانتخــاب مــن 
لكـتابــة الدســتور  سيســي 

أ
تا فــي مجلــس  يمثلــه 

الدســتور  علــى  العــام  التصويــت  يجــري  ثــم   ،

يقــره هــذا المجلــس ، وعلــى المؤمنيــن  الــذي 

المهــم  االمــر  هــذا  بتحقيــق  المطالبــة  كافــة 

 ، وجــه  حســن  علــى  انجــازه  فــي  والمســاهمة 

اخــذ هللا تبــارك وتعالــى بايــدي الجميــع الــى مــا 

فيــه الخيــر والصــاح والســام عليكــم ورحمــة 

هللا وبركاتــه . 

ن 
أ
بــا ســماحتكم  فتــوى  فــي  ورد  كمــا   :  4 س 

يكــون  ان  يجــب  شــخصا   )30( الـــ  مجلــس 

هــم  هــل  ؟  ســنتخبهم  الــذي  مــن   ، منتخبــا 

مــن  يقــرر  الــذي  ومــن  ؟  العراقيــون  جميــع 

يختــار  الــذي  للتصويــت ؟ ومــن  المؤهــل  هــو 

؟ المرشــحين 

ج 4 : اعضــاء مجلــس كـتابــة الدســتور يجــب 

ان يتــم اختيارهــم مــن قبــل الشــعب العراقــي 

وامــا   ، لانتخــاب  المؤهليــن  ابنائــه  بجميــع 

الشــروط التــي يجــب توفرهــا فــي المشــاركين فــي 

التصويــت وفــي المرشــحين فهــي شــروط عامــة 

معروفــة . 
وقــد تــم ترتيــب انتخابــات المجلــس الدســتوري 

المتحــدة  االمــم  باشــراف  الشــرقية  تيمــور  فــي 

فــي  العــام  االميــن  ممثــل  بذلــك  اخبرنــا  كمــا  ـ 

زيارتــه لســماحة الســيد ـ فلمــاذا اليمكــن ترتيــب 

ذلــك فــي العــراق ؟!!

ي ســماحتكم بالخطــة الحاليــة 
أ
س 5 : مــا هــو را

، وهــل باالمــكان انتظــار النتائــج دون االخــذ 

ليــة المتبعــة؟
آ
بنظــر االعتبــار اال

الحــرة  االنتخابــات  ليــة 
آ
ا عــن  البديــل   :  5 ج 

كـتابــة  مجلــس  اعضــاء  اختيــار  فــي  المباشــرة 

 . الدســتور 
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يكــم بصياغــة الدســتور الجديــد 
أ
س 6 : مــا هــو را

يكــم المســؤول عــن 
أ
للعــراق ومــن المخــول برا

صياغتــه ؟

يكـتــب  ان  يجــب  العراقــي  الدســتور   :  6 ج 

مــن قبــل ممثلــي الشــعب العراقــي الذيــن يتــم 

 ، العامــة  االنتخابــات  طريــق  عــن  اختيارهــم 

واي دســتور يضعــه مجلــس غيــر منتخــب مــن 

 . بــه  القبــول  الشــعب ال يمكــن  قبــل 

س 7 : هــل تعتبــرون المجلــس الحكومــي الــذي 

شــكله االميــركان شــرعيا علــى الرغــم ان اختيــار 

كان  اذا  ؟  االميــركان  قبــل  مــن  تــم  اعضــاءه 

جوابكــم نعــم ، فلمــاذا حيــث انكــم اصدرتــم 

فتــوى اعتبرتــم فيــه المجلــس الدســتوري غيــر 

 ، يكــم 
أ
را حســب   ، االميــركان  الن  شــرعي 

االعضــاء ؟ اختيــار  فــي  الصاحيــة  اليملكــون 

يعلــق  لــم  المرجــع  ســماحة  ان  نقــدم   :  7 ج 

بشــيء حــول هــذا الموضــوع ، وامــا موضــوع 

مرتبطــا  وكونــه  القصــوى  فاهميتــه  الدســتور 

ى 
أ
ارتــا فقــد  ومســتقبله  العــراق  مصيــر  بتقريــر 

علــى  ويؤكــد  بشــانه  يــه 
أ
را يوضــح  ان  ســماحته 

ضــرورة ان يعتمــد فــي كـتابــة الدســتور القــادم 

وانــه   ، التعييــن  دون  االنتخابــات  ليــة 
آ
ا علــى 

الشــرعية الي دســتور يكـتــب بايــدي اشــخاص 

معينيــن ســواء مــن قبــل ســلطة االحتــال او 

اعضــاء مــا يســمى بمجلــس الحكــم او غيرهــم . 

س 8 : غالبيــة الشــعب العراقــي مــن الشــيعة ، 

مــا هــو الــدور الــذي تريد ان يلعبه شــيعة العراق 

سياســيا ؟ ومــا نــوع الحكــم الــذي تريدونــه فــي 

مســتقبا   الحكومــة  شــكل  مــا  اي   ، العــراق 

ونــوع النظــام ؟

فهــو ال يختلــف  الشــيعة  يريــده  مــا  امــا   : ج 8 

مــن  العراقــي  الشــعب  ابنــاء  ســائر  يريــده  عمــا 

اســتيفاء حقوقهــم بعيــدا عــن اي لــون مــن الوان 

الطائـفيــة ، وامــا شــكل نظــام الحكــم فيلــزم ان 

مــن  ابنائــه  بجميــع  العراقــي  الشــعب  يحــدده 

ليــة ذلــك هــي 
آ
ــف وا مختلــف االعــراق والطوائـ

 . العامــة  االنتخابــات 

بمهــام  اليابانــي  الجيــش  يقــوم  ســوف   :  9 س 

فــي العــراق لربمــا ابتــداءا مــن الخويــف ، مــع 

انهــا المهمــة االولــى للجيــش اليابانــي منــذ نهايــة 

ي ســماحتكم 
أ
الحــرب العالميــة الثانيــة مــا هــو را

فــي قــدوم الجيــش اليابانــي الــى العــراق ؟

العراقــي  الشــعب  ينظــر  ان  ممكــن   :  9 ج 

بايجابيــة الــى قدومهــم اذا تــم تحــت مظلة االمم 

المائمــة  الظــروف  توفيــر  ولغــرض  المتحــدة 

الجــراء االنتخابــات العامــة لتشــكيل المجلــس 

 . الدســتور  لكـتابــة  سيســي 
أ
التا

ي ســماحتكم حــول المجلــس 
أ
س 10 : مــا هــو را

غيــر  المجلــس  ان  تعتقــدون  هــل  ؟  االنتقالــي 

مؤهــل ؟

يعلــق  لــم  المرجــع  الســيد  ســماحة   :  10 ج 

بشــيء حــول هــذا المجلــس ، وانمــا ابــدى نظــره 

ضــرورة  وهــو  الدســتور  كـتابــة  مجلــس  حــول 

اجــراء االنتخابــات العامــة الختيــار اعضائــه مــن 
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قبــل الشــعب مباشــرة . 

مــن  المؤلــف  اليابانــي  الجيــش  ان   :  11 س 

الشــهر  فــي  العــراق  فــي  يكــون  1300 جنــدي 

بــه ؟ يكــم 
أ
مــا هــو را العاشــر ؟ 

ج 11 : يمكــن ان ينظــر الشــعب العراقــي الــى 

تــم تحــت مظلــة االمــم  اذا  بايجابيــة  قدومهــم 

المائمــة  الظــروف  توفيــر  ولغــرض  المتحــدة 

الجــراء االنتخابــات العامــة لتشــكيل المجلــس 

المكلــف بكـتابــة الدســتور . 

لتكويــن  يخطــط  الحكــم  مجلــس   :  12 س 

نــوع مــن انــواع المجالــس التــي ســتقوم بكـتابــة 

الدســتور هــل هــذا دور مائــم لمجلــس الحكــم 
؟ ومــا هــي متطلبــات هكــذا تشــكيل دســتوري 

؟ وهــل يمكــن تطبيــق فكــرة )واليــة الفقيــه فــي 

العــراق(؟

اعضــاء  تعييــن  فــي  لهــم  صاحيــة  ال   :12 ج 

مجلــس كـتابــة الدســتور ، بــل البــد مــن اجــراء 

االنتخابــات العامــة لهــذا الغــرض كمــا ورد فــي 

فــي  المرجــع  ســماحة  مــن  الصــادرة  الفتــوى 

دينيــة  تشــكيل حكومــة  وامــا   ، ســابق  وقــت 

علــى اســاس فكــرة واليــة الفقيــه المطلقــة فليــس 

 . مطلقــا  واردا 

باللجنــة  ســماحتكم  تعتقــدون  مــاذا   : س 13 

التــي ســتكلف لكـتابــة الدســتور هــل :

 ـ منتخبة من قبل العراقيين 
أ
ا

ب ـ يتــم تعيينهــم مــن قبــل مجلــس محلــي او 

رجــال ديــن 

موافقــة  بشــرط  اعــاه  الخياريــن  مــن  اي  ـ  جـــ 

 . الخياريــن  احــد  علــى  العراقييــن 

فــي  كانــت  جهــة  يــة 
أ
ال صاحيــة  ال   :  13 ج 

تعييــن اعضــاء مجلــس كـتابــة الدســتور بــل يلــزم 

ان يكــون منتخبــا مــن قبــل الشــعب العراقــي 

الطريقــة  وهــي  االقتــراع  طريــق صناديــق  عــن 

الوحيــدة التــي يمكــن التوصــل بهــا الــى معرفــة 

ي الشــعب العراقــي فــي هــذه القضيــة المهمــة. 
أ
را

علــى  تقترحونهــا  اســماء  لديكــم  :هــل   14 س 

مجلــس الحكــم كخبــراء لكـتابــة  دســتور عــادل 

للعــراق ؟ ومناســب 

ج 14 : مــن يكـتــب الدســتور العراقــي القــادم 

الشــعب  قبــل  مــن  منتخبــا  يكــون  ان  يجــب 

 . التعييــن  ليــة 
آ
ال شــرعية  وال  العراقــي 

ليــة تشــريع 
آ
ي ســماحتكم با

أ
س 15: مــا هــو را

..؟ للبــاد  الدائــم  الدســتور 

ان  المرجــع  الســيد  لســماحة  ســبق   :  15 ج 

ليــة التعييــن 
آ
يــه فــي ذلــك حيــث رفــض ا

أ
ابــدى را

لتشــكيل  االنتخابــات  اجــراء  لــزوم  علــى  واكــد 

. الدســتور  لكـتابــة  سيســي 
أ
التا المجلــس 

الســيد  يــة هللا 
آ
ا نظــر  هــي وجهــة  مــا   : س 16 

الدائــم  الدســتور  تحضيــر  حــول  السيســتاني 

؟ للعــراق 

ضــرورة  علــى  يؤكــد  الســيد  16:ســماحة  ج 

ســيعد  الــذي  الدســتوري  المؤتمــر  يكــون  ان 

الدســتور القــادم منتخبــا مــن قبــل الشــعب ال 

 . كانــت  جهــة  يــة 
آ
ا مــن  معينــا 
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س 17 : هــل هنــاك بديــل عــن اجــراء انتخابــات 

عامــة لكـتابــة الدســتور ، كان تتشــكل لجــان 

العــراق  الشــعب  قبــل  مــن  منتخبــة  صغيــرة 

ترشــح هيئــة وضــع الدســتور ؟

انتخابــات عامــة  عــن اجــراء  : ال بديــل  ج 17 

 . الدســتوري  المؤتمــر  اعضــاء  الختيــار 

س 18 : مــا هــي وجهــة نظــر الســيد بالنســبة الــى 

الخطــة الجديــدة النتقــال الســلطة فــي العــراق ؟ 

هــل يرتضيها ؟

ج 18: ان لســماحة الســيد ـ دام ظلــه ـ بعــض 

التحفظــات علــى الخطــة المذكــورة: 

الدولــة  قانــون  اعــداد  علــى  تبتنــي  انهــا  )اوال(: 

قبــل مجلــس  مــن  االنتقاليــة  للفتــرة  العراقيــة  

الحكــم باالتفــاق مــع ســلطة االحتــال، وهــذا 

اليضفــي عليــه صفــة الشــرعية ، بــل البــد لهــذا 

الشــعب  ممثلــي  علــى  عرضــه  مــن  الغــرض 

القــراره. العراقــي 

النتخــاب  فيهــا  الــواردة  ليــة 
آ
اال ان  )ثانيــا(: 

اعضــاء المجلــس التشــريعي االنتقالــي التضمــن 

تشــكيل مجلــس يمثــل الشــعب العراقــي تمثيــا 

ليــة اخــرى 
آ
حقيقيــا ، فــا بــد مــن اســتبدالها با

ليكــون   ، االنتخابــات  وهــي  ذلــك  تضمــن 

المجلــس منبثقــا عــن ارادة العراقييــن ويمثلهــم 

ى عــن اي طعــن 
أ
بصــورة عادلــة ، ويكــون بمنــا

االنتخابــات  باالمــكان  ولعــل   ، شــرعيته  فــي 

بعــض  مــع  التموينيــة  البطاقــة  علــى  اعتمــادا 

 . االخــرى  الضمائــم 

ن اجــراء االنتخابــات 
أ
س 19 : مــا هــي رؤيتــه بشــا

لتشــكيل المجلــس الوطنــي الــذي يفتــرض ان 

تنبثــق منــه الحكومــة العراقيــة الجديــدة ذات 

االنتخابــات  اجــراء  يمكــن  لــم  واذا  الســيادة، 

ليــة البديلــة االكـثــر عدالــة فــي نظــر 
آ
فمــا هــي اال

الســيد السيســتاني ؟

العراقييــن  الخبــراء  تقاريــر  ان   :  19 ج 

المقدمــة الــى ســماحة الســيد ـ دام ظلــه ـ تؤكــد 

امــكان اجــراء االنتخابــات بدرجــة مقبولــة مــن 

المصداقيــة والشــفافية خــال االشــهر المتبقيــة 

ريــخ المقــرر لنقــل الســيادة الــى ممثلــي 
أ
الــى التا

الشــعب العراقــي ، ولكــن هنــاك فــي مجلــس 

امــكان  يدعــي  مــن  الحكــم وســلطة االحتــال 

بفريــق  اقتــراح مجــيء  ذلــك ، ومــن هنــا كان 

مــن خبــراء االمــم المتحــدة الــى العــراق للتحقــق 

كافــة  مــن  الموضــوع  ودراســة  االمــر  هــذا  مــن 

جوانبــه، وقــد قــدم مجلــس الحكــم طلبــا بذلــك 

مــم 
أ
لا العــام  عنــان االميــن  الســيد كوفــي  الــى 

الخبــراء وتوصلــوا  . واذا جــاء فريــق  المتحــدة 

بعــد العمــل مــع نظرائهــم العراقييــن الــى عــدم 

التعــاون  فعليهــم  االنتخابــات  اجــراء  امــكان 

ليــة اخــرى تكــون االصــدق 
آ
معهــم فــي ايجــاد ا

ليــة 
آ
تعبيــرا عــن ارادة الشــعب العراقــي ، وامــا اال

وســلطة  الحكــم  مجلــس  اتفــاق  فــي  المذكــورة 

االحتــال فــا تضمــن ابــدا تمثيــل العراقييــن 

بصــورة عادلــة فــي المجلــس الوطنــي الموقــت . 

وفقــا  االنتخابــات  تمــت  حــال  فــي   :  20 س 
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ظلــه  )دام  السيســتاني  هللا  يــة 
آ
ا نظــر  لوجهــة 

الشــريف( ، فهــل تنــوي المرجعيــة الشــريفة او 

الحــوزة المباركــة ان تشــارك فــي نظــام الحكــم 

القــادم ، وذلــك لترســيخ ثقــة الشــعب العراقــي 

؟ الجديــد  بالنظــام 

ج 20:ان ســماحة الســيد دام ظلــه انمــا طالــب 

الشــعب  تمكيــن  لغــرض  االنتخابــات  باجــراء 

العراقــي مــن اختيــار ممثليهــم مــن ادارة بلدهــم 

الحــوزة  بتصــدي  معنيــا  ليــس  ســماحته   ،

ي 
أ
نــه يرتــا

أ
العلميــة لممارســة العمــل السياســي فا

هــذا  عــن  بانفســهم  وا 
أ
ينــا ان  الديــن  لعلمــاء 

قيامهــم  مــن  يمنــع  ال  هــذا  ولكــن   ، المجــال 

وارشــادهم  للنــاس  والتوجيــه  النصــح  باســداء 

الــى الضوابــط التــي ينبغــي اعتمادهــا فــي اختيــار 

يــة انتخابــات قادمــة . 
أ
ممثليهــم فــي ا

س 21 : انكم يا سماحة السيد تحبذون اجراء 

انتخابــات عامــة قبــل نهايــة شــهر حزيــران فــي 

حيــن يعمــل المحتلــون علــى اطالــة فتــرة بقائهــم 

غيــر  انتقالــي  مجلــس  تشــكيل  الــى  ويدعــون 

منتخــب مــن الشــعب ينقــل الســلطة فيمــا بعــد 

لحكومــة منتخبــة فــي مســتقبل غيــر معــروف ، 

يكــم فــي هــذه الخطــط؟
أ
مــا را

المثلــى  الطريقــة  : ان االنتخابــات هــي  ج 21 

لتمكيــن الشــعب العراقــي مــن تشــكيل حكومــة 

العــراق  مثــل  بلــد  وفــي   ، مصالحــه  ترعــى 
تجــاوز  اليمكــن  ــف  والطوائـ االعــراق  متنــوع 

يــة 
أ
ا فــي  والطائـفيــة  العرقيــة  المحاصصــات 

الــى صناديــق  بالرجــوع  اال  تشــكيلة حكوميــة 

اجــراء  يتيســر  يكــن  لــم  اذا  ولكــن   . االقتــراع 

نهايــة  الــى  المتبقيــة  المــدة  فــي  االنتخابــات 

حزيــران ـ وليــس الســبب وراء ذلــك اال مماطلــة 

فــي  المســتمر  وتســويفها  االحتــال  ســلطة 

االنتخابــات  العــداد  الازمــة  الخطــوات  اتخــاذ 

كيــد 
أ
طــوال االشــهر الســابقة ـ فانــه البــد مــن التا

 : امريــن  علــى 

الجــراء  االعــداد  فــي  االســراع  ضــرورة  1ـ   

 ، ممكنــة  فرصــة  اقــرب  فــي  االنتخابــات 

كـقــرار  ـ  واضحــة  ضمانــات  تقديــم  والمطلــوب 

ليطمئــن  بذلــك  ـ  الدولــي  االمــن  مجلــس  مــن 

لــن  ســوف  االنتخابــات  ن 
أ
بــا العراقــي  الشــعب 

تعرقــل مــرة اخــرى لذرائــع مشــابهة للتــي تطــرح 

 . اليــوم 

غيــر  الهيئــة  صاحيــات  تحديــد  ضــرورة  ـ   2

فــي  الســلطة  لهــا  تســلم  التــي  المنتخبــة 

مــن  تمكينهــا  وعــدم  مــن حزيــران ،  الثاثيــن 

اتخــاذ القــرارات المهمــة المتعلقــة بالسياســات 

فــي المجــاالت المختلفــة ،  المســتقبلية للبلــد 

بــل تــرك ذلــك للحكومــة المنبثقــة مــن المجلس 

. مباشــرة  الشــعب  قبــل  مــن  المنتخــب 

س 22: هناك من يخشى ان تؤدي االنتخابات 

الــى اقامــة حكومــة طائـفيــة فــي العــراق ، هــل 

هــذا وارد فــي نظركــم ؟

ج 22: كا ، فان االغلبية العددية لو تحققت 

اغلبيــة  بــروز  الــى  تــؤدي  ال  فهــي  مــا  لطائـفــة 
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سياســية لهــم ، فــان مــن المتوقــع ان يكــون فــي 

كل طائـفــة اتجاهــات سياســية مختلفــة . 

ن المفوضيــة العليــا 
أ
س 23 : انكــم علــى علــم بــا

تســجيل  مراكــز  فتــح  قــررت  قــد  لانتخابــات 

الناخبيــن فــي جميــع ارجــاء العــراق لمــدة ســتة 

اســابيع اعتبــارا مــن 2004/11/1، فمــا هــي 

توجيهــات ســيدنا المرجــع ـ دام ظلــه ـ للمؤمنيــن 

فــي هــذا الخصــوص ؟

المؤهليــن  المواطنيــن  علــى  يجــب   :  23 ج 

مــن  التحقــق  واالنــاث  الذكــور  مــن  للتصويــت 

بصــورة  الناخبيــن  فــي ســجل  اســمائهم  ادراج 

صحيحة ، ومن لم يدرج اسمه او ادرج بصورة 

االنتخابيــة  اللجنــة  مراجعــة  فعليــه  مغلوطــة 

المطلوبــة  المستمســكات  وابــراز  منطقتــه  فــي 

للتــدارك والتصحيــح ، وعلــى اصحــاب الفضيلــة 

الوكاء والمعتمدين تشــكيل لجان شــعبية في 

مناطقهــم لمســاعدة المواطنيــن علــى انجــاز هــذا 

المهــم ، حتــى يتســنى للجميــع المشــاركة فــي 

مــل ان تجــرى فــي موعدهــا 
أ
االنتخابــات التــي نا

وبمشــاركة  ونزيهــة  حــرة  تكــون  وان  المقــرر 

جميــع العراقييــن وهللا الموفــق . 

س 24 : مــع اقتــراب موعــد انتخابــات مجلــس 
النــواب ـ الــذي انيــط بــه مهمــة تعديــل الدســتور 

واقــرار عشــرات اللوائــح القانونيــة ، وتنبثــق منه 

الحكومــة الجديــدة التــي تديــر البــاد للســنوات 

ل الكـثيــر مــن المؤمنيــن 
أ
االربــع القادمــة ـ يســا

تجــاه  العليــا  الدينيــة  المرجعيــة  موقــف  عــن 

المشــاركة فــي هــذه االنتخابــات ، وهــل يختلــف 

االنتخابــات  فــي  عليــه  كان  عمــا  اليهــا  نظرهــا 

هللا  ادام  ذلــك،  توضيــح  يرجــى  ؟  الماضيــة 

ســيدنا المرجــع ذخــرا ومــاذا 

ج 24: ان هــذه االنتخابــات ال تقــل اهميــة عــن 

ســابقتها ، وعلــى المواطنيــن ـ رجــاال ونســاءا ـ 

ان يشــاركوا فيهــا مشــاركة واســعة ، ليضمنــوا 

علــى  يؤتمنــون  للذيــن  وقويــا  كبيــرا  حضــورا 

ثوابتهــم ويحرصــون علــى مصالحهــم العليــا فــي 

مجلــس النــواب القــادم ، ولهــذا الغــرض البــد 

االصــوات  تشــتيت  عــن  التجنــب  مــن  ايضــا 

لمــا  الجميــع  هللا  وفــق   . للضيــاع  وتعريضهــا 

هللا  ورحمــة  عليكــم  والســام  ويرضــى  يحــب 

. وبركاتــه 

8ـ الدستور العراقي 

س 1: اعلنــت ســلطات االحتــال فــي العــراق 
لكـتابــة الدســتور  قــررت تشــكيل مجلــس  انهــا 

هــذا  اعضــاء  ســتعين  وانهــا  القــادم ،  العراقــي 

السياســية  الجهــات  مــع  بالمشــاورة  المجلــس 
واالجتماعيــة فــي البلــد ، ثــم تطــرح الدســتور 

فــي  عليــه  للتصويــت  المجلــس  يقــره  الــذي 

 . عــام  شــعبي  اســتفتاء 

مــن  الشــرعي  الموقــف  ببيــان  التفضــل  نرجــو 

ان  المؤمنيــن  علــى  يجــب  ومــا  المشــروع  هــذا 

يقومــوا بــه فــي قضيــة اعــداد الدســتور العراقــي . 

ية صاحية 
أ
ج 1: ان تلك السلطات ال تتمتع با

فــي تعييــن اعضــاء مجلــس كـتابــة الدســتور ، 
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كمــا ال ضمــان ان يضــع هــذا المجلــس دســتورا 

يطابــق المصالــح العليــا للشــعب العراقي ويعبر 

عــن هويتــه الوطنيــة التــي مــن ركائزهــا االســاس 

الديــن االســامي الحنيــف والقيــم االجتماعيــة 

النبيلــة ، فالمشــروع المذكــور غيــر مقبــول مــن 

اساســه ، والبــد اوال مــن اجــراء انتخابــات عامــة 

لكــي يختــار كل عراقــي مؤهــل لانتخــاب مــن 
لكـتابــة الدســتور  سيســي 

أ
تا فــي مجلــس  يمثلــه 

الدســتور  علــى  العــام  التصويــت  يجــري  ثــم   ،

يقــره هــذا المجلــس ، وعلــى المؤمنيــن  الــذي 

المهــم  الامــر  هــذا  بتحقيــق  المطالبــة  كافــة 

 ، وجــه  احســن  علــى  انجــازه  فــي  والمســاهمة 

اخــذ هللا تبــارك وتعالــى بايــدي الجميــع الــى مــا 

فيــه الخيــر والصــاح والســام عليكــم ورحمــة 

هللا وبركاتــه . 

ن 
أ
بــا ســماحتكم  فتــوى  فــي  ورد  كمــا   :  2 س 

يكــون  ان  يجــب  شــخصا   )30  ( الـــ  مجلــس 

هــم  هــل  ؟  ســينتخبهم  الــذي  مــن   ، منتخبــا 

مــن  يقــرر  الــذي  ومــن  ؟  العراقييــن  جميــع 

يختــار  الــذي  للتصويــت ؟ ومــن  المؤهــل  هــو 

؟ المرشــحين 

يجــب  الدســتور  كـتابــة  مجلــس  اعضــاء   :2 ج 

ان يتــم اختيارهــم مــن قبــل الشــعب العــراق 

وامــا   ، لانتخــاب  المؤهليــن  ابنائــه  بجميــع 

الشــروط التــي يجــب توفرهــا فــي المشــاركين فــي 

التوصيــت وفــي المرشــحين فهــي شــروط عامــة 

 . معروفــة 

وقــد تــم ترتيــب انتخابــات المجلــس الدســتور 

فــي تيمــور الشــرقية اشــراف االمــم المتحــدةـ  كمــا 

اخبرنــا بذلــك ممثــل االميــن العــام فــي زيارتــه 

لســماحة الســيد ـ فلمــاذا ال يمكــن ترتيــب ذلــك 

فــي العــراق ؟!!

ي ســماحتكم بالخطــة الحاليــة 
أ
س 3 : مــا هــو را

، وهــل باالمــكان انتظــار النتائــج دون االخــذ 

ليــة المتبعــة؟
آ
بنظــر االعتبــار اال

الحــرة  االنتخابــات  ليــة 
آ
ا عــن  بديــل  ال   :  3 ج 

كـتابــة  مجلــس  اعضــاء  اختيــار  فــي  المباشــرة 

 . الدســتور 

ـ )وثيقة رقم 17 جواب رقم 2(

س 4 : هــل بامــكان ســماحتكم التريــث حتــى 

صــدور الدســتور؟

غيــر  مجلــس  يضعــه  الــذي  الدســتور   :  4 ج 

القبــول  منتخــب مــن قبــل الشــعب ال يمكــن 

بــه . 

يكــم بصياغــة الدســتور الجديــد 
أ
س 5 : مــا هــو را

يكــم المســؤول عــن 
أ
للعــراق ومــن المخــول برا

صياغتــه ؟

يكـتــب  ان  يجــب  العراقــي  الدســتور   :  5 ج 

مــن قبــل ممثلــي الشــعب العراقــي الذيــن يتــم 

 ، العامــة  االنتخابــات  طريــق  عــن  اختيارهــم 

واي دســتور يضعــه مجلــس غيــر منتخــب مــن 

 . بــه  القبــول  الشــعب ال يمكــن  قبــل 

س 6 : هــل تعتبــرون المجلــس الحكومــي الــذي 

شــكله االميــركان شــرعيا علــى الرغــم ان اختيــار 
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كان  اذا  ؟  االميــركان  قبــل  مــن  تــم  اعضــاءه 

جوابكــم نعــم ، فلمــاذا حيــث انكــم اصدرتــم 

غيــر  الدســتور  المجلــس  فيــه  اعتبرتــم  فتــوى 

ال   ، يكــم 
أ
را حســب   ، االميــركان  الن  شــرعي 

االعضــاء ؟ اختيــار  فــي  الصاحيــة  يملكــون 

يعلــق  لــم  المرجــع  ســماحة  ان  تقــدم   :  6 ج 

بشــيء حــول هــذا الموضــوع ، وامــا موضــوع 

مرتبطــا  وكونــه  القصــوى  فاهميتــه  الدســتور 

ى 
أ
ارتــا فقــد  ومســتقبله  العــراق  مصيــر  بتقريــر 

علــى  ويؤكــد  نه 
أ
بشــا يــه 

أ
را يوضــح  ان  ســماحته 

ضــرورة ان يعتمــد فــي كـتابــة الدســتور القــادم 

ليــة االنتخابــات دون التعييــن ، وانــه ال 
آ
علــى ا

اشــخاص  يــدي 
أ
با يكـتــب  دســتور  ي 

أ
ال شــرعية 

معينيــن ســواء مــن قبــل ســلطة االحتــال او 

اعضــاء مايســمى بمجلــس الحكــم او غيرهــم . 

مجلــس  فــي  ســماحتكم  ي 
أ
را هــو  مــا   :  7 س 

؟ مؤخــرا  شــكل  الــذي  الحكــم 

بشــيء  يعلــق  لــم  المرجــع  ســماحة  ان   : ج 7 

حــول هــذا المجلــس وفــق منهجــه بعــدم تعاطــي 

تفاصيــل الشــؤون السياســية ، وامــا موضــوع 

بمصيــر  وتعلقــه  القصــوى  الدســتور فاهميتــه 

ى ســماحته ان يصــدر 
أ
البلــد ومســتقبله فقــد ارتــا

نه الفتــوى الشــهيرة . 
أ
بشــا

مجلــس  حــول  اســتفتاء  هنــاك  كان   :  8 س 

الدســتور ، هــل كان مــن بيــن الذيــن طرحــوا 

او  قضــاة  ســماحتكم  علــى  االســتفتاء  هــذا 

عراقييــن؟ محاميــن 

ج 8 : كان المســتفتون مــن مختلــف الشــرائح 

مــن النخــب المثقفــة وغيرهــم . 

علــى  تقترحونهــا  اســماء  لديكــم  هــل   : س 11 

مجلــس الحكــم كخبــراء لكـتابــة دســتور عــادل 

للعــراق ؟ ومناســب 

ج 11 : مــن يكـتــب الدســتور العراقــي يجــب ان 

يكــون منتخبــا مــن قبــل الشــعب العراقــي وال 

ليــة التعييــن . 
آ
شــرعية ال

س 12 : ماالــذي ترغبــون بادخالــه فــي الدســتور 

مــن مبــادئ الحكومــة القانــون االســامي ؟

ج 12 : الثوابــت الدينيــة والمبــادئ االخاقيــة 

يجــب  العراقــي  للشــعب  االجتماعيــة  والقيــم 

العراقــي  للدســتور  االســاس  الركائــز  تكــون  ان 

القــادم . 

س 13 : مــا مواصفــات الدســتور الــذي تدعــون 

الــى صياغتــه مــن قبــل عراقييــن ؟وهــل تقفــون 

ي 
أ
الــى جانــب الشــورى والتعدديــة واحتــرام الــرا

الدســتور  فــي  الســلطات  بيــن  خــر والفصــل 
آ
اال

العراقــي الجديــد ؟

ج 13 : الثوابــت الدينيــة والمبــادئ االخاقيــة 

العراقــي  للشــعب  النبيلــة  االجتماعيــة  والقيــم 
ينبغــي ان تكــون هــي الركائــز االســاس للدســتور 
الشــورى   

أ
مبــدا جنــب  الــى   ، القــادم  العراقــي 

االكـثريــة  ي 
أ
لــرا االقليــة  واحتــرام  والتعدديــة 

ونحــو ذلــك . 

س 14 : ما هو الدستور الذي تريدونه ...؟

ينبغــي  القــادم  العراقــي  الدســتور   :  14 ج 



|   العدد 20 |   رجب   |  حزيران  |  2012 144

الثوابــت  هــي  االســاس  ركائــزه  تكــون  ان 

الدينيــة والمبــادئ االخاقيــة الســامية والقيــم 

االجتماعيــة النبيلــة للشــعب العراقــي الى جنب 

ي 
أ
 الشــورى والتعدديــة واحتــرام االقليــة لــرا

أ
مبــدا

 . ذلــك  ونحــو  االكـثريــة 

ي قوانيــن يعتبرهــا ســماحتكم جيــدة 
أ
س 15: ا

بالنســبة للعــراق مــن خــال الدســتور الجديــد ؟

ينبغــي  القــادم  العراقــي  الدســتور   :  15 ج 

المبــادئ  الدينيــة  الثوابــت  علــى  يرتكــز  ان 

االخاقيــة والقيــم االجتماعيــة النبيلــة للشــعب 

 . العراقــي 
شــهور  عــدة  منــذ  فتــوى  اصدرتــم   :  16 س 
تحثــون فيهــا علــى انتخــاب مــن يكـتــب دســتور 

الجديــد ، اال تعتقــدون ان االســتفتاء  العــراق 

مــن  اختيارهــم  تــم  انــاس  كـتبــه  دســتور  علــى 

كل شــرائح المجتمــع وفائتــه يكـفــي مــن حيــث 

شــرعيته؟

ج 16: فــي وضــع العــراق الحالــي التوجــد ايــة 

جهــة يمكنهــا ان تقــوم اختيــار اعضــاء مجلــس 

الجميــع  مــن  مقبولــة  بصــورة  الدســتور  كـتابــة 

بحيــث يتمثــل فــي المجلــس المشــكل جميــع 

مــن  ان  بــل   . عــادال  تمثيــا  المجتمــع  شــرائح 

والفئويــة  الشــخصية  المصالــح  ان  المؤكــد 

والطائـفيــة  الحزبيــة  والحســابات  والعرقيــة 

عمليــة  فــي  خــرى 
أ
با او  بصــورة  ســتتدخل 

االختيــار ، ويكــون المجلــس المشــكل فاقــدا 

للشــرعية ، وال يجــدي عندئــذ اجــراء االســتفتاء 

علــى مــا يضعــه مــن الدســتور بـــ ) نعــم ( او ) ال 

( فــا بديــل عــن اجــراء انتخابــات عامــة الختيــار 

 . الدســتور  المؤتمــر  اعضــاء 

س 17: مــا هــو دور الديــن فــي الدســتور العراقــي 

القــادم ، ومــا هــو دوره فــي نظــام التعليــم وفــي 

النظــام القضائــي ؟

اعضــاء  قبــل  مــن  كلــه  ذلــك  يتحــدد   : ج 17 

قبــل  مــن  المنتخبيــن  الدســتوري  المؤتمــر 

 . العراقــي  الشــعب 
الدســتور  فــي  الديــن  موقــع  هــو  مــا   :  18 س 

؟ القــادم  العراقــي 

الشــعب  اغلبيــة  ديــن  هــو  االســام   :  18 ج 

بايــدي  الدســتور  كـتــب  واذا   ، العراقــي 

المنتخبيــن مــن قبــل العراقييــن فمــن المؤكــد 

وتعاليمــه  االســام  قيــم  فيــه  ســيتمثل  انــه 

 . الســمحاء 

ســماحتكم  وجهــود  موقــف  هــو  مــا   :  19 س 

قوانيــن  فــي  االســامية  الشــريعة  لوجــود 

؟ الجديــد  الدســتور 

عامــة  انتخابــات  باجــراء  ذلــك  يتقــرر   : ج 19 

لعقــد المؤتمــر الدســتوري ، فــان االســام ديــن 
الدســتور  كـتــب  فــاذا   ، العــراق  فــي  االغلبيــة 

بايــدي المنتخبيــن مــن قبــل الشــعب العراقــي 

انــه ســيتمثل فيــه قيــم االســام  فمــن المؤكــد 

. الســمحاء  وتعاليمــه 

وقــد جائــت جهــود اللجنــة المســؤولة عــن وضــع 

مســودة الدســتور الدائــم فــي زمــن قياســي وان 
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كان علــى وفــق القياســات الزمنيــة التــي رســمها 

قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة، ومــع 

ان مطالبة رئيس اللجنة الشــيخ همام حمودي 

بتمديــد عمــل اللجنــة لســتة اشــهر اضافيــه مــن 

اكـثــر؛  الــى وقــت  مــا يحتــاج  اســتكمال  اجــل 

اضافــة وتعديــا وصياغــة، و حــوارا بيــن جميــع 

االطــراف اال ان المســودة خرجــت مــن بيــن كل 

االعبــاء التــي رافقتهــا لتصــل الــى ايــدي الشــعب 

)ال(،  او  )نعــم(  بـــ  فيهــا  يــه 
أ
را ويقــول  العراقــي 

وقــد كـتــب الســيد رئيــس اللجنــة كلمــة وجههــا 

مشــاركة  اهميــة  مبينــا  العراقــي  الشــعب  الــى 

دســتورهم  واختيــار  كـتابــة  فــي  العراقييــن 

الدائــم الــذي ســوف ُيرِســي لعــراٍق ُمَتِحــٍد قــوٍيّ 

َيْنَعــُم باالســتقرار.  متماســٍك.. 

تلــك  نذكــر  ان  واالمانــة  الفائــدة  تمــام  ومــن 
الكلمــة فــي خاتمــة بحثنــا عــن كـتابــة الدســتور 

الدائــم. العراقــي 

العراقــي  الدســتور  كـتابــة  لجنــة  رئيــس  كلمــة  ـ 

العراقييــن إلــى  الدائــم 

ختي العراقية ..
أ
خي العراقي .. ا

أ
ا

السام عليكم . .

ن مشــاركةَ  العراقييــن فــي كـتابــة الدســتور ُتَعــدُّ 
أ
ا

تجربــًة جديــدًة و مهمــًة يمــرُّ بهــا العراقيــون،  و 

مــن   
ٌ
ســابقة دســاتيٌر  كـتبــت  فقــد   ، مــرة  ول 

أ
ال

 ؛ كانــت بعيــدًة 
ٍ

 و محــدودة
ٍ

ِقَبــِل ِجهــاٍت خاصــة

 ، واقَعهــم   
ْ

تمثــل ولــم   ، العراقييــن  ي 
أ
را عــن 

ِتَبــْت دون  ــُم الحضــاري ، فكـُ فضــا ً عــن ُعمِقِه

و استشــاَرِتهم..
أ
ا موافَقِتهــم 

الدينيــِة  مرجعياِتهــم  و  العراقييــن  إصــراَر  إن 

ن 
أ
ا َيِجــُب  الُدْســتور  ُتــِب  َيكـْ )َمــْن  نَّ 

أ
ا علــى 

 ِمــن ِقَبــِل جميــِع الِعراقييــَن( ، 
ً
يكــون منتخبــا

و إلــزام هــؤالِء المنتخبيــَن بمراجعــة العراقييــن 

راِئهــم ؛ مــن اجــل إشــراكهم 
أ
ا و االطــاِع علــى 

جميعــا ً فــي كـتابــة مســودِة الُدْســتور و كذلــك 

وجــوب الرجــوع إلــى الشــعِب لاْســِتْفتاِء عليــه 

الَرفــِض. و 
أ
ا بالَقبــوِل 

دســتوَرنا  نَّ 
أ
ا كــَد 

أ
ُتا

َ
ل اإلجــراءات  هــذه  كلَّ  ن 

أ
ا

المقبــَل ســوف يكــوُن نابعــاً  مــن ِفكــِر العراقييــَن 

ماِلهــم 
آ
ا عــن طموحاِتهــم و   

ً
ــرا إرادتهــم و معّبِ و 

ولــْن ُيفــَرَض َعليِهــم ، وان التزاَمهــم بــِه ســيكون 

بمحــِض َرْغَبِتِهــم و مواَفَقِتِهــم .

ْيِدْينــا و بمواَفَقِتنــا.. ســوف 
أ
 نكـُتُبــُه با

ً
إن دســتورا

َيْنَعــُم  متماســٍك..  قــوٍيّ  ُمَتِحــٍد  لعــراٍق  ُيرِســي 

فيــه، و  يشــارُك جميــع موطنيــه  باالســتقرار و 

ســيظل العراقيــون فــي خيمتــه ؛خيمــة العــدل 

و الحريــة و االســتقال و الكرامــة و الرفــاء.. إن 

شــاء هللا...

الجميــَع لإلســهام  يوفــَق  ن 
أ
ا تعالــى  ل هللا 

أ
اســا

فــي كـتابــِة الُدْســتور و التصويــِت عليــِه و االلتــزاِم 

بــِه .

لجنــة  باقــر حمودي/رئيــس  ]الشــيخ د. همــام 

كـتابــة الدســتور الدائــم  2005 [
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األزمة ومعايير تطبيقها 
على الشأن العراقي

السيد علي الحيدري
خبير في الشؤون األمنية والستراتيجية
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ـ المقدمة : 

االزمــة  مفهــوم  الســتراتيجية  علــم  وضــع  لقــد 

االولويــات  ســلم  فــي  معهــا  التعامــل  وكيفيــة 

وطرحــت نظريــات كـثيــرة بهــذا الصــدد وتتنــاول 

وهــي  دوليــة  حالــة  انهــا  اســاس  علــى  االزمــة 

ن تكــون بيــن 
أ
تحــدث بيــن دولتيــن او محليــة كا

التنافــس علــى  احــزاب وكـتــل سياســية ضمــن 

الســلطة ولكــن مــا يحــدث فــي العــراق هــو حالــة 

معقــدة مــن امتــزاج  االزمــات الدوليــة والمحليــة 

فــي بوتقــة واحــدة  ممــا يزيــد الباحثيــن جهــدا 

العراقيــة  لازمــة  الحقيقيــة  الهويــة  الدراك 

ازمــات  مــن  عانــى  قــد  العــراق  ان  وخصوصــا 

وطيــش  تهــور  بســبب  حــروب  الــى  تحولــت 

. الســابق  النظــام 

 فاالزمــة هــي نتــاج مجموعــة تراكمــات متتابعــة 

تغــذي كل منهــا االخــرى الــى ان تصــل مرحلــة 

االنفجــار . كمــا ان الوقــت هــو العنصــر االكـثــر 

اســتيعاب  وســرعة  االزمــة  ادراك  فــي  خطــورة 

االضــرار  واحتــواء  بالبدائــل  والتفكيــر  االزمــة 

مــن  الوقــت  يعانــي عنصــر  العــراق  فــي  .بينمــا 

مســتوى  علــى  ســواء  الحســابات  فــي  االهمــال 

 . السياســية  والكيانــات  االحــزاب  او  الدولــة 

وهكــذا فــان التعامــل مــع االزمــات فــي العــراق 

فــي  عليهــا  المتعــارف  المعاييــر  الــى  يخضــع  ال 

الشــخصية  ذلــك  الــى  .نضيــف  االزمــات  ادارة 

ثرهــا 
أ
وتا ومزاجياتهــا  تقلباتهــا  وكـثــرة  العراقيــة 

بالبيئــة والمنــاخ السياســي والفقــر المستشــري 

عــدم  الــى  تــؤدي  عوامــل  .كلهــا  المجتمــع  فــي 

االســتقرار فــي التعامــل السياســي فــي مــا يتعلــق 

باتجاهــات الــراي العــام فهنــاك تيــارات مؤيــدة 

لطــرف وثــم تنقلــب فــي ليلــة وضحاهــا وتيــارات 

مؤيــدة  لتكــون  تنقلــب  ثــم  معارضــة  اخــرى 

. الطــرف وهكــذا  لنفــس 

خالهــا  مــن  اردنــا  التــي  المقدمــة  هــذه  وبعــد 

التنويــه عــن صعوبــة رصــد االزمــة داخــل العراق 

ومتعلقاتهــا خــارج العــراق مــن حيــث التصريــف 
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التكـتيكــي لازمــة.

المفهــوم  علــى  التعــرف  ســنحاول  ولذلــك 

العلمــي لازمــة والتــي هــي حقــل مــن المعرفــة 

نطبــق  ثــم  ومــن  الســتراتيجية  علــم  ضمــن 

وقبــل  العراقــي  ن 
أ
الشــا علــى  المفاهيــم  هــذه 

الولــوج الــى البحــث احــب ان اســتذكر اســتاذي 

المرحــوم البروفســور كاظــم هاشــم نعمــة وهــو 

العالــم االول فــي علــم الســتراتيجية فــي العالــم 

الحقيقيــة  الرغبــة  نفوســنا  فــي  زرع  والــذي 

لدراســة هــذا االختصــاص العلمــي . لقــد قمــت 

االحــداث  بعــض  بتنــاول  البحــث  هــذا  فــي 

والتطبيــق  للتحليــل  علمــي  كمثــال  العراقيــة 

مــا او  وليــس القصــد منهــا ان تســتهدف جهــة 

حــزب مــا  او شــخص مــا  وان اكــون محايــدا الن 

الكـتابــة البحثيــة تتطلــب الحياديــة واالمانــة . 

زمات:
أ
اوال :تصنيف اال

طبيعــة  تحديــد  هــي  زمــة 
أ
لا الســليمة  االدارة   

تحديــد  لكــن   ،crisis type االزمــة  نــوع  او 

ن االزمــة، 
أ
نــوع االزمــة ليــس عمليــة ســهلة، ال

ي ازمــة، بحكــم طبيعتهــا تنطــوي علــى عــدة 
أ
ا

جوانــب متشــابكة اداريــة واقتصاديــة وانســانية 

وجغرافيــة وسياســية، وبالتالــي تتعــدد وتتنــوع 

التصنيفــات بتعــدد المعاييــر المســتخدمة فــي 

عمليــة تحديــد انــواع االزمــات.

االزمــات  يمكــن تصنيــف  االســاس  هــذا  وعلــى 

التاليــة: المعاييــر  الــى  اســتنادا 

تقــع  ازمــة  فهنــاك  االزمــة:  ومضمــون  نــوع  1ـ 

إلــخ،  السياســي  او  االقتصــادي  المجــال  فــي 

ووفــق هــذا المعيــار قــد تظهــر ازمــة بيئيــة، او 

ازمــة  او  اجتماعيــة،  ازمــة  او  سياســية،  ازمــة 

اعاميــة، او ازمــة اقتصاديــة، وفــي داخــل كل 

مثــل االزمــة  قــد تظهــر تصنيفــات فرعيــة  نــوع 

وهكــذا. االقتصاديــة،  االزمــة  ضمــن  الماليــة 

اســتخدام  ان  لازمــة:  الجغرافــي  النطــاق  2ـ 

معيــار جغرافــي يــؤدي الــى مــا يعــرف: باالزمــات 

المحليــة التــي تقــع فــي نطــاق جغرافــي محــدود 

او  المــدن  بعــض  فــي  يحــدث  كمــا  ضيــق،  او 

المحافظــات البعيــدة كانهيــار جســر او حــادث 

ــر فــي  قطــار. ثــم هنــاك ازمــات قوميــة عامــة تؤث

وجــود  او  البيئــي  كالتلــوث  ككل  المجتمــع 

تهديــد عســكري مــن عــدو خارجــي.

زمــة كوســوفو، او 
أ
واخيــرا ثمــة ازمــات دوليــة كا

الحاســوب  ازمــة  او  الحــراري  االنحبــاس  ازمــة 

. االلفيةالثالثــة  مــع  المعلومــات  ونظــم 

او  الحجــم  معيــار  يشــيع  االزمــة:  حجــم  3ـ 

فهنــاك: االزمــات  تصنيــف  فــي  الضخامــة 

ـ ازمــة صغيــرة او محــدودة تقــع داخــل احــدى 

المجتمــع. او مؤسســات  منظمــات 

ـ ازمة متوسطة.

 ـ ازمة كبيرة.

علــى  الضخامــة  او  الحجــم  معيــار  ويعتمــد 

الناجمــة  واالضــرار  كالخســائر  ماديــة  معاييــر 

عــن ازمــة المــرور او تعطــل فــي توليــد الطاقــة 
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معاييــر  ازمــة  كل  فــي  هنــاك  ثــم  الكهربائيــة, 

ي 
أ
ثــار التــي لحقــت بالــرا

آ
معنويــة كاالضــرار واال

التــي  المؤسســة  او  المجتمــع  وبصــورة  العــام 

لازمــة. تعرضــت 

ثيــر االزمــة: يعتمــد 
أ
4ـ المــدى الزمنــي لظهــور وتا

هــذا المعيــار علــى عمــر االزمــة، فــي هــذا االطــار 

هنــاك نوعــان مــن االزمــات:

عــادة  الســريعة: وتحــدث  * االزمــة االنفجاريــة 

بســرعة!!  ايضــا  تختفــي  كمــا  وبســرعة،  ة 
أ
فجــا

الكـفــاءة  علــى  االزمــات  هــذه  نتائــج  وتتوقــف 

فــي ادارة االزمــة، والتعلــم منهــا مثــال: انــدالع 

المــواد  النتــاج  مصنــع  فــي  ضخــم  حريــق 

. الكيماويــة 

هــذه  تتطــور  الطويلــة:  البطيئــة  االزمــة   *

رغــم  الســطح  علــى  وتظهــر   ، بالتــدرج  االزمــة 

لكــن  عنهــا،  صــدرت  التــي  االشــارات  كـثــرة 

المســؤولين لــم يتمكنــوا مــن اســتيعاب دالالت 

تختفــي  وال  معهــا,  والتعامــل  االشــارات  هــذه 

المجتمــع  تهــدد  قــد  بــل  االزمــة ســريعا،  هــذه 

لعــدة ايــام، مــن هنــا البــد مــن تعديــل الخطــة 

خطــة  وضــع  او  االزمــة  لمواجهــة  الموجــودة 

ســرعة  فــي  االزمــة  مــع  والتعامــل  جديــدة، 

قيمــة,  لهــا  دقيقــة  فــكل  تــردد،  وبــا  وحســم 

وفــي كل دقيقــة ســتواجه بتحديــات وضغــوط 

مــن رؤســائك، ومــن الجمهــور، بــل ومــن بعض 

لكــن  االجنبيــة,  او  المحليــة  االعــام  وســائل 

كل هــذه التحديــات قــد تكــون فرصــة الختبــار 

التصــرف،  علــى  االزمــة  فريــق  قــدرة  مــدى 

العامليــن إلثبــات  امــام  تكــون فرصــة  قــد  كمــا 

تماســكهم ووحدتهــم, مثــال: وجــود مشــكات 

بيــن العامليــن واالدارة حــول ســاعات العمــل 

واالجــر االضافــي وظــروف العمــل,, والدخــول 

وفشــل  الطرفيــن,,  بيــن  مفاوضــات  فــي 

المفاوضــات.

االزمــة:  تخلــق  التــي  التهديــدات  طبيعــة  5ـ  

او  المنظمــة  تواجــه  التــي  التهديــدات  تختلــف 

يمكــن تصنيــف االزمــات  وبالتالــي  المجتمــع، 

اســتنادا الــى نوعيــة ومضمــون التهديــد، فهنــاك 

تهديــدات خارجيــة موجهــة ضــد المعلومــات، 

ومجموعــة متعلقــة باالعطال والفشــل، وتهديد 

خارجــي موجــه ضــد اقتصــاد المنظمة)ونقصــد 

ي كيــان نظامــي مثــل دولــة او شــركة او 
أ
ا هنــا 

وتهديــدات  الفادحــة،  والخســائر   ،  ) منظمــة 

المهنيــة. واالمــراض  نفســية، 

االســباب  علــى  اعتمــادا  االزمــات:  اســباب  6ـ 

الــى: تقســيمها  يمكــن  لازمــات  المؤديــة 

•ازمــات تظهــر نتيجــة تصــرف او عــدم تصــرف 

المنظمــة وتتضمــن االخطــاء االداريــة والفنيــة 

العمليــات  اســاليب  تحقيــق  فــي  الفشــل  او 

المعياريــة.

•االزمــات الناتجــة عــن االتجاهــات العامــة فــي 

البيئــة الخارجيــة.

•االزمــات الناتجــة مــن خــارج المنظمــة وليــس 

ي ســبب فــي حدوثهــا.
أ
للمنظمــة ا
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الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناتجــة  •االزمــات 

والبراكيــن. والــزالزل  كالفيضانــات 

التاثيــر  فــي  التداخــل  عــن  الناتجــة  •االزمــات 

داخليــة  بيئيــة  وتفاعــات  خارجيــة  بيئــة  مــن 

ازمــة  او  العــراق  فــي  السياســية  االزمــات  مثــل 

العــراق. فــي  الطاقــة  توفيــر 

7ـ طبيعــة اطــراف االزمــة: اســتنادا إلــى طبيعــة 

االزمــة  فــي  المنخرطــة  االطــراف  او  الطــرف 

بيــن  التمييــز  يمكــن  الدولــة  علــى  ثيرهــا 
أ
تا او 

االزمــات الداخليــة واالزمــات الخارجيــة، فــاذا 

حــد جوانــب الســيادة الخارجيــة 
أ
تعلــق االمــر با

للدولــة او انخــرط طــرف خارجــي فــي الموقــف 

كانــت االزمــة دوليــة خارجيــة كمــا هــو الحــال 

والحــروب  والجويــة  البريــة  النزاعــات  فــي 

والتهديــد باســتخدام القــوة العســكرية، وقطــع 

العاقــات الدبلوماســية، ,, الــخ، امــا اذا ارتبــط 

االمــر بتفاعــات القــوى السياســية والمجتمعيــة 

فــي الداخــل كانــت االزمــة داخليــة وفــي اطــار 

االكـثــر  التصنيــف  فــإن  الخارجيــة  االزمــات 

بيــن  التمييــز  ذلــك  هــو  االزمــات  لاهميــة 

الطابــع  الحــدة واالزمــة ذات  االزمــة منخفضــة 

الهيكلــي. او  االســتراتيجي 

موقــف  :هــي  االســتراتيجية  الدوليــة  واالزمــة 

تدهــور خطيــر فــي عناصــر البيئــة الداخليــة او 

طــراف االزمــة يمثــل تهديــدا للقيــم 
أ
الخارجيــة ال

يصاحبــه  وقــد  للدولــة،  الرئيســية  واالهــداف 

احتمــاالت كبيــرة الســتخدام القــوة العســكرية 

التخــاذ  محــدود  وقــت  وجــود  مــع  الشــاملة، 

ن هــذا التدهــور او التهديــد 
أ
قــرارات حاســمة بشــا

الخطيــر.

وتنطــوي التصنيفــات الســابقة علــى قــدر كبيــر 

ال  منهــا  تصنيــف  ي 
أ
ا ان  كمــا  التداخــل،  مــن 

يســتطيع ان يحيــط بــكل جوانــب االزمــة، مــن 

هنــا انتشــر بيــن الباحثيــن والخبــراء اســتخدام 

اكـثــر مــن معيــار لتحديــد انــواع االزمــات وهــو 

مــا يعــرف بالمعيــار المركــب الــذي يدخــل فــي 

اعتبــاره اكـثــر مــن معيــار.

االكـثــر  هــو  المركــب  المعيــار  ان  والشــك 

ماءمــة للتعامــل مــع االزمــات ســواء فــي مرحلــة 

التخطيــط للوقايــة مــن االزمــة او مرحلــة احتــواء 

ضرارهــا، فاالزمــة ايــا كانــت طبيعتها ومجاالتها 
أ
ا

ازمــة  تحــدث  فقــد  ككل،  المجتمــع  فــي  تؤثــر 

المجتمــع  فــي  تؤثــر  لكنهــا  بعيــدة  قريــة  فــي 

ال  مثــا  الماليــة  االزمــة  فــان  كذلــك  ككل، 

تؤثــر فــي النظــام االقتصــادي فقــط، بــل تؤثــر 

فــي المجتمــع ككل، وبالتالــي ينبغــي التعامــل 

مجتمعــي  منظــور  مــن  اعاميــا  ازمــة  ي 
أ
ا مــع 

الهاشــمي  طــارق  النائــب  ازمــة  مثــل  شــامل،  

للتحقيقــات  االعامــي  العــرض  ادى  حيــث 

الــى اضعــاف الجانــب القضائــي وبالتالــي تغيــر 

ازمــة سياســية  الــى  ليتحــول  التحقيــق  مجــرى 

علــى  والباحثيــن  الخبــراء  بيــن  اتفــاق  وثمــة   .

هــذا المنظــور الــذي عكــس نفســه فــي تركيــب 

زمــة حيــث يتكــون الفريــق مــن 
أ
فريــق ادارة اال
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خبــراء ومتخصصيــن مــن كافــة المجــاالت ذات 

باالزمــة. العاقــة 

ممــا ســبق تظهــر اوجــه التكامــل والتداخل بين 

االزمــات مــن هنــا يمكــن ان تتحــول علــى ســبيل 

المثــال ازمــة اقتصاديــة تقــع فــي اقليــم جغرافــي 

الــى ازمــة عامــة بحســب مــدى ســرعة  محــدود 

ثارها االجتماعية والنفســية، في الوقت نفســه 
آ
ا

فــإن اتجــاه االســهم فــي الشــكل يكشــف عــن 

التداخــل والترابــط بيــن انــواع االزمــات، وعــن 

ثــار الماديــة والنفســية الناجمــة عنهــا، وكيــف 
آ
اال

زمــة اخــرى او ان 
أ
يمكــن ان تتحــول الــى ســبب ال

زمــة اخــرى، 
أ
تكــون االزمــة نفســها هــي نتيجــة ال

او نتيجــة لكارثــة ما.مثــل ازمــة الهاشــمي التــي 

اثــارت توتــر فــي العاقــات القطريــة العراقيــة ثــم 

تحــول الــى ازمــة عاقــات وعــدم اشــتراك قطــر 

ازمــة  ان  ي 
أ
ا  . بغــداد  فــي  العربيــة  القمــة  فــي 

محليــة ادت الــى ازمــة فــي العاقــات الدوليــة . 

زمة
أ
دارة اال ـ ثانيا : عوامل النجاح في اإ

وتحليــل  رصــد  فــي  الباحثيــن  بعــض  يتوســع 

العوامــل التــي تضمــن االدارة الفعالة والناجحة 

العوامــل  كل  تشــمل  انهــا  حتــى  لازمــات، 

ي نــوع مــن االدارة 
أ
واالجــراءات الازمــة لنجــاح ا

الرصــد  لكــن  المختلفــة،  الحيــاة  مجــاالت  فــي 

ادارة  فــي  النجــاح  لعوامــل  الدقيــق  العلمــي 

االزمــة يجــب ان يركــز علــى اهــم العوامــل ذات 

وبالمراحــل  االزمــة  بموقــف  المباشــرة  الصلــة 

المختلفــة لتطورهــا، فــي هــذا االطــار نركــز علــى 

التاليــة: العوامــل 

1ـ  ادراك اهمية الوقت: 

المتغيــرات  اهــم  احــد  الوقــت  عنصــر  ان 

هــو  فالوقــت  االزمــات،  ادارة  فــي  الحاكمــة 

خطــرا  ندرتــه  تشــكل  الــذي  الوحيــد  العنصــر 

بالغــا علــى ادراك االزمــة، وعلــى عمليــة التعامل 

معهــا اذ ان عامــل الســرعة مطلــوب الســتيعاب 

االزمــة والتفكيــر فــي البدائــل واتخــاذ القــرارات 

المناســبة، والســرعة فــي تحريــك فريــق ادارة 

االزمــات والقيــام بالعمليــات الواجبــة الحتــواء 

نشــاط  واســتعادة  منهــا  الحــد  او  االضــرار 

لمنظمــة.  ا

2ـ  انشاء قاعدة شاملة ودقيقة من المعلومات 

والبيانــات الخاصــة بكافــة انشــطة المنظمــة، 

وبكافــة االزمــات والمخاطــر التــي قــد تتعــرض 

مجمــل  علــى  ذلــك  وتداعيــات  ثــار 
آ
وا لهــا، 

مــن  المختلفــة  لاطــراف  ومواقــف  انشــطتها، 

كل ازمــة او خطــر محتمــل.

المدخــل  هــي  المعلومــات  ان  والمؤكــد 

مراحــل  فــي  القــرار  اتخــاذ  لعمليــة  الطبيعــي 

االزمــة  ان  واالشــكالية  المختلفــة،  االزمــة 

فــي  ونقــص  الغمــوض  تعنــي  تعريفهــا  بحكــم 

قاعــدة  وجــود  فــان  هنــا  مــن  المعلومــات، 

اساســية للبيانــات والمعلومــات تتســم بالدقــة 

قــد  االســتدعاء  وســهولة  الدقيــق  والتصنيــف 

لطــرح  قويــة  اســس  وضــع  فــي  كـثيــرا  يســاعد 
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بينهــا. واالختيــار  البدائــل 

بالكـفــاءة  تتســم  مبكــر  انــذار  نظــم  توافــر  3ـ 

الخطــر  عامــات  رصــد  علــى  والقــدرة  والدقــة 

الــى  االشــارات  هــذه  وتوصيــل  وتفســيرها 

متخــذي القــرار، ويمكــن تعريــف نظــم االنــذار 

مســبقة  عامــات  تعطــي  ادوات  بانهــا  المبكــر 

الحتماليــة حــدوث خلــل مــا يمكــن مــن خالهــا 

التعــرف علــى ابعــاد موقــف مــا قبــل تدهــوره، 

الــى ازمــة تمثــل مصــدرا للخطــر علــى  وتحولــه 

لمنظمــة. ا

هنــاك  فــان  االنــذار  نظــام  الهميــة  ونظــرا 

اجــراءات لقيــاس فاعليــة نظــم االنــذار المبكــر 

دوري. بشــكل  ادائهــا  وتقييــم 

ان  االزمــات:  لمواجهــة  الدائــم  االســتعداد  4ـ 

تعنــي  االزمــات  لمواجهــة  االســتعداد  عمليــة 

مواجهــة  او  لمنــع  العمليــة  القــدرات  تطويــر 

الوقايــة،  اجــراءات  ومراجعــة  االزمــات، 

ووضــع الخطــط وتدريــب االفــراد علــى االدوار 

وقــد  االزمــات،  مواجهــة  اثنــاء  لهــم  المختلفــة 

ســبقت االشــارة الــى عمليــة تدريــب فريــق ادارة 

تشــمل  قــد  التدريــب  عمليــة  لكــن  االزمــات، 

فــي بعــض المنظمــات ذات الطبيعــة الخاصــة 

كل االفــراد المنتميــن لهــذه المنظمــة, وتشــير 

عاقــة  وجــود  الــى  االزمــات  ادارة  ادبيــات 

لمواجهــة  المنظمــة  اســتعداد  بيــن  طرديــة 

هــي  تنظيميــة  متغيــرات  وثاثــة  الكــوارث 

للمنظمــة  الســابقة  والخبــرة  المنظمــة،  حجــم 

لمديــري  التنظيمــي  والمســتوى  بالكــوارث، 

. لمنظمــة ا

5ـ  القدرة على حشــد وتعبئة الموارد المتاحة، 

عضــاء 
أ
ا بيــن  المشــترك  الشــعور  تعظيــم  مــع 

المنظمــة او المجتمــع بالمخاطــر التــي تطرحهــا 

االزمــة، وبالتالــي شــحذ واســتنفار الطاقــات مــن 

الحيــاة,  علــى  والحفــاظ  االزمــة  مواجهــة  جــل 
أ
ا

الخارجيــة  التحديــات  ان  إلــى  االشــارة  وتجــدر 

قــد  المجتمعــات  و 
أ
ا المنظمــات  تواجــه  التــي 

 فــي توحيــد فــائت المجتمــع 
ً
 كبيــرا

ً
تلعــب دورا

وبلــورة هويــة واحــدة لــه فــي مواجهــة التهديــد 

الخارجــي.

والفاعليــة:  بالكـفــاءة  يقيــم  اتصــال  نظــام  6ـ 

لقــد اثبتــت دراســات وبحــوث االزمــة والــدروس 

عديــدة  وكــوارث  ازمــات  ادارة  مــن  المســتفادة 

ان اتصــاالت االزمــة تلعــب دورا بالــغ االهميــة 

راء داخــل 
آ
واال المعلومــات  وتدفــق  فــي ســرعة 

الخارجــي،  المنظمــة والعالــم  المنظمــة وبيــن 

نجــاح  بقــدر  المعلومــات  ووفــرة  ســرعة  وبقــدر 

وشــحذ  المــوارد  وتعبئــة  حشــد  فــي  االدارة 

فــراد المنظمــة، ومواجهــة الشــائعات، 
أ
طاقــات ا

وكســب الجماهيــر الخارجيــة التــي تتعامــل مــع 

و 
أ
ي العــام ا

أ
المنظمــة، عــاوة علــى كســب الــرا

قــل تحييــده.
أ
اال علــى 

مــن الضــروري وضــع خطــط وقوائــم لاتصــاالت 

وكذلــك  ول، 
أ
بــا ول 

أ
ا وتجديدهــا  زمــة 

أ
اال ثنــاء 

أ
ا

بــادارة  تكليــف احــد افــراد فريــق ادارة االزمــة 
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عمليــات االتصــال الداخلــي والخارجــي واعــداد 

و االعاميــة المناســبة التــي 
أ
الرســائل االتصاليــة ا

يمكــن مــن خالهــا مخاطبــة جماهيــر المنظمــة.

االتصــال  وعمليــات  خطــط  اعتمــدت  وســواء 

و وســائل اتصــال 
أ
علــى وســائل اتصــال مباشــر ا

جماهيــري فمــن الضــروري فــي الحالتيــن تحديــد 

االتصــال  واهــداف  المســتهدفة  الجماهيــر 

علــى  والتعــرف  االتصــال  عمليــة  ثــار 
آ
ا وتقييــم 

 ..feed back الصــدى  رجــع 

نجــاح  عوامــل  فــي  مذكــور  هــو  مــا  نطبــق  ولــو 

ادارة االزمــة لوجدنــا ان الطريقــة العراقيــة قــد 

للعناصــر  عكســي  باســتخدام  ولكــن  نجحــت 

المطلــوب توفرهــا الدارة االزمــة . عامــل الوقــت 

تــم اســتخدامه بنجــاح مــن قبــل دولــة القانــون  

فــي مفاوضــات تشــكيل الحكومــة فبــدال مــن ان 

يختصــر الوقــت لتافــي نمــو االزمــة فانــه تــرك 

ليتمــدد   بــل ان اطالــة الوقــت قــد اعطــى لهــم 

مفاتيــح تحقيــق الهــدف الرئيســي لتولــي رائســة 

تشــكيل  ازمــة  واســتمرت  الــوزراء   مجلــس 

الحكومــة ثمانيــة اشــهر لتنتهــي  بفوزهــم علــى 

خصومهــم.

زمة في العالقات الدولية
أ
دارة اال ـ ثالثا : اإ

مــن الصعــب تصــور وجــود مجتمــع يخلــو مــن 

تتعــرض  االســرة  او  الفــرد  ان  بــل  االزمــات، 

زمــات مســتمرة، حتــى انــه يمكــن القــول بــان 
أ
ال

الحيــاة  ســمات  مــن  ســمة  اصحبــت  االزمــات 

البشــري. والتطــور  المعاصــرة 

فــان  االزمــة  االســرة  او  الفــرد  يواجــه  وكمــا 

كبــرى  ازمــات  تواجــه  والــدول  المجتمعــات 

فــي  ي 
أ
ا خارجيــة،  او  داخليــة  كانــت  ســواء 

الدوليــة. والمنظمــات  بالــدول  عاقتهــا 

وعلــى مســتوى اخــر فــان كـثيــرا مــن المنظمــات 

والمؤسســات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة 

فــي الــدول الصناعيــة او الــدول الناميــة تواجــه 

ماديــة  وخســائر  اضــرارا  بهــا  تلحــق  ازمــات 

عليهــا. تقضــي  واحيانــا  هائلــة،  ومعنويــة 

والشــك ان التســليم بحقيقــة ان االزمــات جــزء 

االجتماعيــة  والتنظيمــات  االفــراد  حيــاة  مــن 

يمثــل  والــدول  والمؤسســات  والمنظمــات 

حيــث  االزمــة،  مــع  للتعامــل  مناســبا  مدخــا 

يمكــن التفكيــر والعمــل للوقايــة مــن االزمــات، 

دراســة  خــال  مــن  علميــة  بطريقــة  وادارتهــا 

الــدروس  واســتخاص  الســابقة  االزمــات 

االزمــة،  مراحــل  وتحديــد  المســتفادة، 

والتخطيــط الدارتهــا اعتمــادا علــى فــرق خاصــة 

وعمليــا. نظريــا  تدريبــا  تتلقــى  االزمــة  الدارة 

  ان دراسات ادارة االزمة قد تطورت واصبحت 

باحثيــن  وعمــل  الهتمــام  مشــتركا  مجــاال 

وخبــراء مــن تخصصــات علميــة مختلفــة تجمــع 

االجتماعيــة  االنســانية  العلــوم  فــروع  كافــة 

والطبيعيــة، ورغــم ان صاحــب كل تخصــص 

يتعامــل مــع ادارة االزمــة كل مــن زاويــة اهتمامه 

ان  اال  العلميــة،  وخبراتــه  النظريــة  وخلفيتــه 
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هنــاك نقاطــا كـثيــرة لالتقــاء والتعــاون والعمــل 

المركبــة  النوعيــة  الطبيعــة  فرضتهــا  المشــترك 

لبعــض االزمــات التــي تســتدعي عمــل فريــق مــن 

والخبــرات. التخصصــات  مختلــف 

المشــترك  االتفــاق والعمــل  نقــاط  والشــك ان 

المفاهيــم  مــن  العديــد  بلــورة  الــى  افضــت  قــد 

بتقســيم  الخاصــة  والمعاييــر  النظريــة، 

االزمــات، ومراحــل تطورهــا، واســس تشــكيل 

فريــق ادارة االزمــات، واســاليب عملــه، فضــا 

عــن عوامــل النجــاح فــي ادارة االزمــة, حظيــت 

االزمــات فــي العاقــات الدوليــة باهتمــام واســع 

مــن الباحثيــن، بــل يمكــن القــول بــان النمــط 

التكــراري لظهــور واختفــاء االزمــات الدوليــة كان 

القاطــرة التــي دفعــت بحــوث العاقــات الدوليــة 

لامــام.

المعاصــرة  الدوليــة  العاقــات  تعيــش  وتــكاد 

ازمــات متاحقــة علــى نحــو جعــل هــذه االزمــات 

علــى  نفســها  تفــرض  متكــررة  ظاهــرة  الدوليــة 

كل مــن صنــاع السياســات الخارجيــة ومراقبــي 

الدوليــة. العاقــات  ومحللــي 

دوايــت  االســبق  االمريكــي  الرئيــس  هــو  فهــا 

ايزنهــاور يقــول فــي الجــزء الثانــي مــن مذكراتــه 

ميــم 
أ
عــن االزمــات: ان العالــم قــد شــهد ومنــذ تا

 1956 يوليــو  فــي  الســويس  لقنــاة  ناصــر 

وبشــكل يــكاد يكــون يوميــا ازمــة دوليــة ســواء 

 . ازمــة كبــرى او صغــرى    كانــت 

وكذلــك ازمــات اخــرى مثــل ازمــة تاميــم النفــط 

في العراق عام 1972 . او ازمة ترسيم الحدود 

الكويتيــة العراقيــة العالقــة الــى يومنــا هذا . ومن 

لــم  العراقييــن  الباحثيــن  ان  بالذكــر  الجديــر 

يتناولــوا االزمــات التــي مــر بهــا العــراق بشــكل 

كانــوا  النهــم  دقيــق  علمــي   وفحــص  محايــد 

يخشون من هو على راس السلطة وتعتبر هذه 

الحالــة موجــودة فــي كل دول العالــم الثالــث 

الســلطان  بطــش  يخشــى  المحلــي  فالباحــث 

تقييــم حقيقــي  يعطــي  يســتطيع ان  ولذلــك ال 

لازمــة . مثــال ذلــك عنــد احتــال الكويــت مــن 

قبــل الطاغيــة المقبــور صــدام حســين : العديــد 

لــم يطــرح  كـتبــوا عــن عراقيــة الكويــت ولكــن 

ي باحــث عــن عواقــب احتــال الكويــت قبــل 
أ
ا

انــدالع الحــرب او طــرق حــل االزمــة باالســاليب 

الســلمية . ومثــال دولــي اخــر:

 فــي الخامــس والعشــرين مــن عــام 1996 جــاء 

فــي شــهادة لوزيــر الخارجيــة االمريكــي االســبق 

ديــن راســك امــام احــدى لجــان مجلس الشــيوخ 

يناير1961وحتــى  منــذ  شــهد  قــد  العالــم  ان 

ازمــة  واربعيــن  ســبعا   1966 عــام  منتصــف 

دوليــة.

 والواقــع ان االهتمــام العلمــي باالزمــات الدوليــة 

متكــررة  ظاهــرة  كونهــا  مجــرد  الــى  يعــود  ال 

فحســب  المعاصــرة  الدوليــة  العاقــات  فــي 

النتائــج  الــى  ايضــا  االهتمــام  هــذا  يعــزى  بــل 

تــؤدي  التــي  والخطيــرة  الهامــة  والتداعيــات 

اليهــا مثــل هــذه االزمــات ســواء علــى سياســات 
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ومواقــف االطــراف المشــتركة فيهــا او علــى بيئــة 

االخــرى. ووحداتــه  الدولــي  النظــام 

علمــاء  بيــن  اتفــاق  ثمــة  ليــس  ذلــك  ومــع 

العاقــات الدوليــة علــى تعريــف واحــد جامــع 

مانــع لمفهــوم االزمــة الدوليــة، اذ ينقســم علمــاء 

ن الــى فريقيــن:
أ
العاقــات الدوليــة فــي هــذا الشــا

اولهمــا: ينظــر الــى االزمــة الدوليــة مــن خــال 

منظــور تحليــل النســق، والتــي تــرى ان االزمــة 

النظــام  تطــور  فــي  تحــول  نقطــة  هــي  الدوليــة 

الدولــي العــام او احــد نظمــه الفرعيــة قــد تؤثــر 

فيــه بالســلب او االيجــاب، وانــه يتزايــد معهــا 

القــوة  واســتخدام  الحــرب  نشــوب  احتمــاالت 

االزمــة. اطــراف  قبــل  مــن  العســكرية 

مدرســة  تحليــات  حــول  يتمحــور  وثانيهمــا: 

صنــع القــرار التــي تــرى ان االزمــة الدوليــة هــي 

موقــف بيــن دولتيــن او اكـثــر يتســم بخصائــص 

ثــاث هــي:

التهديــد  مــن  عاليــة  درجــة  يتضمــن  موقــف   *

لاهــداف والقيــم والمصالــح الجوهريــة لــدول 

التهديــد  ذلــك  القــرار  صنــاع  يــدرك  وبحيــث 

دولهــم. لمصالــح 

الوقــت  القــرار ان  فيــه صنــاع  يــدرك  * موقــف 

المتــاح لصنــع القــرار واتخــاذه هــو وقــت قصيــر. 

موقفــا  فــان  واال  فائـقــة  ســرعة  ذلــك  ويســتلزم 

خــر 
أ
 ال يجــدي القــرار المتا

أ
جديــدا ســوف ينشــا

معالجتــه. فــي 

االحــداث  تقــع  حيــث   ، مفاجــئ  موقــف   *

الخالقــة لازمــة علــى نحــو يفاجــئ صانــع القــرار.

وقــد حــاول فريــق ثالــث مــن علمــاء العاقــات 

تعريــف  بعــد  توفيقــي  تعريــف  ايجــاد  الدوليــة 

زمــة 
أ
لا القــرار  النســق ومدرســة صنــع  مدرســة 

بانهــا: المختصيــن   الدوليــة فعرفهــا 

 عــن احتــدام صــراع بيــن دولتيــن 
أ
موقــف ينشــا

او اكـثــر، وذلــك نتيجــة ســعي احــد االطراف الى 

لصالحــه،  القائــم  االســتراتيجي  التــوازن  تغيــر 

ومصالــح  لقيــم  جوهريــا  تهديــدا  يشــكل  ممــا 

واهــداف الخصــم الــذي يتجــه الــى المقاومــة، 

ويســتمر هــذا الموقــف لفتــرة قصيرة ومحدودة، 

قــد يتخللهــا لجــوء االطــراف الــى اســتخدام القــوة 

الــى  غالبــا  االزمــة  موقــف  وينتهــي  العســكرية 

الدولــي  النظــام  فــي  مؤثــرة  هامــة  نتائــج  اقــرار 

العــام او احــد نظمــه الفرعيــة.

ـ سمات االزمة:

ســبقت االشــارة الــى ان كل علــم مــن العلــوم 

مــن  االزمــة  يــدرس  الطبيعيــة  او  االجتماعيــة 

المســلمات  ضــوء  وفــي  اهتمامــه،  زاويــة 

والنمــاذج االرشــادية التــي يعتمــد عليهــا، مــن 

هنــا تعــددت وتنوعــت محــاوالت تحديــد مفهــوم 

االزمــة، ولكــن رغــم هــذا التعــدد اال ان هنــاك 

بيــن  عليهــا  متفــق  عامــة  او خصائــص  ســمات 

: فــي  باالزمــة نوجزهــا  يتعلــق  فيمــا  الباحثيــن 

ة، فهــي، حــدث غيــر متوقــع ســريع 
أ
1ـ المفاجــا

وغامــض.

الــى  يــؤدي  قــد  والــذي  التهديــد،  جســامة  2ـ 
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خســائر ماديــة او بشــرية هائلــة تهــدد االســتقرار 

وتصــل احيانــا الــى القضــاء علــى كيــان المنظمة.

مثــل الحــروب . 

الرئيســية  تهــدد االفتراضــات  3ـ مربكــة، فهــي 

التــي يقــوم عليهــا النظــام، وتخلــق حالــة مــن 

فــي  اليقيــن  وعــدم  والتوتــر،  القلــق  حــاالت 

نقــص  ظــل  فــي  خاصــة  المتاحــة،  البدائــل 

المعلومــات االمــر الــذي يضاعــف مــن صعوبــة 

ينطــوي  قــرار  ي 
أ
ا مــن  ويجعــل  القــرار،  اتخــاذ 

المخاطــرة. مــن  قــدر  علــى 

االزمــة،  لمواجهــة  المتــاح  الوقــت  ضيــق  4ـ 

فاالحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع وربما 

حــاد، االمــر الــذي يفقــد اطــراف االزمــة، احيانــا 

القــدرة علــى الســيطرة فــي الموقــف واســتيعابه 

جيــدا، حيــث البــد مــن تركيــز الجهــود التخــاذ 

يتســم  وقــت  فــي  وســريعة  حاســمة  قــرارات 
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والضغــط. بالضيــق 

5ـ  تعــدد االطــراف والقــوى المؤثــرة فــي حــدوث 

ممــا  مصالحهــا،  وتعــارض  وتطورهــا،  االزمــة 

علــى  الســيطرة  فــي  جمــة  صعوبــات  يخلــق 

الصعوبــات  هــذه  وبعــض  وادارتــه،  الموقــف 

اداريــة او ماديــة او بشــرية او سياســية او بيئيــة 

الــخ.

االطــراف  فتعــدد  العراقــي  ن 
أ
الشــا الــى  ونعــود 

يــؤدي الــى عقــد صفقــة مــن اجــل قــرار يــؤدي 

الحكومــة  تشــكيل  ازمــة  مثــل  ازمــة  حــل  الــى 

حيــث قدمــت العراقيــة مطالــب وكذلــك الكــرد 

ييــده 
أ
ومــن ثــم موافقــة المالكــي وصــدور قــرار تا

لتشــكيل الحكومــة واالن التلويــح بطــرح ازمــة 

مــن قبــل نفــس االطــراف . علــى اســاس تعــدد 

االطراف والقوى المؤثرة معتبرين ان التحالف 

تقاطــع  نقطــة  لصالــح  ايجابــي  طــرف  الوطنــي 

والدة االزمــة والطرفيــن االخريــن ســلبيين عنــد 

نفــس النقطــة فــي رســم بيانــي لازمــة . 

زمة: 
أ
ـ إدارة اال

فــي ضــوء المفاهيــم الســابقة لازمــة، وكذلــك 

الســمات الرئيســية المتفــق عليهــا يمكــن القــول 

مقصــودة  اراديــة  عمليــة  االزمــة  ادارة  بــان 

تقــوم علــى التخطيــط والتدريــب بهــدف التنبــؤ 

الداخليــة  اســبابها  علــى  والتعــرف  باالزمــات 

الفاعلــة  االطــراف  وتحديــد  والخارجيــة، 

االمكانيــات  كل  واســتخدام  فيهــا،  والمؤثــرة 

او  االزمــات  مــن  للوقايــة  المتاحــة  والوســائل 

مواجهتها بنجاح بما يحقق االســتقرار ويتجنب 

اســتخاص  مــع  والمخاطــر،  التهديــدات 

الــدروس واكـتســاب خبــرات جديــدة تحســن من 

اســاليب التعامــل مــع االزمــات فــي لمســتقبل.

ادارة االزمــة  الحــال تختلــف عمليــة  وبطبيعــة 

هــي  االخيــرة  ان  اذ  باالزمــات،  االدارة  عــن 

فعــل يهــدف الــى توقــف او انقطــاع نشــاط مــن 

االوضــاع  بعــض  اســتقرار  وزعزعــة  االنشــطة 

ذلــك  فــي  التغييــر  مــن  شــيء  احــداث  بهــدف 

النشــاط لصالــح مدبــره, والحقيقــة لقــد برعــت 

اللغــة الصينيــة فــي نحــت مصطلــح االزمــة، اذ 

ينطقونه wetgl وهي عبارة عن كلمتين االولى 

تــدل علــى الخطــر امــا االخــرى فهــي تــدل علــى 

الفرصــة التــي يمكــن اســتثمارها، وتمكــن براعــة 

القيــادة فــي تصورامكانيــة تحويــل االزمــات ومــا 

تحملــه مــن مخاطــر الــى فرصــة الطــاق القدرات 

االبداعيــة التــي تســتثمر االزمــة كـفرصــة العــادة 

صياغــة الظــروف وايجــاد الحلــول الســديدة

ـ الطرق غير التقليدية في ادارة االزمة: 

مــع  للتعامــل  التقليديــة  الطــرق  تناولنــا  قــد 

االزمــة بمختلــف انواعهــا وتصنيفاتهــا ونــود القاء 

كيفيــة  فــي  التقليديــة  غيــر  الطــرق  علــى  نظــرة 

التعامــل مــع االزمــة  ومــا حــدث فــي العــراق بعــد 

عــام 2..3  وظهــور بعــض االزمــات  السياســية 

 . معهــا  التعامــل  كان  وكيــف  واالقتصاديــة 

وقــد ظهــر لدينــا مصطلــح جديــد وهــو مصطلــح 
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ترحيــل االزمــة  والغريــب فــي االمــر هــو نجــاح 

هــذه الطريقــة وناحــظ ترحيــل بعــض االزمــات 

لســنوات . وعلــى كل حــال يمكــن ايجــاز الطــرق 

غيــر التقليديــة باالتــي:   

1-التحالفات المؤقتة:ويســتخدم هذا االســلوب 

الداخليــة   او  ا لدوليــة  السياســية  فــي االزمــات 

علــى  ذلــك  ومثــال  مــا  مشــكلة  لمواجهــة 

الصعيــد الدولــي دخــول االردن فــي تحالــف مــع 

الســعودية لمواجهــة احتمــاالت الربيــع العربــي 

االئـتــاف  اتحــاد  المحلــي  الصعيــد  وعلــى   .

الوطنــي مــع دولــة القانــون لتشــكيل التحالــف 

السياســية  الكـتلــة  تشــكيل  وبالتالــي  الوطنــي 

 . الحكومــة  مــن حقهــا تشــكيل  والتــي  االكبــر 

زمــة ثــم إنــكاره :ومثــال 
أ
2-االعتــراف الجزئــي باال

واعتــراف  االخيــرة   ازمــة مضيــق هرمــز   ذلــك 

ايــران باالزمــة ثــم انكــرت تدابيرهــا ممــا ادى الــى 

انتهــاء االزمــة. 

زمــوي ثــم توجيهــه بعيــدا 
أ
3 - تزعــم الضغــط اال

صلــي وتســتخدم هــذه الطريقــة 
أ
عــن الهــدف اال

عــادة فــي االزمــات الداخليــة . مثــل افتعــال ازمة 

حقيقيــة  الزمــة  المســتوى  ارتفــاع  اوج  فــي  مــا 

وبالتالــي توجيــه االنظــار مثــل عــام 2..5 حيــث 

كان العراقييــن يعانــون مــن ازمــة الطاقــة فقــام 

البعــض مــن العســكريين االمريــكان بافتعــال 

ازمــة الطائـفيــة واالقتتــال الشــعبي . .

فضــل إذا 
أ
زمــات: وهــي اال

أ
4- طريقــة تفتيــت اال

زمــات شــديدة وخطــرة   وتعتمــد هــذه  
أ
كانــت اال

زمــة 
أ
اال جوانــب  جميــع  دراســة  علــى  الطريقــة 

زمــة 
أ
لا للتحالفــات  المشــكلة  القــوى  لمعرفــة 

المتضاربــة والمنافــع  اطــار المصالــح  وتحديــد 

ثــم  ومــن  التحالــف  لهــذه   عضــاء 
أ
ال المحتملــة 

مفتعلــة  زعامــات  ايجــاد  خــال  مــن  ضربهــا 

وايجــاد مكاســب   االتجاهــات المتعارضــة مــع 

زمويــة. 
أ
اال التحالفــات  اســتمرار 

زمــات 
أ
ا إلــى  الكبــرى  االزمــة  تتحــول  وهكــذا 

. مفتتــة.  صغيــرة 

زمــة ذاتيــا وتفجيرهــا مــن 
أ
5 - طريقــة تدميــر اال

صعــب الطــرق,  للتعامــل 
أ
الداخــل: وهــي مــن ا

زمــات ويطلــق عليهــا طريقــة )المواجهــة 
أ
مــع اال

حالــة  فــي  وتســتخدم  الحاســمة  و 
أ
ا العنيفــة( 

التيقــن مــن عــدم وجــود البديــل ويتــم التعامــل 

زمــة علــى النحــو التالي:
أ
مــع هــذه الطريقــة  مــع اال

زمة بشدة من جوانبها الضعيفة 
أ
•ضرب اال

والدفــع  التحريــك  بعــض عناصــر  •اســتقطاب 

زمــة 
أ
لا

زمة 
أ
•تصفية العناصر القائدة لا

كـثر تفهما 
أ
•ايجاد قادة جدد ا

تســتخدم  وهــي  الوهميــة:  الوفــرة  طريقــة   -  6

كمــا  زمــة 
أ
اال علــى  للتغطيــة  النفســي  ســلوب 

أ
اال

فــي حــاالت، فقــدان المــواد التموينيــة حيــث 

يراعــي متخــذ القــرار توفــر هــذه المــواد للســيطرة 

زمــة ولــو مؤقتــااو فقــدان الخدمــات او 
أ
علــى اال

الكهربــاء واعطــاء امــل بحلهــا او اكمالهــا  . .

وتســتخدم  زمــة: 
أ
اال مســار  وتحويــل  احتــواء  7ـ 
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يمكــن  ال  والتــي  العنــف  بالغــة  زمــات 
أ
اال مــع 

زمــة إلــى 
أ
وقــف تصاعدهــا وهنــا يتــم تحويــل اال

زمــة عــن طريــق 
أ
مســارات بديلــة ويتــم احتــواء اال

واالعتــراف  لهــا  والرضــوخ  نتائجهــا  اســتيعاب 

ســبابها ثــم التغلــب علــى اخطارهــا ومعالجــة 
أ
با

الــى  يــؤدي  الــذي  بالشــكل  افرازاتهــا ونتائجهــا 

ثيراتهــا . .
أ
التقليــل مــن     تا

ـ الخاتمة :

العــراق  تاريــخ  فــي  انواعهــا   بمختلــف  االزمــة 

قــد  طويــل  لتاريــخ  نتاجــات  هــي  المعاصــر 

تراكمــت وظهــرت المعادلــة الجديــدة في الحكم 

بعــد معادلــة قديمــة دامــت اربعــة عشــر قرنــا مــع 

صــراع اقليمــي فــي المنطقــة ونســمات  الربيــع 

ومنابــع  الغربــي  والتدخــل  الدافئــة  العربــي 

 ... االدنــى  الشــرق  ســتراتيجية  وجيــو  الطاقــة 

كل هــذه العوامــل تدفــع بخلــق ازمــات جديــدة 

التــي  او)  منتهيــة  الغيــر  او  المنتهيــة  تعقــب 

. اخــر  اشــعار  الــى   ) للترحيــل  خضعــت 

عوامــل  مــن  ديمومتهــا  حالــة  كل  وتســتمد 

تكوينها وهكذا تبقى عملية البحث والتصنيف 

الــى التغييــر والتجديــد فــي كل عصــر وزمــان .
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يمكن للثورة في سوريا 
أن تنتشر بسهولة
الى بلدان الشرق
 األوسط األخرى

    قسم الترجمة في المعهد العراقي للحوار  
مصطفى الحيدري
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مــن المســتحيل ان نعــرف مــدى الســوء الــذي 

وســط 
أ
ســوف تصل اليه االحداث في الشــرق اال

دلــة متزايــدة تشــير 
أ
هــذا العــام ، اذ ان هنــاك ا

الــذي مــن المحتمــل ان  التدهــور الكبيــر  الــى 

 الحــاالت 
أ
ســوا

أ
تصــل اليــه االمــور . بالطبــع ، ا

عندهــا   ، برحمــة  نــادرة  تكــون  ان  الــى  تميــل 

مــل بشــكل مســؤول بــان المنطقــة 
أ
يمكــن ان نا

لــن تمضــي علــى النحــو الســيء الــذي كنا نتوقعه 

وســط 
أ
اال الشــرق  هــو  هــذا   ، مجــددا  عندهــا   .

الــذي نتحــدث عنــه ، وفــي الشــرق االوســط ، 

نتحــدث عنــه  الــذي   
أ
ســوا

أ
اال حتمــال 

أ
يمكــن لا

الحــظ- هــو االكـثــر احتمــاال  ان يكــون- لســوء 

للحــدوث . 

يمكــن  الــذي  الســوء  وجــه 
أ
ا اكبــر  حــد 

أ
ا يكمــن 

وســط هــذا العــام فــي 
أ
ان يحــدث فــي الشــرق اال

التقــاء االحــداث فــي ســوريا والعــراق . 

احــد  خبرنــي 
أ
ا  ، مضــت  قليلــة  ســابيع 

أ
ا منــذ 

الجيــدة  العاقــات  ذوي  مــن  الســعوديين 

هليــة فــي ســوريا والحــرب 
أ
»نحــن نــرى الحــرب اال

االهليــة )القادمــة( فــي العــراق امــر متشــابه ، 

نفســه«.  ســلوب 
أ
باال معهمــا  نتعامــل  وســوف 

شــارحا وجهــة نظــره بهــذه الطريقــة : مــن وجهــة 

نظــر الريــاض ، هنــاك حكومــة شــيعيه مدعومــة 

مــن ايــران فــي كل مــن ســوريا والعــراق تقومــان 

بقمع الســكان الســنة في كا البلدين – الســنة 

الذيــن تجــد العربيــة الســعودية والدول الســنية 

ذكرنــي   . بدعمهــم  ملزميــن  نفســهم  خــرى 
أ
اال

ســوريا  شــرق  فــي  الســنية  القبائــل  ن 
أ
بــا ايضــا 

هــم نفســهم هــؤالء فــي غــرب العــراق . القبائــل 

مثــل الجبــور وشــمر اللتــان تعبــران الحــدود .لــذا 

الســنية  للقبائــل  والســاح  المــال  توفيــر  فــان 

فــي شــرق ســوريا هــو بشــكل فاعــل االمــر نفســه 

بالنســبة لتوفيــر المــال والســاح لقبائــل غــرب 

العــراق .

تحــدث  الــذي  الســعودي  مــا كان  اذا  نعلــم  ال 

لــي يعبــر عــن وجهــة نظــر الحكومــة الســعودية 
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. تبــدو كلماتــه منســجمة مــع سياســة الريــاض 

العالميــة ومــع نظريــة الســعوديين التــي هــددوا 

باتخاذهــا عــام 2006 ، خــال االيــام المظلمــة 

التــي شــهدت الحــرب االهليــة فــي العــراق . لكــن 

كمــا يرغــب صديقــي غيــرغ غــوس ان يقــول عــن 

فهمــه للســعوديين ، ان المشــكلة تكمــن فــي » 

اولئــك الذيــن يعلمــون واليتكلمــون ، واولئــك 

مــازال ، حتــى  يتكلمــون واليعلمــون«  الذيــن 

االمــر  يكــون  ان  يمكــن   ، صائبــا  كان  اذا  مــا 

صحيحــا .

بالفعــل  ســوريا  اجتــازت   ، معاييــر  الي  طبقــا 

ان  المحتمــل  ومــن   ، االهليــة  الحــرب  عتبــة 
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ان  قبــل  التدهــور  مــن  المزيــد  الوضــع  يشــهد 

تحســن(  اصــا  ماحــدث  )اذا  بالتحســن   
أ
يبــدا

الشــيعي  العلــوي  والمجتمــع  ســد ، 
أ
اال نظــام   .

الــذي يقــف وراءه ، اظهــرا عــدم رغبــة بالكامــل 

للتنحــي او تقديــم تنــازالت ، ويبــدو مســتعدين 

فــي  للبقــاء  يلــزم  مــا  بقــدر  العنــف  الســتخدام 

الســلطة . فــي الواقــع ، تشــير معظــم التقاريــر 

النظــام  ســقوط  يخشــون  العلوييــن  ان  الــى 

، خشــية ان يتــم ذبحهــم مــن قبــل االكـثريــة 

الســنية فــي ســوريا والمظلومــة منــذ اكـثــر مــن 

يخططــون  فهــم  ذلــك  علــى  بنــاءا   . عامــا   50

قســى مــا يســتطيعون ويقتلــون اكبــر 
أ
للقتــال با

جــل الحفــاظ علــى الســلطة . مــن 
أ
عــدد الزم مــن ا

جانبهــا ، رفضــت الغالبيــة الســنية المعارضــة 

ان تقــاد بهــذا الشــكل مــن قبــل النظــام وتريــد 

ضــد  حــرب  لشــن  الخاصــة  قدراتهــا  تنظيــم 

النظــام.

كالتــي  ســلمية  لثــورة  وصفــة  ليســت  هــذه 

شــهدناها فــي تونــس و)غالبــا( فــي مصــر. انهــا 

ســو 
أ
و ا

أ
وصفــة لصــراع عميــق ، كليبيــا واليمــن ا

مــن ذلــك . مالــم يجــد النظــام الوســيله للحــد 

من العنف وســحق المعارضه ســريعا – او قوة 

بالقــوة الخمــاد  التدخــل  تقــرر  خارجيــة كبيــرة 

الصــراع تمامــا ، ان اكـثــر االحتمــاالت ترجيحــا 

هــو دمويــا ، نــاذرا بحــرب طــال انتظارهــا .

ينبغــي لنــا ان نتوقــع ان امتــداد االحــداث مــن 

ســوريا – والتــي مــن المتوقــع ان تؤثــر حتى على 

تركيــا ، لبنــان وبدرجــه اقــل اســرائيل ، ســوف 

مــور ســوءا وتؤثــر علــى العــراق واالردن.
أ
تزيــد اال

حــروب  هكــذا  مثــل  فــي  المشــاكل  كبــر 
أ
ا احــد 

اهليــة هــو انهــا التبقــى موجــودة ضمــن حــدود 

الدولــة . ان انتشــار الحــروب االهليــة هــو امــر 

المفــر منــه ، علــى الرغــم مــن انهــا ســوف تتــدرج 

ســف ، 
أ
بيــن معتــدل جــدا وحــادة جــدا ، ولا

سوريا لديها كل السمات المميزة لتجعلها بؤرة 

 نــوع مــن انــواع هــذه الحــروب. فالحــدود 
أ
الســوا

العرقيــة  المجتمــع  تركيبــة   ، اختراقهــا  يســهل 

والطائـفيــة المنوعــه ، المطالبــات المختلفــة ، 

والمظالــم التــي تمتــد لفتــرة طويلــة مــع جيرانهــا 

، اشــار صديقــي الســعودي الــى ان نفــس هــذه 

االشــياء تحصــل مــع العــراق ايضــا ، وعلينــا ان 

نتوقــع ان امتــداد االحــداث مــن ســوريا )ســوف 

يؤثــر ايضــا علــى تركيــا، لبنــان ، والــى حــد اقــل 

 ، ســوءا  االوضــاع  تــزداد  وســوف  اســرائيل( 

لتؤثــر علــى العــراق واالردن.

ان امتــداد الحــروب االهليــة يظهــر نفســه بســت 

طــرق خبيثــه ، االرهــاب ، الاجئيــن ، تفــكك 

اقتصــادي ، التطــرف مــن ســكان دولــة مجــاورة 

، االنفصال ، والتدخل من قبل دولة مجاورة 

هــذه  جميــع  العــراق  خلــق   ،2006 عــام   .

الفارســي  الخليــج  فــي  اخــرى  لــدول  المشــاكل 

 ذعــرا وتفتــرض ان 
أ
، جعــل ســتراتيجيتها تتهيــا

الشــرق االوســط مــاض الــى الجحيــم حتــة زادت 

بســتراتيجية  قوتهــا  عــدد  المتحــدة  الواليــات 
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االنتشــار عــام 2007 وقمعــت بنجــاح العنــف 

دولــة  فــي  االهليــة  الحــرب   . االهليــة  والحــرب 

قــد تــؤدي الــى اشــعال شــرارة حــرب اهليــة فــي 

ادت  لبنــان  فــي  اهليــة  حــرب  اخــرى،  دولــة 

-1976 للفتــرة  ســوريا  فــي  اهليــة  حــرب  الــى 

1982 ، اشــعلت الحــرب االهليــة فــي روانــدا 

شــرارة الحــرب االهليــة فــي الكونغــو خــال فتــرة 

التســعينات . تمامــا كمــا ادت الحــرب االهليــة 

فــي افغانســتان الــى ان تجعــل باكســتان علــى 

شــفا هكــذا حــرب )وربمــا اكـثــر مــن ذلــك فــي 

المســتقبل( . يمكــن للحــرب االهليــة ان تــؤدي 

ايضــا الــى حــرب اقليميــة وتدخــل دول الجــوار 

فــي البــاد فــي صــراع مــن اجل حمايــة مصالحها 

الحصــول  مــن  االقليــم  فــي  خصومهــم  ومنــع 

علــى ميــزات . ادت الحــرب االهليــة فــي الكونغــو 

الــى تدخــل ســبعه مــن دول جيرانهــا ، وحــرب 

لبنــان ادت الــى صــراع بيــن اســرائيل وســوريا 

الــى حــرب  بالنيابــه ، حــرب افغانســتان ادت 

)المدعومــة  وباكســتان  روســيا  بيــن  بالنيابــه 

خــرى 
أ
ســباب ا

أ
مــن الواليــات المتحــدة( وهنــاك ا

عديــدة تقــف وراء هــذه الخطــوط 
الــى اي مبــرر  العــراق ال يحتــاج  بماحظــة ان 
االمــور  ان  اال   ، االهليــة  الحــرب  الــى  للعــودة 

بالرغــم   ، عراقيــة  رادة 
أ
بــا ذكــي  بشــكل  تســير 

 ،  2009 ســبتمبر  منــذ  المحــرز  التقــدم  مــن 

اال ان هنــاك عيــوب كبيــرة فــي طبيعــة النظــام 

االن  حتــى  مازالــت  العــراق  فــي  السياســي 

بــدون معالجــه كاملــة منــذ زيــادة عــدد القــوات 

االمريكيــة وحقــق البلــد تقــدم كبيــر فــي المجــال 

االمريكيــة  القــوات  انســحاب  ان   . السياســي 

كامــل  بشــكل  المشــاكل  تلــك  معالجــة  قبــل 

اليــدل فقــط علــى عمــق تلــك المشــاكل لكــن 

يؤشــر الــى تحقيــق انتــكاس كبيــر للتقــدم الــذي 

زمــة 
أ
تــم تحقيقــه . يمكــن وصــف بغــداد انــه فــي ا

، حتــى لــو تــم نــزع فتيــل االزمــات الحالية ، فما 

لــم تبــدي جميــع االطــراف العراقيــة االســتعداد 

لــم  التــي  بالطريقــه  التنــازالت  الكامــل لتقديــم 

القــوات  انســحاب  بــدء  منــذ  موجــودة  تكــن 

االمريكيــة ، ســوف تحــدث ازمــة تلــو االخــرى 

حــرب  الــى  امــا  البلــد  حــال  ينتهــي  وســوف 

هليــة ، نظــام ديكـتاتــوري غيــر مســتقر )يــؤدي 
أ
ا

و 
أ
الــى حــرب اهليــة بشــكل مــن االشــكال( ، ا

بمــا  للصومــال  مشــابهة  فاشــلة  دولــة  نمــوذج 

. للقانــون والعنــف  مــن غيــاب  تحتويــه 

يديــر  ان  للعــراق  بالنســبة  التوقعــات  كانــت 

وهــي  االهليــة  الحــرب  فــخ  عــن  بعيــدا  نفســه 

ابعــادا  خــذ 
أ
تا االمــور  لكــن   ، الشــاقة  المهمــة 

ثيــر المحتمــل 
أ
خطيــرة جــدا عندمــا ننظــر الــى التا

التســاع نطــاق الحــرب االهليــة الســورية. ففــي 

جميــع حــاالت الحــروب االهليــة تقليديــا ، تجــد 

المليشــيات المســلحة مــاذا فــي دول مجــاورة 

معهــا  يرتبطــون  التــي  البلــدان  فــي  الســيما   ،

حتــى  او   ، قبليــة  او  عرقيــة  او  دينيــة  بروابــط 

 
أ
ســوا

أ
خــر مــن الحــدود . ا

آ
سياســي فــي الجانــب اال
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مــا فــي حــاالت العنــف فــي ســوريا ، ان العشــائر 

الشــيعي  النظــام  ضــد  تقاتــل  التــي  الســنية 

مــن لهــا ويــد 
آ
العلــوي ســوف تبحــث عــن مــاذ ا

العــون مــن اخوانهــم فــي العــراق . واخوانهــم في 

العــراق يفكــرون بالفعــل فــي الدخــول بصــراع 

فــي  الشــيعه  عليــه  يســيطر  نظــام  ضــد  جديــد 

بغداد ، وقد تبدو فكرة الحصول على مساعدة 

بالنســبة  معقولــة  ســوريا  فــي  اخوانهــم  مــن 

الســعوديين  يــرى   ، نفســه  الوقــت  فــي  لهــم. 

واالردنييــن واالماراتييــن والكويتييــن وكذلــك 

بغــداد ودمشــق هــي  فــي  االتــراك ان االنظمــة 

دمــى بيــد طهــران )بدرجــات مختلفــة مــن نظــام 

الخــر( الــى مــا هــو اكـثــر مــن ذلــك فــي تســليح 

الســنة ، وعــزل االنظمــة فــي هذيــن البلديــن ، 

ــة لممارســة الضغــط علــى االيرانييــن  فــي محاول

مباشــر. بشــكل 

هليــة بيــن 
أ
تبــدو التحذيــرات مــن انــدالع حــرب ا

الســنة والشــيعة تمثــل اشــاعه خــوف ســخيفة 

ســاوية 
أ
لكنهــا قــد تتحــول الــى حقيقــة واقعــه ما

الســنية مصممــة  العربيــة  الــدول  ماكانــت  اذا 

فــي  بحليفهــا  االحتفــاظ  مــن  ايــران  منــع  علــى 

قــل 
أ
خــر ببغــداد . علــى ا

آ
دمشــق وخلــق حليــف ا

والعــراق ،  ســوريا  حــول  منافســتهم  تقديــر ، 

ن 
أ
صبحــت اكـثــر ســخونه ، ومــن المحتمــل ا

أ
ا

تجعــل الوضــع اكـثــر ســوءا فــي كا البلديــن . 

 حاالتــه ، هكــذا جهــود لشــن حربــا 
أ
ســوا

أ
وفــي ا

بالوكالــة عبــر البلديــن تكــون فيهــا حــرارة كافيــة 

لصهــر صمــام االمــان وانــدالع حربيــن اهليتيــن 

، ممــا يضيــف وقــودا علــى كل الحرائــق وجعلهــا 

اكـثــر صعوبــة االطفــاء . 

مــا مــدى الســوء التــي يمكــن لامــور ان تصــل 

وســط ؟ يحتمــل ان تكــون 
أ
اليهــا فــي الشــرق اال

ســيئة لكــن فــي احلــى صورهــا . مــا زلنــا قلقيــن 

ن التطــورات التــي تحــدث فــي كا البلديــن 
أ
بشــا

لــن  االوضــاع  ن 
أ
بــا انفســنا  نطمئــن  حيانــا 

أ
وا  ،

صلــة فــي وضــع 
أ
تســوء جــدا بســبب القيــود المتا

عــن بعضهمــا  الحالتيــن  بلــد وبفصــل كا  كل 

نهــون االحتمــال  ن 
أ
ا وبشــكل منطقــي يمكننــا 

نكــون  ان  وعلينــا  القائمــة  للمشــاكل  الفعلــي 

المشــاكل  تتفاعــل  ان  احتمــال  مــن  واعيــن 

فــي العــراق وســوريا والخليــج واالردن ولبنــان 

وتونــس  وليبيــا  ومصــر  وفلســطين  واســرائيل 

مجمــوع  مــن   
أ
ســوا

أ
ا واحــدا  كا  وتنتــج   ... الــخ 

جــزاءه وكمــا هــو حــال الحضــارة نفســها يمكــن 
أ
ا

ن تنبــع جميعهــا مــن ضفــاف نهــر الفــرات .   
أ
ا
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اإلصالح الدستوري 
في البلدان العربية

وقائــع مؤتمــر معهــد ماكــس 
ــر / 2012   بالنــك ـ 22- 24 فبراي

/ هيدلبيــرغ- ألمانيــا

إعداد/ عباس راضي العامري
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- المقدمة 

قــدم الدكـتــور تيلمــان رودر مقدمــة قصيــرة حول 

هــداف وغايــات المؤتمــر. وقــام بســرد مجــاالت 
أ
ا

التــي  البلــدان  فــي  المتعلقــة  الرئيســية  التركيــز 

الدولــة  مفهــوم  مثــل  انتقاليــة  بمرحلــة  تمــر 

المدنيــة، فضــا عــن دور حقــوق العســكريين 

وحقوق اإلنســان )الحقوق المدنية والسياســية 

ن إطار المؤتمر 
أ
وضح ا

أ
والثقافية والمساواة(. وا

يســتند إلــى مشــروع رصــد المعهــد ِل » اإلصــاح 

الدســتوري فــي الــدول العربيــة »,  الــذي يســهل 

ن 
أ
وا القانــون،  مــن  المجــال  هــذا  فــي  البحــث 

المؤتمــر يهــدف إلــى المســاهمة فــي بنــاء وتعزيــز 

تبــادل المعلومــات بيــن الخبــراء المدعويــن.

ربعاء 22-2-2012 شرعية 
أ
ولى اال

أ
ـ الجلسة اال

مدحــت  القاضــي  برائســة  الدســاتير  صياغــة 

المحمــود رئيــس مجلــس القضــاء العراقــي

صناعــة  قــرارات  شــرعية  حــول  مقارنــة  راء 
آ
ا

ولفــروم( )روديغــر  الدســتور 

وضــع  حــول  عرضــه  ولفــروم  البروفيســور   
أ
بــدا

الدســتور مــن منظــور القانــون الدولــي. وكانــت 

فــكل  الــدول.  ســيادة  هــي  االنطــاق  نقطــة 

فــي  بهــا  الخــاص  القــرار  حريــة  لديهــا  دولــة 

تقريــر الهيــكل الحكومــي والسياســي. وناقــش 

ودورهــا  اإلنســان  حقــوق  ولفــروم  البروفيســور 

ن حقــوق 
أ
وضــح ا

أ
فــي عمليــة صنــع الدســتور. وا

بــل  الدولــة،  ســيادة  مــن  تحــد  ال  اإلنســان 

تشــكل منظومــة القيــم المشــتركة التــي تهيمــن 

علــى القانــون الدولــي اليــوم. وهــي المســؤولية 

حقــوق  احتــرام  لضمــان  للــدول  ساســية 
أ
اال

اإلنســان. ومــع ذلــك، فــي الحــاالت التــي تكــون 

و غيــر راغبــة في تحقيق 
أ
فيهــا الدولــة غيــر قــادرة ا

هــذا الضمــان، فــإن المســؤولية تقــع علــى عاتــق 

الدولــي. المجتمــع 

الميثــاق  ن 
أ
ا إلــى  ولفــروم  ســتاذ 

أ
اال شــار 

أ
ا ثــم 

الدولــي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية، 

يشــكل مصــدرا هامــا للغايــة فــي مبــادئ  وضــع 
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الدســتور فــي القانــون الدولــي. وســلط الضــوء 

علــى المــادة رقــم 1 مــن الميثــاق الدولــي )الحــق 

فــي تقريــر المصيــر(، والمــادة 25 )المشــاركة 

بنظــر  )المســاواة   26 والمــادة  السياســية(، 

عنهــا  غنــى  ال  متطلبــات  هــي  والتــي  القانــون( 

الديمقراطيــة. الدولــة  لقيــام 

إن حــاالت مــا بعــد الصــراع، واتفاقيــات الســام 

تكــون متشــابهة  مــا  المؤقتــة غالبــا  والدســاتير 

هداف مماثلة. وتصاغ 
أ
جدا، وترمي إلى تحقيق ا

حيــان معــا. وقــدم البروفيســور 
أ
فــي كـثيــر مــن اال

ولفــروم علــى ســبيل المثــال الســودان، حيــث 

بمثابــة  يعتبــر  االنتقالــي  الوطنــي  الدســتور  ن 
أ
ا

اتفــاق الســام الشــامل، ومثــاال علــى البوســنة، 

يضــا الدســتور واتفاقيــة الســام 
أ
ا حيــث صيــغ 

لة مــا إذا 
أ
فــي نفــس الوقــت. كمــا وتنــاول مســا

العتمــاد  شــعبي  اســتفتاء  إجــراء  ينبغــي  كان 

الدســتور،  صياغــة  عمليــة  ووصــف  الدســتور. 

ســئلة الحاســمة التــي يجــب تقريرهــا. 
أ
بــرز اال

أ
وا

عــن  المســؤول  هــو  مــن  القــرار:  هــذا  ويشــمل 

صياغــة الدســتور وكيــف يتــم إقــراره؟ ، ومــا هــو 

ن تكــون 
أ
طــراف الخارجيــة وكيــف يجــب ا

أ
دور اال

وكيفيــة تنظيــم الدســتور؟. 

مــن  الدســاتير  مشــاريع  إعــداد  يتــم  مــا  كـثيــرا 

قبــل لجــان الصياغــة، وهــذا وضــع تكــون فيــه 

مــام العديــد مــن الخيــارات لمتابعتهــا.
أ
الــدول ا

ول هــو إقامــة جمعيــة دســتورية 
أ
مثــا- الخيــار اال

عضــاء 
أ
لــف ليــس فقــط مــن ا

أ
)وهــي مجموعــة تتا

خريــن، وهــذا 
آ
شــخاص ا

أ
يضــا ا

أ
البرلمــان ولكــن ا

و 
أ
يشــمل ممثلــي الدولــة فــي حالــة الامركزيــة ا

الفيدراليــة(. الخيــار الثانــي هــو إقامــة المؤتمــر 

لهــذا  خصيصــا  منتخبــة  )هيئــة  الدســتوري 

هــو  الثالــث  الخيــار  الصياغــة(.  مــن  الغــرض 

باالضافــة  برلمانيــة  جمعيــة  هنــاك  تكــون  ن 
أ
ا

مــن  ومســتمعين  خارجييــن  مستشــارين  الــى 

مــن  المثــال  ســبيل  وعلــى  العــام،  الجمهــور 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  إشــراك  خــال 

معاهــدة  لنظــام  مثــا  الحــال  هــو  )كمــا 

كــد 
أ
القطــب الجنوبــي ونظامــه فــي الحكــم(. وا

هميــة وجــود عمليــة 
أ
البروفيســور ولفــروم علــى ا

ن كيفيــة 
أ
صياغــة شــفافة وناقــش خيــاراٍت بشــا

ذلــك. تحقيــق 

المســائل  الصياغــة  لجنــة  ر  تقــّرِ ن 
أ
ا يجــب 

المتعلقــة ببنيــة الدولــة )فيمــا إذا كانــت دولــة 

و اتحــاد(. وتحــدث 
أ
و دولــة مركزيــة ا

أ
فيدراليــة ا

ســتاذ ولفــروم عــن ســوء فهــم شــائع تشــترك 
أ
اال

النظــم  ن 
أ
ا وهــو  البلــدان  مــن  الكـثيــر  فيــه 

االنفصــال.  إلــى  تــؤدي  مــا  عــادة  الامركزيــة 

رجــح فــي 
أ
علــى العكــس، هــذا االنفصــال هــو اال

يجــب  ذلــك،  علــى  وعــاوة  المركزيــة.  النظــم 

ن مســائل تقاســم 
أ
علــى الــدول اتخــاذ قــرار بشــا

و 
أ
الســلطة وعمــا إذا كانــت تحبــذ نظــام رائســي ا

بحــت. برلمانــي  نظــام 

إمكانيــة  فولفــروم  ســتاذ 
أ
اال ناقــش  خيــرا، 

أ
ا

عمليــة  فــي  الخارجيــة  طــراف 
أ
اال تضميــن 
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هميــة القيــادة 
أ
الصياغــة. وســلط الضــوء علــى ا

حيــث  العمليــة.  مراحــل  جميــع  فــي  الوطنيــة 

ن 
أ
ا ذلــك،  مــع  الخارجيــة،  طــراف 

أ
لا يمكــن 

تســاهم مــن خــال تقديــم وجهــة نظــر القانــون 

ن تكــون مفيــدة جــدا 
أ
المقــارن، والتــي يمكــن ا

لصياغــة  مثــاال  وضــرب  الحــاالت.  بعــض  فــي 

فريقيــا.
أ
ا جنــوب  فــي  الدســتور 

الدســاتير:  علــى  القائمــة  والــدول  ســالم  االإ ـ 

الدغالــي( )ســلوى  تناقــض؟  هنــاك  هــل 

ســلوى  لعــرض  الرئيســي  الموضــوع  يتعلــق 

لة التناقضــات المحتملــة بيــن 
أ
الدغالــي فــي مســا

علــى  القائمــة  والــدول  للدولــة  كديــن  اإلســام 

التغيــرات  عقــاب 
أ
ا فــي  يهــا، 

أ
را فــي  الدســاتير. 

فــإن  التــي جــرت فــي العالــم العربــي،  الهائلــة 

الــذي  مــا  هــو  طرحــه  يتعيــن  الــذي  الســؤال 

التــي  نظمــة 
أ
اال هــي  ومــا  المســتقبل  ســيجلبه 

تســود؟  ســوف 

ت الدغالــي مــن خــال النظــر فــي موضــوع 
أ
بــدا

لة التناقضــات 
أ
لمــاذا لــم يتــم بالفعــل إثــارة مســا

وقــت  فــي  والدســتور  االســامية  الدولــة  بيــن 

حــد التفســيرات المحتملــة 
أ
ســابق. قــد يكــون ا

ن معظــم البلــدان حكمتهــا طغــاة 
أ
لذلــك هــو ا

ذلــك،  بعــد  للدســاتير.  احترامــا  تظهــر  لــم 

ي مــدى 
أ
بحثــت الدغالــي فــي ســؤاٍل حــول إلــى ا

مــع  الدولــة المدنيــة منســجم  ســيكون مفهــوم 

دولة قائمة على اإلســام. ثم تحولت إلى شــرح 

الــذي  منــه  العــام  والمعنــى  الشــريعة،  مفهــوم 

هــو الحفــاظ علــى نظــام العيــش معــا وتحقيــق 

المســاواة بيــن الجميــع. وعلــى ســبيل المثــال 

إن  الســلطة  الحاكــم  يففقــد  ن 
أ
ا المقبــول  مــن 

كان ال يذعــن لمبــادئ هللا. فتطبيــق الشــريعة 

فضــل المبــادئ التــي 
أ
اإلســامية يعنــي تطبيــق ا

نصــوص  خــال  مــن  عليهــا  الحصــول  يمكــن 

بيانهــا  الدغالــي  ســلوى  ولخصــت  معينــة. 

بالقــول إن مــا تبيــن ممــا ســبق هــو- ال يوجــد 

تعــارض بيــن مفهــوم الدولــة المدنيــة واإلســام. 

مــم 
أ
ن المــرء ال يســتطيع عــزل اال

أ
وشــددت علــى ا

عــن ثقافتهــا، ودعــت إلــى المزيــد مــن البحــوث 

تنتظــر  التــي  التحديــات  مواجهــة  جــل 
أ
ا مــن 

المجتمعــات.

ـ اإلســام والدولــة القائمــة علــى الدســتور: هــل 

هنــاك تناقــض؟ تعليقــات مــن منظــور تونســي 

)هورشــاني(فرحات 

كمــا هــو الحــال مــع الموضــوع الســابق، كان 

الموضــوع الرئيســي الــذي عرضــه فرحــات حــول 

اإلســام  بيــن  المحتملــة  التناقضــات  لة 
أ
مســا

والدســتور  المدنيــة  والدولــة  للدولــة،  كديــن 

التجربــة  علــى  تركيــز  مــع  ولكــن،  القائــم، 

الســؤال  علــى  رده  ن 
أ
ا وضــح 

أ
وا التونســية. 

قدمتهــا  التــي  اإلجابــة  عــن  مختلفــا  يكــون  قــد 

هنــاك  ن 
أ
ا إلــى  شــار 

أ
ا حيــث  الدغالــي.  ســلوى 

نــه ليــس مجــرد 
أ
تفســيرات مختلفــة لإلســام، وا

هنــاك  ليــس  والواقــع.  التاريــخ  ولكنــه  ديــن، 
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جــواب واحــد علــى ســؤال مــا إذا كان الصــراع 

طريــق  هنــاك  وليــس  موجــود،  التناقــض  و 
أ
ا

واحــد لفهــم اإلســام، ولكــن مجموعــة كبيــرة 

ومتنوعــة.

شــار 
أ
ثــم تحــول فرحــات إلــى المثــال التونســي. وا

الضــروري  مــن  الوضــع  فهــم  جــل 
أ
ا مــن  نــه 

أ
با

إلــى  شــار 
أ
وا التاريــخ.  علــى  نظــرة  نلقــي  ن 

أ
ا

االســتعمار  بعــد  تونــس  فــي  االنتقاليــة  الفتــرة 

)1957/1956( ومــا حــدث فــي ذلــك الوقــت. 

بيــن  إلــى العاقــة  نــص دســتور 1959  وبّيــن 

ول( 
أ
اال )الفصــل  والديــن  والدولــة  المجتمــع 

ن تونــس هــي دولــة دينيــة 
أ
والــذي ينــص علــى ا

نهايــة   - الدكـتاتوريــة  نهايــة  وبعــد  مســتقلة. 

ولــى 
أ
النظــام االســتبدادي -، وَقعــت وللمــرة اال

المفاوضــات بيــن مختلــف قطاعــات المجتمــع 

ن 
آ
اال حــزاب 

أ
اال ولــدى  فقــي. 

أ
ا مســتوى  علــى 

فرصــة للتفــاوض بطريقــة حــرة جــدا. وفــي هــذا 

ثيــره 
أ
هميــة النقــاش وتا

أ
كــد فرحــات ا

أ
الســياق، ا

ن مــن 
أ
فــي التحــول الديمقراطــي. لكنــه اعتبــر ا

ليــات جديــدة لتســوية النزاعــات 
آ
هميــة وضــع ا

أ
اال

بيــن مختلــف قطاعــات المجتمــع. وعــاوة علــى 

ذلــك ســلط الضــوء علــى الــدور الهــام الــذي قــام 

بــه القانــون فــي تغييــر المجتمــع.

المناقشة

قضايــا  واســع  نطــاق  علــى  المشــاركون  ناقــش 

صنــع  شــرعية  حــول  الصباحيــة  الجلســة 

عربــوا عــن وجهــات نظــر مختلفــة 
أ
الدســتور. وا

حول دور الدين في الدستور. وال يرى غالبيتم 

اإلســامية  الشــريعة  بيــن  تناقــض  وجــود 

والدولــة المدنيــة الحديثــة التــي تقــوم دســاتيرها 

علــى حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون. ولكــن 

مــع ذلــك، يــرون هنــاك مشــكلة فــي الغمــوض 

واالحتمــاالت المختلفــة فــي التفســير والطريقــة 

التفســيرات،  هــذه  اســتخدام  بهــا  يتــم  التــي 

بعــض  فضــل  حيــن  فــي  وفهمهــا.  ونشــرها 

نــه 
أ
المشــاركين بشــكل واضــح هــذا الغمــوض ال

مــرن بمــا يكـفــي الســتيعاب مختلــف المصالــح 

نــه 
أ
خــر با

آ
فــي المجتمــع، بينمــا خشــي البعــض اال

يضــا، ممــا يــؤدي 
أ
قــد يمكــن إســاءة اســتخدامه ا

إلــى عــدم اليقيــن القانونــي. وعــاوة علــى ذلــك، 

قــد يتفاقــم هــذا الخــوف مــن ارتفــاع العديــد مــن 

دخلــت  التــي  المتطرفــة  اإلســامية  طــراف 
أ
اال

إلــى الســاحات السياســية فــي المنطقــة ونشــرت 

المختلفــة.  المتطرفــة  التفســيرات 

نهــج  اتبــاع  إلــى  المشــاركين  مــن  الكـثيــر  دعــا 

اإلســامية.  الشــريعة  تفســير  فــي  حديــث 

وناقشــوا مختلــف االحتمــاالت بمــا فيهــا ) الديــن 

مــن  قليــل  فّضــل  حيــن  فــي  الدســاتير(.  فــي 

المشــاركين النظــام العلمانــي وكانــوا مشــككين 

ن 
أ
فــي الدســاتير ال يــة إشــارة للديــن 

أ
ا فــي ضــم 

مــا الغالبيــة فقــد 
أ
ذلــك ســيؤدي إلــى اإلربــاك. ا

إشــارة  وضــع  فــي  واضــح  وبشــكل  فضلــت 

مــا  هنــاك  ن 
أ
ا حيــث  الدســاتير,  فــي  لإلســام 

الســابقة:  الدســتورية  التقاليــد  فــي  ذلــك  يبــرر 
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ففــي العالــم العربــي تضمنــت مــا يقــرب جميــع 

الشــريعة  دور  خــر 
آ
با او  بشــكل  الدســاتير 

نــه 
أ
اإلســامية. وغالبــا مــا يشــار إلــى اإلســام با

و( مصــدرا للتشــريع. عــاوة علــى ذلــك 
أ
مــا – ا

أ
)ا

»مصــدر  تعتبــر  اإلســامية  النصــوص  فــإن 

ن 
أ
ا إلــى  ولفــروم  البروفيســور  شــار 

أ
وا إلهــاٍم«. 

وثقافــة  تقاليــد  دائمــا  ســتلهم  وســيلة  الديــن 

ن كل 
أ
البــاد، حتــى فــي ظــل نظــام علمانــي، وا

بلــد يحتــاج إلــى اختيــار النمــوذج الــذي يناســب 

وجــه  وعلــى  وجــه.  فضــل 
أ
ا علــى  مجتمعــه 

باعتبارهــا  لة 
أ
المســا هــذه  الــى  ُينظــر  العمــوم، 

ن 
أ
قضيــة مهمــة جــدا، واتفــق المشــاركون علــى ا

يتــم  و 
أ
ا تكــون  ن 

أ
ا يجــب  اإلســامية  الشــريعة 

ومنفتحــة.  ومتســامحة  حديثــة  نهــا 
أ
با وصفهــا 

مختلفــة  قضايــا  يضــا 
أ
ا المشــاركون  وناقــش 

كيــد مــن 
أ
تتعلــق بصياغــة الدســتور،. وجــرى التا

ن الدســتور 
أ
قبــل العديــد مــن المشــاركين علــى ا

يحتــاج إلــى رســم شــرعيته مــن قبــل الشــعب. 

يضــا 
أ
وعــاوة علــى ذلــك، استشــهد المشــاركون ا

ن الكريــم، 
آ
القــرا مــن  يــات 

آ
با  

أ
المبــدا علــى هــذا 

والتــي - علــى الرغــم مــن خضوعهــا لتفســيرات 

نها توضح رسالة واضحة في هذا 
أ
مختلفة – إال ا

و 
أ
ن لجــان الصياغــة ا

أ
كيــد علــى ا

أ
الصــدد. وتــم التا

الهيــائت المســؤولة عــن صياغــة دســتور الجديــد 

ن تعكــس التمثيــل العــادل للمجتمــع 
أ
يجــب ا

التمثيــل  )وخاصــة  المختلفــة  والجماعــات 

كيــد علــى 
أ
يضــا التا

أ
قليــات(. وجــرى ا

أ
العــادل لا

مجــال  فــي  )وخاصــة  اإلنســان  حقــوق  دور 

مــن  الدســتور,  فــي  ودمجهــا  ة(، 
أ
المــرا حقــوق 

قبــل العديــد مــن المشــاركين.

هــذه  حمــودي  همــام  د.  للشــيخ  وكان  ـ 

: ت ال ؤ لتســا ا

هــو  فمــا  المصطلحــات  تحديــد  يجــب  هنــا 

المقصــود بالدولــة ؟ثــم مــا هو المقصود بالدولة 

بالدولــة  الديــن  عاقــة  هــي  ومــا  المدنيــة؟ 

المدنيــة ثــم مــا هــو معنــى الدولــة االســامية؟

الديــن هــو بمعنى الــزواج والطاق والمعامات 

مصالــح  رعايــة  تعنــي  الدولــة  وقيــادة  والدولــة 

المواطنيــن

وفــي  مســتبدة  علمانيــة  هنــاك  المانيــا  فــي 

الدولــة تحكــم  الكنيســة  بريطانيــا 

هــل نعنــي بالديــن بمعنــى الهويــة وهــل نعنــي 

الســلطة؟؟ بمعنــى  باالســام 

اعتقــد اذا اجبنــا علــى هــذه التســاؤالت فســوف 

نصــل الــى نتيجــة ربمــا

ـ شــرعية اإلجــراءات، والمؤسســات العاملــة فــي 

مجــال اإلصــاح الدســتوري )يحيــــى الجمــل(

لة 
أ
ــى الجمــل، ليــس فقــط علــى مســا ـ ركــز يحيـ

علــى  يضــا 
أ
ا ولكــن  الدســتور  صياغــة  كيفيــة 

يــه، فــإن 
أ
لة اإلجــراءات المشــروعة. وفقــا لرا

أ
مســا

ساســا إليجــاد التــوازن 
أ
صياغــة الدســتور تعنــي ا

ن 
أ
ا مــن  الرغــم  وعلــى  والحريــة.  الســلطة  بيــن 

نــه يجــب 
أ
الســلطة مهمــة فــي عمــل الدولــة، إال ا

الفــرد  حريــة  علــى  يضــا 
أ
ا ينــص  ن 

أ
ا للدســتور 
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وتقييــد ســلطات الدولــة لمنــع وقــوع الســلطة 

الجمــل  شــدد  ذلــك،  علــى  وعــاوة  المطلقــة. 

هــم 
أ
ا مــن  واحــدة  هــي  البشــر  حريــة  ن 

أ
ا علــى 

القيــم.

العربيــة  البلــدان  فــي  الحــّكام  مــارس  ســابقا، 

الســلطة المطلقــة، ولكــن انتفاضــة الشــعوب 

إلــى  دت 
أ
ا العربــي  بالربيــع  يســمى  مــا  فــي 

ولقــد  التاريــخ،  إلــى  نظرنــا  مــا  إذا  نهايتهــم. 

التــي  الثــورات  هــذه  مــن  الكـثيــر  العالــم  شــهد 

تحــدت الســلطة المطلقــة للحاكــم )علــى ســبيل 

ــى  ـ يحيـ اســتمر  ثــم  الفرنســية(.  الثــورة  المثــال 

وضــح 
أ
الجمــل بتقديــم تجربــة تونــس ومصــر. وا

حيــث  مــن  ايجابيــا  نموذجــا  تقــدم  تونــس  ن 
أ
ا

ن 
أ
ا وقــررت  دســتورية،  جمعيــة  شــكلت  نهــا 

أ
ا

تكــون الدولــة مدنيــة، وســيتم تضميــن ذلــك 

حــزاب 
أ
فــي الدســتور. وعلــى الرغــم مــن بعــض اال

اإلســامية التــي تريــد إعــان دولــة إســامية، إال 

مــا 
أ
ن بدايــة تونــس جيــدة. ا

أ
ن الجمــل يعتبــر ا

أ
ا

فــي مصــر، فــإن الوضــع مختلــف. حيــث تواجــه 

الجمعيــة الدســتورية معارضــة قويــة مــن بعــض 

مــل فــي الحصــول علــى الكـثيــر 
أ
طــراف التــي تا

أ
اال

مــن المقاعــد فــي مجلــس النــواب. وتقــول هــذه 

ن يكــون مســؤوال 
أ
حــزاب إن البرلمــان يجــب ا

أ
اال

ضمــان  وبالتالــي  الدســتور،  صياغــة  عــن 
نفوذهــم المتزايــد علــى عمليــة وضــع الدســتور 

التــي  الحاليــة  للمعضلــة  ســببا  هــذا  ويعتبــر   ..

تواجههــا مصــر: لــم يتــم انتخــاب رئيــس بعــد. 

ن السياســة 
أ
ــى الجمــل إلــى ا ـ شــار يحيـ

أ
خيــرا، ا

أ
ا

تتغيــر، وكذلــك الدســاتير تتغيــر، بينمــا يبقــى 

الديــن مطلقــا. واختتــم كلمتــه قائــا انــه ال بــد 

مــن ان تكــون الســلطة قــادرة علــى التعبيــر عــن 

مــال ورغبــات المواطنيــن.
آ
وتنفيــذ إرادة وا

وضاع بعض البلدان
أ
ـ تعليقات قصيرة على ا

تونــس،  عــن  متحدثــة  الدبيشــي،  الســيدة 

فقــد  ناجحــة.  التونســية  التجربــة  ن 
أ
ا فــادت 

أ
ا

شــكلت تونــس جمعيــة دســتورية مســؤولة عــن 

جديــد. دســتور  اعتمــاد 

الســيد درويــش، متحدثــا عــن مصــر، عبــر عــن 

دوره وخبرتــه فــي صياغــة الدســاتير المصريــة 

فــي  االستشــارية  خبرتــه  وكذلــك  الســابقة، 

التركــي. الدســتور  وضــع  عمليــة 

لبنــان،  عــن  متحدثــا  الحكيــم  الســيد  وذكــر 
إعانهــا  رســميا كجمهوريــة مــن خــال الدســتور 

مجلــس  وافــق  عندمــا   1926 عــام  اللبنانــي 

تــم  عــام 1943،  ومنــذ  النــص.  علــى  النــواب 

ســس غيــر مكـتوبــة للدولــة فــي الميثــاق 
أ
وضــع ا

بيــن  السياســية  البنيــة  يــوزع  الــذي  الوطنــي 

المســلمين  عــن  المســيحيين والســنة، فضــا 

ــف،  الشــيعة. وتــم التفــاوض علــى اتفــاق الطائـ

نهــى الحــرب االهليــة )1990-1975( 
أ
ا الــذي 

مــن  دبلوماســيين  ثيــر 
أ
تا تحــت  لبنــان،  فــي 

الجمعيــة  عليــه  ووافقــت  المتحــدة,  الواليــات 

الوطنيــة. وتســمى هــذه الوثيقــة وثيقــة الوفــاق 

مــن  الرئيــس  ســلطة  مــن  تقلــل  التــي  الوطنــي 
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مجلــس  الــى  التنفيذيــة  الســلطة  نقــل  خــال 

عــدد  ن 
آ
اال الوطنيــة  الجمعيــة  ولــدى  الــوزراء. 

عضــاء المســيحيين والمســلمين 
أ
متســاو مــن اال

بــدال مــن نســبة ســتة الــى خمســة التــي ُعمــل بهــا 

الســابق.  فــي 

ســوريا،  عــن  يضــا 
أ
ا الحكيــم  الســيد  وتحــدث 

ســاس 
أ
ن دســتور 1973 هــو اال

أ
وضــح ا

أ
حيــث ا

لســوريا الحديثــة والتقدميــة. حتــى يومنــا هــذا، 

فقــط.  تغييــرات طفيفــة  الوثيقــة  هــذه  شــهدت 

لــف مــن 
أ
حيــث شــّكل الرئيــس مؤخــرا لجنــة تتا

مرهــا بإصاح 
أ
92 عضــوا مــن كبــار المحاميــن  وا

مــل فــي 
أ
الدســتور. واختتــم الســيد الحكيــم باال

الصعوبــات  علــى  التغلــب  لســوريا  يمكــن  نــه 
أ
ا

إلــى  العربــي  الربيــع  يــؤدي  ن 
أ
ا دون  الحاليــة 

شــتاء عربــي فيهــا. 

عــن  متحدثــا  الحمــوري  ســتاذ 
أ
اال شــار 

أ
ا ثــم 

ن دستور عام 1952 كان على غرار 
أ
ردن، با

أ
اال

 
أ
نشــا

أ
الدســتور البلجيكــي لعــام 1831. حيــث ا

ملكــي  نظــام  ردن 
أ
اال فــي   1952 عــام  دســتور 

المواطنيــن  وحريــات  حقــوق  كـفــل  برلمانــي 

مــا 
أ
قــل علــى الــورق. ا

أ
بطريقــة ليبراليــة، علــى اال

فــي عــام 1987، تــم إضافــة بعــض التعديــات 

الدولــة  ســلطات  وســعت  التــي  الدســتور  علــى 

ضــد حقــوق المواطــن. ومؤخــرا، عيــن الملــك 

عشــرة خبراء إلصاح الدســتور في غضون شــهر 

واحــد, ســبعة منهــم ليســوا خبــراء فــي القانــون 

العــام علــى اإلطــاق. ومــع ذلــك، فهــم يعملــون 

ن علــى مشــروع دســتور جديــد.
آ
اال

ـ الجلســة الثانيــة نظــام الحكــم برائســة الدكـتــور 

محمــد هاشــم كمالــي

فــي  القــوى  السياســي وتــوازن  النظــام  شــكال 
أ
ا

والدســتورية  السياســية  العربيــة  الحــوارات 

الغريــري( )غــازي 

التغييــرات  ن 
أ
ا الغريــري  ســتاذ 

أ
اال وضــح 

أ
ا

وإن  مهمــة.  المنطقــة  فــي  الحاليــة  السياســية 

مراجعــة  إلــى  بحاجــة  االجتماعييــن  الباحثيــن 

حــول  وافتراضاتهــم  المســبقة  تفاهماتهــم 

المجتمعــات العربيــة. فقــد يطلــق البعــض علــى 

هــذا التغييــر فــي العالــم العربــي اإلســامي اســم 

ن العالم 
أ
شار إلى ا

أ
»االستثنائية االسامية«. وا

العربــي ال يــزال فــي تغييــر جــذري. لذلــك، فــإن 

مفاهيــم مثــل اإلصــاح ليــس لهــا نفــس المعنــى 

كمــا كان الحــال فــي الســنوات الســابقة. ومــع 

قادريــن  لســنا  ننــا 
أ
ا نعتــرف  ن 

أ
ا ينبغــي  ذلــك، 

التغيــرات  جوانــب  جميــع  اســتيعاب  علــى 

اليــوم،  وحتــى  جاريــة.  تــزال  ال  نهــا 
أ
ال الحاليــة 

ال تــزال الخطابــات حــول التغيــرات السياســية 

فــي البلــدان العربيــة نخبويــة, وقــد تــؤدي إلــى 

إن  شــعبي.  إجمــاع  دون  مــن  قــرارات  اتخــاذ 

فــي  الدســتورية  االصاحــات  حــول  النقــاش 

مثــل  الملكيــة  نظمــة 
أ
اال ذات  العربيــة  الــدول 

لديهــا  التــي  البلــدان  عــن  يختلــف  ردن، 
أ
اال

ففــي  وتونــس.  مصــر  مثــل  جمهوريــة  هيــاكل 

الجماهيــر  ن 
أ
بــا نســمع  الحاضــر،   الوقــت 
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العربيــة تفضــل النظــام البرلمانــي علــى النظــام 

خيــارا  الرائســي  النظــام  يعــد  ولــم  الرائســي. 

الســابقين.  الرؤســاء  مــع  يرتبــط  نــه 
أ
ال سياســي 

العربيــة  المجتمعــات  ســياق  فــإن  ذلــك  ومــع 

المنظمــة،  السياســية  االحــزاب  بنــدرة  يتميــز 

نهــا ضروريــة للنظــام البرلمانــي. ففــي دول 
أ
رغــم ا

ردن, يكون الســؤال الرئيســي في كيفية 
أ
مثل اال

تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق البرلمــان وســلطة 

مــا فــي ليبيــا، ال بــد مــن النظــر بجديــة 
أ
الملــك. ا

فــي دور القبائــل فــي الوضــع السياســي الجديــد. 

خــرا، عدم احترام ســيادة القانون 
آ
خيــرا وليــس ا

أ
ا

لة ثقافيــة مزمنــة داخــل المجتمعــات 
أ
هــي مســا

مــع  الغريــري  البروفيســور  واختتــم  العربيــة. 

للتطــورات  كبيــرة  حاجــة  هنــاك  ن 
أ
ا بيــان 

ي تغييــر جوهــري فيمــا 
أ
العاطفيــة والثقافيــة ال

القانــون. بســيادة  يتعلــق 

ـ تعليق - المغرب )عبد العال حامدين(

ن التجربــة المغربيــة 
أ
وضــح الســيد حامديــن ا

أ
ا

خــرى. 
أ
علــى نحــو مــا, تختلــف عــن التجــارب اال

وكذلــك  عامــة  مظاهــرات  هنــاك  كانــت  فقــد 

لذلــك  الملــك  اســتجاب  للتغييــر.  مطالــَب 
الدســتوري  اإلصــاح  بقيــادة  ووعــد  بســرعة، 

لجنــة  تشــكيل  وتــم  الملكيــة.  الهيــاكل  فــي 

الدســتوري,  لإلصــاح  جديــدة  استشــارية 

ملكيــة  العتمــاد  طريقهــا  فــي  ن 
آ
اال والمغــرب 

دســتورية قائمــة علــى ســيادة القانــون الــذي يتــم 

فيــه تفويــض الســلطة التنفيذيــة مــن الملــك إلــى 

رئيــس الــوزراء. وســتكون هنــاك انتخابــات حــرة 

ورمزيــة.  رســمية  كـثــر 
أ
ا دور  للملــك  وســيكون 

رئيــس  اختيــار  فــي  ملــزم  يضــا 
أ
ا هــو  وســيكون 

غلبيــة.
أ
اال حــزب  مــن  الــوزراء  لمجلــس 

الدولــة المركزيــة مقابــل الامركزية: المناقشــات 

تمــر  التــي  الــدول  فــي  والميــول  المشــتركة 

فيليــب(. )خافييــر  انتقاليــة  بمراحــل 

مختلــف  باســتعراض  فيليــب  البروفيســور   
أ
بــدا

تمــر  التــي  البلــدان  مختلــف  فــي  التطــورات 

نمــاط 
أ
اال ن 

أ
ا علــى  وشــدد  انتقاليــة.  بمرحلــة 

العالمية مهمة، ولكن ليست حصرية، وذلك 

ن هنــاك العديــد مــن الخيــارات. حتــى الــدول 
أ
ال

مر مركزية 
أ
الفيدرالية يمكن تعريفها في واقع اال

و ال مركزيــة. فالحكومــة المحليــة ليســت مجــرد 
أ
ا

خيــار فنــي، بــل هــي خيــار اســتراتيجي سياســي. 

والسياســية  االجتماعيــة  الجوانــب  وتعتبــر 

المؤثــرة  العوامــل  مــن  والعرقيــة  والجغرافيــة 

دنــى 
أ
فيهــا. حيــث تتطلــب الامركزيــة الحــد اال

مــن الثقــة بيــن الحكومــة المركزيــة والســلطات 

ن تدعــم الامركزيــة ســيادة 
أ
المحليــة. وينبغــي ا

القانــون والوحــدة الوطنيــة. ففــي العديــد مــن 

الســياقات، تــم اســتخدام الامركزيــة باعتبارهــا 

التحديــات  علــى  للتغلــب  الســام  لصنــع  داة 
أ
ا

فــي المرحلــة االنتقاليــة. وفــي الحقيقــة، يمكــن 

ويعتمــد  عديــدة,  شــكاال 
أ
ا تتخــذ  ن 

أ
ا لامركزيــة 

ذلــك علــى الســياق السياســي.
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د.  الشــيخ   .. العراقــي  الســياق  مــن  تعليقــات  ـ 

حمــودي همــام 

بدواعــي  العراقــي  الدســتور  كـتابــة  تكــن  لــم 

وحفــظ  الدولــة  هيكليــة  إلعــادة  و 
أ
ا قانونيــة 

قلياتــه 
أ
حقــوق وحريــات الشــعب ومكوناتــه وا

فقــط ، وإنمــا مثلــت الطريقــة التــي يحقــق بهــا 

 
ً
العــراق شــرعية مؤسســاته المعتــرف بهــا دوليــا

والتــي مــن خالهــا يصــل إلــى مبتغاه في تحقيق 

الســيادة الكاملــة واالســتقال وهــذا مــا تحقــق 

إعطــاء  النــواب  مجلــس  رفــض  حيــث   ..  
ً
فعــا

جانــب- وهــي صاحيــة 
أ
الحصانــة للمدربيــن اال

جنبيــة 
أ
حصريــة لــه -  ممــا فــرض علــى القــوات اال

الرحيــل. 

كـتابتــه  جلــت 
أ
ا و 

أ
ا الدســتور  إقــرار  خــر 

أ
تا ولــو 

بيــن  السياســي  التوافــق  تحقــق  بعــد  مــا  إلــى 
طــراف العمليــة السياســية والــى مــا بعــد تجــاوز 

أ
ا

منيــة والسياســية، لــكان 
أ
زمــات الداخليــة اال

أ
اال

وال  حكومــة  وال  دســتور  بــدون  اليــوم  العــراق 

مجلــس نــواب منتخــب وال مؤسســات شــرعية 

معتــرف بهــا .. ويمكــن اليــوم بعــد تحقيــق هــذه 

عــادة النظــر فــي الدســتور وتعديلــه 
أ
االنجــازات ا

والرؤيــة  الوطنــي  التوافــق  تحقــق  حــال  فــي 

المتقاربــة. الوطنيــة 

 كالعــراق، وبنظــام مركــزي 
ً
 ريعيــا

ً
 نفطيــا

ً
ن بلــدا

أ
ا

نتــج لنــا دكـتاتوريــات متعاقبــة وخــال 
أ
مقيــت ا

لتحقيــق  اإلكــراه  مارســت  الزمــان  مــن  قــرن 

 ضعيفــا 
ً
وحــدة بلــد قــوي متماســك وإذا بــه بلــدا

. 
ً
 مفــككا

ً
منقســما مهزومــا

مــن   - العراقــي  المشــِرّع  حــرص  كان  هنــا  مــن 

جــل حفــظ وحــدة العــراق مــع تنوعــه القومــي 
أ
ا

ن يذهــب باتجــاه الامركزيــة ثــم 
أ
والمذهبــي-  ا

وحمايتهــم   الجميــع  حقــوق  لحفــظ  الفدراليــة 

 لوحــدة العــراق، المبنيــة علــى التوافــق 
ً
وتعزيــزا

والعدالــة.

لكــن الوصــول إلــى الامركزيــة بعــد عقــود مــن 

و 
أ
ا تكــن مفهومــة،  لــم  المركزيــة والدكـتاتوريــة 

 
ً
مقبولــة عنــد مجموعــات سياســية معينــة فضــا

ي العــام .. ممــا يجعــل عمليــة التحــول 
أ
عــن الــرا

تحتــاج إلــى زمــن ومتابعــة وقــدرة وخبــرة وإعــادة 

 
أ
نظمــة بمــا يتــاءم ومبــدا

أ
هيكليــة القوانيــن واال

الامركزيــة.

خــرة 
أ
ومتا مكملــة  خطــوة  فهــي  الفدراليــة  مــا 

أ
وا

 ونحتــاج إلــى موافقــة عامــة مــن الشــعب 
ً
بنائيــا

التحــول  فــي  الراغبــة  المحافظــات   
ً
وخصوصــا

قليــم.
أ
إلــى ا

علــى  العراقــي  الدســتور  اعتمــدت صياغــة  لقــد 

بــكل  للعراقييــن  يكـتــب  الدســتور  ن 
أ
ا فكــرة 

بيــن  وثيقــة  ليــس  وهــو  وطوائـفهــم  لوانهــم 
أ
ا

هنــا  ومــن  فاعلــة  سياســية  جهــات  و 
أ
ا حــزاب 

أ
ا

لتشــكيل  السيســتاني  اإلمــام  مشــروع  كان 

لجنــة كـتابــة الدســتور ممثلــة للجميــع ودعوتــه 

واحــدة. بقائمــة  للدخــول 

كان التصويــت علــى الدســتور الدائــم جــزء مــن 

ننــا بحاجــة إلــى 
أ
مشــروع تحقيــق الســيادة ، ال
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ن يقــول انــا امثــل 
أ
انتخــاب مــن لــه الحــق فــي ا

ريــد ان يخــرج المحتــل. 
أ
الشــعب وا

لماذا تحولنا الى ال مركزية

لــذا  كبيــرة  وامــوال  كـثيــر  نفــط  عنــده  العــراق 

عملنــا ان ال تتجمــع هــذه االمــوال بيــد شــخص 

واحــد وعــد تكــرار التجربــة االســتبدادية عملنــا 

عــودة االســتبداد. لعــدم  قــرارات  مجموعــة 

خطوات الامركزية:

- الهيــائت المســتقلة التــي ال تخضــع للســلطة 

المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  التنفيذيــة 

لانتخابــات مفوضيــة حقــوق االنســان مفوضيــة 

التــوازن. ة 
أ
هيــا النزاهــة 

- االنتقــال مــن المركزيــة الى الامركزية االدارية 

الحكومــة  مــن  يجعــل  المــال  ان  منــا   ً ايمانــا 

المركزيــة ديكـتاتوريــة.

للمحافظــات  الواســعة  الامركزيــة  اعطينــا   -

يحــق لهــم انتخــاب محافظيهــم لكننــا وقعنــا فــي 

البلديــات. وزارة  مشــكلة 

نــا بســن قوانيــن تتكيــف مــع الامركزيــة 
أ
- بدا

مــن  عــام  لــه تجربــة 100  العــراق  باعتبــار ان 

. المركزيــة 

الموضــوع  هــذا   فــان  بالجيــش  يتعلــق  وفيمــا 

التــي  االنظمــة  وكل  وخطيــر  وحســاس  مهــم 

دول  فــي  جــاءت  عربــي  ربيــع  فيهــا  يحــدث 

يحكمهــا العســكر.. نظريــة ان الجيــش ضامــن 

مبــادئ  عــن  نكــوص  اول  هــو  للديمقراطيــة 

والواليــة  العصمــة  فــرض  وفيهــا  الديمقراطيــة 

. الواقــع  خــاف    وهــو  للجيــش 

كيــف منعنــا الجيــش فــي دســتورنا مــن التســلط 

علــى الديمقراطيــة:

1ـ اشــترطنا ان يكــون القائــد العــام مدنيــا ووزيــر 

الدفــاع مدنيــاً  .

فــي  ينافــس  ان  مــن  العســكري  منعنــا  2ـ 

. حــزب سياســي  لــه  يكــون  وان  ا  االنتخابــات 

مدنيــة  بانظمــة  الجيــش  مؤسســات  3ـ حددنــا 

لــذا فجهــاز المخابــرات البــد ان يلتــزم بحقــوق 

يحــق  وال  النــواب  بمجلــس  ويرتبــط  االنســان 

فقــط  الحــق  لهــم  بــل  غيــره  او  االعتقــال  لــه 

المعلومــة. علــى  بالحصــول 

4ـ جعلنــا اعــان الطــوارئ بيــد مجلــس النــواب 

ويحــدد بشــهر قابــل للتمديــد.

كل  يشــمل  بحيــث  الجيــش  فــي  التــوازن  5ـ 

المكونــات.

ستاذ هاشم كمالي(
أ
خاتمة الرئيس )اال

مــع  الجلســة  الكمالــي  البروفيســور  اختتــم 

التــي شــهدت  فغانســتان 
أ
ا إلــى تجربــة  اإلشــارة 

مطالــب قويــة علــى بنيــة فيدراليــة خــال فتــرة 

لكنهــا   ،2003 عــام  فــي  الدســتور  صياغــة 

بعــد  الدســتورية.  اللجنــة  قبــل  مــن  ُرفضــت 

ثاثــة عقــود مــن الحــرب والصــراع، فــإن الدولــة 

بحاجــة إلــى تركيــز ســلطتها قبــل توزيعهــا. ففــي 

فغانــي - وهــو مجتمــع قبلــي متنــوع 
أ
الســياق اال
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ن 
أ
ا ُيفضــل   – العرقــي  واالنتمــاء  الجغرافيــا 

المركزيــة.  فيــه  ُتطبــق 

الــدول  فــي  المســلحة  القــوات  ومهمــات  دور 

اوزغــل  الهــان  الدكـتــور  االســتاذ  الديمقراطيــة 

تركيــا مــن 

ن 
أ
ا مصــر  عــن  متحدثــا  فرحــات  ســتاذ 

أ
اال ذكــر 

دورا  تلعــب  ن 
أ
ا يمكــن  العســكرية  القــوات 

والديمقراطيــة  الشــرعية  ضمــان  فــي  كبيــرا 

العســكرية  المؤسســة  تنظيــم  تــم  والتعدديــة. 

يعــط  لــم  الــذي   ،1923 عــام  دســتور  فــي 

خــال  ومــن  للجيــش.  خــاص  موقــف  ي 
أ
ا

مناقشــات الدســتور الجديــد فــي عــام 1965، 
دور  لــه  يكــون  قــد  الجيــش  ن 

أ
ا فكــرة  ت 

أ
نشــا

عــام  دســتور  فــي  خيــرا، 
أ
وا البــاد.  فــي حمايــة 

عــن  الدســتوري  النــص  تعديــل  تــم   ،1971

المســلحة  للقــوات  ينبغــي  نــه 
أ
ا تحديــد  طريــق 

للجمهوريــة.  االجتماعيــة  المكاســب  حمايــة 

هــذا  طــرح  يتــم  لــم  الحالــي  الدســتور  فــي  مــا 
أ
ا

ن. الســؤال فــي ظــل الوضــع 
آ
الموضــوع حتــى اال

الراهــن هــو فيمــا إذا كان ينبغــي علــى القــوات 

المســلحة حمايــة الديمقراطيــة، وخصوصــا فــي 

ظــل الحــركات السياســية وانتقــال الســلطة؟. 

كـثــر عموميــة : مــا 
أ
وهــذا يــؤدي إلــى الســؤال اال

ن يتمتــع بهــا 
أ
هــو حجــم الســلطة التــي ينبغــي ا

المثــال،  ســبيل  علــى  العســكري؟.  المجلــس 

يتمتــع الجيــش فــي تركيــا بســلطة كبيــرة، فــي 

ي ســلطة علــى اإلطــاق 
أ
نــه ال يمتلــك ا

أ
حيــن ا

مــا بالنســبة للــدول الغربيــة، 
أ
خــرى. ا

أ
فــي دول ا

نــه ال يوجــد حــل مشــترك 
أ
كيــد با

أ
فهــي تعتقــد بالتا

الــى  باالضافــة  اإلســامية.  البلــدان  لجميــع 

م ال، فهــذا 
أ
إعطــاء الجيــش صاحيــات واســعة ا

تلعبــه  الــذي  الــدور  هــو  مــا  إلــى  يــؤدي  ســؤال 

الدولــة؟  عمــل  فــي  المســلحة  القــوات 

المناقشة

وقــال الشــيخ همــام حمــودي، المتحــدث عــن 

العديــد  تضمــن  العربــي  الربيــع  ن 
أ
بــا العــراق، 

الســلطة  تحكمهــا  كانــت  التــي  الــدول  مــن 

يمكــن  كيــف  هــو  ن 
آ
اال والســؤال  العســكرية. 

مــا 
أ
وا السياســة؟.  فــي  الجيــش  تدخــل  تجنــب 

الكـثيــر  تعلــم  فقــد  بالعــراق،  يتعلــق  مــا  فــي 

خــر مهــم 
آ
مــن الخبــرة الدوليــة. وهنــاك ســؤال ا

المشــاركة  مــن  الجيــش  منــع  كيفيــة  هــو  جــدا 

هميــة 
أ
فــي االنتخابــات؟. وعــاوة علــى ذلــك، ا

العســكريين  القــادة  مــع  الدولــة  تعامــل 

الســيد  عــرب 
أ
ا اإلطــار،  هــذا  فــي  الســابقين. 

يجــب  الجيــش  قائــد  ن 
أ
ا يــه 

أ
را حمــودي  همــام 

ن يقتصــر 
أ
ان يكــون مدنــي. وعمومــا، ينبغــي ا

دور الجيــش، ووظيفتــه علــى حمايــة الحــدود، 

الداخليــة. الشــؤون  فــي  التدخــل  وليــس 

بعــد  عــام  وبشــكل  نــه 
أ
با خــر 

آ
ا مشــارك  وذكــر 

عــادة  الدولــة،  تحــول  فتــرة  وخــال  الثــورات 

نــه المؤسســة 
أ
مــا يكـتســب الجيــش الســلطة ال

الحالــة.  هــذه  مثــل  فــي  المنظمــة  الوحيــدة 
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فــي  اليتدخــل 
أ
ا الجيــش يجــب  ن 

أ
ا يضــا 

أ
ا وذكــر 

لــه التدخــل فــي حــاالت  و يمكــن 
أ
السياســة، ا

فقــط.  اســتثنائية 

فــكار 
أ
اال ببعــض  اوزغيــل  البروفيســور  شــارك   

حــول النظــام التركــي. لــدى تركيا دســتور ليبرالي 

إلــى حــد كبيــر، ولكنــه يحتــوي بعــض المــواد 

التــي تمكــن الجيــش مــن التدخل في السياســة. 

الجيــش ســلطته للتدخــل علــى  فقــد اســتخدم 

البــاد حالــة  الخصــوص عندمــا شــهدت  وجــه 

يــام، 
أ
مــا فــي هــذه اال

أ
مــن الفوضــى االجتماعيــة. ا

يريــد  الدســاتير  مــن  نــوع  ي 
أ
ا هــو  فالســؤال 

الســؤال،  هــذا  علــى  اإلجابــة  وفــي  تــراك؟. 
أ
اال

ن يستفســر مــن خــال 
أ
يمكــن لــكل مواطــن ا

بالمســائل  المتعلقــة  مــور 
أ
اال حــول  اإلنترنــت 

فــي  يضــا 
أ
ا الجامعــات  وشــاركت  الدســتورية. 

ن 
أ
ن ا

آ
هــذه العمليــة فــي تركيــا. مــا يمكــن حتــى اال

ن الجيــش قــد فقــد مكانتــه من خال 
أ
يقــال هــو ا

ييــد 
أ
صعــود المجتمــع المدنــي، وانخفــاض التا

للجيــش بالنيابــة عــن الواليــات المتحــدة.

الضمانــات   2012-2-23 الخميــس/  
الدســتورية ضــد انتهــاكات القانون الدســتوري 

القاضــي عبــدول غديــر كورومــا مــن جنــوب 

افريقيــا

ليــات مراجعــة الدســتور: مثــال مــن 
آ
اعتبــارات ا

ردن )رائــد فاكــر(
أ
اال

ســتاذ فاكــر 
أ
وفيمــا يتعلــق بالضمانــات، ذكــر اال

ن يخــوض 
أ
نــه ال ينبغــي للمشــّرع الدســتوري  ا

أ
با

كـثــر مــن الــازم. وخيــر مثــال 
أ
ا فــي التفاصيــل 

علــى ذلــك المغــرب، حيــث توجــد فقط خطوط 

توجيهيــة عامــة. وليــس هــذا هــو الحــال بالنســبة 

الدســتورية  المحكمــة  ن 
أ
ا حيــث  ردن، 

أ
لــا

لــف مــن تســعة قضــاة ُينتخبــون لمــدة ســت 
أ
)تتا

ســنوات( تراقــب وتفســر الدســتور. ولــدى هــؤالء 

ثيــر 
أ
القضــاة انتمــاءات سياســية مختلفــة لهــا تا

علــى عمــل المحكمــة.

ـ التعليقات )نادية البرنوسي(

لمراجعــة  فــإن  البرنوســي،  لاســتاذة  ووفقــا 

وهنــاك  طويــل.  تاريــخ  المغــرب  فــي  الدســتور 

الدســتورية:  للمحكمــة  جديــدة  قوانيــن  ن 
آ
اال

قبــل  مــن  القضــاة  عــدد  نصــف  ترشــيح  يتــم 

خــر ينتخــب بغالبيــة 3/2 
آ
الملــك، والنصــف اال

خمســة  لذلــك  يتطلــب  البرلمــان.  قبــل  مــن 

عشــر عامــا مــن الخبــرة المهنيــة. وهنــاك مادتــان 

مهمتــان جــدا فــي الدســتور: )1( حــول الميــزات 

المعتــدل،  اإلســام  مثــل  للدولــة،  الدائمــة 

دســتوري,  ملكــي  ونظــام  الوطنيــة،  والوحــدة 

والخيــار الديمقراطــي، و )2( المــادة 19 حــول 

الثقافــة  فــي  ة 
أ
والمــرا الرجــل  بيــن  المســاواة 

وغيرهــا. البيئيــة  والقضايــا   ، واالجتماعيــة 

زمــات: تجــارب 
أ
وقــات اال

أ
القضــاء الدســتوري فــي ا

مــن العــراق )مدحــت المحمــود(

نــه فــي عــام 2003، 
أ
قــال القاضــي المحمــود ا

وبعــد تغييــر النظــام فــي العــراق، نــص القانــون 
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وفــي  لــذا  عليــا.  اتحاديــة  محكمــة  انشــاء  علــى 

االتحاديــة  المحكمــة  سســت 
أ
تا  ،2005 عــام 

عضــاء، 
أ
ا تســعة  مــن  لــف 

أ
تتا التــي  العليــا 

العــراق.  فــي  علــى 
أ
اال القضــاء  مجلــس  يعينهــم 

العراقــي،  القضــاء  مــن  جــزء  المحكمــة  وهــذه 

فــي  القضائيــة  الســلطة  هــرم  س 
أ
را علــى  تــي 

أ
وتا

العراقيــة،  المحاكــم  جميــع  ومثــل  العــراق. 

فــإن المحكمــة االتحاديــة العليــا مســتقلة عــن 

حيــث  مــن  العــدل  ووزارة  التنفيذيــة  الســلطة 

المرافــق والموظفيــن والميزانيــة. وهــي مختصــة 

ويــرى  الفيدراليــة.  الصراعــات  تســوية  فــي 

نقطــة  يعتبــر  المحكمــة  إنشــاء  ن 
أ
ا المحمــود 

العراقــي. القضــاء  تاريــخ  فــي  تحــول 

ـ التعليق العام )توماس ماركيرت(

 الدكـتــور ماركيــرت العــرض الــذي قدمــه مــع 
أ
بــدا

المحاكــم  ســيس 
أ
تا وراء  الســبب  حــول  نظــرة 

الدســتورية. إن العامــل الرئيســي هــو الضغــط 

هــذا  وبســبب  الحكومــات.  علــى  السياســي 

بإنشــاء  وروبيــة 
أ
ا بلــدان  قامــت  الضغــط، 

هنــاك  كيــد، 
أ
بالتا الدســتورية.  المحاكــم 

ن 
أ
ا يجــب  المحاكــم:  لهــذه  رئيســية  متطلبــات 

القضــاة  تعييــن  يمكــن  وال  مســتقلة  تكــون 

هــذه  وتدعــم  البرلمــان.  فــي  بســيطة  غلبيــة 
أ
با

خــر 
آ
قليــات. ولهــا عامــل رئيســي ا

أ
المؤسســة اال

يتمثــل بحمايــة حقــوق اإلنســان. وفــي حــاالت 

مــن الصعــب علــى  يكــون  مــا  زمــات، غالبــا 
أ
اال

المحكمــة مقاومــة محــاوالت الحــد مــن النظــام 

اســتبدادية.  نظمــة 
أ
ا وإقامــة  الديمقراطــي، 

ويمكــن ذكــر مثــال واحــد علــى ذلــك فــي روســيا 

خــذ نظــرة 
أ
ن يا

أ
يضــا ا

أ
البيضــاء. لــذا ينبغــي للمــرء ا

ن 
أ
فاحصــة علــى قيرغيزســتان، التــي حاولــت ا

تؤســس نظامــا ديمقراطيــا. حيــث تبنــى الرئيــس 

كبــر وبمســاعدة مــن مجلــس النــواب، 
أ
ســلطة ا

لصالحــه. جديــد  دســتور  كـتابــة  تمــت 

وبشكل عام, يمكن النظر للمحاكم الدستورية 

علــى  لكــن  للغايــة.  إيجابيــا  تطــورا  باعتبارهــا 

ســيس هــذه 
أ
ن تا

أ
ن يكــون علــى علــم بــا

أ
المــرء ا

المحاكــم يمكــن ان يكــون خطيــرا، وخصوصــا 

سيســها فــي بلــد لــم يشــهد مــن قبــل 
أ
حيــن يتــم تا

مــا فيمــا 
أ
ي تقليــد مــن المحاكــم الدســتورية. ا

أ
ا

نــه 
أ
ن يتــم ضمــان با

أ
يخــص الضمانــات، يجــب ا

ليــس مــن الســهل تعديــل دســتور جديــد، علــى 

بمزيــد  الرئيــس  يرغــب  عندمــا  المثــال  ســبيل 

ن تكــون هنــاك حــدود 
أ
مــن الســلطة. ويجــب ا

يضــا.
أ
زمنيــة لرائســة الجمهوريــة ا

المناقشة

الضمانــات  قضايــا  المشــاركون  ناقــش 

المؤسســية ضــد انتهــاكات القانــون الدســتوري. 

همية وجود 
أ
كــد العديــد مــن المشــاركين علــى ا

أ
وا

ســلطة قضائيــة مســتقلة )والفصــل المناســب 

ن تــؤدي الســلطة 
أ
جــل ا

أ
بيــن الســلطات( مــن ا

علــى  الحفــاظ  فــي  بنجــاح  دورهــا  القضائيــة 

حــد المشــاركين مثــاال حــول 
أ
الدســتور. وقــدم ا

ليبيــا حيــث كان القضــاء مرتبــط بشــكل وثيــق 
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يــدع  ال  ممــا  االســتبدادي،  النظــام  مــع  جــدا 

مجــاال فــي اســتقاله. ففــي ظــل هــذه الظــروف، 

وعــاوة  عاجــزة.  الدســتورية  المحكمــة  تكــون 

ال  القضــاء  ن 
أ
ا علــى  كيــد 

أ
التا تــم  ذلــك،  علــى 

ن يكــون مســتقل ماليــا فقــط بــل إداريــا 
أ
ينبغــي ا

يضــا.
أ
ا

ظهر المشاركون اهتماما عميقا في دور ومهام 
أ
وا

عديــدة  ســئلة 
أ
ا ثيــرت 

أ
وا الدســتورية.  المحاكــم 

فيمــا يتعلــق بــدور هــذه المحاكــم »فــي مراقبــة 

والتنفيذيــة  التشــريعية  القوانيــن  دســتوريِة 

كــد 
أ
ا خــص, 

أ
وباال  .« الرقابيــة  والســلطات 

المشــاركون علــى تدريــب القضــاة الدســتوريين 

حــد المشــاركين 
أ
شــار ا

أ
وتقريــر مــدة واليتهــم. ثــم ا

معينــة  جدوليــة  إنشــاء  المهــم  مــن  نــه 
أ
ا إلــى 

القضــاة  جميــع  اســتبدال  عــدم  علــى  تعمــل 

فــي وقــت واحــد. وفــي هــذا الصــدد، نوقشــت 

هــذه القضيــة فــي مثــال مصــر، حيــث إن مــدة 

واليــة رئيــس المحكمــة الدســتورية غيــر قابلــة 

نــه 
أ
ا إلــى  شــير  اأ للتجديــد. وعــاوة علــى ذلــك، 

فقــط  القضــاء  و 
أ
ا الدســتورية  المحاكــم  ليســت 

مســؤولة عــن ضمــان تطبيــق الدســتور، ولكــن 

هــذا يقــع علــى عاتــق جميــع الســلطات الثــاث. 

ومــع ذلــك، فــإن المحكمــة الدســتورية تعتبــر 

يضــا على وجوب 
أ
كيــد ا

أ
خيــار جيــد جــدا. وتــم التا

فيــه,  لبــس  ال  بشــكل  واضــح  دســتور  صياغــة 

حتــى ال يكــون مجــرد َصَدفــة فارغــة تكــون فيــه 

وعــاوة  للحراســة.   
ً
كلبــا الدســتورية  المحكمــة 

علــى ذلــك، إن تــم إنشــاء محكمــة دســتورية، 

ن تســتغرق الثقافــة الدســتورية 
أ
فمــن الطبيعــي ا

التحلــي  إلــى  البلــدان  تحتــاج  وبالتالــي  وقتــا. 

دوات جديــدة. حيــث 
أ
بالصبــر عنــد اســتحداث ا

ن ُيقــاس النجــاح إال بعــد ســنوات.
أ
ال يمكــن ا

نــه ال ينبغــي المبالغــة 
أ
حــد المشــاركين با

أ
وذكــر ا

فــي دور المحكمــة الدســتورية، ال ســيما إن لــم 

الســلطات.  بيــن  مناســب  فصــل  هنــاك  يكــن 

البدائــل.  قــرب 
أ
ا فــي  ينظــر  ن 

أ
ا يجــب  وبالتالــي 

وإمكانيــة  الفرنســي،  النظــام  ن 
أ
ا إلــى  شــار 

أ
وا

ن يختبــر 
أ
لــه ا إنشــاء مجلــس دســتوري يمكــن 

قبــل  التشــريعية  الناحيــة  مــن  الدســتورية 

يمكــن  ذلــك،  ومــع  التنفيــذ.  حيــز  دخولهــا 

بوصفهــا  المســبقة  الرقابــة  هــذه  مثــل  اعتبــار 

المشــّرع.  صاحيــات  مــن  تقلــص  خطــرة  داة 
أ
ا

لة 
أ
لة متــى ُتختبــر الدســتورية كانــت مســا

أ
ومســا

المناقشــة. خــال  متكــررة 

ـ خاتمة الرئيس )القاضي عبد كوروما(

الضمانــات  هميــة 
أ
ا علــى  كورومــا  القاضــي  كــد 

أ
ا

ليــات الرقابــة لمنــع االنتهــاكات للدســتورية. 
آ
وا

إنشــاء  طريــق  عــن  هــذا  تحقيــق  ويمكــن 

ن هــذه 
أ
المحكمــة الدســتورية، علــى الرغــم مــن ا

ليســت الخيــار الوحيــد للــدول. وبشــكل عــام، 

نهــا 
أ
هنــاك تفضيــل قــوي لمثــل هــذه المحكمــة ال

الثقافــة  فــي تشــجيع صحــة  ن تســاعد 
أ
ا يمكــن 

الدســتورية.

ـ الحقوق المدنية والسياسية .. رئيس الجلسة: 
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ستاذة عاصفة القريشي، الندز
أ
اال

الحقــوق السياســية والحقــوق المدنيــة كشــرط 

مســبق للمشــاركة الديمقراطيــة )محمــد ارميــن 

الميدانــي(.

شــار البروفيســور ارميــن الميدانــي فــي البدايــة 
أ
ا

ن عنــوان العــرض الــذي قدمــه كان ينبغــي 
أ
إلــى ا

والسياســية  المدنيــة  »الحقــوق  يكــون  ن 
أ
ا

كشــرط مســبق للمشــاركة الديمقراطيــة« )علــى 

ن احتــرام الحقــوق 
أ
نــه يعتبــر ا

أ
نحــو عكســي(، ال

مــن  بكـثيــر  هــم 
أ
وا مســبق،  شــرط  المدنيــة 

بجزئيــن:  عرضــه  وقــدم  السياســية.  الحقــوق 

ول- قــام بمناقشــة طبيعــة الحقــوق المدنيــة 
أ
اال

لغــرض  تطبيقهــا,  كيفيــة  قبــل  والسياســية 

ن هــذه 
أ
وضــح ا

أ
تقويــة المشــاركة الديمقراطيــة. وا

التعذيــب, وحريــًة  مــن  التحــرر  الحقــوق مثــل 

كلهــا  العبوديــة  قيــود  مــن  والتحــرر  الــكام, 

ينبغــي  ال  عامــة،  وكـقاعــدة  دســتورية.  حقــوق 

ن تنتهــك هــذه الحقــوق مــا لــم تكــن 
أ
للدولــة ا

هنــاك ضــرورة. فالحقــوق المدنيــة والسياســية 

تختلــف عــن الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 

نهــا مطلقــة، وهــي جــزء مــن كرامــة اإلنســان 
أ
ال

ذلــك،  علــى  وعــاوة  البشــري.  والمجتمــع 

ن لحقــوق اإلنســان 
أ
ســتاذ الميدانــي بــا

أ
وضــح اال

أ
ا

فقيــة. فالجانــب 
أ
ن جوانــب عموديــة وا

أ
دائمــا ا

ما 
أ
العمــودي متعلــق بعاقــة الشــعب بالدولة، ا

فقــي فيختــص بعاقــة الشــعب فيمــا بينهــم. 
أ
اال

ليــات تطبيــق الحقــوق المدنيــة 
آ
وفيمــا  يتعلــق با

كــد البروفيســور الميدانــي حقيقــة 
أ
والسياســية، ا

ن توقيــع وتصديــق صكــوك حقــوق اإلنســان 
أ
ا

الدوليــة ليســت كافيــة، حيــث يجــب تطبيقهــا 

ليــات 
آ
ا فــي الممارســة العمليــة. فقــد تــم وضــع 

واإلقليمــي  الدولــي  المســتوى  علــى  مختلفــة 

لضمــان تنفيــذ حقــوق اإلنســان. علــى الصعيــد 

الدولــي  الميثــاق  علــى  الضــوء  ســلط  الدولــي، 

لعــام  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  إلــى  شــار 
أ
وا  .1966

مــن  المــادة  28  المشــّكلة بموجــب  اإلنســان 

ليــات مختلفــة لرصد امتثال الدول 
آ
الميثــاق، وا

عضــاء والتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان 
أ
اال

)تقاريــر الــدول، والتطبيقــات المشــتركة بيــن 

الفرديــة(. الشــكاوى  وإجــراءات  الدولــة 

يتعلــق  فيمــا  العربيــة  الــدول  موقــف  الثانــي- 

ن 
أ
ا وضــح 

أ
وا اإلنســان.  لحقــوق  بالتزاماتهــا 

ليــس  اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  اإلعــان 

إلزاميــا. ثــم شــرع فــي وصــف عمليــة المشــاركة، 

وتنفيــذ  والتصديــق,  االنتخابــي،  والســلوك 

حقــوق  صكــوك  لمختلــف  العربيــة  الــدول 

اإلنسان مثل الميثاق الدولي والميثاق الدولي 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

الملحقــة  البروتوكــوالت  وكذلــك  والثقافيــة، 

ن 
أ
ا مؤكــدا  كلمتــه  الميدانــي  واختتــم  بهــا. 

ممارســة الحقــوق المدنيــة والسياســية تســمح 

نــه ليــس 
أ
بالمشــاركة الديمقراطيــة. وشــدد علــى ا

فقــط مــن المهــم معرفــة كيــف تعمــل الممارســة 
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تثقيــف  يضــا 
أ
ا ينبغــي  ولكــن   ، الديمقراطيــة 

الديمقراطيــة.  بحقوقهــم  وتوعيتهــم  النــاس 

االعــام  وســائل  تلعــب  الســياق،  هــذا  وفــي 

مــر 
أ
اال يتعلــق  االجتماعيــة دورا حاســما عندمــا 

فــي تعزيــز الشــعور بالمســؤولية والواجــب تجــاه 

الديمقراطيــة. العمليــة 

وضاع بعض البلدان
أ
تعليق على ا

كــد حنفــي جبالــي، متحدثــا عــن مصــر، حقيقــة 
أ
ا

ن تتحقــق مــن دون 
أ
ن الديمقراطيــة ال يمكــن ا

أ
ا

مدنيــة  كانــت  ســواء  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ 

مــن  الســياق،  هــذا  فــي  نــه 
أ
وا سياســية،  و 

أ
ا

ن تكــون هنــاك رقابــة دســتورية 
أ
المهــم جــدا ا

شــار إلــى 
أ
ن االمتثــال لحقــوق اإلنســان. وا

أ
بشــا

ثيــر 
أ
وتا الدســتورية  للرقابــة  المصريــة  التجربــة 

الحقــوق المدنيــة والسياســية مــن خــال إعطــاء 

القانونيــة للمحكمــة  مثلــة مختلفــة للممارســة 
أ
ا

شــار 
أ
الدســتورية المصريــة )علــى ســبيل المثــال ا

إلــى القضايــا المتعلقــة بحريــة التعبيــر والحــق 

فــي التصويــت واالنتخــاب(.

 جــورج كاديغــي، بالتحــدث عــن لبنــان، 
أ
وبــدا

نــه ليــس مــن الضــروري فقــط ان 
أ
ا إلــى  مشــيرا 

ن 
أ
ينــص الدســتور علــى هــذه الحقــوق، ولكــن ا

يضــا. ويعتقــد 
أ
رض الواقــع ا

أ
يتــم تنفيذهــا علــى ا

الــدول  مــن  واحــدة  هــي  لبنــان  ن 
أ
ا كاديغــي 

كـثر من 
أ
العربيــة التــي تحتــرم الحريــات الفرديــة ا

يضــا الحريــات للمجاميــع 
أ
غيرهــا. وهــذا يشــمل ا

نه في الوقت 
أ
شار إلى ا

أ
االجتماعية / الدينية. وا

علــى ســت  اللبنانــي  الدســتور  يحتــوي  الراهــن 

)الحقــوق  المختلفــة  بالحريــات  تتعلــق  مــواد 

المدنيــة والسياســية(. وعلــى وجــه الخصــوص، 

حريــة االعتقــاد تســري بشــكل جيــد فــي لبنــان. 

ديــان، كان 
أ
اال متعــددة  كونهــا دولــة  وبســبب 

ي مجموعــة 
أ
ن ال تفــرض ا

أ
كــد ا

أ
مــن الضــروري التا

دينيــة إرادتهــا علــى غيرهــا.

وشــدد فاضــل موســى المتحــدث عــن تونــس، 

هميــة ودور الحقــوق المدنيــة والسياســية 
أ
علــى ا

في الثورة العربية بشكل عام والثورة التونسية 

علــى وجــه الخصــوص. ومــع ذلــك، لقــد لعبــت 

دورا  يضــا 
أ
ا واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحقــوق 

النظــر  خــال  مــن  وشــرع  الثــورات.  فــي  قويــا 

لة الديمقراطيــة باعتبارهــا شــكا مــن 
أ
فــي مســا

شــكال الحكــم. وعلــق علــى الصعوبــات التــي 
أ
ا

والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  تطبيــق  تواجــه 

الســابق،  النظــام  ظــل  فــي  الديمقراطيــة   /

ن تونــس ال تــزال 
أ
وضــح بــا

أ
وضــرورة  تجاوزهــا. وا

وفــي  انتقاليــة  مرحلــة  فــي  الراهــن  الوقــت  فــي 

خيــرا، تنــاول فيــه 
أ
عمليــة صياغــٍة للدســتور. وا

هميــة إدراجهــا فــي الدســتور.
أ
قليــات وا

أ
حقــوق اال

ة في خطر؟ )هدى علي علوي(
أ
ـ حقوق المرا

ركــزت الســيدة علــوي بيانهــا علــى نظــرة اإلســام 

خــال  مــن  ة 
أ
المــرا حقــوق  تجــاه  )الحديــث( 

لة فــي 
أ
النظــر الــى كيفيــة انعــكاس هــذه المســا

مختلــف  فــي  الناشــئة   / الجديــدة  الدســاتير 

ة 
أ
الــدول العربيــة. حيــث تعتقــد ان حقــوق المــرا
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يتــم قمعهــا بطريقــة مــا بســبب التفســير الحالــي 

خيــرة 
أ
ن اال

أ
للقواعــد اإلســامية، لكنهــا قالــت بــا

ة. 
أ
مفتوحــة للتفســير بطريقــة تؤيــد حقــوق المــرا

إال هذا يتطلب تغيير في وجهات النظر وإعادة 

لصياغــة القواعــد. حيــث قامــت دســاتير عديــدة 

لة المســاواة بمحاولــة إّتبــاع 
أ
حيــن تناولــت مســا

معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليــة، ولكــن، وفقــا 

نهــا ال تصــل إلــى مديــات كافيــة. 
أ
للســيدة علــوي ا

ن الكريم كان واحدا 
آ
ن اإلسام / القرا

أ
وذكرت ا

 المســاواة 
أ
مــن المصــادر التــي تنــص علــى مبــدا

حــكام والتفســيرات 
أ
للجميــع، ولكــن بســبب اال

صبحــت هنــاك انعكاســات خاطئــة 
أ
المتطرفــة ا

ة. 
أ
المــرا بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  االســام  عــن 

مــن  الكـثيــر  ن 
أ
ا بتوضيــح  علــوي  واســتمرت 

الــدول العربيــة قــد وقعــت االتفاقيــات الدوليــة 

خــص. 
أ
لحقــوق اإلنســان، واتفاقيــة ســيداو باال

ومــع ذلــك، فإنهــا غالبــا مــا تخلــق التحفظــات 

عطــت مثــاال عــن 
أ
ا ثــم  فيمــا يتعلــق باإلســام. 

إلــى  دى 
أ
ا الــذي  التحفــظ  هــذا  حــول  اليمــن 

تتعــارض  التــي  االتفاقيــة  مــواد  تطبيــق  عــدم 

مــع اإلســام. فالقانــون اليمنــي فيــه تمييــز ضــد 

فــي  ســيما  ال  النواحــي،  مــن  كـثيــر  فــي  ة 
أ
المــرا

البرلمــان  يناقــش  ســرة. ومــع ذلــك، 
أ
اال قانــون 

مــل 
أ
حاليــا هــذه القضايــا، حتــى يكــون هنــاك ا

فــي التغييــر.

ن العديــد 
أ
وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك مشــكلة ا

مــن القواعــد اإلســامية يتــم مزجهــا مــع تقاليــد 

المجتمــع التــي ال تتعلــق بالديــن. فعندمــا يتــم 

فهــم بعــض التقاليــد بشــكل خاطــئ علــى نحــو 

كــد مــن 
أ
دينــي، عندهــا يجــب علــى الــدول التا

مــر ويتــم تثقيــف النــاس حــول 
أ
توضيــح هــذا اال

هــذا الموضــوع. إضافــة إلــى ذلــك ، إن العلمــاء 

جديــدة  قــراءات  علــى  العثــور  إلــى  بحاجــة 

وتــرى  القديمــة.  الدينيــة  للنصــوص  وحديثــة 

ن هــذا هــو الســبيل الرئيســي 
أ
الســيدة العلــوي بــا

تــراه  ال  الــذي  الحالــي،  الوضــع  مــن  للخــروج 

محبــذا للغايــة مــن قبــل النســاء.

)علــي  الثقافيــة؟  للحقــوق  جديــدة  فــاق 
آ
ا

) كريمــي

كان الموضــوع الرئيســي للســيد كريمــي حــول 

وقــال  واللغويــة.  الثقافيــة  الحقــوق  مجــال 

خــال  مــن  الموضــوع  هــذا  فــي  يتطلــع  بانــه 

التحــوالت التــي تحــدث داخــل البلــدان العربيــة 

ن فكــرة 
أ
شــار كريمــي إلــى ا

أ
فــي الوقــت الراهــن. ا

جديــدة،  ليســت  واللغويــة  الثقافيــة  الحقــوق 

اإلقليمــي  النظــام  فــي  متضمنــة  وهــي  كمــا 

انضمــت  التــي  البلــدان  خــص 
أ
وباال العربــي، 

يضــا 
أ
ا وتنــاول  العربيــة.  الــدول  جامعــة  الــى 

اللغويــة  والحقــوق  العرقيــة  قليــات 
أ
اال لة 

أ
مســا

والصكــوك  الدوليــة  االتفاقيــات  مختلــف  فــي 

العالميــة  الحــرب  عقــاب 
أ
ا فــي  عليهــا  المتفــق 

همية 
أ
مر في غاية اال

أ
ن هذا ا

أ
ولى وشــدد على ا

أ
اال

لغــرض دمــج هــذه القضايــا فــي المناقشــات التــي 
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دارت حــول صياغــة الدســتور وحقــوق اإلنســان 

ن تجاهــل هــذه 
أ
فــي الــدول العربيــة. وجــادل بــا

الحقــوق ســوف يــؤدي الــى مشــاكل ونزاعــات، 

االنتقــال  علــى  خطــرا  تشــكل  ن 
أ
ا لهــا  يمكــن 

الســلمي الديمقراطــي. وبعــد ذلــك, علــق الســيد 

الحقــوق  وضــع  كيفيــة  لة 
أ
مســا علــى  كريمــي 

وذكــر  العملــي.  الواقــع  فــي  واللغويــة  الثقافيــة 

وضــح الكيفيــة 
أ
المغــرب كمثــال علــى ذلــك، وا

التــي تــم مــن خالهــا تحقيــق إدمــاج الحقــوق 

شــار 
أ
اللغويــة والثقافيــة فــي الدســتور الحالــي. وا

ي 
أ
ا هنــاك  تكــن  لــم  الســابق،  فــي  نــه 

أ
ا إلــى 

إشــارة إلــى هــذه الحقــوق فــي دســاتير المغــرب 

المتنوعــة. ومــع ذلــك، يجــري إحــراز تقــدم فــي 

ن, فعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
آ
هــذا الصــدد، اال

مازيغيــة 
أ
اال اللغــة  يتضمــن  الحالــي  الدســتور 

إلــى جانــب اللغــة العربيــة.  كلغــة رســمية 

المناقشة

قضايــا  واســع  نطــاق  علــى  المشــاركون  ناقــش 

عــن  عربــوا 
أ
وا والمدنيــة.  السياســية  الحقــوق 

وعاقــة  دور  حــول  النظــر  وجهــات  اختــاف 

ن التركيــز كان يجــب 
أ
هــذه الحقــوق. واقترحــوا ا

ن يكــون علــى حقــوق التنميــة والبيئــة والحكــم 
أ
ا

حــد المشــاركين العاقة بين 
أ
وضــح ا

أ
الجيــد. ثــم ا

والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق 

والسياســية. المدنيــة  والحقــوق 

فــي  المناقشــة  مــن  الرئيســي  الجــزء  تعلــق 

حــد المشــاركين 
أ
 مــن ا

أ
ة. حيــث بــدا

أ
حقــوق المــرا

حــكام الصــادرة عــن المحكمــة 
أ
بالتحــدث عــن اال

بالمســاواة  يتعلــق  فيمــا  المصريــة  الدســتورية 

المحكمــة  ن 
أ
بــا وضــح 

أ
وا ة. 

أ
والمــرا الرجــل  بيــن 

حيان في هذه 
أ
المصريــة قضــت فــي كـثيــر مــن اال

لة ودعمــت بشــكل فعــال احتــرام حقــوق 
أ
المســا

ة 
أ
المــرا ُمنحــت  المثــال  ســبيل  وعلــى  ة. 

أ
المــرا

المصريــة حــق الطــاق مــن زوجهــا، واعتمــدت 

مــن  المالكــي  المذهــب  علــى  بذلــك  المحكمــة 

اإلســام بــدال مــن المذهــب الحنفــي المهيمــن. 

عــن  المشــاركات  حــد 
أ
ا عربــت 

أ
ا ذلــك،  ومــع 

ة العربيــة فــي خطــر 
أ
ن تكــون المــرا

أ
قلقهــا مــن ا

بعــد  االنتقاليــة  المرحلــة  هــذه  فــي  خصوصــا 

الربيــع العربــي, خشــية ازديــاد شــعبية العقيــدة 

ن 
آ
اال نشــرها  يتــم  التــي  المحافظــة  اإلســامية 

حــزاب السياســية. ويجــب 
أ
مــن قبــل بعــض اال

ة 
أ
ن تــرد حقوق المرا

أ
كــد مــن ا

أ
ن يتــم التا

أ
بالتالــي ا

فــي الدســاتير الجديــدة بشــكل كاف, وال ســيما 

اإلســامية  الشــريعة  نصــوص  تكــون  عندمــا 

للقانــون.  
ً
مصــدرا

لة مــا إذا 
أ
يضــا علــى مســا

أ
وتركــزت المناقشــات ا

ة 
أ
كان القانون اإلســامي وحقوق اإلنســان للمرا

ة تواجــه العديــد 
أ
ن المــرا

أ
كيــد ا

أ
متوافقــة. وتــم تا

مــن المشــاكل فــي الــدول العربيــة. ومــع ذلــك، 

ة 
أ
لة دعــم حقــوق المــرا

أ
ن مســا

أ
يضــا إلــى ا

أ
شــير ا

أ
ا

رضيــة شــعبية، وكانــت هنــاك 
أ
ت تكـتســب ا

أ
بــدا

المجــاالت.  مــن  العديــد  فــي  إصاحــات مهمــة 

فــي  النســائية  الكووتــا  علــى  مثــاال  تقديــم  وتــم 
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حــول  ســئلة 
أ
اال ثيــرت  واأ والعــراق,  افغانســتان 

شــار 
أ
وا النســاء.  علــى  العربيــة  الثــورة  ثيــر 

أ
تا

ن 
أ
ا مــن  الرغــم  علــى  نــه 

أ
ا المشــاركين  بعــض 

ن يتــم 
آ
نــه اال

أ
النســاء شــاركن فــي الثــورات، إال ا

خــرى. 
أ
إخراجهــن مــن العمليــة السياســية مــرة ا

عربــوا عــن تخوفهــم مــن قيــام ثــورة قــد تــؤدي 
أ
وا

البلــدان.  هــذه  فــي  النســاء  وضــع  تفاقــم  الــى 

لة التحفظــات فيمــا يتعلــق 
أ
كمــا ونوقشــت مســا

ة علــى 
أ
المــرا بحقــوق اإلنســان عمومــا وحقــوق 

المشــاركين  بعــض  وشــدد  الخصــوص.  وجــه 

مجــاال  تتــرك  ال  اإلســامية  الشــريعة  ن 
أ
ا علــى 

لة 
أ
مســا مجــرد  نهــا 

أ
وا ة 

أ
المــرا حقــوق  لمعالجــة 

ن. بشــكل عــام، وافــق المشــاركون 
آ
تفســير القــرا

لة 
أ
ة وادراج حقوقهــا هــي مســا

أ
ن دور المــرا

أ
علــى ا

ي 
أ
خــذ بهــا فــي ا

أ
هميــة التــي يجــب اال

أ
فــي غايــة اال

مســتقبلي. دســتور 

حــول  التعليقــات  بعــض  تقديــم  تــم  وبعدهــا 

واقتــرح  واللغــات،  قليــات 
أ
اال حقــوق  هميــة 

أ
ا

وضــع  ينبغــي  نــه 
أ
با بانــك  ماكــس  معهــد 

تمــت  التــي  الموضوعــات  حــول  اســتبيان 

جــل معرفــة مــا هــي 
أ
مناقشــتها فــي المؤتمــر مــن ا

القضايــا التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن التفصيــل. 

رائهــم 
آ
ثــم واصــل المشــاركون فــي التعبيــر عــن ا

فــائت  بيــن مختلــف  العاقــة  المتباينــة حــول 

خــرى عمــا إذا 
أ
حقــوق اإلنســان. ونوقــش مــرة ا

تــي قبــل 
أ
تا ن 

أ
ا المدنيــة يجــب  الحقــوق  كانــت 

ذلــك،  علــى  وعــاوة  السياســية.  الحقــوق 

نــه 
أ
ا مفــاده  ي 

أ
را عــن  المشــاركين  حــد 

أ
ا عــرب 

أ
ا

حقــوق  وتصنيــف  تقســيم  يتــم  ن 
أ
ا ينبغــي  ال 

كــد العديــد مــن 
أ
اإلنســان. باإلضافــة إلــى ذلــك، ا

هميــة تعزيــز التنفيــذ الوطنــي 
أ
المشــاركين علــى ا

ورفــع  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة  للصكــوك 

القضيــة.  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  الوعــي  مســتوى 

حــد المشــاركين مــدى توافــق القانــون مــع 
أ
كــرر ا

الشــريعة اإلســامية وقانــون حقــوق اإلنســان.

الجمعــة/ 24-2-2012 القانــون الدولــي فــي 

ســياق التطــورات الدســتورية الرئيــس ولفــورم

كإطــار  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون 

فــي منطقــة الشــرق  الــدول الجديــدة  لدســاتير 

محمــودي( )ســعيد  وســط. 
أ
اال

وجــه 
أ
ا محمــودي  ســتاذ 

أ
اال قــدم  عرضــه،  فــي 

فــي  ســيما  )ال  الدســاتير  فــي  العامــة  القصــور 

علــى  ركــز  ذلــك،  ثنــاء 
أ
وا العربيــة(.  البلــدان 

اإلنســان  حقــوق  ســيما  وال  اإلنســان،  حقــوق 

إلــى  الدســاتير. باإلضافــة  فــي  الدوليــة ودورهــا 

حقــوق  بيــن  المفتــرض  التوتــر  تنــاول  ذلــك، 

اإلنســان والقانــون اإلســامي وبحــث فــي مــدى 

خــال  مــن   
أ
وبــدا االفتراضــات.  هــذه  صحــة 

النظــر فــي الدســاتير الحاليــة للــدول فــي منطقــة 

وســط وتحليــل الكيفيــة التــي تعالــج 
أ
الشــرق اال

ن 
أ
كــد محمــودي ا

أ
فيهــا قضايــا حقــوق اإلنســان. ا

معظــم الدســاتير تتضمــن إشــارات إلــى حقــوق 

اإلنســان، ولكــن صيغهــا تختلــف عــن بعضهــا 
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البعــض. حيــث يتضمــن البعــض منهــا اإلشــارة 

العالمــي  اإلعــان  مثــل  محــددة،  وثائــق  إلــى 

المتحــدة  مــم 
أ
اال ميثــاق  و 

أ
ا اإلنســان  لحقــوق 

ن 
أ
ا حيــن  فــي  فغانســتان(، 

أ
وا اليمــن  )مثــل 

خــرى تتضمــن إشــارة إلــى معاييــر 
أ
الدســاتير اال

تحديــد  دون  عــام  بشــكل  اإلنســان  حقــوق 

الطريقــة  عــن  النظــر  وبغــض  معينــة.  معاييــر 

بكونــه  تنفيذهــا  ثبــت 
أ
ا طرحهــا،  يتــم  التــي 

ن 
أ
ســتاذ محمــودي ا

أ
مشــكلة دائمــة. واقتــرح اال

ســباب هــذا القصــور هــو الموقــف العــام 
أ
حــد ا

أ
ا

فــي هــذه البلــدان نحــو الفــرد كحامــل للحقــوق. 

ن الفــرد هــو 
أ
وتشــير الشــريعة اإلســامية إلــى ا

بطبيعتــه حامــل للواجبــات )حقــوق هللا علــى 

الفــرد(.  حقــوق 

ن معظــم حقــوق 
أ
ا خــرى وهــي 

أ
ا وثمــة مشــكلة 

يعيــش  الــذي  البلــد  علــى  تقتصــر  المواطنيــن  

ســبيل  علــى  مفهــوم  مــر 
أ
ا هــذا  يــه 

أ
را فــي  فيــه. 

المثــال فــي حــال الحــق فــي التصويــت، ولكــن 

مــام القانــون، 
أ
اذا وصــل االمــر الــى المســاواة ا

جانــب دون 
أ
فهــذه الدســاتير تميــز ببســاطة اال

خــر مهــم جــدا, وهــو عــدم 
آ
مبــرر. وثمــة عيــب ا

يمكــن  التــي  والتطبيــق  الرصــد  ليــات 
آ
ا وجــود 

ن توفــر ســبل االنتصــاف فــي قضايــا انتهــاكات 
أ
ا

محمــودي  ســتاذ 
أ
اال بــرز 

أ
وا اإلنســان.  حقــوق 

شــار إلــى وجــود 
أ
ليــات، وا

آ
ضــرورة مثــل هــذه اال

بعــض االســتثناءات: الســودان )لجنــة حقــوق 

التمييــز(. ضــد  )الســلطة  والمغــرب  اإلنســان( 

ســتاذ محمــودي موضــوع اإلســام 
أ
ثــم ناقــش اال

فمعظــم  للدولــة.  الرســمي  الديــن  بوصفــه 

تشــير  وســط 
أ
اال الشــرق  منطقــة  فــي  الدســاتير 

خــر. وهــي 
آ
إلــى الشــريعة اإلســامية بشــكل او با

مــا مصــدر رئيســي 
أ
ن اإلســام هــو ا

أ
تشــير إلــى ا

المصــدر  و 
أ
ا الرئيســي,  المصــدر  و 

أ
ا للتشــريع، 

اختــاف  مــن  الرغــم  علــى  للتشــريع.  الوحيــد 

المطــروح  الســؤال  ن 
أ
ا إال   ، المراجــع  هــذه 

هــو مــا إذا كانــت الدولــة قــادرة فــي مثــل هــذه 

الدوليــة  اللتزاماتهــا  االمتثــال  علــى  الظــروف 
كــد البروفيســور 

أ
فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وا

لحقــوق  الدولــي  القانــون  اســتناد  محمــودي 

للمســاواة  العــام  االفتــراض  علــى  اإلنســان 

التفســيرات  تعطــي  ذلــك  ومــع  القانــون.  مــام 
أ
ا

المصنوعــة مــن الشــريعة اإلســامية االنطبــاع 

البلــدان  فــي  هــذا  تمنــح  الحقــوق ال  هــذه  ن 
أ
بــا

ة والحريــة 
أ
اإلســامية، وخاصــة المتعلقــة بالمــرا

ن 
أ
نــه علــى الرغــم مــن ا

أ
الدينيــة. وقــال كذلــك ا

العديــد مــن الدســاتير تحتــوي علــى بنــود عــدم 

رضيــات التمييــز 
أ
نهــا تضــع بعــض ا

أ
التمييــز، إال ا

شــار إلــى شــرط عــدم التمييــز للمــادة 
أ
جانبــا. وا

29 مــن الدســتور الكويتــي كمثــال علــى ذلــك 

ســاس 
أ
نهــا تفتقــر لإلشــارة إلــى التمييــز علــى ا

أ
ال

الجنســين. بيــن  والمســاواة  الجنــس 

يضــا إلى المشــاكل 
أ
ســتاذ محمــودي ا

أ
شــار اال

أ
ثــم ا

المتعلقــة بقانــون العقوبــات. واوضــح ان بعــض 

فــي المنطقــة العربيــة، تشــير وتطبــق  الــدول 
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الحــدود(  )مثــل  اإلســامي  العقوبــات  قانــون 

اإلســامي  الجنائــي  فالقانــون  دســاتيرها.  فــي 

و 
أ
ا طرافــه 

أ
اال قطــع  مثــل  صارمــة  عقوبــات  فيــه 

تنــدرج  ن 
أ
ا التــي يمكــن  الرجــم، والممارســات 

فــإن  ذلــك،  ومــع  التعذيــب.  تعريــف  تحــت 

علــى  صدقــت  التــي  العربيــة  الــدول  غالبيــة 

بــدت 
أ
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لــم تكــن قــد ا

قطــر(.  )باســتثناء  الصــدد  هــذا  فــي  تحفظــات 

مفهــوم  ن 
أ
ال تناقــض  يوجــد  ال  انــه  ويقولــون 

مــن صنــع  هــو  فــي االتفاقيــة  الــوارد  التعذيــب 

ن القانــون الجنائــي اإلســامي 
أ
البشــر فــي حيــن ا

تــي مــن هللا بحيــث ال توجــد هنــاك مقارنــة وال 
أ
يا

ي تناقــض.
أ
ا ن يكــون هنــاك 

أ
ا يمكــن 

بعــض  مــع  محمــودي  ســتاذ 
أ
اال واختتــم 

ن عمليــات 
أ
الماحظــات العامــة والتوصيــات: ا

ن ال تركــز فقــط على 
أ
اإلصــاح الدســتوري يجــب ا

الوقايــة مــن »نواقــص عاديــة« فــي الدســاتير، 

ن 
أ
ا يمكــن  التــي  العقبــات  علــى  يضــا 

أ
ا ولكــن 

تترتــب علــى الهويــة اإلســامية للدولــة. اقتــرح 

هــي:  المرتقــب،  الدســتور  لصياغــة  خطوتيــن 

حقــوق  مــن  واســعة  مجموعــة  إدراج  وال، 
أ
ا

حقــوق  تعكــس  التــي  ساســية 
أ
اال اإلنســان 

فــي  للرصــد  ليــات 
آ
ا وإنشــاء  الدوليــة  اإلنســان 

كـثر 
أ
الدســاتير الجديــدة، وثانيــا، علــى مســتوى ا

محــددة  قانونيــة  التزامــات  إدخــال  واقعيــة، 

لحقــوق  المخالفــة  التقاليــد  ممارســة  تجعــل 

تقريبــا. مســتحيلة  الدوليــة,  اإلنســان 

االعتــراف  فــي  القانــون  وحكــم  الواقــع  ـ حكــم 

بالحكومــات: قضايــا حديثــة مــن منطقــة الشــرق 

وســط )ســتيفان تالمــون(
أ
اال

حــداث 
أ
 البروفيســور تالمــون بالقــول إن اال

أ
بــدا

وضعــت  قــد  وســوريا  ليبيــا  فــي  وقعــت  التــي 

خــرى فــي 
أ
موضــوع االعتــراف بالحكومــات مــرة ا

حــداث، تخلــت 
أ
جنــدة. ففــي ســياق هــذه اال

أ
اال

عــدم  فــي  ممارســاتها  عــن  الــدول  مــن  العديــد 

االعتــراف بالحكومــات منــذ االعتــراف بمجالــس 

نــواٍح  مــن  والليبيــة  الســورية  المعارضــة 

إلــى وجــود الكـثيــر  شــار مــع ذلــك 
أ
مختلفــة. وا

شــكال االعتــراف 
أ
مــن االلتبــاس حــول مختلــف ا

الســؤال  فــإن  وبالتالــي،  القانونيــة.  ونتائجهــا 

ول الــذي يتعيــن طرحــه هــو مــا الــذي يعنيــه 
أ
اال

االعتــراف فــي الواقــع؟. اعتمــادا علــى الســياق، 

و بحكــم 
أ
والمتمرديــن ا

أ
االعتــراف )بالحكومــات ا

نظمــة القانونيــة( فقــد تكــون 
أ
و اال

أ
مــر الواقــع ا

أ
اال

ن يكــون لــه انعــكاس 
أ
لــه معــان عــدة: يمكــن ا

قــد  و 
أ
ا مــا،  لمجموعــة  القانونــي  الوضــع  علــى 

عاقــات  فــي  الدخــول  اســتعداد  إلــى  يشــير 

لمجموعــات  عــاج  و 
أ
ا معينــة  مجموعــة  مــع 

نــه قــد يعنــي التعبيــر عــن 
أ
و ا

أ
فــي إطــار معيــن ا

مــر مــا. إال 
أ
و الموافقــة علــى ا

أ
الدعــم السياســي ا

ن تصنيــف االعتــراف يعتمــد كليــا علــى إرادة 
أ
ا

الدولــة فــي حالــة محــددة. ومــن خــال مناقشــة 

وضــع  الليبــي،  االنتقالــي  المجلــس  مثــال 

تالمــون مراحــل مختلفــة لاعتــراف،  ســتيفان 
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واصفــا إياهــا ب »الســلم الوظيفــي لاعتــراف«: 

1ـ االعتــراف بالمجلــس االنتقالــي كُمحــاور. وهذا 

 
أ
ن بعــض الــدول لــم تشــا

أ
تطــور بســبب حقيقــة ا

علنــت 
أ
ا مثــا  االنتقاليــة  بالمجالــس  االعتــراف 

وليــس  فقــط  بالــدول  تعتــرف  نهــا 
أ
با بريطانيــا 

المجالــس.

بــه ممثــا شــرعيا للشــعب. فقــد  2ـ  االعتــراف 

بالمجلــس  يعتــرف  مــن  ول 
أ
ا فرنســا  كانــت 

الليبــي كممثــل شــرعي للشــعب الليبــي وتبعتهــا 

خــرى.
أ
ا دولــة  ســبعون  شــهور  بعــد 

3ـ  االعتراف بحكم القانون. حيث كانت دولة 

ولــى التــي اعترفــت 
أ
اإلمــارات مــن بيــن الــدول اال

وضــح 
أ
وا شــرعية,  كحكومــة  الليبــي  بالمجلــس 

بالحكومــات  باالعتــراف  الــدول  تــردد  تالمــون 

هليــة. 
أ
التــي تمــر بحــرب ا

لة 
أ
لمســا تالمــون  البروفيســور  تحــول  خيــرا، 

أ
وا

شــار 
أ
شــرعية االعتــراف بالجماعــات المتمــردة. وا

بالسياســة  وثيقــا  ترابطــا  مترابطــة  نهــا 
أ
ا إلــى 

ليــس  االعتــراف  ن 
أ
ا إلــى  شــار 

أ
وا والقانــون 

ن يكــون عمــا سياســيا بحتــا. وإن 
أ
بالضــرورة ا

هــو  بالحكومــات  لاعتــراف  الرئيســي  المعيــار 

راضــي الدولــة 
أ
ممارســتها للرقابــة الفعالــة علــى ا

الممكــن  مــن  الصــدد  هــذا  وفــي  كملهــا. 
أ
با

الســيطرة  يملــك  كيــان  فــي  يضــا 
أ
ا االعتــراف 

نهــا 
أ
ال فقــط،  معينــة  منطقــة  علــى  الفعليــة 

الحكومــة الواقعيــة فــي هــذه المنطقــة. يجــب 

ســيطرة  مــن  لحظــة  قبــل  اعتــراف  ي 
أ
ا اعتبــار 

وانــه فــي 
أ
نــه اعتــراف ســابق ال

أ
الكيــان الفعالــة با

الدولــي. القانــون 

ـ المحاكــم الدوليــة والدســاتير الوطنيــة )حــازم 

عتلــم(

نــه فــي حــال اضطــر 
أ
ذكــر البروفيســور عتلــم با

حقوقــه.  جــل 
أ
ا مــن  للقتــال  العربــي  الشــعب 

بيــن  العاقــة  تكــون  اإلشــكالية  لة 
أ
فالمســا

االتفاقيــات الدوليــة والقانــون الوطنــي. وهنــاك 

الصــدد.  هــذا  فــي  وثنائيــة  احاديــه  نظريتيــن: 

ثــرت مصــر عــام 1923 بالدســتور اإليطالــي، 
أ
تا

فللقانــون  الدولــي.  القانــون  تفــوق  واعتمــدت 

 151 للمــادة  وفقــا  القانــون«  »قــوة  الدولــي 
فــي الدســتور  مــن الدســتور المصــري. وهنــاك 

المصــري لعــام 1971 فصــا كامــا عــن حقــوق 

الــى  فقــط  يشــير  فهــو  ساســية. 
أ
اال المواطنيــن 

مــر الــذي يــؤدي إلــى الســؤال 
أ
»المواطنيــن«، اال

يضــا. وال يمكــن 
أ
جانــب ا

أ
فيمــا إذا كان يشــمل اال

العالميــة  اإلنســان  حقــوق  بتضميــن  االدعــاء 

نــه ال يحتــوي ســوى 
أ
فــي الدســتور المصــري، ال

ويمكــن  المصرييــن.  المواطنيــن  علــى حقــوق 

ويــات( 
أ
)تا تفســيرات  عــدة  هنــاك  تكــون  ن 

أ
ا

لحقوق اإلنســان في ضوء الشــريعة اإلســامية. 

المــادة 151  ن 
أ
ا يــرون  الديــن  علمــاء  فبعــض 

خريــن 
آ
تتبنــى ضمنــا النظريــة الثنائيــة، ولكــن ا

ن المــادة 154 تتبنــى 
أ
ال يوافقــون موضحيــن ا

حاديــة(.
أ
اال )النظريــة  القانــون  وحــدة 

ـ المناقشة
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ة 
أ
المــرا حقــوق  ن 

أ
ا البرنوســي  ســتاذة 

أ
اال ذكــرت 

لة ديــن فحســب بــل ثقافــة 
أ
ليســت فقــط مســا

للتمييــز  النســاء  تتعــرض  مــا  فكـثيــرا  كذلــك. 

بســبب القضايــا االجتماعيــة والثقافيــة. فحقــوق 

القانــون  يحميهــا  ساســية 
أ
ا حقــوق  هــي  ة 

أ
المــرا

الدســتور  فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الدولــي. 

االتفاقيــات  تفــوق  يحــدد  الجديــد  المغربــي 

الدوليــة، ولكــن فقــط تلــك المصدقــة والتــي ال 

القانــون الوطنــي. وذكــر مشــارك  تتناقــض مــع 

ليــة لحمايــة حقــوق 
آ
ن هنــاك حاجــة إلــى ا

أ
خــر ا

آ
ا

الوعــي. زيــادة  عــن  اإلنســان، فضــا 

نــه ليــس هنــاك اختــاف متفــق 
أ
يضــا با

أ
وذكــر ا

عليــه بيــن اإلســام وحقــوق اإلنســان. ويمكــن 

فــي  تختلــف  ن 
أ
ا القانونيــة  النظــم  لجميــع 

قاعــدة  هنــاك  اإلســام،  فــي  النقــاط.  بعــض 

ن غيــر المســلمين لهــم نفــس الحقــوق 
أ
تقــول ا

والواجبــات للمســلمين، حتــى ال يكــون هنــاك 

ي تمييــز بينهمــا فــي هــذا الصــدد. باإلضافــة إلى 
أ
ا

ن 
آ
ذلــك، فــي مــا يتعلــق بالكرامــة، وفقــا للقــرا

ثــارت 
أ
دم. وا

آ
ا بنــي  فقــد وردت الكرامــة لجميــع 

كانــت  إذا  مــا  لة 
أ
مســا )مصــر(  الجمــل  ميســاء 

بــدال  تــرى دســاتيرها سياســية  الــدول العربيــة 

مــن حكــم القانــون فيهــا. فللدســتور المصــري، 

صيغــة وشــكل برنامــج سياســي. وال ينظــر اليــه 

كوثيقــة  ولكــن  غيرهــا،  فــوق  وثيقــة  انــه  علــى 

فايكــي  البروفيســور  شــار 
أ
وا وسياســية.  دينيــة 

نــه فــي معظــم البلــدان، لاتفاقيــات الدوليــة 
أ
با

ولذلــك،  الوطنــي.  التشــريع  مــن  كـثــر 
أ
ا قــوة 

ن تكــون الدســاتير الوطنيــة فــي تطابــق 
أ
ينبغــي ا

ســتاذ الدكـتــور 
أ
مــع القوانيــن الدوليــة. واتفــق اال

انســجام  هنــاك  ن 
أ
بــا قائــا  ذلــك  مــع  كمالــي 

اإلنســان  لحقــوق  ساســية 
أ
اال هــداف 

أ
اال بيــن 

اإلســامية.  والشــريعة  الدولــي  القانــون  فــي 

ساســي 
أ
ن الغــرض اال

أ
وكان هنــاك اتفــاق علــى ا

اإلنســان. رفاهيــة  تعزيــز  هــو  للشــريعة 

 

ـ ملخص وختام المؤتمر )روديغر ولفروم(

االســتنتاجات  ولفــروم  ســتاذ 
أ
اال لخــص  وقــد 

مــن  اســتخاصها  يمكــن  التــي  الرئيســية 

الجــداالت والمناقشــات. ال ينبغــي التســرع فــي 

ساســية 
أ
ا مهمــة  نهــا 

أ
ال الدســتور  عمليــة صناعــة 

ن تشــكل مســتقبل المجتمــع. ومــع 
أ
نها ا

أ
مــن شــا

ذلــك، تــم ايجــاد مناهــج مختلفــة لبنــاء الدولــة، 

وحمايــة حقــوق اإلنســان، وجميعهــا ذات قيمة 

هــم االســتنتاجات 
أ
متســاوية. وإن واحــدة مــن ا

ن صــورة البشــر تظــل عمومــا نفســها فــي 
أ
هــي ا

ساســية 
أ
معظــم النظــم القانونيــة. وإن الفكــرة اال

الفــرد  رفاهيــة  حمايــة  هــي  الشــريعة  مــن 

رضيــة مشــتركة 
أ
وكرامتــه. وبالتالــي، فــإن هنــاك ا

ن نبــذل 
أ
بيــن مختلــف النظــم، وينبغــي علينــا ا

فضــل جهودنــا فــي هــذا المضمــار مــن نقطــة 
أ
ا

فصاعــدا. المغــادرة 
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بماذا اختلفت موازنة 2012
عن موازنات األعوام الماضية؟

منى زلزلة
نائب سابق /مقرر اللجنة المالية 

لمجلس النواب العراقي الدورة االولى
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مقدمة :- 

الموازنــة  قانــون  اهميــة دراســة وتحليــل  تــي 
أ
تا

النــه يمثــل حقيقــة سياســة الحكومــة واتجاههــا 

بهــا  تنــادي  التــي  والشــعارات  االهــداف  نحــو 

الن قانــون الموازنــة يخبــرك مــن ايــن ســيجلب 

االمــوال وايــن ســينفقها وبالرغــم مــن الضبابيــة 

التــي تتعمــد وزارة الماليــة ان تغلــف بهــا بياناتهــا 

معبــرة  جديــدة  بصياغــات  نفســها  تكلــف  وال 

االهــداف  مــن  والجديــد  الفعلــي  الواقــع  عــن 

بــل تطبــع فــي كل عــام نفــس البيانــات الماليــة 

وتكـتفــي بتغييــر ارقــام الجــداول!

وبالرغم من ان الموازنة ال تكشــف عن التنفيذ 

الفعلــي لهــا اال ان قانــون الموازنــة لعــام 2012 

امتــاز عــن بقيــة الموازنــات الســابقة بكـثيــر مــن 

 واســتطاع مجلــس 
ً
المنعطفــات الخطيــرة جــدا

النــواب ان يحيــد الكـثيــر منهــا رغــم الصراعــات 

السياســية التــي تكـتنــف كـتلــه اال ان القانــون 

بقــي يمتــاز عــن بقيــة قوانيــن الموازنات الســابقة 

عقليــة  عــن  تكشــف  جوهريــة  نقــاط  بعــدة 

واهــداف مشــرعيها فــي مجلــس الــوزراء وصــوت 

لهــا وعلــى حيــن غــرة اعضــاء مجلــس النــواب.

اوال :- المخالفة   القانونية 

ـ  تغيير قانون اإلدارة المالية  رقم 94

 يحــق لوزيــر الماليــة ولمــن يخولــه الــوزراء او 

المحافظيــن نقــل  خمــس التخصيصــات لــوزارة 

اخــرى)  الــى  انفــاق  وحــدة  مــن  او  اخــرى  الــى 

مــادة 4 ( وكانــت حســب قانــون  االدارة الماليــة 

5بالمئــة  ثــم اجــري تعديــل للقانــون فــي زمــن 

الجمعيــة الوطنيــة  لتصبــح 10بالمئــة   باقتــراح 

لكــن  الســابق علــي عــاوي  الماليــة  مــن وزيــر 

الماليــة  االدارة  قانــون  تجــاوزت  المــادة  هــذه 

الــى  النســبة  ضاعفــت  منــه   اســتثناء  وبــدون 

20 بالمئــة!  وبــدون تعليــل  وهــذا االمــر يفســح 

بالمزيــد  للمطالبــة  المســؤولين  مــام 
أ
ا المجــال 

ويشــوه  فيهــا   والنقــل  التخصيصــات  مــن 
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. الموازنــة 

الــى  النســبة  زيــادة  الــى  مالحاجــة  اعلــم  وال 

الــى   8 رقــم  مــادة  اضيفــت  وقــد  الخمــس. 

وحــدات  رؤســاء  ومتوعــدة  محــذرة  القانــون 

االنفــاق مــن طلــب زيــادة  عــن المخصــص بعــد 

القانــون! تشــريع 

ـ  قانون مجلس الخدمة

اختيــارا  الماليــة  لوزيــر  اعطــت  رقــم 18  مــادة 

مطلقــا فــي تعييــن الخريجيــن ورســمت المــادة 

تمامــا  متناســية  الســتخدامهم  للــوزارة  اليــة 

مجلــس  امانــة  ادعــت  الــذي  الخدمــة  مجلــس 

الــوزراء  انهــا بصــدد مقابلــة المرشــحين )قبــل 

. الحســاس  المنصــب  هــذا  لشــغل  ســنة( 

ســوى  بــه  ليعمــل  مكانــا  اليجــد  فالمواطــن 

الحكومــة النهــا محتكــرة وبامتياز لســوق العمل 

الدرجــات  واســتحداث  التعييــن  اعطــت   ثــم 

حصــرا. الماليــة  لوزيــر 

ـ  قانون العتبات 

مــادة رقــم  22  فــي ســنة 2009 ســن مجلــس 

تعطــي  الموازنــة  قانــون  فــي  فقــرة  النــواب 

شــيرة الدخــول 
أ
الحــق لاســتفادة مــن امــوال تا

لبنــاء  لصرفهــا  المقدســة   العتبــات  لزيــارة 

العتبــات المقدســة،  التحتيــة لمناطــق  البنيــة 

قانــون  حــدده  مصطلــح  المقدســة  والعتبــات 

العتبــات المقدســة باالئمــة المعصوميــن فقــط. 

لكــن المــادة رقــم 22 اعــادت توزيــع االمــوال 

افهــم  وال  معهــم   حنيفــة  ابــي  مرقــد  وشــملت 

 فــي 
ً
لــم اســتثنت بقيــة المــزارات اذا اريــد تغيــرا

توزيــع االمــوال ولــم تغيــر مــورد صرفهــا واضيــف 

 
أ
اليهــا خدمــات الزائريــن  التــي يمكــن ان تهيــا

مــن مــوارد اخــرى  ال بــد مــن ســر واال فلــم لــم 

يشــمل مثــا ً مرقــد الكيانــي والحمــزة. 

ـ  قانــون الموازنــة 2012 الحالــي المصــوت 

عليــه  

المــادة االخيــرة رقــم  53 مــن القانــون طالبــت 

 2012/1/1 
ً
بتنفيذ القانون باثر رجعي اعتبارا

بينمــا المــادة  رقــم 38 ثانيــا تحــرم الرجــوع باثــر 

رجعــي  وبالتالــي نجــد ان قانــون الموازنــة لــم 

ان  دون  ناقضهــا  بــل  النافــذة  القوانيــن  يــراع 

يســتثني  كمــا فعــل فــي اكـثــر مــن فقــرة فــي نفــس 

القانــون وبالتالــي يبــدو ان مشــرع القانــون )...( 

لــه هــدف غيــر اقتصــادي وال مالــي وال مهنــي عنــد 

تشــريعه لهــذه الفقــرات! 

 ثانيــا:- الول مــرة نجــد فــي قانــون الموازنــة  

ماياتــي:

يمكــن  مــواد  نجــد ان حوالــي عشــر        _1  

تنفــع  فهــي  المواطــن  عليهــا موازنــة  نطلــق  ان 

التفاتــة  وهــذه  المســؤول  والتخــص  المواطــن 

الــى حــق المواطــن باموالــه التــي تاخذهــا الدولة 

فاعفــت  دينــي  او  قانونــي  تشــريع  بــدون  منــه 
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والضرائــب  المصــارف  فوائــد  مــن  قروضــه 

  2009 عــام  منــذ  المتراكمــة 

تشــرع  لــم  لجهــة  امــوال  تخصيــص   _2

بعــد  يؤســس  لــم  النهريــن  فمصــرف   ! بعــد 

 25 مقــداره  مبلــغ  الموازنــة  خصصــت  وقــد 

ان  المــادة  وذكــرت  لــه  راســمال  دينــار  مليــار 

وال  بقانــون  سيســه 
أ
تا بعــد  يكــون  التخصيــص 

مخالفــة  لبنكالمركــزي   سيســمح  هــل  ادري 

تعليماتــه القاضيــة بزيــادة راســمال المصــارف 

الــى 100 مليــار ام ســتعامله معاملــة  االهليــة 

االجنبــي الــذي التطالبــه حتــى بربــع هــذا المبلــغ 

العــراق!  داخــل  فرعــا  يفتــح  عندمــا 

نفقاتــه  وتصــرف  الطــوارئ  مــادة  تغيــر   _3

كانــت  علمــا  العــراق  خــارج  تقــع  لحــوادث 

الماليــة  االدارة  وقانــون  الســابقة  الموازنــات 

ان  مــن  الــوزراء  مجلــس  منعــت  قــد  ايضــا  

تصــرف  مخصصــات الطــوارئ لخــارج العــراق  

وكان مجلــس الــوزراء يخالــف  ويعطــي مــن هــذه 

المخصصــات مســاعدات الــى لبنــان والصومــال 

بوضــوح    يــرد  مــرة  اول  هــذه  ان  اال  واليابــان 

ويشــرع النــواب  لمجلــس الــوزراء تخويــل صرف 

العــراق! لخــارج  الطــوارئ 

4_ الول مــرة لــم يتــم تدويــر مبالــغ الموازنــة 

االســتثمارية وخيــٌر فعلــت  وزارة الماليــة باعــادة 

تخصيــص مبالــغ البتــرودوالر وايــرادات المنافــذ 

حســاباته  اغــاق  للمحاســب  يتيــح  ممــا  والــخ 

الحســابات  انجــاز  ويســرع  الماضيــة  للســنين 

الختاميــة.

ثالثا :- فقدان العدالة في توزيع الثروة: 

1_لــم ينصــف القانــون القطــاع الخــاص فضــا 

عن تهميشــه فالمواد رقم  29 و 30 تمايز بين 

القطــاع الحكومــي والخاصــة فتعفــي  كل مــن 

يســتورد للحكومــة والتعفــي القطــاع الخــاص ، 

وتلــزم الــوزارات الشــراء مــن مصانــع حكوميــة.

2_لــم ينصــف القانــون موظفــي العقود لســنين 

ماضيــة واكـتفــى بتثبيــت مــن اجــرى عقــدا فــي 

ســنة 2011 فقــط ال غيــر! 

حيــن  المتقاعديــن  القانــون  ينصــف  3_لــم 

لمنحــة  المتقاعــد  بــه  يحصــل  حــدا   وضــع 

ومنعــت مــن البقيــة الذيــن قــد يكونــوا مــن نفس 

الدنانيــر  مــن  االف  بعــدة  اكـثــر  لكنهــم  الرتبــة 

فالرقــم 400  الرتبــة   لهــم ضمــن  المخصصــة 

. واحــدة  رتبــة  بيــن درجــات  يقــع  دينــار  الــف 

4_الســلف ممنوعــة للجميــع باســتثناء توافــق 

كردســتان؛  اقليــم  مــع  هــو  واحــد  سياســي 

انفــاق  لوحــدة  او   .. البشــمركة  لتســليح 

داخــل وزارة االســكان، وهــو  المركــز الوطنــي 

للمختبــرات لمــاذا اســتثنيا؟.   غيــر واضــح لمــاذا 

تســن الحكومــة قوانيــن وتعليمــات ثــم تســتثني 

يثيــر  بشــكل  الكيانــات  بعــض  التطبيــق  مــن 

الريبــة.  

 ـ مواد مكررة كل عام والتنفذ كل عام  

ثــم التنفــذ  اكـثــر مــن عشــر مــواد تامــر بتنفيــذ 

تنفــذ  ان  عســى  تليهــا  التــي  الســنة  فــي  وتكــرر 
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وال تنفــذ. فايــن رقابــة ديــوان الرقابــة والنزاهــة 

ارقــام  واليكــم  النــواب   راســهم مجلــس  وعلــى 

المــواد وال حظــوا تكرارهــا فــي قوانيــن الموازنــة 

لــكل عــام  حتــى ان بعضهــا يهــدد بانهــا الســنة 

االخيــرة ويعــود يذكرهــا مــرة اخــرى لمــدة اربــع 

ســنوات! والمــواد هــي:ـ 

المادة االولى فقرة رابعا   

المادة الثانية فقرة ب 

المــادة الخامســة  ) تغيــر منطوقهــا بعــض الشــئ 

وخافــا لقانــون االدارة الماليــة( 

الماليــة  وزارة  تشــتكي   ( التاســعة  المــادة 

الحســاب  تاخــر  والدليــل  الدوائــر  تاخــر  مــن 

) مــي لختا ا

المــادة الثالثــة عشــر ) فيهــا تســع فقــرات والتنفــذ 

عــام  كل  الماليــة  وتدعــي  منهــا   االفقرتيــن 

التنفيــذ( بصعوبــة 

المــادة الثانيــة والعشــرون) ســبع فقــرات يعــود 

بعضهــا لعــام 2008 ( 

المــادة الرابعــة والعشــرون ) منــذ عــام 2008 

الدفــاع  ووزارة  االخيــرة  الســنة  بانهــا  تهــدد 

التنفــذ(

المــادة الثانيــة والثاثيــن) والدراســة للبطاقــة 

التموينيــة لــم تكـتمــل!(

ـ مواد متناقضة ومتضادة 

لتخصيصــات  طلــب  اي  القانــون  يرفــض  ـ 

لوجــه هللا  يتبــرع  ثــم  ايــة جهــة  ومــن  اضافيــة 

بتخصيصــات لجهــة غيــر موجــودة اصــا الحــظ 

. المــادة 29  مــع  ثالثــا  فقــرة  الثامنــة  المــادة 

عــن  يزيــد  بمــا  الصــرف  القانــون  يمنــع  ـ 

التــي  الســلف  ويطفــئ   )8 )مــادة  المخصــص 

زادت عــن المخصــص للســنين الســابقة ) يعنــي 

تي قانــون الموازنــة القــادم ليطفــئ 
أ
ال تهتمــوا ســيا

. بــه(  ماتقومــون 

ـ يمنــع القانــون الشــركات ذات التمويــل الذاتــي 

بالتمويــل مــن الحكومــة ) مــادة31( ثــم يقــوم 

الســابقة  للســنين  قروضهــا  بتســديد  القانــون 

)مــادة 23( يعنــي مــع دفــع فوائــد القــرض !

ـ يقوم القانون بضرب قوانين ســابقة فيخصص 

المــزارات  بقيــة  دون  مــن  فقــط  واحــد  لمــزار 

لائمــة  المقدســة  للعتبــات  مخصــص  ماهــو 

االطهــار. المعصوميــن 

ـ الحسابات الختامية

وهــم  الماليــة  اللجنــة  فــي  النــواب   
أ
تفاجــا لقــد 

وهــم  الماليــة   وزارة  موظفــي  الــى  يســتمعون 

يخبرونهــم بانهــم ال يحتســبون المــدور  مــن كل 

الســنة  بايــرادات  ون 
أ
ويبــدا الموازنــة  فــي  عــام 

ويحتســبون الموازنــة  ،  وهــذا بســبب وجــود 

فائــض غيــر مشــخص  لحــد االن  موجــود فــي 

حســابات  معظــم وحــدات االنفــاق  وموجــود 

)صنــدوق  تنميــة  صنــدوق   dfi فــي  ايضــا 

طغــت  وقــد  امريــكا(.  فــي  النفــط   مبيعــات 

هــذه الفقــرة علــى نقاشــات مجلــس النــواب  الن 
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علــى  المصادقــة  ضــرورة  فــي  واضــح  الدســتور 

الحســابات الختامية كل عام  واذا كان مجلس 

النــواب الســوداني يســتغرق شــهرا فــي مناقشــته 

واســتضافة رئيس الديوان اســابيع مع كل وزير  

فــان مجلــس نــواب العراقــي لــم يشــهد ولــو يومــا 

واحــدا لرئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة  يتحــدث 

عقــد  منــذ  فالعــراق  الختاميــة  الحســابات  عــن 

مــن الزمــان او اكـثــر  لــم يجــري كشــفا لحســاباته 

الختاميــة.              

الحكومــة  طالــب  اقتصــادي  خبيــر  وكان 

مــن  المتبقيــة  الفوائــض  عــن  بالكشــف 

التخصيصــات الماليــة للــوزارات والمحافظــات 

الحســابات  تقديــم  خــال  مــن  ســنة  كل  فــي 

الختاميــة، لمعرفــة القاعــدة الماليــة للبــاد، مــا 

يســاعد علــى ســد عجــز الموازنــة وإعــداد الخطــط 

الفســاد. فــرص  مــن  الحــد  مــع  التنمويــة 

ماجــد  الدكـتــور  االقتصــادي  الخبيــر  نتقــد 
أ
وا

الصــوري فــي تصريــح لـ/البغداديــة نيــوز/ »عــدم 

تقديــم حســابات ختاميــة دقيقــة توضــح القاعدة 

فالمعلومــات  العــراق،  يمتلكهــا  التــي  الماليــة 

فــي  االحتياطــي  علــى  فقــط  تقتصــر  المتوفــرة 

البنــك المركــزي وهــو بحــدود 60 مليــار دوالر 

ن تكشــف الحكومــة عــن الفائــض 
أ
لكــن ينبغــي ا

ليــة التــي يســتخدم 
آ
مــن الســنوات الســابقة واال

و المقبلــة، 
أ
بهــا لســد العجــز فــي الســنة الحاليــة ا

فموازنــة هــذا العــام تــم تخصيصهــا بعجــز كبيــر 

بالمقارنــة مــع الموازنــات العالميــة حيــث بلــغ 

العجــز 14 مليــار دوالر مــا يعنــي 14 بالمئــة.

فــي  النفطيــة  الــواردات  ن 
أ
الصــوري«ا وبيــن 

عــام 2011 بلغــت 83 مليــار دوالر والموازنــة 

دوالر  مليــار   82 تتجــاوز  لــم  وقتهــا  العامــة 

كان  وحدهــا  النفطيــة  المــوارد  ن 
أ
ا يعنــي  مــا 

ن 
أ
ا الــى  إضافــة  دوالر،  مليــار  منهــا  الفائــض 

الموازنــة االســتثمارية لــم تفــذ بالكامــل وهنــاك 

ن 15% تــم تنفيذهــا مــا 
أ
مصــادر تتحــدث عــن ا

الموازنــة  فــي   
ً
جــدا كبيــر  فائــض  وجــود  يعنــي 

ن 50% مــن الموازنــة 
أ
االســتثمارية وإذا فرضنــا ا

عشــر  الفائــض  ســيكون  تصــرف  االســتثمارية 

مليــارات مــن الــدوالر، إضافــة لفوائــض المــواد 

والمــوارد  والضرائــب  الرســوم  عــن  الموجــودة 

فهنــاك  الحكومــة  خذها 
أ
ســتا التــي  خــرى 

أ
اال

 فــي موازنــة 2011، فلمــاذا 
ً
فائــض كبيــر جــدا

ن 
أ
ا رغــم  بعجــز   2012 موازنــة  تنفيــذ  يتــم 

.2011 مــن  هــي  فاضــت  التــي  مــوال 
أ
اال

 2003 مــن  المــدة  ن 
أ
ا إلــى  الصــوري   شــار 

أ
وا

ولغايــة االن شــهدت صــرف 600 مليــار دوالر 

بيــن  للمقارنــة  مجــال  و 
أ
ا عاقــة  ي 

أ
ا توجــد  وال 

المبالــغ المصروفــة والنتائــج التــي تــم التوصــل 

مــوال 
أ
اال مــن  كبيــرا  »جــزءا  ن 

أ
ا  

ً
معتبــرا إليهــا، 

يذهــب للفســاد المالــي واإلداري، بينمــا الجــزء 

توجــد  ن 
آ
اال ولغايــة  بــه  التصــرف  يســاء  خــر 

آ
اال

مــوال لــم تحــص فــي الميزانيــات الختاميــة ولــم 
أ
ا

انــه  يــدور  الحديــث  ن 
آ
واال عنهــا  الكشــف  يتــم 

هنــاك ســبعة مليــارات دوالر لــم تخصص ضمن 
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نفقــت مــن قبــل الحكومــة.
أ
الموازنــة لكنهــا ا

ـ قبل التصديق

 كانــت الموازنــة قبــل التصديــق عليهــا تؤشــر 

واالختافــات  النزاعــات  اثــار  تــام  وبوضــوح 

السياســية. فمثــا مشــكلة  تركيــز الصاحيــات 

للمحافظــات  الصاحيــات  وتقليــل  بالمركــز 

تمثلــت بعــدة فقــرات مــن الموازنــة اهمهــا عــدم 

 فــي تنفيــذ مشــروع فــي 
أ
محاســبة الوزيــر المتلــكا

المحافظــة ويــكال امــر البــت فيــه الــى مجلــس 

النــواب  مجلــس  محــاوالت  !!!وكانــت  الــوزراء 

الســابق فــي هــذه الفقــرات باتجــاه تعزيــز قــدرة 

المحافظــة واضحــة فــي فقــرات موازنــة الســنين 

الســابقة. ومــا اعطــي للمحافظــات حــق فــي اخــذ 

اي مشــروع مــن الــوزارة لــم تشــرع بــه بعــد مضــي 

وزيــر  ان  بســبب  كام  مجــرد  هــو  اشــهر  ســتة 

الماليــة صــرح مــن منصــة البرلمــان ان الــوزارات 

وهــذا  جديــدة   مشــاريع  نعطهــا  لــم  باجمعهــا 

يعنــي ان التاخــر فــي تصديــق الموازنــة ســوف 

اليمنــع الوزيــر مــن ممارســة اعمالــه اما المحافظ 

والنتيجــة  اكـثــر مشــاريعه جديــدة  اليقــدر الن 

المحافظــات  الــى  ماخصــص  نحســب  عندمــا 

كبيــر جــدا نســبة الــى المــدة المخصصــة النجــازه 

بعكــس الــوزاة  فــا نســتغرب حينئــذ مــن ضعف 

نســبة االنجــاز المالــي فالســبب واضــح هــو اليــة 

تخصيــص مجلــس الــوزراء لامــوال!

ونــرى ايضــا اختفــاء النقاشــات تمامــا عــن نســبة 

كردســتان  القليــم  المخصصــة  بالمئــة  ال17 

للمحافظــات  مثلهــا  مخصــص  وغيــر  سياســيا 

قــد  وكانــت   ، الســكان  نســبة  حســب  علــى 

بــان  بالموازنــة  فقــرة  ثبتــت  ان  بعــد  توقفــت 

الســكاني  االحصــاء  بعــد  ســتجري  مراجعــة 

وتســوية الحســابات بحيــث تحصــل كردســتان 

اذا  وتســتقطع  الســكان  علــى حصتهــا حســب 

لكــن   2009 ســنة  منــذ  وذلــك  اكـثــر  كانــت 

الماحــظ ان ان هــذه المــادة تغيــرت واصبحت 

نفــس  مــن  لتجعلــه  االحتســاب  ســنة  تغيــر 

التــي ســتجرى فيــه االحصــاء الســكاني  الســنة 

العــرب  رغبــة  عــدم  ذلــك  فــي  الســبب  وربمــا 

الســنة مــن اجــراء االحصــاء الســكاني االن  هــو 

الســبب فــي ســكوتهم علــى نســبة ال17 وعــدم 

النقاشــات  بــل ان اختفــاء   . عــام   اثاراتهــا كل 

حــول دســتورية االتفــاق المزمــع عقــده كل عــام 

حــول تســليح البيشــمركة والــذي اليحصــل كل 

ومــا   ( والتطبــق  عــام  كل  كـفقــرة  وينــزل  عــام 

اكـثــر الفقــرات التــي تنــزل فــي قانــون الموازنــة 

كل عــام والتنفــذ ( تغيــرت هــذا العــام لتصبــح 

اتفــاق بيــن مجلســي الــوزراء العطــاء ســلف  !. 

والغريــب فيهــا ان قانــون الموازنــة لهــذه الســنة 

منــع بشــكل قــوي اي ســلف خــارج التخصيــص 

ووافــق  علــى هــذه الســلف ) تناقــض فــي نفــس 

القانــون(.   تــرى لمــاذا هــل هــذا كان بســبب 

اتفاقــات اربيــل؟  )حيــث ربمــا ببــركات اتفــاق 

ادرى،  االتفــاق  اربيــل وهللا ســبحانه  وكاتبــو 
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وافــق الكــرد علــى الكـثيــر مــن فقــرات النفقــات 

االتحاديــة لتكــون مــن ضمن النفقات الســيادية 

التــي تســتقطع قبــل احتســاب حصتهــم  وقــد 

كانــت فــي الســابق خــط احمــر(.

 

نــرى ايضــا التســوية السياســية الواضحــة :- علــى 

فقانــون  الماضــي،  مــن جديــد ونســيان  البــدء 

الصــرف  وتســوية حســابات   جهــة  مــن  العفــو 

كلهــا  واعفاؤهــا   التخصيــص   خــارج  للســلف 

مؤشــرات واضحــة علــى اتفــاق سياســي لــم يــراع 

و حــق.
أ
فيــه اطاقــا قانــون او عــرف ا

وفــي الختــام  كان البعــض عندمــا تســاله عــن 

اذنــه يدليــك علــى االذن اليســرى بيــده اليمنــى 

وقبــل ان نضحــك نجــد ان قانــون الموازنــة قــد 

العامــة   الشــركات  لدعــم  الســؤال  علــى  اجــاب 

؟ بالنفــي  و احالهــم الــى القــرض مــن البنــوك 

الحالــي   الموازنــة  قانــون  مــن   30 مــادة  فــي 

ثــم خصــص زيــادة هــي االعلــى حســب تقريــر 

اللجنــة الماليــة179 بالمئــة زيــادة عــن العــام 

الماضــي كــي يســدد تللــك القــروض ! 

وســر هــذا اللــف والــدوران  ربمــا تجــده فــي اروقــة 

البنــك الدولــي وربماسيكشــف تقريــره وتقريــر 

احمــد  النائــب  يرئســها   التــي  الحقائــق  لجنــة 

الجلبي،  والذي حاولت المستحيل للحصول 

ن فيــه كشــف اخطــر ممــا 
أ
عليــه، والــذي قيــل ا

ذكــر هنــا حــول ســحب مــن الصنــدوق  امــوال 

 Dfi )بيــع النفــط فــي )صنــدوق تنميــة العــراق

خــارج تخصيصــات الموازنــة!! 
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قراءة في كتب 
وصلت مكتبة المجلة

إعداد/ جمال ناصر الزيداوي
محاِم وباحث قانوني
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1ـ تاريخ النجف السياسي 1921 ـ 1941 

ـ دراسة  تاريخية  وثائـقية

ليــف الدكـتــور عبــد الســتار شــنين 
أ
كـتــاب مــن تا

الجنابــي بلــغ )320( صفحــة وهــو مــن اصــدار 

مكـتبــة الذاكــرة بغــداد . 

ريــخ النجــف السياســي فــي 
أ
يتنــاول الكـتــاب تا

 مــع 
أ
الفتــرة بيــن 1921 ـ 1941 ( والتــي تبــدا

الملــك  وتتويــج  العراقيــة  المملكــة  تكويــن 

فيصــل بــن الحســين ملــكا علــى العــراق وتنتهــي 

 . عــام 1941  انتفاضــة  بفشــل 

عالــج  فصــول  اربعــة  الــى  الدراســة  قســمت 

التــي  السياســية  التطــورات  االول  الفصــل 

القــرن  بدايــات  بيــن  مــا  النجــف  بهــا  مــرت 

يتضمــن  وهــو   )  1920( وثــورة  العشــرين 

دراســة البدايــات االولــى للوعــي السياســي فــي 

النجــف مــن االحتاليــن العثمانــي والبريطانــي 

واالنتفاضــة   )  1914( ســنة  الجهــاد  وحركــة 

ثــم   )1915( ســنة  التركيــة  الســلطة  علــى 

تحــت  العــراق  وضــع  مــن  النجــف  موقــف 

 
أ
نشــا الــذي  والتعــارض  البريطانــي  االنتــداب 

النجــف  وابنــاء  المحتليــن  البريطانييــن  بيــن 

ذلــك  واالســتقال  الحريــة  الــى  المتطلعيــن 

التعــارض الــذي ادى الــى االصطــدام المســلح 

النجــف  مطالبــه  ثــم   )1918( حركــة  فــي 

بحكومــة عربيــة دســتورية مســتقلة للعــراق ثــم 

علــى  بريطانيــا  اجبــرت  التــي   )1920  ( ثــورة 
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 . العــراق  فــي  سياســتها  تغييــر 
امــا الفصــل الثانــي فقــد تنــاول الباحــث فيه دور 

النجــف فــي تكويــن الدولــة العراقيــة الحديثــة 

ســيس 
أ
مــن خــال دراســة جهــود النجــف فــي تا

الحكــم الوطنــي وترشــيح فيصــل بــن الحســين 

وتتويجــه اول ملــك للدولــة العراقيــة الجديــدة 

فــي  النجــف  ودور  الوهابييــن  اعتــداءات  ثــم 

التصــدي لهــا مــن خــال دعوتها الــى عقد مؤتمر 

ومبادرتهــا  الفــرض  لهــذا  يكــرس  عراقــي  وطنــي 

منــه  الخــروج  فــي  لــه وجهودهــا  التحضيــر  فــي 

الحركــة  وطموحــات  تتفــق  التــي  بالقــرارات 

معاهــدة  مــن  النجــف  موقــف  ثــم  الوطنيــة 

 ، البريطانــي  االنتــداب  واســتمرار   )1922(

وجهدهــا الوطنــي فــي التصــدي لهمــا ورفضهمــا 

ومعارضــة  النجــف  دور  واخيــرا  الســبل  بــكل 

اعتبــار  علــى  سيســي 
أ
التا المجلــس  انتخابــات 

المعاهــدة  علــى  وقعــت  التــي  الحكومــة  ان 

وانمــا  نزيهــة  انتخابــات  تجــري  ان  اليمكــن 

تي بالمجلــس الــذي ســيوقع علــى المعاهــدة 
أ
ســتا

خلفهــا  مــن  العراقيــة  الحكومــة  ومقاومــة 

الســلطات البريطانيــة للقيــادة الدينيــة واثرهــا 

مــن ضعــف دور النجــف السياســي فــي الفتــرة 

الحــركات  اهــم  احــد  غيــاب  بســبب  الاحقــة 

 . فيهــا  السياســي  للحقــل  االساســية 

مواقــف  الثانــي  الفصــل  فــي  المؤلــف  وتنــاول 

نيابيــة ومــا رافــق  انتخابــات  مــن اول  النجــف 

ذلــك مــن عمليــات التزويــر  والتدخــل الحكومي 

الفاضــح . 

الموصــل  مشــكلة  مــن  النجــف  موقــف  ثــم 

المدينــة  بضــم  تركيــة  لادعــاءات  ورفضهــا 

لهــا كمــا تــم بحــث موقــف النجــف مــن بعــض 

الكبــرى  الســورية  كالثــورة  العربيــة  القضايــا 

العربيــة  المحمــرة  المــارة  االيرانــي  واالحتــال 

العربــي  التحــرر  قضايــا  مســاندة  فــي  ودورهــا 

وفلســطين  العربــي  المغــرب  فــي  القومــي 

فــي  ودورهــا   )1930( لمعاهــدة  ومعارضتهــا 

الوطنيــة  واالنشــطة  البلديــات  رســوم  اضــراب 

االخــرى مــن خــال االحــزاب المعارضــة كـفــرع 

الحــزب الوطنــي فــي حكومــة واالخــاء الوطنــي 

باالضافــة الــى بعــض الجمعيــات والنــوادي التــي 

والثقافيــة  االجتماعيــة  االنشــطة  مــن  اتخــذت 

السياســية  ممارســاتها  لتغطيــة  لهــا  ســتارا 

 . مثــا  االصــاح  كنــادي  للحكومــة  المعارضــة 

امــا الفصــل الرابــع واالخيــر فقــد بحــث المؤلــف 

فيــه دور النجــف فــي احــداث الفــرات االوســط 

وزارة  مــن  موقفهــا  خــال  مــن  ســنة )1935( 

وعلــي   ) والثانيــة  االول   ( المدفعــي  جميــل 

جــودت االيوبــي ووزارة المدفعــي الثالثــة ووزارة 

الهاشــمي الثانيــة ثــم موقــف النجــف مــن بعــض 

االولــى  الرميثــة  كحركــة  العشــائرية  الحــركات 

وحركــة ســوق الشــيوخ واخيــرا تنــاول المؤلــف 

العــراق  انتفاضــة  اســناد  فــي  النجــف  موقــف 

وانشــطة  مســتوى  علــى  ســواء   )1940( ســنة 

 . كافــة  الوطنيــة والجماهيــر  الحركــة 
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امــا الخاتمــة فقــد تضمنــت اهــم االســتنتاجات 

التــي توصــل اليهــا المؤلــف مــن خــال دراســته 

التــي  الفتــرة  السياســي خــال  النجــف  ريــخ 
أ
لتا

يتناولهــا الكـتــاب . 

2ـ االســالم السياســي بيــن اليميــن المتطــرف 

وبــاراك اوبامــا 

ليــف الســيد عبــد الجبــار الموســوي 
أ
كـتــاب مــن تا

مــن  صفحــة   43 فــي  الكـتــاب  يقــع  الصافــي 

اصــدار المركــز العراقــي للدراســات الســتراتيجية 

بغــداد 2009.  طبعــة 

المؤلــف  يــورد   مــا  حســب  الكـتــاب  يعالــج 

الشــائكة  الموضوعــات  مــن  موضوعــة 

فيــه  نعيــش  الــذي  عصرنــا  فــي  والحساســة 

شــائكة النهــا محاولــة  تحديــد خطــوط التمــاس 

 ، الدينيــة  الحركــة  داخــل  االنفصــال  واماكــن 

الدينــي  الوجــه  مامــح  لوضــع  محاولــة  وهــي 

االصولــي فــي الحركــة وتحديــد القنــاع المطابــق 

السياســي  الوجــه  تســميه  والــذي  لوجــه  لهــذا 

 . الدينيــة  الحركــة  لــذات 

عــن  السياســي  الجانــب  تحديــد  الن  ومثيــرة 

الجانــب الدينــي االصولــي قــد يــؤدي الــى قــراءة 

تنظيريــة جديــدة لمــا يســمى حــركات النهضــة 

االســامية ، او االســام االصولــي ، او حــركات 

االســام السياســي بحيــث التعــدو هــذه القــراءة 

عــن احــد احتماليــن : ـ 

االول ، فصــل القدســي الثابــت فــي الديــن عــن 

بالموضوعــات  الفقــه  اصــول  اهــل  يســميه  مــا 

فــي  تنــدرج  التــي  المســتجدة  الوقائــع  وهــي 

فهــم   وهــو  الدينيــة  للنصــوص  البشــري  الفهــم 
ويــل الصــول الشــريعة االســامية وجــذور 

أ
التا

والسياســي  االجتماعــي  الجانــب  ايديولوجيــا 

لاســام . وهــذا الفصــل ان حــدث فســيكون 

لكــي  قابلــة  غيــر  لديانــه  االســام  لصالــح 

نســتعمل كســاح لطبقــة او لنخبــة او عائلــة او 

حــزب او حركــة او حتــى طائـفــة . 

الثانــي ، اعــادة الحركــة االســامية التــي جذورهــا 

الطبيعيــة وايديولوجيتهــا االوليــة كونهــا حركــة 

فرعيــة  ، اجماليــة ، سياســية بالمفهــوم العــام 

خــذ منابعهــا مــن االســام االصيــل 
أ
للسياســة تا

تتداخــل  ان  دون  الســلطة  بمــوازة  وتتحــرك 

معهــا . فهــي حاضــرة فــي المجتمــع متجــذرة فــي 

بــى ان تتدخــل 
أ
شــرايين الحيــاة اليوميــة لكنهــا تا

لياتهــا 
آ
ن لهــا ا

أ
ن التنفيــذي للســلطة ال

أ
فــي الشــا

الخاصــة بهــا . 

وبذلــك تكــون الحركــة االســامية االصوليــة هــي 

االســامية  والحضــارة  االســام  اعطــت  التــي 

ريــخ 
أ
حيويــة البقــاء واالســتمرار علــى طــول التا

بركــوب  والســاطين  الحــكام  غيرهــا  حتــى 

موجتهــا وتدجيتهــا وترويضهــا قوميــا وطائـفيــا . 

يذكــر  كمــا  الموضــوع  هــذا  اثــارة  مــن  والغايــة 

للحركــة  وتقييــم  قــراءة  اعــادة  هــو  الكاتــب 

االســامية التــي ناضلــت مــا ال يقــل عــن نصــف 

ي اهــم قــوة عظمــى 
أ
قــرن ومحاوليــة اســتقراء را

الحديــث  العصــر  فــي  االســام  مــع  تعاملــت 
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اعــادت  التــي  امريــكا  وهــي  ايجابيــا  او  ســلبا   .

ليــات تعاملهــا مــع االســام ) فــي زمــن 
آ
ترتيــب ا

الســلم ( اشــد مــن اثــار زمــن الحــرب والمواجهــة 

والحركــة  عمومــا  االســام  مــع  المفتوحــة 

 . الخصــوص  وجــه  علــى  االســامية 

تحــدث  فصــول  خمســة  الــى  الكـتــاب  وقســم 

الرؤيــة  مــن  االول  الفصــل  فــي  الكاتــب 

علــى  بنــاء  السياســي  لاســام  االمريكيــة 

فــي  واالساســية  المهمــة  الديــن  مكانــه  خلفيــة 

اكـتشــفت  امريــكا  وان  االمريكــي  المجتمــع 

ضمــن  االســام  اهميــة  الخمســينيات  منــذ 

 . الكونيــة  اســتراتيجيتها 

اهــم  الكاتــب  فيثبــت  الثانــي  الفصــل  فــي  امــا 

المفاهيــم  خلــط  فــي  الغــرب  ارتكبــه   
أ
خطــا

دفــع  ممــا  السياســي  لاســام  التعريفيــة 

صــف  الــى  توجهاتهــم  بمختلــف  االســاميين 

االســام السياســي المنــاوئ للغــرب امــا الفصــل 

موضــوع  عــن  فيتحــدث  الكـتــاب  عــن  الثالــث 

حســاس اليــود احــد مــن ) االســام السياســي( 

وهــو  وموضوعيــة  بصراحــة  عنــه  يتحــدث  ان 

وكيــف  السياســي  باالســام  امريــكا  عاقــة 

فصلــت امريــكا ثــوب االعتــدال االســامي كمــا 

. يكــون  ان  يجــب  كمــا  ال  يكــون  ان  تريــده 

ان  الكاتــب  حــاول  الرابــع  الفصــل  وفــي 

يتلمــس تجــارب االســاميين فــي الســلطة مــع 

االتجــاه  المتعــددة  التجــارب  باالعتبــار  االخــذ 

حيــث  تركيــا  وفــي  العنــف  حيــث  الجزائــر  فــي 

المــر)....( للوصــول الــى االهــداف والراغماتيــة 

فــي التعامــل مــع الواقــع ووضــع اهــداف محــددة 

مــا  وهــذا   ، اليهــا  الوصــول  باالمــكان  كان 

انجــح تجربــة االســاميين فــي تركيــا بالرغــم مــن 

االنتبــاه  عــدم  واهمهــا  عليهــا  العديــدة  خــذ 
أ
الما

الــى الجانــب االممــي  االســامي وعــدم االهتمــام 

فــي احــداث تغييــر جــذري علــى صعيد السياســة 

االخــرى  القوميــات  ضــد  الشــوفينية  القوميــة 

والديانــات  االخــرى  االســامية  والمذاهــب 

االخــرى . 

العراقيــة  للتجربــة  تقيميــه  معــرض  وفــي 

فــي  الدخــول  عــدم  تعمــد  نــه 
أ
با المؤلــف  يذكــر 

التفاصيــل  وذلــك للحساســية المفرطــة وعــدم 

الحالــي  الوقــت  فــي  الهادئــة  االرضيــة  وجــود 

العراقييــن  االســاميين  تجربــة  ونقــد  لدراســة 

. الســلطة  فــي 

المؤلــف  فيــه  فتحــدث  الخامــس  الفصــل  امــا 

عــن االســام السياســي الــذي انفــردت بــه حركــة 

القاعــدة ســواء الحركــة االم ام حركــة القاعــدة فــي 

العــراق . 

3ـ عبد الرزاق السنهوري ...

 ابو القانون وابن الشــريعة دراســة في مشــروعة 

الفكري ورؤيته االسامية 

مــن  وهــو  عبــده  محمــود  ليــف 
أ
تا مــن  كـتــاب 

الفكــر  لتنميــة  الحضــارة  مركــز  اصــدارات 

واالصــاح  الفكــر  اعــام  سلســلة   ( االســامي 

فــي العالــم االســامي ( يقــع الكـتــاب فــي 324 
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 .  2011 عــام  بيــروت  فــي  طبــع  صفحــة 

ويرتبــط اســم عبــد الــرزاق الســنهوري فــي الثقافة 

العربيــة المعاصــرة بالقانــون المدنــي كونــه احــد 

تمكــن  الواســع  القانونــي  الفــرع  ذلــك  اعــام 

فيــه وبلــغ فيــه المنزلــة التــي جعلتــه ابــا شــرعيا 

للتقنينــات المدنيــة الحاليــة  فــي مصــر العــراق 

وســوريا وليبيــا والكويــت علــى االقــل . 

حققهــا  التــي  القانونيــة  الشــهرة  ان  ويبــدو 

خــارج  ومحاضراتــه  كـتاباتــه  وقلــة  الســنهوري 

اكـثــر  جعلــت  المتخصــص  القانونــي  الســياق 

المفكــر  للســنهوري  الينتبهــون  المثقفيــن 

الــذي  االســامية  النهضويــة  الرؤيــة  صاحــب 

القانــون  فــي  الدكـتــوراه  شــهادة  علــى  حصــل 

مــن جامعــة عيــون الفرنســية برســالة علميــة ، 

ذهلــت اســاتذته . ورغــم ذلــك اصــر ان يــب فــي 

فرنســا عامــا خامســا ليعــد رســالة دكـتــوراه اخــرى 

مبهــرة عــن الخافــة االســامية وســبل اعادتهــا 

ســقوط  علــى  مــر  قــد  يكــن  ولــم  وتطويرهــا 

شــهورا. اال  العثمانيــة  الخافــة 

ويبحث هذا الكـتاب في االثر الفكري والثقافي 

الــذي تركــه الســنهوري فــي كـتاباتــه ومحاضراتــه 

والــذي اليــزال حيــا وصالحــا لانتفــاع بــه حيــث 

علميــة  الضــوء  تســليط  الــى  المؤلــف  ســعى 

بشــكل  الفكــري  العطــاء  ذلــك  تقديــم  محــاوال 

ميســر للقــراء . 

وقســم المؤلــف كـتابــه الــى ســتة فصــول قــدم في 
الفصــل االول موجــزا وافيــا لســيرة الســنهوري 

التــي  والمراحــل  المحطــات  اهــم  تضمنــت 

تعريــف  ليكــون  المديــدة  حياتــه  فــي  بهــا  مــر 

والمنطلــق  الخفيــة   ، االنســان  بالســنهوري 

للتعريــف بالســنهوري العالــم والمفكــر صاحــب 

الرؤيــة االســامية واعتمــد المؤلــف فيهــا بشــكل 

دونهــا  التــي  الســنهوري  مذكــرات  علــى  رئيســي 

ـ 1969 .  بيــن ســنتي  1916 

عــن  المؤلــف  تحــدث  الثانــي  الفصــل  فــي  امــا 

تكويــن  فــي  ســاهمت  التــي  الرئيســية  الروافــد 

الفكــري  االنســان  المســتوى  علــى  الســنهوري 

مدينــة  فــي  ته 
أ
ونشــا اســرته  مــن  ابتــداءا 

االســكندرية مرحلــة تعليمــه وعملــه فــي الســلك 

القضائــي والخبــرات والتجــارب التــي اكـتســبها 

في مراحل  حياته المختلفة واسفاره المتعددة 

الفصــل  هــذا  فــي  المؤلــف  تحــدث  وايضــا 

والفقهيــة  السياســية  الســنهوري  ثقافــات  عــن 

واالدبيــة والفنيــة حيــث ان الســنهوري قــد اهتــم 

امتــد  بــل  عليــه  يقتصــر  ولــم  العربــي  بــاالدب 

اهتمامــه الــى االدب الفرنســي واالنكليــزي الــى 

جانــب كـتابــة للشــعر وايضــا كانــت لــه محاولــة 

قصصيــة فــي كـتابــه قصــة مســتوحاة مــن القصــة 

الــذي  والســامري  موســى  النبــي  عــن  نيــة 
آ
القرا

صنــع العجــل الــذي عبــده بنــو اســرائيل ولكــن 

ن هــذه القصــة قــد فقــدت كمــا تقــول 
أ
ســف فــا

أ
لا

 . الســنهوري  ناديــة  ابنتــه 

ركائــز  الثالــث  الفصــل  فــي  المؤلــف  وتنــاول 

المشــروع الفكــري للســنهوري حيــن انــه بحكــم 
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مــن  االكبــر  الجانــب  تركــز  ومهنتــه  تخصصــه 

كـتاباتــه فــي المجــال القانونــي وتجــد ذلــك فــي 

ســها 
أ
را وعلــى  الموســوعية  القانونيــة  مؤلفاتــه 

)الوســيط فــي القانــون المدنــي ( الــذي اصــدره 

فــي عشــرة اجــزاء علــى مــدار اكـثــر مــن خمســة 

عشــر عامــا . امــا فــي الجانــب الفكــري والفقهــي 

الكـتابــة  مــن  وبــت  الســنهوري  يكــن  فلــم 

فقــه   (( كـتابــه  تعتبــر  ان  ويمكــن  ليــف 
أ
والتا

الخافــة وتصورهــا الــى عصبــة امــم شــرفية (( 

هــو االهــم فــي مســيرته الفكريــة .وبجانــب عــدد 

الفقهيــة  والمحاضــرات  الدراســات  مــن  قليــل 

فــي دوريــات ومجــات  اغلبهــا  نشــر  والفكريــة 

وحتــى  العشــرينيات  اواخــر  فــي  مختلفــة 

منتصــف الخمســينيات وعلــى الرغــم مــن هــذا 

العــدد القليــل مــن الكـتابــات يذكــر المؤلــف ان 

المحوريــة  والنقــاط  الفكــري  المشــروع  ركائــز 

ورؤاه  اذكاره  مجمــل  حولهــا  تــدور  التــي 

امتــد  الــذي  الفكــري   عطــاءه  فيهــا  ويتخلــص 

عبــر ســنوات حياتــه هــي قضايــا ) الوحــدة ( ، 

)تجديــد الشــريعة االســامية ، و ) النهضــة ( .

للتحــدث  المؤلــف  خصصــه  الرابــع  الفصــل 

عــن رؤيــة الســنهوري عــن الخافــة االســامية 

االســامي  النظــام  هــذا  تجديــد  فــي  ورؤيتــه 

الراشــدة  الصحيحــة  الخافــة  واعــادة  المتفــرد 

 . المســلحين  لحيــاة 

عــن  الخامــس  الفصــل  فــي  المؤلــف  وتحــدث 

مــن  نوعــا  اضافــة  فــي  الســنهوري  محاولــة 

القضايــا  مــن  لمجموعــة  والتطويــر  المقاربــة 

االصوليــة  والمفاهيــم  الشــرعية  الفقهيــة 

المرتبطــة بالتطــورات السياســية واالقتصاديــة 

مــع  التفاعــل  علــى  قــادرة  لتصبــح  الحديثــة 

اختــار  وقــد  الحاليــة  الحضاريــة  المعطيــات 

وكيــف  القضايــا  تلــك  مــن  خمســا  المؤلــف 

تعامــل الســنهوري معهــا وهــي ) القانــون الدولــي 

االســامي ، مفهــوم االجمــاع الفقهــي، خضــوع 

غيــر المســلمين الحــكام الشــريعة فــي االحــوال 

 ، القــروض  علــى  الفوائــد  اجــازة   ، الشــخصية 

الغــرر(.  عقــود 

واخيــرا تحــدث المؤلــف فــي الفصــل الســادس 

وســماته  الســنهوري  مشــروع  خصائــص  عــن 
للســنهوري  االســامية  الرؤيــة  ان  يذكــر  حيــث 

االصالــة  هــي  ســمات  باربــع  اتســمت  قــد 

التــى  اضافــة  واالعتــدال  والواقعيــة  والمقارنــة 

اشــارت المؤلــف لبعــض االخطــاء والســلبيات 

 . المشــروع  هــذا  شــابت  التــي 

الفكريــة  لاثــار  بقائــه  كـتابــه  المؤلــف  وختــم 

المكـتبــة  فــي  الســنهوري  الــرزاق  عبــد  خلقهــا 

. العربيــة 
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