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دعوة الى .. حوار النفس 

 المجتمــع االنســاني ملــيء بالمشــاكل وهــي ظاهــرة طبيعيــة ال يــكاد يخلــو منهــا أي تجمــع انســاني 
علــى مســتوى االســرة او القبيلــة او العشــيرة او الوطــن او المجتمعــات االنســانية، الحيــاة بطبيعتهــا 
هــي عبــارة عــن سلســلة مشــاكل وحلــول.. ولكــن تبقــى النقطــة االخطــر فــي مســار العالقــات 
االنســانية هــي ان يقــع ضمــن طــرف واحــد فــي الحيــاة اال وهــو طــرف المشــاكل بــدون الحلــول، ألنــه 
ســيقودنا الــى مســارات عقيمــة ونتائــج وخيمــة، غالبــاً مــا تتطــور الــى حــاالت مــن الصــراع العنيــف 
واالحبــاط والمشــاعر الســلبية والســلوك العدوانــي، الــذي يبــدأ يدمــر الــذات واآلخــر، وعليــه فــان الوجود 
االنســاني ال يســتقيم مــا لــم يكــن التبــادل المشــترك واالعتــراف باآلخــر الــذي يمثــل امتــداداً لألنــا او 
الــذات مقابــل اآلخــر والنحــن، وهــذا يســتلزم ان تكــون هنــاك لغــة حــوار، والحــوار هــو قمــة الســلوك 
االنســاني الراقــي الــذي يجمــع بيــن الفكــر واالبــداع وبنــاء حضــارة انســانية بعيــدة عــن نزعــات االنانية 
واالضــرار باالطــراف الموجــودة فــي عمليــة الحــوار، الن القواســم المشــتركة اكبــر مــن نقــاط الخــالف 
ــى القواعــد واالصــول مــن  ــاج العــودة ال ــال وهــذا يحت التــي تســتلزم كل مظاهــر المواجهــة واالقتت
ــوم  ــس لمفه ــي تؤس ــة الت ــات الصادق ــالم والني ــة والس ــاعر المحب ــة بمش ــة المحاط ــرة العقالني النظ
الســالم االنســاني الــذي دعــت لــه كل األديــان والقيــم والــذي يمثــل أصــل الفطــرة االنســانية الســوية، 
أي حــوار ناجــح ينبغــي ان يبــدأ مــن الــذات فعلينــا ان نتعلــم كيــف نفكــر بطريقــة ســليمة بعيــداً 
عــن االفــكار الجامــدة والضيقــة والســلبية والمســبقة فــي التعامــل مــع مفــردات الحيــاة المختلفــة، 
ــذات لنفهــم ونتعامــل مــع  فقاعــدة الفكــر التفكيــر الســليم، وقاعــدة النجــاح القــدرة علــى حــوار ال

كلمــــــة التحريــــــر
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كلمــــــة التحريــــــر

رئيــــــــس التحريــــــر

االخــر وقاعــدة االســتمرار قبــول الــذات وقبــول اآلخــر، فكثيــر مــن المشــاكل تحــدث وتتطــور نتيجــة 
عــدم وقوفنــا امــام المشــكالت متســائلين عــن خلفياتهــا واليــة مواجهتهــا والخــروج مــن تقاطعتهــا 
ــاج ان  ــر مــن المهــارات التــي نحت ــا الكثي ــا تنقصن ــة، ألنن ــر التقليدي ــة وغي وفــق االســاليب التقليدي
نتعلمهــا ونتــدرب عليهــا علــى مســتوى مــن اإلمكانيــات المتاحــة لمواجهــة المشــكالت وافرازاتهــا 
ــدم  ــا او ع ــاكل او كبته ــود المش ــكار وج ــى ان ــل ال ــد نمي ــة، فق ــج الحق ــن نتائ ــا م ــع عنه ــا متوق وم
الحديــث فيهــا ممــا يجعلنــا نقــع فــي مــا هــو اخطــر واســوء، وتتفاقــم الكثيــر مــن الظواهــر الســلبية 
فــي حياتنــا البتعادنــا عــن مبــدأ المواجهــة والنقــد والتحليــل، ألننــا نعيــش حالــة الخــوف والقمــع 
وعــدم القــدرة علــى المواجهــة. فنخــاف انفســنا واآلخــر ممــا يجعلنــا نعيــش فــي وهــم كبيــر نكــون 
غيــر قادريــن علــى تجــاوز المظاهــر الســلبية فــي التعامــل، وهــذا مــا نشــاهده داخــل األســرة او منظمة 
العمــل وفــي أي موقــع يمثــل حالــة األشــتراك، ولتجــاوز كل ذلــك علينــا أن نعيــد صياغتنــا التربويــة 
ــى ممارســة الحــوار الناجــح مــع  ــاء منطلقــات شــخصية جديــدة قــادرة عل ــة واألســرية لبن واالجتماعي
الــذات وتحــت عنــوان حــوار النفــس لكــي نبنــي قاعــدة حــوار ناجــح مــع اآلخــر والتغلــب علــى الكثيــر 
ــي  ــاوزه ف ــن تج ــم ال يمك ــم عقي ــاء متراك ــت بن ــي اصبح ــة الت ــالت الحياتي ــكالت والمعض ــن المش م

مختلــف مظاهــر الحيــاة.
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تكــرر كثيــراً ذكــر هــذا المصطلــح )النــاس( فــي القــرآن الكريــم، وعلــى وضــوح مدلــول هــذا المصطلــح 
وتداولــه اختلــف بعــض المفســرين فــي تأويلــه وتحديــد معنــاه، واســتفاد المفســرون مــن ســياق ذكــر 
هــذا اللفــظ بصيغــة الســلب وحتــى بــدا ان المتبــادر مــن معنــاه هــم المشــركون، وهــم المخاطبــون 
ــة  ــه المجتمــع العــام فــي المدين ــوا فــي مكــة، وقــد يقصــد ب ــى عندمــا كان ــرة الرســالة االول فــي فت

المنــورة عندمــا تكــون هنــاك قرينــة تصرفــه بهــذا االتجــاه.
ان وجــود ســورة كاملــة باســم “النــاس” يتكــرر ذكــر النــاس فيهــا خمــس مــرات وذكــر الحقيقــة االلهيــة 
ــاس،  ــل، رب الن ــددة مث ــبحانه المتع ــه س ــة بصفات ــاس مقترن ــة الن ــر حقيق ــرار ذك ــرات، تك ــالث م ث

ملــك النــاس، الــه النــاس، تجعلنــا نقــف طويــالً امــام هــذا المصطلــح 
واســتخدامه القرآنــي ومداليلــه وخصوصياتــه. ومــا يكشــف االســتخدام 

القرآنــي لمصطلــح النــاس مــن مفاهيــم وعبــر ودروس.

مصطلح الناس لغوياً:
 يقــول الراغــب: تحــت كلمــة “ِنــوس” : النــاُس قيــَل اُصلــُه أنــاٌس 
فحــذف فــاؤُه لمــا ادخــل عليــه االلــف والــالم وقيــل ُقِلــب ِمــن َنِســَي 
ــوُس إذا  ــاَس يُن ــن ن ــُه ِم ــل َأُصل ــالن، وقي ــى إفع ــيان عل ــه إنس واُصل

ــوي[. ــه اللغ ــي اصل ــذا ف ــرَب ]ه اضَط
ــالء  ــه الفض ــراُد ب ــَر وُي ــد ُيذك ــاُس ق ــب، والن ــول الراغ ــاً فيق ــا قرآني ام
دون غيرهــم فــي تناولــه اســم النــاس تجــوزاً وذلــك إذا اعتبــر معنــى 

االنســانية، وهــو وجــود الفضــل والذكــر وســائر االخــالق 
الحميــدة والمعانــي المختصــة بــه، فــإن ُكل شــيء ُعــدم 
ــد”  ــَمُه “كالي ــتحق اس ــكاُد يس ــه ال ي ــص ب ــه المخت فِعُل
فإنهــا إذا َعِدِمــت فعلهــا الخــاص بهــا فإطــالق اليــِد 
عليهــا كإطالقهــا علــى يــد الســرير ورجلــِه، فقولــه 
ــا َآَمــَن النَّــاُس )13({”البقــرة”، أي كمــا يفعــل  ــوا َكَم }َآِمُن
مــن وجــد فيــه معنــى االنســانية ولــم يقصــد باالنســان 
َعينــاً واحــداً بــل قصد المعنــى وكذا قولــه }َأْم َيْحُســُدوَن 
النَّاَس)54({”النســاء” أي مــن ُوِجــَد فيــه معنــى االنســانية 
أي إنســان كان، وربمــا ُقِصــَد بــه النــوُع كمــا هــو وعلــى 

ــُدوَن النَّاَس)54({”النســاء”. ــه }َأْم َيْحُس هــذا قول
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االستعمال القرآني للمصطلح:
بعــد الرجــوع الــى اآليــات الــوارد فيهــا هــذا 
المصطلــح والتدقيــق فيهــا يمكــن ان نصنفهــا 
ــي  ــة ف ــات رئيس ــالث مجموع ــي ث ــا ف او نضعه
ــاك محــور او مفهــوم رئيســي  ــة هن كل مجموع
يعتمــده القــرآن الكريــم يمثــل ُبعــداً فــي هــذا 

ــح . المصطل
تناولــت  اآليــات  مــن  االولــى  المجموعــة  اوالً: 
وقواعدهــا  وقوانينهــا  االنســانية  الظاهــرة 
ــة  ــاني عام ــري واالنس ــع البش ــص بالمجتم وتخت
بغــض النظــر عــن الزمــان او المــكان او العقيــدة 
الدينيــة، فاآليــات فــي هــذه المجموعــة والتــي 
بالبشــرية  تتعلــق  “النــاس”  ذكــر  فيهــا  يــرد 
والجماعــة االنســانية بــال قيــد او أي خصوصيــة، 
ويمكــن ادراج الموضوعــات التــي تــم تناولها في 
ــتخدامها  ــي اس ــات ف ــن اآلي ــة م ــذه المجموع ه
لمصطلــح “النــاس” بمــا يقــارب الموضوعــات 
التــي يختــص بهــا علــم االنثروبولوجيــا، او علــم 

االنســان، او علــم الحضــارات.
ونجد في المجموعة االولى المواضيع التالية:

1ـ ظاهرة الفطرة االنسانية:
ــاَس َعَلْيَهــا اَل َتْبِديــَل  ِ الَِّتــي َفَطــَر النَّ }ِفْطــَرَة اللَّ

ــروم” ِ )30({”ال ــِق اللَّ ِلَخْل
يؤكــد القــرآن الكريــم ان البشــرية والجماعــة 
ان  يمكــن  بيضــاء  ليســت صفحــة  االنســانية 
يكتــب عليهــا مــا يشــاء او تتكيــف بالعيــش 
ســواء  الخارجيــة،  الظــروف  تأثيــر  حســب 
الطبيعيــة منهــا او االنســانية كمــا تقــول بــه 
بعــض المــدارس النفســية. وان النــاس مجموعــة 
ارقــام وانابيــب اختبــار يمكــن ان ُتمــأل بمــا تشــاء  

ــد. ــون تري ــأي ل وب

القــرآن الكريــم يؤكــد ان المجتمــع االنســاني 
“النــاس” وجــود لــه طبيعتــه، وقواعــده وثوابتــه، 
او  تحديهــا  يمكــن  وقــد  تجاوزهــا  يمكــن  ال 
طمســها، او تجاوزهــا لفتــرة مــن الزمــن، ثــم 
وخصوصيتهــا،  طبيعتهــا  لتفــرض  تعــود 

وقواعدهــا.

2ـ ظاهرة ا لوحدة االنسانية
ــَدًة َواَل  ــًة َواِح ــاَس ُأمَّ ــَل النَّ ــَك َلَجَع ــاَء َربُّ ــْو َش   }َوَل

ــود” ــَن )118({ “ه ــوَن ُمْخَتِلِفي َيَزاُل
المجتمــع البشــري كان امــة واحــدة علــى منهــج 
وطريقــة ومعيشــة واحــدة وتوجــه متقــارب ثــم 
تطــور هــذا المجتمــع وتعــددت حاجاتــه وتنامت 
خبرتــه، ممــا ادى الــى انقســام المجتمــع الــى امم 
ــروف  ــة الظ ــرة وطبيع ــب الخب ــات حس ومجموع
ــم  ــؤه العل ــدد منش ــام وتع ــو انقس ــة، فه الحاكم
التعامــل  المتراكمــة فــي  والخبــرة  والمعرفــة 
مــع الطبيعــة واالهــداف والطموحــات المختلفــة 

التــي تكتنــف النفــس االنســانية.
ثــم  موحــداً  بــدأ  االنســاني  فالمجتمــع  اذن 
اختلــف وانقســم وتصــارع فيمــا بينــه بســبب 

الخصوصيــات. هــذه 
ويبقــى ســؤال هــل يمكــن ان يعيــش المجتمــع 
ــرى ضمــن همــوم وتطلعــات  االنســاني مــرة اخ
واحــدة بحيــث يكــون امــة واحــدة وتحــت ادارة 
واحــدة او مشــتركة، القــرآن يشــير الــى الظاهــرة 
االنســانية ونموهــا ومآلهــا وامكانيتــه، ويشــير 
الــى وحــدة المجتمعــات البشــرية مــرة اخــرى 
بعــد ان يخوضــوا االختــالف والصــراع والتدافــع 
ثــم يعــودون ليشــتركوا ويتوحــدوا تحــت عناوين 
ــاً  ــون نوع ــد تك ــة، ق ــم متقارب ــتركة ومفاهي مش
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مــن العولمــة لكــن تحــت رايــة عادلــة ومنصفــة 
ــي. ــي واالجتماع ــور العلم ــا التط يفرضه

3ـ ظاهرة التعددية االنسانية
َذَكــٍر  ِمــْن  َخَلْقَناُكــْم  ـا  إِنَـّ ـاُس  النَـّ َأيَُّهــا  }َيــا   
ــوا إِنَّ  ــَل ِلَتَعاَرُف ــُعوًبا َوَقَباِئ ــْم ُش ــى َوَجَعْلَناُك َوُأْنَث
ــٌر  ــٌم َخِبي َ َعِلي ــْم إِنَّ اللَّ ِ َأْتَقاُك ــَد اللَّ ــْم ِعْن َأْكَرَمُك

)13({”الحجــرات”
ــانية  ــق االنس ــدة الخل ــم وح ــرآن الكري ــد الق يؤك
مــن انهــم كلهــم مــن مصــدر ومصنــع واحــد هو 
الذكــر واالنثــى مــن البشــر، وليــس هنــاك مجتمع 
انســاني خــارج ذلــك، فهنــاك وحــدة مصــدر فــي 

الجماعــة البشــرية.
وهنــاك تعدديــة مجعولــة الهيــاً تبعــاً لطبيعــة 
ــكان،  ــا الم ــر فيه ــي يؤث ــانية الت ــة االنس الخلق
والظــرف العــام، تمثــل هــذا التنــوع مــن اختالف 

االشــكال وااللــوان واللغــات ومــا شــابه.
هــذه التعدديــة المجعولــة ربانيــاً تمثلــت بتنــوع 
الشــعوب والقبائــل }َوَجَعْلَناُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئــَل 

ــارب  ــدة وتق ــاك وح ــاً ان هن ــة ايض ــير اآلي وتش
الــى  للوصــول  الســعي  فــي  يتمثــل  هــدف 
لــكل  االنســان  وتفجيــر  االنســاني،  الكمــال 
ــات  ــه الحقــوق والواجب ــه بشــكل يحفــظ ب قدرات
ــو  ــذي ه ــوس( وال ــع )النف ــكام الواق ــرم اح ويحت
ــم  ــد التفاه ــارف ويعتم ــس والتع ــال للتناف مج

والحــوار.

4ـ وحدة الدوافع والحاجات االنسانية
النَِّســاِء  ِمــَن  ــَهَواِت  الشَّ ُحــبُّ  ـاِس  ِللنَـّ ُزيِّــَن   {
الذََّهــِب  ِمــَن  اْلُمَقْنَطــَرِة  َواْلَقَناِطيــِر  َواْلَبِنيــَن 
ــِة َواْلَخْيــِل اْلُمَســوََّمِة َواأْلَْنَعــاِم َواْلَحــْرِث  َواْلِفضَّ

ُ ِعْنــَدُه ُحْســُن  ْنَيــا َواللَّ َذِلــَك َمَتــاُع اْلَحَيــاِة الدُّ
عمــران” )14({”آل  اْلَمــَآِب 

المجتمعــات  كل  ان  صريحــة  قرآنيــة  اشــارة 
االنســانية ســوف تســعى لتهيئــة امــور وقضايــا 
كل  ففــي  ودوافعهــا  حاجاتهــا  فيهــا  تســد 
مجتمــع ســوف تجــد موضوعــات مثــل الجنــس 
والــزواج، االقتصــاد والثــروة، والبنــوة والرعايــة 
والقــدرة والغلبــة واالمــن والرفــاه وهــي مســائل 
ــات  ــة المجتمع ــة وحيوي ــي حرك ــبباً ف ــت س كان

ــاً. ــا ايض ــا وخرابه ونموه
ان هــذه القضايــا التــي ذكرها القــرآن بخصوص 
المجتمعــات البشــرية ايــاً كانــت، وفــي أي زمــان، 
واي مــكان وتحــت أي نظــام سياســي تكــون 
فالمجتمعــات مطلــوب منهــا ان تحــدد طريقهــا 
وتتهيــأ للتعامــل مــع هــذه القضايــا ]الجنــس ، 
االمــن ، الثــروة[ وتضــع لهــا طرقــاً وقواعــد عمــل 
ــباعها  ــدها واش ــا وس ــادات لكفايته ــاً وع وقوانين
ــاً  ــر تحدي ــا، يعتب ــن تحقيقه ــف ع وان أي تخل
ومشــكلة وازمــة تحتــاج الــى عــالج وحــل. فهــي 
وفــق التعبيــر القرآنــي مــا يحتاجــه المجتمــع في 
هــذه الحيــاة ]مفاتــح الحيــاة الدنيــا[ فهــي امــر 

مطلــوب تفرضــه الحيــاة الدينــا ومتطلباتهــا.
االنســاني  والتدافــع  الصــراع  ظاهــرة  5ـ 

: ي ر لحضــا ا و
ِبَبْعــٍض  َبْعَضُهــْم  ـاَس  النَـّ  ِ اللَّ َدْفــُع  }َوَلــْواَل 
َوَمَســاِجُد  َوَصَلــَواٌت  َوِبَيــٌع  َصَواِمــُع  َمــْت  َلُهدِّ

)40({”الحــج”  ِ اللَّ اْســُم  ِفيَهــا  ُيْذَكــُر 
ــع  ــرة التداف ــى ظاه ــم ال ــرآن الكري ــير الق     يش
ــا  ــاس” ويعتبره ــرية “الن ــات البش ــن المجموع بي
الــى  ويشــير  الحيــاة  هــذه  فــي  الزمــاً  امــراً 
المجتمعــات  ابقــاء  فــي  االيجابيــة  اثارهــا 
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البشــر،  بيــن  التدافــع  وان  ومتطــورة،  حيــة 
ويعّمــق  القــدرات  ويشــحن  الطاقــات،  ُيحفــز 
التوجهــات، وبذلــك تتطــور الحضــارات وتندثــر 
ايضــاً، وهنــاك قوانيــن لهــذا التدافــع والصــراع 
وقواعــد فــي نمــو المجتمعــات تعرضنــا لهــا 

فــي ابحاثنــا الســابقة.

6ـ ظاهرة تراكم الفعل االنساني:
َتــَرَك  َمــا  ِبُظْلِمِهــْم  ـاَس  النَـّ  ُ ُيَؤاِخــُذ اللَّ }َوَلــْو 
ــٍل  ــى َأَج ــْم إَِل ُرُه ــْن ُيَؤخِّ ــٍة َوَلِك ــْن َدابَّ ــا ِم َعَلْيَه

)61({”النحــل” ُمَســمًّى 
}َظَهــَر اْلَفَســاُد ِفــي اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت 

“الــروم”  })41( ـاِس  النَـّ َأْيــِدي 
ـاَس َفَيْمُكــُث ِفــي اأْلَْرِض  ــا َمــا َيْنَفــُع النَـّ }َوَأمَّ

)17({”الرعــد” اأْلَْمَثــاَل   ُ اللَّ َيْضــِرُب  َكَذِلــَك 
ــنة مهمــة تحكــم  ــى ُس ــم ال يشــير القــرآن الكري
الفعــل االنســاني، وهــي قاعــدة االمهــال وتراكم 
نتائــج االعمــال، ممــا يعطــي فرصــة لالنســانية 
لتــرى اثــار تجربتهــا وقيــام حضاراتهــا، ونضــج 
ــانية  ــو االنس ــاس لنم ــّنة اس ــذه الُس ــا، وه خبرته

وتعاظــم معارفهــا .
ان ظاهــرة “الفســاد فــي الحيــاة االنســانية التــي 
ــى امــور  ــير ال ــي تش ــم والت ذكرهــا القــرآن الكري
متعــددة منهــا تجــاوز الواقــع، وعــدم وضــع 
الحقائــق،  ومخالفــة  موضعــه  فــي  الشــيء 
جامــع  وبتعبيــر  الحقــوق،  علــى  والتعــدي 
ــة،  ــادية والتكليفي ــر االرش ــزام باالوام ــدم االلت ع
مالزمــة  المعنــى(  )بهــذا  الفســاد  ظاهــرة  ان 
للحيــاة االجتماعيــة ولــذا فــان ظاهــرة االصــالح 
وارســال االنبيــاء ايضــاً مالزمــة للحيــاة االنســانية 

البشــرية. وللمجتمعــات 

اســتعماالت  فــي  الثانيــة  المجموعــة  ثانيــاً: 
ــرة او  ــت ظاه ــاس( تناول ــح )الن ــرآن المصطل الق
قاعــدة او ُســّنة فــي مجتمــع خــاص او ظــرف 
خــاص وعــادة مــا يســتخدم القــرآن كلمــة )مــن( 
)مــن النــاس( اشــارة الــى انهــا ظاهــرة ال تشــمل 
او ظاهــرة  البشــرية وانمــا هــي حالــة  عمــوم 

تختــص بمجموعــة معينــة .
ــر  ــز التصوي ــوف يترك ــة س ــذه المجموع ــي ه وف
واحوالــه  والســلوك  االنســاني  الفعــل  علــى 
واوصافــه وليــس علــى الوجــود االنســاني وافاقــه 
االولــى  المجموعــة  فــي  كمــا  وخصوصياتــه 
المجموعــة  موضوعــات  ان  القــول  ويمكــن 
الثانيــة مــن األيــات اقــرب الــى موضوعــات علــم 

االجتمــاع واقســامه 
ومــن المــوارد والمواضيــع التــي تناولهــا القــرآن 

فــي هــذه المجموعــة هــي :

1ـ تنوع توجهات المجتمعات البشرية  
ــا  ْنَي ــا ِفــي الدُّ ــا َآِتَن ــوُل َربََّن ــْن َيُق ــاِس َم ــَن النَّ } َفِم
ــْم  ــاَلٍق )200( َوِمْنُه ــْن َخ ــَرِة ِم ــي اآْلَِخ ــُه ِف ــا َل َوَم
ــي  ــَنًة َوِف ــا َحَس ْنَي ــي الدُّ ــا ِف ــا َآِتَن ــوُل َربََّن ــْن َيُق َم
ــَك  ــاِر )201( ُأوَلِئ ــَذاَب النَّ ــا َع ــَنًة َوِقَن ــَرِة َحَس اآْلَِخ
ــاِب  ــِريُع اْلِحَس ُ َس ــُبوا َواللَّ ــا َكَس ــْم َنِصيــٌب ِممَّ َلُه

)202({”البقــرة”
ــات،  ــواع المجتمع ــن ان ــدث ع ــرآن يتح ــا الق هن
مجتمعــات  رئيســين  صنفيــن  ويصنفهــا 
الطبيعيــة  الحاجــات  الــى  وتتوجــه  تتحــرك 
لألنســان التــي هــي ضــرورات وحاجــات انســانية 

يجــب التحــرك نحوهــا كمــا اشــرنا اليهــا.
باعتبارهــا  وتطلبهــا  تســعى  فالمجتمعــات 
حاجــات ضروريــة وتكفــل الل بهــا بعطائــه 
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ومّنــه بمدهــا ووفــق القواعــد والســنن الطبيعيــة 
ــا  ــْن ُكلِّ َم ــْم ِم ــه }َوَآَتاُك لكــن عطــاء الل ال حــد ل

)34({”ابراهيــم”. َســَأْلُتُموُه 
 مثــل هــذه المجتمعــات تنتهــي بتحقيــق هــذه 
ــود  ــاة الخل ــي حي ــر ف ــا اث ــس له ــب ولي المطال
والحيــاة الحقيقيــة فكــم مــن مجتمعــات عاشــت 
ــا  ــب الدني ــدود مطال ــوم وبح ــش الي ــابقا وتعي س
ــا  ــوُل َربََّن ــْن َيُق ــاِس َم ــَن النَّ وتنتهــي عندهــا }َفِم
ْنَيــا َوَمــا َلــُه ِفــي اآْلَِخــَرِة ِمــْن َخــاَلٍق  َآِتَنــا ِفــي الدُّ

ــرة”. )200({”البق
وهنــاك مجتمعــات اخــرى وصنــف اخــر مــن 
النــاس يتحــرك ضمــن افــق اكبــر الــى حاجــات 
اخــرى تفــوق الحاجــات الحياتيــة التــي هــي 
الــى حاجــة وقضايــا تتمثــل بصفــات  متــاع 
ــدل  ــدرة والع ــم والق ــال والعل ــل الجم ــة مث رباني
باقيــة  مجتمعــات  تعــد  المجتمعــات  وهــذه 
ــد  ــي وق ــو وال تنته ــورة وتنم ــة متط ــة حي فاعل
ــى  ــور ال ــن ط ــال وم ــى ح ــال ال ــن ح ــل م تنتق
ــر  ــة والخي ــق والحقيق ــة بالح ــا مرتبط ــور النه ط

ــالل . ــه ب كل

 2ـ ظاهرة النفاق في المجتمعات
ِ َوِباْلَيــْوِم  ـا ِبــاللَّ ـاِس َمــْن َيُقــوُل َآَمنَـّ }َوِمــَن النَـّ
 َ اآْلَِخــِر َوَمــا ُهــْم ِبُمْؤِمِنيــَن )8( ُيَخاِدُعــوَن اللَّ
ــا  ــُهْم َوَم ــوَن إاِلَّ َأْنُفَس ــا َيْخَدُع ــوا َوَم ــَن َآَمُن َوالَِّذي
 ُ ــُم اللَّ ــَرٌض َفَزاَدُه ــْم َم ــُعُروَن )9( ِفــي ُقُلوِبِه َيْش
ــوَن  ــوا َيْكِذُب ــا َكاُن ــٌم ِبَم ــَذاٌب َأِلي ــْم َع ــا َوَلُه َمَرًض

)10({”البقــرة”
ــإَِذا ُأوِذَي  ِ َف ــاللَّ ــا ِب ــوُل َآَمنَّ ــْن َيُق ــاِس َم ــَن النَّ }َوِم
ــْن  ِ َوَلِئ ــاِس َكَعــَذاِب اللَّ ــَة النَّ ِ َجَعــَل ِفْتَن ِفــي اللَّ
ــْم  ــا َمَعُك ــا ُكنَّ ــنَّ إِنَّ ــَك َلَيُقوُل ــْن َربِّ ــٌر ِم ــاَء َنْص َج

ــَن  ــُدوِر اْلَعاَلِمي ــي ُص ــا ِف ــَم ِبَم ُ ِبَأْعَل ــَس اللَّ َأَوَلْي
)10({”العنكبــوت”

يتعــرض القــرآن الــى ظاهــرة تختــص عــادة 
فــي المجتمعــات المؤمنــة وهــي ظاهــرة النفــاق 
وهــي حالــة لمجموعة انســانية تحــاول ان تجاري 
وتتلبــس  المختلفــة  ظواهــره  فــي  المجتمــع 
تعيــش  لكلنهــا  بحديثــه  وتتحــدث  بلبوســه 
داخليــا وفــي مضمونهــا الداخلــي كلــه بالضــد 
مــن هــذا الــذي تلبســت بــه، فهــم جماعــة 
يعيشــون التناقــض فــي واقعهــم، والتضــاد 
ــي  ــم  الخارج ــيئ، ومظهره ــم الس ــن داخله بي

ــن. ــع المؤم ــه المجتم ــا يرتضي ــس بم المتلب
تحــدث هــذه الظاهــرة عندمــا يحكــم ويهيمــن 
األيمــان علــى مجتمــع دون ان يكــون هنــاك 
ايمــان حقيقــي عنــد كل افــراده وذلــك بســبب  
غلبــة المجتمــع المتديــن، لكونــه حاكمــاً او بيــده 

الســلطة.
ظاهــرة النفــاق تنخــر بالمجتمــع النهــا ســرطان 
المجتمــع  للنمــو تضعــف مــن وحــدة  قابــل 

وتماســكه واســتقراره.
والقــرآن الكريــم يشــير الــى ظاهــرة مالزمــة 
للنفــاق وهــي الخــداع والفســاد وادعــاء االصــالح 
واالســتهزاء بالصالحيــن فــي طريقــة تعامــل 

المنافقيــن مــع اآلخريــن.
ــرض  ــدة وتع ــرة معق ــاق ظاه ــرة النف وان ظاه
ــق  ــا نوف ــل ]لعلن ــم بالتفصي ــرآن الكري ــا الق له
ــة”  ــرة “التقي ــن ظاه ــف ع ــي تختل ــا[ وه لبحثه
الكريــم ايضــاً ألن  القــرآن  اليهــا  التــي اشــار 
ــة فــي مجتمــع  ــي مارســها الصحاب ــة” الت “التقي
قريــش كانــت تتمثــل بموقــف او ســلوك، او 
ممارســة يســتخدمها االنســان المؤمــن للتغطيــة 
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علــى ايمانــه وخــداع المقابــل الــذي يســتهدفه 
ــى  ــداء عل ــات او االعت ــاك الحرم ــل او انته بالقت

حقوقــه او متعلقيــه.
ــن  ــف ع ــع تكش ــي أي مجتم ــة ف ــرة التقي وظاه
ــر،  ــرأي اآلخ ــع ال ــلط ومن ــن التس ــة م ــود حال وج

ــة. ــرام الخصوصي ــدم احت وع
3ـ ظاهرة األغلبية غير الجادة

ِ ِبَغْيــِر ِعْلــٍم َواَل  }َوِمــَن النَّــاِس َمــْن ُيَجــاِدُل ِفــي اللَّ
ــَي ِعْطِفــِه ِلُيِضــلَّ  ــاٍب ُمِنيــٍر )8( َثاِن ُهــًدى َواَل ِكَت
ــُه  ــْزٌي َوُنِذيُق ــا ِخ ْنَي ــي الدُّ ــُه ِف ِ َل ــِبيِل اللَّ ــْن َس َع

ــَذاَب اْلَحِريــِق )9({”الحــج” ــِة َع ــْوَم اْلِقَياَم َي
المجتمعــات  بعــض  اوســاط  فــي  تعيــش   
ــان  ــة والبره ــوار والبين ــد الح ــات ال تعتم مجموع
ــم  ــة العل ــدل وقل ــا تســتخدم الج والنقــاش، وانم
فــي  ســبيال  المثيــرة،  والشــعارات  والتهريــج 
البيــان والحــوار، وتــرّوج عــادة للهــو والفســاد 
الحــق  عــن  النــاس  يحــرف  والضيــاع طريقــا 
والخيــر، تعيــش هــذه المجموعــات علــى هامش 
جــادة  ارادة  تمتلــك  وال  واالفــكار،  االحــداث 
فــي اختياراتهــا، وانمــا تطفــو علــى االمــواج، 
والفــراغ،  الجهــل  وتعيــش  الريــاح  وتســيرها 
واللهــو والمتــاع، فــي حياتهــا وتكــون خياراتهــا 
الفكريــة والدينيــة والسياســية تبعــاً ألحــد هــذه 

ــور: االم

 أـ العادة االجتماعية 
ــٍم  ــِر ِعْل ِ ِبَغْي ــي اللَّ ــاِدُل ِف ــْن ُيَج ــاِس َم ــَن النَّ }َوِم
ــُم  ــَل َلُه ــٍر )20( َوإَِذا ِقي ــاٍب ُمِني ــًدى َواَل ِكَت َواَل ُه
ــا  ــا َوَجْدَن ــُع َم ــْل َنتَِّب ــوا َب ُ َقاُل ــَزَل اللَّ ــا َأْن اتَِّبُعــوا َم
ــى  ــْم إَِل ــْيَطاُن َيْدُعوُه ــْو َكاَن الشَّ ــا َأَوَل ــِه َآَباَءَن َعَلْي

ــان” ــِعيِر )21({”لقم ــَذاِب السَّ َع

بلــون  يتلونــون  النــاس  مــن  الصنــف  وهــذا 
المجتمــع، ويــرددون مــا تــردده الجهة المتســلطة 
علــى المجتمــع، ايــا كان ذلــك المتســلط ربانيــا او 
ــا،  ــا او نبي ــة، فرعون ــردا كان او هيئ ــيطانيا، ف ش
حزبــا او زعيمــا، يــردد مــا يــرددون ويصطبــغ 
ــم  ــق فيه ــه وتتحق ــون ب ــذي يصطبغ ــون ال بالل
مقولــة )النــاس علــى  ديــن ملوكهــم( وفــي 
ــى  ــم عل ــس كله ــاس ولي ــر الن ــة ان اكث الحقيق
فــي  الظاهــرة  هــذه  وتبــرز  ملوكهــم  ديــن 
تأخــذ  ســلطة  تحكمهــا  التــي  المجتمعــات 
ــر،  ــر والنش ــالم والتفكي ــة االع ــاس حري ــى الن عل
ويتحكــم بهــا فكــر القائــد )ال اريكــم اال مــا ارى( 
وهــي صفــة عامــة فــي المجتمــع الفرعونــي 

والديكتاتــوري.
موضــع  هــم  النــاس  مــن  الصنــف  هــذا  ان 
اهتمــام وتنافــس الحــركات السياســية والفكريــة 
الســتقطابهم وضمهــم لهــم، وهــذا الصنــف 
يقــدر عــادة بيــن 60 ـ70- مــن  المجتمعــات وهــم 

ــات. ــي كل المجتمع ــادة ف ــة ع األغلبي
ب ـ التعامل النفعي والمصلحي 

ــإِْن  ــْرٍف َف ــى َح َ َعَل ــُد اللَّ ــْن َيْعُب ــاِس َم ــَن النَّ } َوِم
ِفْتَنــٌة  َأَصاَبْتــُه  َوإِْن  ِبــِه  اْطَمــَأنَّ  َخْيــٌر  َأَصاَبــُه 
ْنَيــا َواآْلَِخــَرَة َذِلــَك  اْنَقَلــَب َعَلــى َوْجِهــِه َخِســَر الدُّ

ــج”. ــُن )11({ “الح ــَراُن اْلُمِبي ــَو اْلُخْس ُه
يطــرح القــرآن الكريــم نموذجــاً اخــر للتعامل غير 
ــفية  ــة والفلس ــج الفكري ــع المناه ــي م الموضوع
بتحديــد  يتمثــل  والمعتقــدات،  الحيــاة  فــي 
الموقــف مــن المنهــج او المعتقــد بقــدر مــا  ُيــدر 
لــه مــن فوائــد، ويحقــق لــه مــن مصالــح ومنفعة 
ــو  ــر فه ــردود مباش ــاك م ــان كان هن ــرة، ف مباش
خيــر وحــق، وان كان هنــاك مــردود ســلبي او لــم 



|   العدد 5  |   محرم الحرام   |  كانون الثاني  |  2008 12

يحقــق مــا كان يتوقعــه مــن منافــع، فهــو شــر 
ــذا  ــم ه ــمي بعضه ــد يس ــراف، وق ــل وانح وباط
بالمنهــج البراجماتــي “النفعــي” وهــو منهــج 
ــارات،  ــم وحض ــه ام ــير علي ــري تس ــفي وفك فلس
ــرى  ــة وي ــة الليبرالي ــارة الغربي ــي الحض ــا ه كم
بعضهــم انــه االقــرب الــى الواقعيــة االنســانية.

هــذا المنهــج الفلســفي اذا تعامــل مــع الحقيقة 
االلهيــة، ومــا يترتــب علــى االيمــان بهــا، يطلــق 
ــى  ــد الل عل ــوذج يعب ــم: نم ــرآن الكري ــه الق علي
“حــرف” فهــو اختيار تشــوبه الســطحية والنفعية 

والذاتيــة وال عالقــة لهــا بالحــق والواقــع.
ج ـ سطوة الرأي العام / السلطة الرابعة 

}الَِّذيــَن َقــاَل َلُهــُم النَّــاُس إِنَّ النَّــاَس َقــْد َجَمُعــوا 
ــُبَنا  ــوا َحْس ــا َوَقاُل ــْم إِيَماًن ــْوُهْم َفَزاَدُه ــْم َفاْخَش َلُك

ــُل )173({”آل عمــران” ــمَ اْلَوِكي ُ َوِنْع اللَّ
ِ َأْو  }إَِذا َفِريــٌق ِمْنُهــْم َيْخَشــْوَن النَّــاَس َكَخْشــَيِة اللَّ
َأَشــدَّ َخْشــَيًة َوَقاُلــوا َربََّنــا ِلــَم َكَتْبــَت َعَلْيَنــا اْلِقَتــاَل 
ْنَيــا  ــا إَِلــى َأَجــٍل َقِريــٍب ُقــْل َمَتــاُع الدُّ ْرَتَن ــْواَل َأخَّ َل
ــوَن  ــى َواَل ُتْظَلُم ــِن اتََّق ــٌر ِلَم ــَرُة َخْي ــٌل َواآْلَِخ َقِلي

َفِتيــاًل )77({”النســاء”
َتْخَشــاُه  َأْن  َأَحــقُّ   ُ َواللَّ ـاَس  النَـّ }َوَتْخَشــى 

” ب ا حــز ال ا ” } )3 7 (
ــى  ــدة ال ــع ع ــي مواض ــم وف ــرآن الكري ــير الق يش
المجتمعــات  كل  تعيشــها  انســانية  ظاهــرة 
العقــاب  ظاهــرة  عليهــا  نطلــق  ان  يمكــن 
االجتماعــي، وســلطة الــرأي العــام، ويدخــل فــي 
ــل:  ــاالت مث ــل وح ــرة عوام ــذه الظاه ــن ه ضم
ــي  ــة وه ــار  والحيثي ــمعة واالعتب ــة والس الوجاه
قيــم اجتماعيــة يعتبرهــا بعــض المختصيــن 
انهــا حاجــات اجتماعيــة يســعى لهــا االنســان، 
ــب  ــن وطل ــد االخري ــة عن ــي المقبولي ــل ف وتتمث

رضــى االخريــن والحــرص علــى الصــورة الحســنة 
ــع. ــي المجتم ــه ف ل

ــع  ــات تدف ــكل حاج ــر تش ــم والمعايي ــذه القي ه
االنســان الن يكــون قريبــا مــن المجتمــع وليــس 
ــه او  ــه ويحــذر مــن رفــض المجتمــع ل بعيــدا عن

ــرم. ــر او محت ــر مناســب أو غي وصفــه وصفــا غي
ــه  ــا يلبس ــس م ــادة يلب ــان ع ــد االنس ــك تج لذل
او  شــكله  او  نفســه  يــرى  ان  ويحــاول  النــاس، 
مظهــره بمــا يريــده النــاس او يقبلونــه منــه، 
ال  واقعيــة  حاجــة  االجتماعيــة  فالمقبوليــة 

عليهــا. المختصيــن  بيــن  اختــالف 
وفــي الســياقات السياســية واالجتماعيــة تصبــح 
هــذه المقبوليــة ســلعة وهدفــاً يمكــن ان يشــكل 
نوعــا مــن العقــاب او الثــواب تدفــع باتجــاه 
ــك  ــن ، وبذل ــلوك معي ــن س ــع ع ــن، او تمن معي
وعــدم  “المقبوليــة  الظاهــرة  هــذه  تتحــول 
المقبوليــة االجتماعيــة” الــى ســلطة النهــا تثيب 
وتعاقــب، وتأمــر وتنهــي فهــي ســلطة مخيفــة 

ــا. ــرار منه ــاوز او الف ــة للتج ــر قابل وغي
ان الــرأي العــام ســلطًة مخيفــة اليــوم، عبر شــيوع 
وســائل االعــالم ودخولهــا كل بيــت عبــر وســائل 
ــرد   ــد كل ف ــي بي ــل ه ــوب ب ــت والحاس االنترني
يمارســه فــي ايــذاء االخــر وانتهــاك ســمعته، 
واصبحنــا اليــوم نعيــش فــي قريــة صغيــرة 
جــداً يمكــن لمــن يعيــش فــي المشــرق ان يســفه 
ــه  ــك خصوصيات ــرب وينته ــي المغ ــه ف صاحب

ــت. ــر االنترني عب
والقــادة  والمصلحــون  االنبيــاء  كان  لــذا 
االجتماعيــون وبأعتبارهــم مــن عوائــل معروفــة 
ومحترمــة عــادة يمــارس ضدهــم هــذا النــوع 
تشــويه  مــن  غيــره  مــن  اكثــر  العقــاب  مــن 
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الســمعة وتحريــض الــرأي العــام ونشــر االكاذيــب 
ســلوك  علــى  التأثيــر  اجــل  مــن  واالشــاعات 
االنبيــاء او القــادة السياســيين او المصلحيــن.

فالرســول محمــد )ص( كان قبــل البعثــة الصادق 
ــزول الوحــي عليــه  ــح بعــد ن ــه اصب االميــن، لكن
فــي مجتمــع قريــش الــكاذب والســاحر والمجنون 
ويأتيــه الجــن كل ذلــك مــن اجــل منــع تأثيــره 
االجتماعــي ومكانتــه وخشــية تأثيــره فــي قلــوب 

النــاس.
حريصــا  كان  الكريــم  الرســول  ان  نجــد  كمــا 
وهــو فــي وســط مجتمعــه فــي المدينــة المنــورة 
وبيــن اصحابــه فــي حفــظ حيثيتــه االجتماعيــة 
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــار اليه ــي اش ــه والت وموقعيت
ــاُه  ــقُّ َأْن َتْخَش ُ َأَح ــاَس َواللَّ ــى النَّ ــه: } َوَتْخَش بقول
)37({”االحــزاب”، وهــو امــٌر مطلــوب مــن كل 
صاحــب رســالة وحامــل رايــة االصــالح، لكــن 
والخشــية  الخــوف  يتحــول هــذا  ان ال  بشــرط 
مــن النــاس الــى تنــازل عــن مســتلزمات الدعــوة 
ــلك  ــى المس ــاس ال ــاد الن ــالغ وارش ــان واالب والبي
النــاس  مــن  القــرب  يصبــح  ان  او  الصحيــح 
وقبولهــم هدفــاً بحــد ذاتــه قــد يــؤدي بصاحــب 
اهدافــه  بعــض  عــن  التنــازل  الــى  الدعــوة 

ودعوتــه ليحصــل المزيــد مــن االتبــاع. 
ان هــذا التنــازل عــن المبــادئ مــن اجــل كســب 
ود النــاس ُســّنة جاريــة فــي كثيــر مــن الدعــوات 
ــد  ــع الفاس ــة الواق ــدأ رافض ــي تب ــة الت االصالحي
ومدافعــون  مســاومون  بقادتهــا  او  بهــا  واذا 

ــراب. ــاد وخ ــن فس ــري م ــا يج ــررون لم ومب
ان “ســلطة النــاس” مخيفــة ومؤذيــة وحساســة 
وتحملهــا والوقــوف بوجههــا ال يقــوى عليــه 
ــّص والشــجعان والثوريــون القالئــل مــن  اال الُخل

ــدد . ــذا الص ــة به ــات المبارك ــظ اآلي ــر الح البش
َواَل  َوَيْخَشــْوَنُه   ِ اللَّ ِرَســااَلِت  ُيَبلُِّغــوَن  }الَِّذيــَن 
َحِســيًبا   ِ ِبــاللَّ َوَكَفــى   َ اللَّ إاِلَّ  َأَحــًدا  َيْخَشــْوَن 

)39({”االحــزاب”
دـ الرياء وكسب رضا الناس

َ َوُهــَو َخاِدُعُهــْم  } إِنَّ اْلُمَناِفِقيــَن ُيَخاِدُعــوَن اللَّ
ــَراُءوَن  ــاَلى ُي ــوا ُكَس ــاَلِة َقاُم ــى الصَّ ــوا إَِل َوإَِذا َقاُم
َ إاِلَّ َقِليــالً )142({”النســاء” ــُروَن اللَّ ــاَس َواَل َيْذُك النَّ

هــذه الســلطة المخيفــة التــي ترفع الشــخصيات 
ــا  ــعى الرضائه ــرد الن يس ــع الف ــا تدف وتضعه
والســجايا  والصفــات  المواقــع  عــن  والبحــث 
والشــكليات التــي يبــدو فيهــا قريبــا ممــا يريــده 
النــاس وهــذا المجتمــع، ففــي مجتمــع االيمــان 
ــن  ــم م ــن وه ــع بالمنافقي ــذا المجتم ــى ه يبتل
ــه فــي واقعــه معــاٍد  ــزي المجتمــع لكن تلبــس ب

لــه.
 ِ ــَن اللَّ ــَتْخُفوَن ِم ــاِس َواَل َيْس ــَن النَّ ــَتْخُفوَن ِم }َيْس
َوُهــَو َمَعُهــْم إِْذ ُيَبيُِّتــوَن َمــا اَل َيْرَضــى ِمــَن اْلَقــْوِل 

ُ ِبَمــا َيْعَمُلــوَن ُمِحيًطــا )108({”النســاء”   َوَكاَن اللَّ
ــي  ــرى وه ــرة اخ ــدو ظاه ــر تب ــب اخ ــن جان وم
ظاهــرة المرائيــن وتعــد ظاهــرة اقــل خطــرا 
ــة اشــار اليهــا  ــر مرضي لكنهــا ايضــا ظاهــرة غي
ــى  ــز عل ــا رك ــا كم ــز عليه ــم يرك ــن ل ــرآن لك الق

ــورة. ــد خط ــه اش ــاق الن ــوع النف موض
هــذه الظاهــرة تناولهــا القــرآن والســنة كمــرض 
اخالقــي يصيــب الشــخصية المســلمة عندمــا 
يصبــح الدافــع المحــرك لهــذه الشــخصية رضــا 
ان  منــه  والقــرب  ورضــاه  الل  وليــس  النــاس، 
مــداراة النــاس والتعامــل الطيــب معهــم وحســن 
ــا  ــات دع ــجايا والصف ــن الس ــابه م ــا ش ــق وم الخل
لهــا الشــرع وحــث عليهــا لكــن االســالم لــم 



|   العدد 5  |   محرم الحرام   |  كانون الثاني  |  2008 14

يجعــل رضــا النــاس هدفــا بــل اعتبــره مــن 
ــه. ــذر من ــب الح ــذي يج ــي ال ــرك الخف الش

اســتخدمها  والمقبوليــة  الســمعة  موضــوع  ان 
الشــرع كنــوع مــن العقــاب والقصــاص وهــي 
مــن الوســائل الرادعــة لالنســان مــن ان يقتــرف 
االعمــال المشــينة اجتماعيــا ففــي الوقــت الــذي 
ــو  ــاء وه ــة كالري ــر معين ــى مظاه ــه ال ــع في تدف
فــي الحســاب االخالقــي الفــردي وبناء الــذات أمر 
ــط  ــذا الضغ ــر ه ــا يعتب ــو ايض ــود فه ــر محم غي
والرهبــة مــن الــرأي العــام عامــال مســاعداً لحفــظ 
هويــة المجتمــع ولــردع مــن يخــاف مــن النــاس 
اكثــر مــن خوفــه مــن الل ســبحانه.  وان يحــرص 
علــى الحفــاظ علــى الظاهــرة العامــة للمجتمــع 
ــه  ــه وحيثيت المســلم والتــي تحافــظ علــى هويت
وتمنــع مــن تحللــه وتســاهم فــي قوتــه وبقائــه 
للحفــاظ  المجتمعــات تســعى  وحيويتــه وكل 
علــى هويتهــا وقيمهــا وعاداتهــا النهــا تمثــل 
مــن  كثيــرا  نجــد  ولــذا  الوطنيــة  شــخصيتها 
ــة تتعــرض لمســألة  المــواد الدســتورية والقانوني
والقيــم  القوميــة  والهويــة  العامــة  االداب 

ــع. ــك المجتم ــة لذل االجتماعي
}اْلَيــْوَم َيِئــَس الَِّذيــَن َكَفــُروا ِمــْن ِديِنُكــْم َفــاَل 

)3({”المائــدة” َواْخَشــْوِن  َتْخَشــْوُهْم 

ثالثاً: المجموعة الثالثة  
الكريمــة  اآليــات  المجموعــة مــن  فــي هــذه 
يذكــر القــرآن “النــاس” بوصــف غيــر ايجابــي 
َيْعِقُلــوَن  اَل  َوَأْكَثُرُهــْم   { مثــل  محبــذ  وغيــر 
َيْعَلُمــوَن  اَل  ـاِس  النَـّ }َأْكَثــَر  )103({”المائــدة” 
 })60( َيْشــُكُروَن  اَل  َأْكَثَرُهــْم   { )40({”يونــس” 

لالكثريــة. وصفــاً  نجــد  فهنــا  “يونــس” 

وكمــا اشــرنا فــي بدايــة البحــث فــان النــاس 
البشــري  المجتمــع  امــا  تعنــي  القــرآن  فــي 
ــة كأن  ــرية خاص ــة بش ــة او مجموع ــورة عام بص
يكــون هــذا المجتمــع او ذاك والــذي تشــير اليــه 
اآليــات بهــذا الوصــف الســلبي بعضهــا يتعلــق 
بالمجتمــع االنســاني العــام أي البشــرية وبعضها 
اآليــة،  بهــذه  المخاطــب  بالمجتمــع  يتعلــق 
واســتناداً علــى وجــود قرائــن لهــذا التخصيــص.

1ـ ال يشكرون
ـاِس َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر  و َفْضــلٍ َعَلــى النَـّ َ َلــذُ }إِنَّ اللَّ

)243({”البقــرة” َيْشــُكُروَن  اَل  ـاِس  النَـّ
َوَلِكــنَّ  ـاِس  النَـّ َعَلــى  َفْضــٍل  َلــُذو  ـكَ  َربَـّ }َوإِنَّ 

)73({”النمــل” َيْشــُكُروَن  اَل  َأْكَثَرُهــْم 
الكتــاب الكريــم يثبــت حقيقــة وينبــه اليهــا 
كثيــرا وبصيــغ مختلفــة هــو ان لل فضــالً علــى 
النــاس وان فضــل الل علــى النــاس كثيــر، ونعمه 
ــل  ــم بفض ــش وتنع ــرية تعي ــددة، وان البش متع
الغفلــة  “الغفلــة”،  فــي  المشــكلة  لكــن  الل، 
ــل  ــذا الفض ــن ه ــة ع ــم والغفل ــذه النع ــن ه ع
والتعامــل التقليــدي وغيــر الواعــي مــع هــذا 
ــاس  ــل الن ــة تجع ــذه الغفل ــي ه ــل االله الفض
او البشــرية بعيــدة عــن الشــكر وغيــر موفقــة 

ــع الل. ــان م ــكر واالمتن ــة الش ــاد عالق اليج
ان ادراك النعــم والفضــل والخصوصيــة االلهيــه 
التــي ســخر بهــا الطبيعــة والكــون ليكــون فــي 
ــادرا  ــون ق ــان ليك ــق االنس ــان وخل ــة االنس خدم
علــى اســتثمار الطبيعــة والكــون وبأفضــل صــورة 
ــاء  ــة وبن ــة متقدم ــدرة ذهني ــن ق ــك م ــا يمتل بم

جســدي متميــز يجعلــه ســيد هــذا الكــون.
ان هــذا التناســق فــي الخلــق والتــوازن فــي 
ــط مــا بيــن االنســان والطبيعــة  الطبيعــة والتراب
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تتجــه  وكلهــا  ومحكمــة  دقيقــة  وبقواعــد 
ليتحقــق صالــح االنســان، وعلــى افضــل مــا 
ــاه او  ــن ان يتمن ــا يمك ــل مم ــل افض ــاه، ب يتمن
الــذي  الواقــع  وهــذا  الحقيقــة  هــذه  يدركــه 
يعيشــه االنســان كل لحظــة ويتعامــل علــى 
اساســه فــي كل حركــه وتصــرف كمــا تشــير اليــه 
االبحــاث الطبيــة والبايولوجيــة لهــو الطريــق 
الواســع والصــراط الجميــل للوصــول الــى الل 
ولمعرفتــه، وبنــاء عالقــة متينــة مــع صاحــب 
هــذا الفضــل، والتعامــل مــع هــذا الوجــود علــى 
اســاس الشــكر وبــكل  ابعــاد الشــكر، ان دعــاء 
ــى  ــير ال ــذي يش ــة ال ــي عرف ــين ف ــام الحس االم
هــذه الحقيقــة ويصفهــا بــكل تفصيــل ودقــة 
يضعهــا فــي مقدمــة دعائــه ثــم شــكره وبعدهــا 
اســتغفاره علــى تقصيــره فــي اداء الشــكر او فــي 
ــن كل  ــة ع ــة الغفل ــبب معصي ــه بس ــرة ل المغف

ــم. ــذه النع ه
ي َجَعــلَ َلُكــُم اللَّْيــَل ِلَتْســُكُنوا ِفيــِه  ـذِ ُ الَـّ }اللَّ
ــُذو َفْضــٍل َعَلــى النَّــاِس  َ َل َوالنََّهــاَر ُمْبِصــًرا إِنَّ اللَّ

ــر” ــُكُروَن )61({”غاف ــاِس اَل َيْش ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث َوَلِك
2ـ ال يعلمون:

 اســتعمل القــرآن الكريــم هــذا الوصــف لالشــارة 
الــى اهميــة الموضــوع وحساســيته ومــا يتطلبــه 
مــن اهتمــام ووقفــة جــادة ودقيقــة الدراكــه، 
ــم  ــم وصفه ــاس ث ــا الن ــر فيه ــي ذك ــوارد الت الم
بــان اكثرهــم ال يعلمــون كانــت تتعلــق بالمــوارد 

التاليــة:
َغاِلــٌب   ُ َواللَّ  { الغالبــة  الل  بقــدرة  االيمــان  ـ 
َيْعَلُمــوَن  اَل  ـاِس  النَـّ َأْكَثــَر  َوَلِكــنَّ  َأْمــِرِه  َعَلــى 

21({”يوســف” (
ــه  ــث وخصوصيات ــر والبع ــوم االخ ــان بالي ـ االيم

َعْنَهــا  َحِفــيٌّ  ـَك  َكَأنَـّ }َيْســَأُلوَنَك   . وميقاتهــا 
ِ َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس اَل  ُقــْل إِنََّمــا ِعْلُمَهــا ِعْنــَد اللَّ

َيْعَلُمــوَن )187({”االعــراف”
ـ غلبــة هــذا الديــن }َأَمــَر َأالَّ َتْعُبــُدوا إاِلَّ إِيَّــاُه َذِلــَك 
ـاِس اَل َيْعَلُمــوَن  الدِّيــُن اْلَقيِّــُم َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَـّ

ــف”. )40({”يوس
 ُ ِ اَل ُيْخِلــُف اللَّ ـ وعــد الل ال يتخلــف } َوْعــَد اللَّ
َوْعــَدُه َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس اَل َيْعَلُمــوَن )6({”الروم”.

ــَر  ــي َفَط ِ الَِّت ــَرَة اللَّ ــة }ِفْط ــنن االلهي ــات الس ـ ثب
ِ َذِلــَك الدِّيــُن  النَّــاَس َعَلْيَهــا اَل َتْبِديــَل ِلَخْلــِق اللَّ
 )30( َيْعَلُمــوَن  اَل  ـاِس  النَـّ َأْكَثــَر  َوَلِكــنَّ  اْلَقيِّــُم 

{”الــروم”.
ـ عموميــة الرســالة المحمديــة } َوَمــا َأْرَســْلَناَك إاِلَّ 
ــًة ِللنَّــاِس َبِشــيًرا َوَنِذيــًرا َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس اَل  َكافَّ

َيْعَلُمــوَن )28({”ســبأ”
ـ تقديــر الــرزق } ُقــْل إِنَّ َربِّــي َيْبُســُط الــرِّْزَق ِلَمــْن 
ـاِس اَل َيْعَلُمــوَن  َيَشــاُء َوَيْقــِدُر َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَـّ

)36({”ســبأ”.
ــَماَواِت َواأْلَْرِض َأْكَبُر  ـ اعجوبــة الخلــق } َلَخْلــُق السَّ
ِمــْن َخْلــِق النَّــاِس َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس اَل َيْعَلُمــوَن 

)57({”غافر”.
ـ قــدرة الل الحاكــم علــى مســيرة االنســان } ُقــِل 
ــى  ــْم إَِل ــمَّ َيْجَمُعُك ــْم ُث ــمَّ ُيِميُتُك ــمْ ُث ُ ُيْحِييُك اللَّ
َيــْوِم اْلِقَياَمــِة اَل َرْيــَب ِفيــِه َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس اَل 

ــة”. ــوَن )26({”الجاثي َيْعَلُم
عنــد التطلــع الــى المواضيــع التــي جــاء ذكرهــا 
فــي هــذه المــوارد تجدهــا مواضيــع اساســية 
بحقيقتهــا  وادراكهــا  ودقيقــة  وعقائديــة 
ــا  ــاس، م ــكل الن ــراً ل ــس ميس ــر لي ــا ام وابعاده
لــم يخرجــوا عــن غفلتهــم، وقــد يتــم معرفتهــا 
لكــن العلــم بهــا واالحاطــة بهــذه الحقائــق 
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المهمــة والوصــول الــى حقيقــة العلــم بهــا 
والتعامــل مــع الواقــع علــى اســاس هــذا العلــم 

ــن الل. ــق م ــى توفي ــاج ال ــر يحت ام
حقيقــة مفهــوم مصطلــح العلــم والعالمــون 

ــاص. ــث خ ــى بح ــاج ال يحت
3ـ ال يؤمنون 

ــُروا َفَأَبــى َأْكَثــُر  } َوَلَقــْد َصرَّْفَنــاُه َبْيَنُهــْم ِلَيذَّكَّ
إاِلَّ ُكُفــورًا )50({”الفرقــان”. ـاِس  النَـّ

} َوَمــا َأْكَثــُر النَّــاِس َوَلــْو َحَرْصــَت ِبُمْؤِمِنيــَن )103({ 
“يوســف”.

ــَك  ــِزَل إَِلْي ــِذي ُأْن ــاِب َوالَّ ــاُت اْلِكَت ــَك َآَي ــر ِتْل }الم
ــوَن  ــاِس اَل ُيْؤِمُن ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــَك اْلَحــقُّ َوَلِك ــْن َربِّ ِم

ــد”. )1({”الرع

} َأَفَمــْن َكاَن َعَلــى َبيَِّنــٍة ِمــْن َربِّــِه َوَيْتُلــوُه َشــاِهٌد 
ــًة  ــا َوَرْحَم ــى إَِماًم ــاُب ُموَس ــِه ِكَت ــْن َقْبِل ــُه َوِم ِمْن
ُأوَلِئــَك ُيْؤِمُنــوَن ِبــِه َوَمــْن َيْكُفــْر ِبــِه ِمــَن اأْلَْحــَزاِب 
ــُه  ــُه إِنَّ ــٍة ِمْن ــي ِمْرَي ــُك ِف ــاَل َت ــُدُه َف ــاُر َمْوِع َفالنَّ
ــوَن  ــاِس اَل ُيْؤِمُن ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــَك َوَلِك ــْن َربِّ اْلَحــقُّ ِم

ــود”. )17({”ه
ــد ان  ــاً نج ــورة آنف ــات المذك ــتعرضنا اآلي اذا اس
هنالــك قرينــة ســياقاً يجعلنــا نميــل الــى ان 
ــا يختــص بالمجتمــع “القرشــي”  ذكــر النــاس هن
وال يشــمل كل البشــرية الن موضــوع الخطــاب 
والجهــة الموجهــة لهــا هــذا النعــت، والســياق 
فــي اآليــات يشــير الــى ان “النــاس” مقصــود 
ــون  ــوا يواجه ــن كان ــك الذي ــم اؤلئ ــا ه ــا هن به
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ــزول  ــرا لن ــذي كان معاص ــع ال ــالة او المجتم الرس
اآليــات، ولكــن هــذا ال يجعــل اآليــة وموضوعهــا 
خاصــاً بهــذا المجتمــع فحســب وكمــا يقــول 
علمــاء االصــول والتفســير “فالمــورد ال يخصــص 
الــوارد” أي موضــوع النــزول ال يخصــص موضــوع 
اآليــة النازلــة. فيمكــن تكــرار ُحكمهــا او ارشــادها 

ــابهة. ــع المش ــوارد والمواضي ــي الم ف
ــت  ــذا النع ــا ه ــي ورد فيه ــات الت ــا الموضوع ام
ــرآن  ــا بالق ــق بمجمله ــي تتعل ــون( فه )ال يؤمن
الكريــم ، وآياتــه ، وحقيقــة االيمــان بــه فــان 
اكثــر النــاس ال يؤمنــون بانــه هــو الحــق وانــه مــن 
ربــك، وان هنــاك إصــراراً مــن مجتمعــك علــى 

الكفــر بــه كمــا تشــير اآليــات 
ــُروا َفَأَبــى َأْكَثــُر  } َوَلَقــْد َصرَّْفَنــاُه َبْيَنُهــْم ِلَيذَّكَّ

إاِلَّ ُكُفــورًا )50({”الفرقــان”. ـاِس  النَـّ
}َوَلَقــْد َصرَّْفَنــا ِللنَّــاِس ِفــي َهــَذا اْلُقــْرَآِن ِمــْن ُكلِّ 
َمَثــٍل َفَأَبــى َأْكَثــُر النَّــاِس إاِلَّ ُكُفورًا )89({”االســراء”.

ــادئ  ــة بالمب ــة المتعلق ــات القرآني ــرنا ان اآلي اش
التوحيــد  وهــي  االســالم  لعقيــدة  االساســية 
الخاتمــة،  والنبــوة  اآلخــر،  واليــوم  وحقيقتــه، 
والتــي تحتــاج الــى المزيــد مــن التــدرج المعرفــي 
بهــا كــي يقــدد عالمــاً بهــذه الحقائق. والبشــرية 
ــة  ــة واليومي ــؤونها الحياتي ــغولة بش ــا مش عموم
والمعاشــية والماديــة تجعــل مــن هــذه القضايــا، 
ــير  ــن اليس ــس م ــعورية لي ــة وش ــا وجداني قضاي
او  ـ فــردا  بالبشــرية  االحاطــة بهــا اال ان تمــر 
جماعــة ـ ازمــة، او ظــرف خــاص، او حــرج يفــرض 
ــا  ــا ومآله ــاة ومبدئه ــي الحي ــر ف ــا التفكي عليه

ــابه. ــا ش ــاة م ــم الحي ــون وقي ــة الك ونهاي
ــَك َفَأَخْذَناُهــْم  ــْن َقْبِل ــٍم ِم ــى ُأَم ــْلَنا إَِل ــْد َأْرَس }َوَلَق

َيَتَضرَُّعــوَن  َلَعلَُّهــْم  ــرَّاِء  َوالضَّ ِباْلَبأَْســاِء 
42{”االنعــام” (

مــن هنــا كان القــرآن دقيقــاً فــي وصفــه وحكيماً 
فــي نقــده وتشــخيصه فقــال ال يعلمــون وعــدم 
العلــم  يمكــن عالجــه وازالتــه بالتنبــه وعــدم 
الغفلــة، وتعميــم المعرفــة، وتســهيل وصولهــا 
ال  خــالف  علــى  كســبها  علــى  والتشــجيع 
ــف  ــه موق ــف الن ــوع مختل ــان الموض ــون ف يؤمن
واختيــار اتصــف بالرفــض وانــكار للواقــع وليــس 

ــل. ــة او الجه ــدم المعرف ــو ع ــوع ه الموض
ومــن الواضحــات ان  الحســاب والعقــاب يــوم 
ــا  ــم عم ــع القل ــم، ورف ــاً بالعل ــد تعلق ــة ق القيام
فــان  وبذلــك  الحديــث  فــي  كمــا  يجهلــون 
بــاب العلــم والتعلــم وادبــه، بابــاً فيــه ســعة 
تتعلــم  ان  البشــرية  علــى  مســؤولية  لكنهــا 
ــير  ــم وان س ــعيها للعل ــدم س ــى ع ــب عل وتحاس
ــي  ــارها التكامل ــا ومس ــى كماله ــات ال المجتمع
وتراكــم خبرتهــا جعــل مــن تحصيــل العلــم 
ــي  ــع ف ــة والمجتم ــى الدول ــاً عل ــل واجب ــاً ب حق
ــة  ــل المعرف ــم وتحصي ــير التعل ــد. وتيس آن واح
هــي خصوصيــات التقــدم وقيــام الحضــارات 
ولــذا فاختيــار صفــة العلــم وعدمــه }ال يعلمــون{ 
هــي دعــوة للتعلــم وتحصيــل المعرفــة وتجــاوز 
ــق  ــو الح ــير نح ــن الس ــة م ــل المانع ــة الجه عقب

والكمــال والجمــال.

محاور بين اهلل ـ والناس
هنالــك مجموعــة محــاور طرحهــا القــرآن الكريم 
كقضايــا اساســية ومحوريــة جعلهــا الل ســبحانه 
قضايــا  فهــي  واالنســانية  للبشــرية  للنــاس، 
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ألهيــة مــن جانــب وهــي قضايــا لحيــاة النــاس 
وخيرهــم مــن جانــب اخــر ومنهــا: 

1ـ الهدى .. القرآن، الكتاب 
ــًرا  ــيًرا َوَنِذي ــاِس َبِش ــًة ِللنَّ ــْلَناَك إاِلَّ َكافَّ ــا َأْرَس } َوَم

ــبأ” ــوَن )28({”س ــاِس اَل َيْعَلُم ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث َوَلِك
الرحمــة االلهيــة واللطــف الربانــي الــذي خصــه 
الــى  ادم  مــن  االنبيــاء  بارســال  للبشــرية  الل 
خاتمهــم محمــد “ص” والــذي جعــل رســالته 

عامــة للبشــرية جمعــاء للنــاس جميعــاً.
اْلُقــْرَآُن  ِفيــِه  ُأْنــِزَل  ـِذي  الَـّ َرَمَضــاَن  }َشــْهُر 
ـاِس َوَبيَِّنــاٍت ِمــَن اْلُهــَدى َواْلُفْرَقــاِن  ُهــًدى ِللنَـّ

185({”البقــرة”. (
هــذا التأكيــد علــى الهــدى، انــه للنــاس جميعــاً، 
فالهــدى رحمــة مطلوبــة، والكتــاب، ارشــاد رباني 
مطلــوب لكــن ال يمكــن االســتعناء بــه واالكتفــاء 

بــه كمــا نــادى بــه الخــوارج واخــرون “حســبنا 
كتــاب الل”، بــل البــد كمــا اشــار القــرآن الكريــم 
بالكتــاب  بهمــا،  ليمكــن  للنــاس،  امــام  مــن 

ــم. ــاس المامه ــة الن ــام هداي واالم
ان غايــة الهــدى االلهــي والكتــاب، هــو كــي 
لحــل  ومنشــأً  النــاس  علــى  حاكمــاً  يكــون 
ومرشــداً  وخالفهــم  وخالفاتهــم  مشــاكلهم 

حياتهــم. فــي  هاديــاً 
}َوَأْنــَزَل َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب ِباْلَحــقِّ ِلَيْحُكــَم َبْيــَن 

{”البقــرة”. ـاِس)213(  النَـّ
اأْلَْرِض  ِفــي  َخِليَفــًة  َجَعْلَنــاَك  ـا  إِنَـّ َداُووُد  }َيــا 

)26({”ص”. ِباْلَحــقِّ  ـاِس  النَـّ َبْيــَن  َفاْحُكــْم 
}َلَقــْد َأْرَســْلَنا ُرُســَلَنا ِباْلَبيَِّنــاِت َوَأْنَزْلَنــا َمَعُهــُم 
ِباْلِقْســِط  ـاُس  النَـّ ِلَيُقــوَم  َواْلِميــَزاَن  اْلِكَتــاَب 

25({”الحديــد” (
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 فالنــاس بحاجــة الــى هــدى ربانــي، وبحاجــة الى 
جعــل إلهــي لالمــام، وهــذا الجمــع بيــن اآليتين 
فــي موضــوع النــاس كهــدف وكموضــوع لهــذه 

المطلبيــن وهذيــن اللطفيــن.
2ـ االمامة 

}وإذ اْبَتَلــى إِْبَراِهيــَم َربُّــُه ِبَكِلَمــاٍت َفَأَتمَُّهــنَّ َقــاَل 
ــي  ــْن ُذرِّيَِّت ــاَل َوِم ــا َق ــاِس إَِماًم ــَك ِللنَّ ــي َجاِعُل إِنِّ
ــَن )124({”البقــرة” اِلِمي ــِدي الظَّ ــاُل َعْه ــاَل اَل َيَن َق

مــن القضايــا المهمــة التــي طرحهــا القــرآن 
الكريــم موضــوع “االمامــة” او بالدقــة “امامــة 
النــاس” والتــي هــي مــن خصوصيــة الجعــل 
االلهــي بمعنــى ان الل تعالــى كمــا جعــل البشــر 
“النــاس” قبائــل وشــعوباً جعــل الل ايضــاً لهــؤالء 

ــاً. ــاس امام الن
التبليــغ  مهمــة  فــوق  مهمــة  النــاس  امامــة 
واالرشــاد، ومقــام فــوق مقــام النبــوة كمــا تشــير 
اآليــة الكريمــة، النهــا جــاءت بعــد االمتحــان 

االلهــي لنبــي الل ابراهيــم .
}وإذ اْبَتَلــى إِْبَراِهيــَم َربُّــُه ِبَكِلَمــاٍت َفَأَتمَُّهــنَّ َقــاَل 
ــي  ــْن ُذرِّيَِّت ــاَل َوِم ــا َق ــاِس إَِماًم ــَك ِللنَّ ــي َجاِعُل إِنِّ
ــَن )124({”البقــرة” اِلِمي ــِدي الظَّ ــاُل َعْه ــاَل اَل َيَن َق

وفيهــا ايضــاً كمــا  تشــير اآليــة مقــام العصمــة، 
َيَنــاُل  اَل  }َقــاَل  النــاس  وهــي عهــد الل بيــن 

اِلِميــَن{. َعْهــِدي الظَّ
وانهــا  جعــل،  النــه  الهــي،  لطــف  االمامــة، 
لعامــة النــاس وللبشــرية جمعــاء، وليســت خاصــة 
بالمؤمنيــن وان لهــا مهمــات كبيــرة فــي الدنيــا 
واالخــرة، ومنهــا مهمــة الشــهادة علــى البشــرية، 
ــٍة َشــِهيًدا َعَلْيِهــْم  }َوَيــْوَم َنْبَعــُث ِفــي ُكلِّ ُأمَّ

)89({”النحــل”
ــًة َوَســًطا ِلَتُكوُنــوا ُشــَهَداَء  }َوَكَذِلــَك َجَعْلَناُكــْم ُأمَّ

ــِهيًدا  ــْم َش ــوُل َعَلْيُك ــوَن الرَُّس ــاِس َوَيُك ــى النَّ َعَل
)143({”البقــرة”.

القــرآن الكريــم يشــير الــى ان حشــر النــاس يــوم 
القيامــة يكــون علــى اســاس هوياتهــم الثقافيــة 
واتجاهاتهــم الفكريــة وتتجســد عبــر قياداتهــم 
ــاٍس  ــوا ُكلَّ ُأَن ــْوَم َنْدُع ــم }َي ــديهم وائمته ومرش

ــْم )71({”االســراء”. ِبإَِماِمِه
ــكيل  ــي تش ــاس ف ــر االس ــي العنص ــة ه واالمام
ــدون امــام يمثلهــا ويرشــدها  االمــم، فــال امــة ب

ــا. ــل هويته ــا ويمث ــر عنه ويعب
3ـ بيت الل 

ــاَرًكا  ــَة ُمَب }إن َأوََّل َبْيــٍت ُوِضــَع ِللنَّــاِس َللَّــِذي ِبَبكَّ
َوُهــًدى ِلْلَعاَلِميــَن )96({”آل عمــران”.

َوَأْمًنــا  ـاِس  ِللنَـّ َمَثاَبــًة  اْلَبْيــَت  َجَعْلَنــا  }َوإِْذ 
ة”  لبقــر ا ” } )125 (

للنــاس  مكانــاً  الحــرام  الكعبــة  الل  جعــل 
ــاس،  ــه، وهــي اول بيــت وضــع للن وجعلهــا بيت
ــكان  ــة” م ــاس “الكعب ــه للن ــو لل لكن ــح ه صحي
لقيــام النــاس وعبادتهــم وامنهــم وهــي مثابــة 
تجمــع النــاس العابديــن، هــذه هــي مهــام بيت 
ــة،  ــه، الكعب ــاس حول الل، وهــو محــور يجمــع الن

ــم. ــم وعبادته ــاً لقيامه ــاس جميع للن
اآليــات الســابقات تشــير ان االمــر بقــدر ارتباطــه 
بــالل، فــان مــردوده وموضوعــه هــو النــاس، 
وبقــدر مــا تعــم منفعتــه وارتباطــه بالنــاس فانــه 

ــى الل. ــوب ال ــوب ومنس محس
البيــت كرمــز إلهــي، هــو ايضــاً تحقــق بجعــل 
ــة،  ــال االمام ــدى، وح ــال اله ــو ح ــا ه ــي كم اله
فهنــا ايضــاً جعــل الهــي جــاء عبــر نــداء الهــي 
للنــاس كافــة وجــاءوا ملبيــن ليتجمعــوا فــي 
ــي  ــة، وف ــو مك ــد اال ه ــت واح ــد ووق ــكان واح م
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ــع  ــذا الجم ــام له ــن ام ــم م ــد له ــت الل، والب بي
ــن ا لل. ــاً م ــول ايض ــام مجع ام

}َوَأذِّْن ِفــي النَّــاِس ِباْلَحــجِّ َيأُْتوَك ِرَجــااًل َوَعَلى ُكلِّ 
َضاِمــٍر َيأِْتيــَن ِمْن ُكلِّ َفــجٍّ َعِميــٍق )27({”الحج”

ان الجمــع بيــن هــذه المحــاور، ]االمــام والهــدى 
ــج  ــن البرنام ــا ضم ــي كله ــي ه ــت الل[ والت وبي
ــا  ــاء، وهدايته ــرية جمع ــة بالبش ــي للعناي االله
ــٌة  ِ ُحجَّ وتكاملهــا . }ِلَئــالَّ َيُكــوَن ِللنَّــاِس َعَلــى اللَّ
ــة  ــة االلهي ــق الحج ــا تتحق ــاء”، وبه )165({”النس
ــرر  ــم او مب ــة له ــاء، وال حج ــرية جمع ــى البش عل

ــاب. ــوم الحس ــم ي لتخلفه
والبــد لهــم مــن امــام يرشــدهم ويفّعــل الهــدى 
ــي  ــم ف ــون معه ــم، ويك ــهد عليه ــم ويش فيه

ــم. ــم واخرته دنياه
يجتمعــون  “بيــت”  مــكان  مــن  لهــم  والبــد 
ــم  ــه، ومعه ــكره وعبادت ــون الل بش ــه ويكلم في

امامهــم.

الخاتمة 
هنالــك فــي القرآن الكريــم تجليــات لطائفة من 
ــددة،  ــع متع ــي مواض ــات ف ــاظ والمصطلح االلف
فحصهــا  الــى  المنتبــه  القــارئ  نظــر  تلفــت 
بدقــة وعنايــة، وتــزداد اهميــة النظــر فــي تلــك 
الكلمــات والمصطلحــات بازديــاد تكرارهــا، مــع 
لحافــظ ان كل ظهــور أليــة كلمــة يحمــل معنــى 
مضافــاً او خصوصيــة اخــرى تختلــف بعــض 

الشــيء عــن صــور تمظهرهــا المتعــددة، والتــي 
يحســبها القــارئ المتســرع انهــا استنســاخات 
مكــرورة لحقيقــة واحــدة، ومصطلــح )النــاس( 
ــي  ــات الت ــك الكلم ــة تل ــن جمل ــرآن م ــي الق ف
ــيما  ــم ال س ــم والمه ــه الكري ــا بيان ــب عليه انص
اذا اخذنــا بنظــر االعتبــار انهمــاـ  القــرآن والنــاسـ  
مــن منشــأ واحــد، فالــذي خلــق االنســان هــو الذي 
عّلــم القــرآن ثــم انزلــه هــدى للنــاس، ولعــل فــي 
ــى  ــدء حت ــذ الب ــاس من ــال الن ــور اجي ــرار حض تك
قيــام الســاعة مــا يصلــح تفســيراً او تأويــالً لتكــرار 
المقابــل لهــا فــي عالــم التشــريع والبيــان تِعّلــًة 
لحضــور كلمــة النــاس وتكرارهــا فــي القــرآن. 
ــاس(  وقــد مــّر فــي البحــث كيــف ان كلمــة )الن
قــد تعــددت دالالتهــا بحســب المــورد والســياق، 
ــة  ــوط بمعالج ــا من ــتعمال له ــف أن كل اس وكي
ــى  ــي االول ــاس ف ــاة الن ــب حي ــن جوان ــب م جان
واالخــرى، او منــوط باالشــارة الــى منحــى مــن 
وارشــاداً  والتكويــن توصيفــاً  الخلقــة  مناحــي 
ــى أن  ــأة، عل ــذه النش ــي ه ــاس ف ــات الن لجماع
البحــث ـ وان بــذل الجهــد فــي التقّصــي ـ اال 
ان المجــال مــن االتســاع بحيــث ال يمكــن ايــراد 
ــاس  ــاة الن ــت حي ــا دام ــه، م ــل في ــول الفص الق
ــور وتتمظهــر فــي شــتى مســاريها  تجــري وتتبل
ومشــاريها. وعلــى ان هنــاك دالالت منفــردة ـ 
غيــر مــا ذكــر آنفــاً ـ لكلمــة )النــاس( فــي القــرآن 
ــير  ــاء التفاس ــي احن ــة ف ــا مبثوث ــم  تجده الكري

ــل. ــب التأوي وكت
ــى }أم  ــه تعال ــي قول ــاس( ف ــك ان )الن ــن ذل فم
مــن  الل  آتاهــم  مــا  علــى  النــاس  يحســدون 
فضلــه{ واردة فــي خصــوص شــخصه صلــى 
نمــوذج  اال  باعتبــاره  وســلم،  وآلــه  عليــه  الل 
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ــدوا  ــد ُحش ــاس ق ــكأن كل الن ــاس، ف ــل للن االمث
ــى فــي  ــه تعال فــي شــخصه الكريــم، نظيــر قول
ابراهيــم عليــه الســالم }إن ابراهيــم كان أمــة..{.

مقطعــاً  نقتبــس  ان  المناســب  مــن  ولعــل 
ــورة  ــي س ــراره ف ــاس وتك ــح الن ــيرياً لمصطل تفس
هنــاك  وهــل  التكــرار  هــذا  ومغــزى  النــاس 

التكــرار. فــي هــذا  معانــي مختلفــة 
ــررة  ــاس” المتك ــات “الن ــن كلم ــدة م إن كل واح
مراتــب  مــن  بمرتبــة  تختــص  الســورة  فــي 
الكمــال اآلدمــي، بمعنــى أن اإلنســان فــي قولــه 

تعالــى: 
ــن،  ــال الممّيزي ــن األطف ــارة ع ــاس{ عب ــرب الن }ب
حيــث انهــم يدركــون النعــم األوليــة لل تعالــى، 

وهــي اإليجــاد والتربيــة والرشــد والنمــّو.
النــاس  مــن  المقصــود  النــاس{  }َمِلــِك  وفــي 
العقــالء الذيــن ينظــرون الــى عالــم الكــون بنظــر 
وروابــط  البديــع  النظــام  فيــرون  وأوســع،  أدق 
ويشــاهدون  ببعــض،  بعضهــا  العالــم  أجــزاء 

ســلطان الل عليهــا.
وفــي }إلــِه النَّــاِس{ المقصــود بالنــاس المؤمنــون 
فــي  يــرون  الذيــن  تعالــى  لل  المتعّبــدون 

ــه. الموجــودات آيــات عظمتــه وقدرتــه فيعبدون
ـاِس{ المقصــود بالنــاس هــم  وفــي }ُصــُدوِر النَـّ
العلمــاء الروحانيون ألن الوسوســة من الشــياطين 
ــى  ــعون ال ــياطين يس ــإن الش ــاء، ف ــون للعلم تك
إغوائهــم وإذاللهــم، وأمــا الجّهــال فالعامــل 
شــيء  وليــس  جهلهــم،  إلذاللهــم  األساســي 
ــاج  ــال يحت ــالل، ف ــي اإلض ــل ف ــن الجه ــوى م أق
ــه  ــّي علي ــال عل ــا ق ــة، كم ــى الوسوس ــل ال الجاه
الســالم: ]الجهــل أصــل كل شــيء[ و ]الجهــل 
الجاهــل  ]أنــا   : الدعــاء  وفــي  الشــّر[،  معــدن 
عصيتــك بجهلــي، وارتكبــت الذنــوب بجهلــي، 
وســهوت عــن ذكــرك بجهلــي، وركنــت الــى 

الدنيــا بجهلــي..[.
والنــاس فــي آخــر الســورة هــم شــياطين اإلنــس 
ــون  ــن يهتّم ــن، الذي ــياطين الج ــل ش ــي مقاب ف

ــق. ــالل الخل بإض
فعلــى هــذا ليــس تكــرار كلمــة النــاس فــي 
الســورة مجــرد تكــرار، بــل }النــاس{ فــي كل مــورد 
بمعنــى يغايــر معنــاه فــي المــورد اآلخــر. ]دروس 

ــري، ص273ـ274[. ــد الفه ــير، احم ــي التفس ف
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عمالة االطفال في العراق
 للمدة 2006-1987

د. علي عبد االميرال جعفر 
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مقدمة 

بــرزت قضيــة عمالــة االطفــال الول مــرة كـقضيــة 

اثــر   
أ
بــدا عندمــا  العامــة  السياســة  قضايــا  مــن 

قضيــة  وكانــت  الظهــور  فــي  الصناعيــة  الثــورة 

التــي  القضايــا  هــم 
أ
ا اولــى  مــن  االطفــال  عمالــة 

عتمــدت 
أ
ا وقــد  الدولــي  المجتمــع  لهــا  تصــدى 

بهــدف   
ً
دوليــا  

ً
معيــارا الدوليــة  العمــل  منظمــة 

ول مؤتمــر لهــا 
أ
القضــاء علــى عمــل االطفــال فــي ا

عــام 1919. فــي 

ويعــد موضــوع عمــل االطفــال مــن االهميــة النــه 

ينــزع عــن االطفــال صفتهــم االنســانية ويحولهــم 

بهــذه  الــدول  وتهتــم  اقتصاديــة،  اصــول  الــى 

القضيــة ومنهــا تركيــا التــي نفــذت اكـثــر مــن مائــة 

برنامــج عمــل فــي اطــار البرنامــج الدولــي للقضــاء 

علــى عمــال االطفــال بالتعــاون مــع شــركاء علــى 

الصعيــد ا لوطنــي والدولــي وغيرهــا مــن الــدول.

هــم 
أ
ن القضــاء علــى عمالــة االطفــال يعــد مــن ا

أ
ا

المواضيــع التــي تعنــى بهــا دول العالــم النــه يعــّد 

 يتــم علــى مــدى حيــاة جيــل واثبتــت 
ً
اســتثمارا

ــة  دراســات للبرنامــج الدولــي للقضــاء علــى عمال

القضــاء  ومكاســب  تكاليــف  حــول  االطفــال 

وائــل 2004 حيــث 
أ
علــى عمــل االطفــال فــي ا

وجــد ان القضــاء علــى عمــل االطفال واســتبداله 

بتعميــم التعليــم لــه مكاســب اقتصادية عظيمة 

فخــال 2001 ـ 2020 يقــدر المبلــغ االجمالــي 

دوالر  مليــار   760 بزهــاء  العامــة  للتكاليــف 

امريكــي فــي حيــن تصــل المكاســب المتراكمــة 

دوالر  مليــار   5.106 الــى  الفتــرة  هــذه  خــال 

امريكــي فالمكاســب تفــوق التكاليــف بمعــدل 

6.7 ويصــل ذلــك الــى معــدل عائــدات داخلــي 

يبلــغ %43.8 .

ن  عمالــة الطفــال واحــدة مــن اشــد عواقــب 
أ
ا

 و االنعكاســات الضــارة 
ً
الفقــر المســتمر تدميــرا

مــا   
ً
فغالبــا كبــروا  كلمــا  تــزداد  االطفــال  لعمــل 

الشــباب  اعالــة  يفاقــم عمــل االطفــال مشــكلة 

اذ يحــول دون تحصيــل االطفــال مــا يلــزم مــن 
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فــي  التنافــس  يســعهم  كــي  ومهــارات  تعليــم 

البالغيــن. الشــباب  فــي ســن  العمــل  ســوق 

نهــا تســهم فــي زيــادة معــدالت الجريمــة 
أ
ا كمــا 

وانخراطهــم ضمــن  وانحرافهــم  االحــداث  بيــن 

المجاميــع المســلحة بمختلــف انواعهــا بســبب 

جانــب  الــى  التعليــم  عــن  واالبتعــاد  العمــل 

الذيــن  الشــباب  بيــن  االميــة  نســبة  تضاعــف 

يعــدون اهــم شــارئح المجتمــع وذلــك لتعرضهــم 

العمــل. نتيجــة  لبيــات غيــر ســليمة 

وتضع الدول بعض القيود والشــروط لتشــغيل 

ظروفهــم  بســبب  والنســاء  الســن  صغــار 

الطبيعيــة واالجتماعيــة بغيــة المحافظــة علــى 

صحتهــم وســامتهم وراحتهــم وراحــة المجتمــع.

القيــود  هــذه  وجــود  رغــم  العــراق  فــي  انــه  اال 

والقوانيــن لمنــع هــذه الظاهــرة فانهــا لــم تفلــح 

فــي  العراقــي  الشــارع  فــي  ياحــظ  مــا  وهــذا 

الحاضــر. الوقــت 

فحوالــي 218 مليــون طفــل فــي العالــم تركــوا 

ن معظمهــم 
أ
مقاعــد الدراســة وتفرغــوا للعمــل وا

يمارســون مهــن تشــكل خطــورة علــى حياتهــم.

حمايــة  مديريــة  عــن  صــدرت  حصائيــة 
أ
ا وفــي 

والشــؤون  العمــل  لــوزارة  التابعــة  االطفــال 

قليــم كردســتان والتــي اجريــت 
أ
االجتماعيــة فــي ا

فــي  الطفولــة  حمايــة  منظمــة  مــع  بالتعــاون 

ن )15( الــف طفــل فــي كردســتان 
أ
كردســتان ا

تركــوا مقاعــد الدراســة وانصرفــوا للعمــل وتشــير 

 )  964000   ( حوالــي  وجــود  الــى  البيانــات 

 فــي انشــطة 
ً
مــن صغــار الســن يعملــون حاليــا

 . العــراق  فــي  مختلفــة  اقتصاديــة 

الطفــل  حقــوق  العراقــي  الدســتور  لقدكـفــل   

فــي  الثانــي  البــاب  مــن  المــادة )29(  وجــاءت 

االقتصــادي  االســتغال  بحظــر   
ً
ثالثــا الفقــرة 

لاطفــال بصــورة كافــة وتتخذ الدولة االجراءات 

الكـفيلــة بحمايتهــم ، كمــا جــاءت المــادة 30 

والطفــل  واالســرة  للفــرد  الدولــة  بكـفالــة  منــه 

وضمــان العيــش الكريــم لهــم ، مــن هنــا وجــب 

علــى الدولــة اتخــاذ االجــراء المناســب للحــرف 

المذكــورة. الظاهــرة 

 
ً
   ويختلــف توزيــع االطفــال العامليــن مكانيــا

تــي هــذه الظاهــرة 
أ
 وســنتناول فيمــا يا

ً
وقطاعيــا

بشــكل اولــي عســى ان نوفــق فــي التوســع فيهــا 

ن شــاء هللا .
أ
فــي المســتقبل القريــب ا

 

صغار السن والقوى العاملة:

للطفولــة  تعريــف  وضــع  الســهل  مــن  ليــس 

يجمــع عليــه الــكل ففــي المرحلــة الــذي يتفــق 

فيــه علــى انهــا مرحلــة عمريــة فانهــم يختلفــون 

البعــض  ويوســع  المرحلــة  هــذه  تحديــد  فــي 

ســن  الــى  لتصــل  للطفولــة  العمريــة  المرحلــة 

 )1(بينمــا يذكــر البعــض 
ً
الواحــد والعشــرين عامــا

عــام.)2( الــى 14  انهــا تصــل  الــى  خــر 
آ
اال

ســن  تحديــد  الــى  االتفاقيــات  بعــض  وتذكــر 

مــن  العديــد  وتتفــق  عــام)3(،   15 بـــ  الطفــل 
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العربــي  المجلــس  نشــرها  التــي  الدراســات 
للطفولــة والتنميــة علــى اعتبــار مــن لــم يتجــاوز 

)4(.
ً
طفــا عشــر  الســابعة  ســنة 

امــا القــوى العاملــة مــن االطفــال )صغار الســن( 

عمارهــم دون ســن العمــل االدنــى 
أ
والذيــن تقــع ا

 علــى انهــم 
ً
)اقــل مــن 15 ســنة( فيعرفــون ايضــا

 
ً
العاملــون مــن خارج ســن العمــل المحدد دوليا

البشــرية. ونــص  القــوة  ويقعــون ضمــن خــارج 

قانــون العمــل العراقــي رقــم 151 لعــام 1970 

الثامنــة  يكمــل  لــم  مــن  هــو  الحــدث  ان  علــى 

عشــر مــن العمــر ومنــع قانــون العمــل كل مــن 
لــم يكمــل الخامســة عشــر مــن العمــل.)5(

و عمالــة 
أ
ن صغــار الســن ا

أ
مــا ســبق تبيــن لنــا ا

االطفــال هــم كل مــن لــم يتــم الخامســة عشــر 

مــن العمــر ويقــوم بممارســة نشــاط اقتصــادي 

ي كل مــن يعمــل وهــو خــارج ســن 
أ
معيــن ، ا

العمــل وتحــت الحــد االدنــى من العمر المحدد.

التركيب العمري للسكان:-

تحديــد  فــي  العمــري  التركيــب  اهميــة  تاتــي    

حجــم صغــار الســن كونهــا العامــل  المؤثــر علــى 

عمالــة االطفــال ومــن النظــر الــى الهــرم الســكاني 

 علــى 
ً
للعــراق عــام ) 1987، 1997( اعتمــادا

عريضــة  قاعدتــه  ان  ياحــظ   )1،2( جــدول 

نســبيا ومــن النــوع الفتــي حيــث يتميــز بارتفــاع 

نســبة الســكان مــن الفئــة العمريــة اقــل مــن 

 ) 15 ( ســنة وذلــك يرجــع الــى ارتفــاع معــدالت 

الخصوبــة وانخفــاض نســبة الســكان مــن الفئــة 

كـثــر وهــذا يشــير الــى  زيــادة 
أ
العمريــة )65( فا

خــال  العاملــة  القــوى  حجــم  فــي  مســتقبلية 

الســنوات الاحقــة ويمكــن ماحظــة ماياتــي:-

اقــل مــن)15  الفئــة العمريــة  1-بلغــت نســبة 

كانــت  ان  بعــد   1997 عــام   %)44.2( ســنة( 

قليــل  وبانخفــاض   1987 عــام   %  )55.8(

فــي ذلــك  ايعــاز الســبب  بلــغ)1.6(% ويمكــن 

وانخفــاض  االطفــال  وفيــات  مــن  الكـثيــر  الــى 

بســبب  الــوالدات  وقلــة  الخصوبــة  معــدالت 

المــدة.  تلــك  فــي  االقتصــادي  الوضــع 

فقــد  ســنة   )64-15( العمريــة  الفئــة  2-امــا 

كانــت  بينمــا   1997 عــام   %)52.4( بلغــت 

)50.7( % عــام 1987 بارتفــاع قــدره ) 1.7 (% 

انظــر  جــدول رقــم  )3(.

3- انخفــاض فــي نســبة كبــار الســن اكـثــر مــن 

)65( ســنة  حيــث انخفضــت مــن )3.5(%عــام 

وذلــك  الى)3.4(%عــام1997  لتصــل   1987

وانخفــاض  الصحيــة  االوضــاع  تــردي  بســبب 

مدالحيــاة. 
أ
ا

حســب  العمريــة  الفــات  نســب   )1( جــدول 

لعــام1987 الســكان  مجمــوع  مــن  النــوع 
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نسبة االناث من السكان للفئةنسبة الذكور من السكان للفئةالفائت العمرية

0-498.2

5-987.3

10-1476.4

15-196.16

20-2454.3

25-293.23

30-343.22.9

35-392.22.2

40-4421.6

45-491.51.2

50-541.01.0

55-591.01.1

60-641.01.0

65-690.50.6

70-740.40.4

+740.60.7



|   العدد 7  |   شعبان   | آب  |  2008 27

المصدر:حســبت النســب اعتمــادا علــى المجموعــة االحصائيــة الســنوية لعــام1987 جــدول رقــم  

)4، 2(

شكل )1( الهرم السكاني للعراق عام 1987

 على جدول )1(
ً
المصدر: من عمل الباحث اعتمادا

جدول رقم )2(

نسب الفات العمرية حسب النوع من مجموع السكان في العراق لعام1997
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نسبة االناث من السكان في الفئةنسبة الذكور من السكان في الفئةالفئة العمرية

0-48.68.4

5-97.67.3

10-146.46.1

15-1966

20-244.64.6

25-2944

30-343.03.2

35-3922.1

40-4422.0

45-491.41.5

50-541.11.1

55-5911

60-640.60.7

65-690.50.6

70-740.30.5

+740.50.5

جــدول  لعــام1997  الســنوية  االحصائيــة  المجموعــة  علــى  اعتمــادا  النســب  المصدر:حســبت  

رقــم)4/2(
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شكل)2( الهرم السكاني للعراق لعام 1997

علــى   
ً
اعتمــادا الباحــث  عمــل  مــن  المصــدر: 

)2 جــدول)

لعــام  العــراق  للســكان  العمــري  التركيــب 

 - :2 0 0 7

للســكان  العمــري  التركيــب  ان  القــول  يمكــن 

تــي:
أ
يا يتلخــص فيمــا  العــراق  فــي 

العــراق  فــي  الســن  صغــار  نســبة  بلغــت  1ـ 

 %44.2 كانــت  ان  بعــد   2006 عــام   43.11

 
ً
تقريبــا  %1.1 بلــغ  وبانخفــاض   1997 لعــام 

وذلــك يرجــع لتــردي االوضــاع للمــدة 1997، 

جــدول  انظــر  عــام 2006  حتــى  بعدهــا  ومــن 

.»4« رقــم 

2- انخفاض نسبة االطفال في الفات العمرية 

مــن الســكان مــن 55.8% الــى 43.11% للمــدة 

1987ـ2006 بمقــدار 12.7% وهــو انخفــاض 

 انظــر 
ً
نفــا

آ
كبيــر يعــود الــى االســباب المذكــورة ا

جــدول رقــم »1«.
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جدول )3( نسب فات العمر من السكان عام1997-1987)6(

المصدر: حسبت  النسب اعتمادا على المجموعة  االحصائية السنوية لعام  )1987،1997 (

ن التركيــب العمــري للســكان فــي العــراق يتميــز بفتــوة  تزيــد عمــا يناظرهــا فــي 
أ
ممــا ســبق يتبيــن ا

الوطــن العربــي اذ تبلــغ نســبة صغــار الســن ممــن تقــل اعمارهــم عــن 15 ســنة نحــو 49% مــن 

مجمــوع الســكان فــي تعــداد عــام 1977 انخفضــت فــي تعــداد 1987 الــى 45.8% وهــي نســبة 

مرتفعــة بســبب ارتفــاع مســتويات الخصوبــة فــي القطــر ثــم انخفضــت الــى 44% لســنة 1994 و 

44.2% عــام 1997 ثــم الــى 43.11 عــام 2007 .

جدول رقم )4 (

نسب الفات العمرية من السكان في العراق لعام 2007

19871997فئات العمر

أقل من 15 

املجموعاناثذكور املجموعاناثذكور

45.546.045.845.143.344.2

15-6451.250.250.751.952.852.4

653.23.83.53.03.93.4 فاكرث 
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مج / النسب  نسبة االناث % نسبة الذكور % املجموع  اناث  ذكور  الفئة 

43,11 21,05 22,06 12798862 6249780 6549082 اقل من 15

54.8 27,07 26,99 16048540 8036000 8012540 64-15

2,83 1,53 1,28 834679 452711 381968 65 فاكرث

%100 49,65 50,35 29682081 14738491 14943590 املجموع

المصــدر / مــن عمــل الباحــث باالعتمــاد علــى تقديــرات ســكان العــراق لســنة 2007 جــدول )3 و4( 

وزارة التخطيــط والتعــاون االنمائــي الجاهــز المركــزي لاحصــاء مديريــة احصــاءات الســكان والقــوى 

العاملة 2007.

ويعــود ســبب انخفــاض النســبة الــى هبــوط الخصوبــة الســكانية نتيجــة المشــاكل االقتصاديــة التــي 

ثــرت علــى الســكان كمــا ان ارتفــاع نســبة الوفيــات 
أ
مــر بهــا العــراق والتــي تبعتهــا مشــاكل اجتماعيــة ا

ثــار المترتبــة عليهــا 
آ
ال ســيما الذكــور منهــم والناجمــة عــن الحــروب التــي قادهــا النظــام الســابق واال

ومنهــا الحصــار االقتصــادي بعــد عــام 1991 لهــا االثــر فــي هــذا االنخفــاض. ويمكــن مــن الجــدول 

ن ناحــظ هــذه النســب مقارنــة ببعــض الــدول.
أ
التالــي ا

جدول رقم ) 5(
توزيع نسب مجاميع السكان العمرية من اجمالي السكان)6(
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اقل من 15السنةالدولة

198745.8العراق

198625.7بولندة

198717.3السويد

نسبة القوى العاملة في الفات العمرية للسكان لعامي  1987- 1997 

    يقصــد بهــا نســبة القــوى العاملــة فــي فئــة عمريــة معينــة الــى الســكان فــي الفئــة العمريــة نفســها 

ومــن  جدولــي رقــم )6( و )7( اللــذان يبينــان تلــك النســبة  للمــدة 1987- 1997، ويتضــح مــن 

الجدوليــن المذكوريــن  والشــكلين  رقــم  )3، 4( يتضــح ماياتــي  : 

1ـ ارتفــاع فــي نســبة القــوى العاملــة حســب الفــات العمريــة وللفئــة اقــل مــن)19( ســنة  للعــام  

ارتفعــت   1987 عــام  الــى)25.9(%  تصــل  النســبة  كانــت  ان  فبعــد   1987 عــام   عــن   1997

.  1997 عــام  الــى)38.1(% 

 وهــذا يشــير الــى ارتفــاع نســبة القــوى العاملــة مــن فــات صغــار الســن، بســبب  ســوء االوضــاع 

االقتصاديــة والمعيشــية للســكان بعــد عــام 1991 واالحــداث الاحقــة ممــا دفــع بالذكــور مــن صغــار 

الســن الــى العمــل. 

 الــى الفقــر ووفــاة االب والشــعور بعــدم جــدوى الدارســة والرغبــة فــي تعلــم مهنــة 
ً
ويعــود الســبب ايضــا

مناســبة وكذلك المشــكات العائلية المســتمرة وغياب دور االب.)7(

2ـ انخفضــت نســبة القــوى العاملــة لعامــي 1987 – 1997 فــي جميــع الفــات العمريــة الباقيــة 

)19- 60( فاكـثــر انظــر جــدول)6( وجــدول)7( ففــي الفئــة العمريــة)20- 24( ســنة انخفضــت الــى 

)42.7(% بعــد ان كانــت )49.5(% ويعــود هــذا الــى زيــادة عــدد المتعلميــن فــي هــذا العمــر للمــدة 

المذكــورة . 

جدول )6(

نسبة القوى العاملة العمرية حسب النوع عام 1987
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الفئة  
حجم السكان 

الذكور

حجم القوى 

العاملة الذكرية
نسبتها

حجم السكان 

االناث

حجم القوى 

العاملة االنثوية
نسبتها

نسبة قوة 

العمل العمرية 

للنوعني

1859855798734.21772762139180.72.5أقل 15

19-1599678741459041.5912324326123.523.4

24-2080611265054580.770790110021914.149.5

29-2553123950368994.84871429811120.159.0

34-3053111050731295.54875787451815.257.1

39-3537229735527995.4360304614112.554.1

44-4029706328003094.22637523517113.356.2

49-4524596821540887.52112212142710.151.8

54-5016767313075877169541124697.342.4

59-5517608712690475.917988194825.238.3

60+39031021301154.5443893130692.927.1
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 علــى المجاميــع االحصائيــة لعــام 1987و1988 ونتائج التعداد 
ً
المصــدر: حســبت النســب اعتمــادا

العــام للمحافظــات لعام 1987

شكل)3( نسب القوى العاملة حسب الفات العمرية لعام 1987 المصدر: جدول)6(



|   العدد 7  |   شعبان   | آب  |  2008 35

الفئة  
حجم السكان 

الذكور

حجم القوى 

العاملة الذكرية
نسبتها

حجم السكان 

االناث

حجم القوى 

العاملة االنثوية
نسبتها

نسبة قوة 

العمل العمرية 

للنوعني

213802930950614.42192066259801.17.7أقل 15

19-15111800336703756.91091129302872.730.4

24-209089007151878.791857765195742.7

29-2579868175684694.78370269703811.553.5

34-3056562956378099.6457168975519.654

39-3535194233017793,84226946660115.751.2

44-4038693033986887.84139515300012.849

49-452876722551079.4313792222947.143.1

54-5022998316470171.622330420221940.7

59-5517562011109163.2172947100175.734.7

60+39784919907350502445137592.723.6
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ونتائــج  و1998   1997 لعــام  االحصائيــة  المجاميــع  علــى   
ً
اعتمــادا النســب  حســبت  المصــدر: 

1997 لعــام   للمحافظــات  العــام  التعــداد 

شكل)4( نسب القوى العاملة حسب الفات العمرية لعام 1997 المصدر: جدول)7(

وكذلــك   %)59( كان  ان  بعــد  الــى)53.5(%  ليصــل   )29 العمريــة)25-  الفئــة  فــي  انخفضــت    

الفئــة )30-34( فقــد انخفضــت الــى)54(% بعــد ان كان )57.1(% ، والفئــة )35-39(انخفــت 

خــرى و فئــة كبــار الســن 
آ
الــى)51.2(% بعــد ان كانــت )54.1(% وكذلــك فــي بقيــة الفــات العمريــة اال

.
ً
ســباب التــي ذكــرت ســابقا

أ
حيــث انخفــت الــى)23.1(% بعــد ان كانــت )27.1(% وذلــك لا

واختلفــت نســبة القــوى العاملــة فــي الفــات العمريــة حســب النــوع ومــن شــكل رقــم )3( وشــكل 

رقــم )4( والجدوليــن)6،7( ناحــظ مــا ياتــي  :-

 عــام 1997 عــن 
ً
 كبيــرا

ً
1ـ نســبة قــوة العمــل العمريــة للذكــور فــي فئــة صغــار الســن ارتفعــت ارتفاعــا

عــام 1987 فقــد بلغــت ) 14.4 (% بعــد ان كانــت )4.2(% لعــام 1987 امــا الفئــة العمريــة )15-

 الــى )59.9(% بعــد ان كانــت )41.5(% عــام 1987 وانخضــت فــي فئــة 
ً
19( فقــد ارتفعــت ايضــا

)20- 24( لتبلــغ )87.7(% بعــد ان كانــت)80.7(% وذلــك الرتفــاع المتعلميــن فــي هــذه الفئــة. 
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فــي الفئــة )25-29( ســنة  بقيــت النســبة علــى 

تليهــا   التــي  الفئــة  فــي  وارتفعــت   
ً
تقريبــا حالهــا 

نســبة  النخفــاض  وذلــك  ســنة    )34-  30(

الثمانينيــات  عقــد   فــي  الذكــور  المشــاركين 

يرانيــة 
أ
اال العراقيــة  الحــرب  فــي  لمشــاركـتهم 

حيــث بلغــت عــام 1987 )95.5(% وارتفعــت 

 .1997 عــام   %)99.6( الــى  لتصــل 

وانخفضــت نســبة مشــاركة الذكــور مــن الفــات 

ســباب التــي ذكــرت 
أ
العمريــة المتبقيــة وذلــك لا

تــرك  او  للهجــرة  الذكــور  دفعــت  والتــي   
ً
ســابقا

العمــل. 

نــاث للمــدة 
أ
2ـ امــا نســبة قــوة العمــل العمريــة لا

ذاتهــا ويتبيــن ارتفاعهــا   فــي فئــة صغــار الســن 

وان كان االرتفــاع نســبة قليلــة لتصــل مشــاركة 

االنــاث فــي الفئــة )1.1(% بعــد ان كان )0.7(% 

لعــام 1987. 

 وانخفضــت فــي فئــة )15- 19( و)20- 24( 

نســبة   فيهــا  ترتفــع  التــي  الفــات  وهــي  ســنة  

كانــت   ان  فبعــد  المذكــورة  للمــدة  المتعلميــن 

)3.5 ، 14.1(% على التوالي للفات المذكورة 

امــا   لعــام 1997  الــى)2.7 ،7.0(  انخفضــت 

فئــة )25-29( ســنة انخفضــت بشــكل ملحــوظ 

الــى)11.5(% بعــد ان كانــت )20.1(% .

 وارتفعــت فــي الفــات )30- 34( و)35- 39( 

لتصــل الــى)19.6(% )15.7(% بعــد ان كانــت 

)15.2(% )12.5(% علــى التوالــي وانخفضــت 

فــي بقيــة الفــات العمريــة. 

عمالة الصغار لعام 2006 :

فــي  الســن  صغــار  مــن  العامليــن  نســبة      

مــن   %  30,46 بلغــت    2007 لعــام  العــراق 

 3,164,188 عددهــا  البالــغ  العاملــة  القــوى 

 1997 عــام   %38,1 كانــت  ان  بعــد  نســمة 

فــي عــام 1987  والتــي ارتفعــت عــن ســابقتها 

وتبايــن االنخفــاض بالنســبة للذكــور عــن االنــاث 

بالنســبة لصغــار الســن والنهــا رغــم ذلــك تعــّد 

 وبلغــت  نســبة صغــار الســن مــن 
ً
مرتفعــة جــدا

مــن مجمــوع  الذكــور %17,41  مــن  العامليــن 

الكلــي للقــوى العاملــة لعــام 2007 وهــي بهــذا 

حيــث   1997 عــام  عــن  ارتفعــت  قــد  تكــون 

كانــت 14,4% بينمــا بلغــت عــام 1987 4,2 

فقــط.  %

مــن  االنــاث  مــن  العاملــة  القــوى  نســبة  امــا    

صغــار الســن فقــد بلغــت عــام 2007)13,05 

%( وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع الســكان انــاث 

2,8 % وتكــون قــد ارتفعــت عــن ســابقتها فــي 

عــام 1997 والتــي بلغــت 1,1% وعــام 1987 

.)%0.7(

   ممــا ســبق ناحــظ ارتفــاع نســبة العامليــن مــن 

ويمكــن   2006-1987 للمــدة  الســن  صغــار 

االســباب  مــن  العديــد  الــى  ذلــك  يعــود  ان 

التــي ســيرد ذكرهــا فيمــا يلــي واهمهــا انخفــاض 

االطفــال  وتســرب  لاســر  المعيشــة  مســتوى 

نخفــاض دخــل االســرة وضعــف 
أ
عــن الدراســة ا

هــذه  وتحتــاج  ...الــخ،  االجتماعــي  الضمــان 
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تفصيبلــي. بشــكل  االطفــال  عمالــة  علــى  تؤثــر  التــي  المتغيــرات  دراســة  الــى  العمليــة 

  امــا طبيعــة االعمــال التــي يمارســها صغــار الســن فقــد بينــت دراســة ميدانيــة الحــد الباحثيــن ان 

اهمهــا هــي مــا يوضحــه جــدول رقــم )8( .

جدول رقم )8( االعمال التي يمارسها صغار السن )10(

كمــا جــاء فــي الدراســة ان 84% مــن االطفــال المبوحثيــن يشــجعون مــن قبــل ابويهــم او احدهمــا 

للعمــل و 13.5 مــن قبــل االخــوة .

سباب عمالة االطفال
أ
ا

العامــل االجتماعــي واالقتصــادي  همهــا 
أ
للعمــل وا لتوجــه االطفــال  مــن االســباب  العديــد  هنــاك 

وبينــت عــدد مــن الدراســات  الحــد الباحثيــن ان 67.7% مــن االطفــال يقومــون بذلــك الســباب 

و الســباب 
أ
ي بدافع الحاجة المادية واالســباب المشــاركة في رفع دخل االســرة 31.1% ا

أ
اقتصادية ا

اجتماعيــة توزعــت بيــن االســتغال واالعتمــاد علــى النفــس بنســبة )10.8%( ومــلء  الفــراغ وتــرك 

المدرســة بنســبة )%12.4(.

ويمكن اجمالها بـ :

النسبةالعددنوع العمل 

3718.5اسواق الخرض 

3517.5بيع السكائر والكرزات

3115.5بائع دواء

3015اعامل البسطة

2512.5الحدادة والسمكرة

2311.5صباغ أحذية

199.5مهن اخرى

200100املجموع
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1ـ الفقــر واندفــاع االطفــال او زجهــم فــي العمــل 

لمســاعدة اســرهم وخاصــة عنــد وفــاة االب.

وعــدم  االلزامــي  التعليــم  تنفــذ  فــي  ضعــف  2ـ 

االنجــذاب الــى التعليــم بســبب الشــعور بعــدم 

وغيرهــا. الدراســة  جــدوى 

وضعــف  االقتصاديــة  واالزمــات  الحــروب  3ـ 

السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة وانعــدام 

االســتقرار.

عمالة االطفال والمدرسة

    يرتبــط الموقــف مــن العمــل المبكــر بالموقــف 

مــن المدرســة فهنــاك عاقــة طرديــة بيــن اتجــاه 

وتســربه  جانــب  مــن  العمــل  نحــول  الطفــل 

خــر. 
آ
الدراســي مــن جانــب ا

للجهــاز  االخيــر  المســح  نتائــج  واوضحــت 

المركــزي لاحصــاء)11( ان 63% مــن االطفــال 

فــي  االبتدائيــة  للمرحلــة  الدخــول  عمــر  فــي 

عمــر  فــي   )%82( وان  ســوات(   6( العــراق 

فــي  االول  الصــف  فــي  يحضــرون  ســنوات   7

نســبي  ارتفــاع  وجــود  مــع  االبتدائيــة  المرحلــة 

بالنســبة للذكور 64% في عمر السادســة و%85 

فــي عمــر الســابعة عــن االنــاث 62% فــي عمــر 

السادســة و79% فــي عمــر الســابعة ممــا يعنــي 

ان هنــاك تســرب للذكــور يبلــغ 36% فــي عمــر 

بالنســبة  الســابعة  عمــر  فــي  و%15  السادســة 

عاليــة  نســبة  وهــي  االبتدائــي  االول  للصــف 

  كذلــك بالنســبة لانــاث فقــد بلغــت نســبة 
ً
جــدا

التســرب 15% لعمر ســبع ســنوات و38% لعمر 

. السادســة 

فالســبب الرئيــس وراء عمالــة االطفــال هــو الفقــر 

نتيجــة  هــو  والــذي  االســرة  دخــل  وانخفــاض 

للسياســات االقتصادية الخاطئة التي انتهجتها 

مــن  والتهــرب  والهجــرة  الســابقة  الحكومــات 

التعليــم والعــادات والتقاليــد وغيرهــا، جميعهــا 

ســاهمت فــي عمالــة االطفــال وارتفاعهــا للمــدة 

ـ 2006.  1987

االثار المترتبة على عمالة االطفال

ثــار 
آ
تــي اهميــة موضــوع عمالــة االطفــال مــن اال

أ
تا

المترتبــة علــى هــذه الظاهــرة فهنــاك العديــد مــن 

ثــار ذات االبعــاد الســلبية الكبيــرة ومنهــا علــى 
آ
اال

ســبيل المثــال ال الحصــر.

ثار الجسدية: 
آ
1ـ اال

للعاهــات  تعرضهــم  االطفــال  عمالــة  ثــار 
آ
ا مــن 

فهنــاك  امــراض معنيــة  او  الجســدية  واالضــرار 

وبيــن  المبكــر  العمــل  بيــن  طبيعيــة  عاقــة 

تدفــع  كمــا  مــرض  او  بعاهــة  الطفــل  اصابــة 

الكـثيــر مــن االطفــال لممارســة عــادة التدخيــن 

ثــر صحــة الطفــل مــن 
أ
ومــا يترتــب عنهــا، كمــا تتا

والســمع  والبصــر  العضــوي،  التناســق  حيــث 

الجســدية. والكدمــات  الجــروح  نتيجــة 

ثار السلوكية:
آ
2ـ اال

عــن   
ً
بعيــدا لاعمــال  االطفــال  ممارســة  ن 

أ
ا

متابعــة االبويــن والمرشــد تــؤدي الــى ان يمــارس 
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الســلوكية  الممارســات  مــن  العديــد  االطفــال 

لعــب  ماكــن 
أ
ا او  الســينما  كارتيــاد  الســلبية 

المتنوعــة وكمــا يدفــع البعــض منهــم الــى تنــاول 

المخــدرات او الحبــوب المهدئــة والتــي يمكــن 

الســوي. الطريــق  عــن  الطفــل  تحــرف  ان 

ثار االقتصادية:
آ
3ـ اال

ثــار 
آ
ذكرنــا فيمــا ســبق مــا لعمالــة االطفــال مــن ا

الدولــة   علــى 
ً
تؤثــر ســلبا اقتصاديــة  وتداعيــات 
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حيــث ان تــرك الطفــل المدرســة وانخراطــه فــي 

العمــل يحمــل الدولــة اعبــاء اقتصاديــة كبيــرة 

التكاليــف االجتاعيــة، فمكاســب  الــى  اضافــة 

 6.7 بقــدر  تفــوق  هيلهــم 
أ
وتا االطفــال  تعليــم 

فــي  وانخرطــوا  التعليــم  تركــوا  اذا  مــا  مــرات 

فيهــا. العمــل 

ثار االجتماعية:
آ
4ـ اال

فــي   
ً
ســببا يكــون  العمــل  فــي  االطفــال  ان زج 
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تــرك المدرســة وبالتالــي ضعــف قدرتــه العلميــة 

اســتطاعة  عــدم  وبالتالــي  قدراتــه  وانخفــاض 

المجتمــع. فــي  االندمــاج 

التوصيات

فــي مجــال التوصيــات والمعالجــات ينبغــي ان 

تكــون فــي اتجاهيــن االول فــي ازالــة االســباب 

التــي ادت الــى زج االطفــال فــي العمــل والتــي 

االجــراءات  فــي  والثانــي   
ً
ســابقا تناولناهــا 

القانونيــة واالجرائيــة فــي هــذا المجــال خاصــة 

عمالــة  بمنــع  القوانيــن  بتنفيــذ  يتعلــق  فيمــا 

التعليــم. والزاميــة  االطفــال 

ومن المعالجات والتوصيات المقترحة هي:

1ـ ايجــاد البديــل المناســب عــن عمــل االطفــال 

المهــارات  واكـتســاب  للتعلــم  الفــرص  التاحــة 

االســتخدام  قابليــة  تدعــم  التــي  المطلوبــة 

للشــباب فعمــل االطفــال هــو ســبب  بالنســبة 

المســتقبل. فــي  الشــباب  بطالــة  فــي 

الشــهري  الفــرد  دخــل  بيــن  العاقــة  ان  2ـ 

زاد  فكلمــا  عكســية  عاقــة  االطفــال  وعمــال 

دخــل الفــرد )رب االســرة( خصوصــا انخفضــت 

يجــب  لــذا  والعكــس صحيــح  االطفــال  عمالــة 

الفقيــرة. االســر  دخــل  رفــع  علــى  العمــل 

الســر  االجتماعيــة  الحمايــة  نظــام  تفعيــل  3ـ 

الكافيــة  المــوارد  ميــن 
أ
وتا المحتاجــة  االطفــال 

العمالهــم.

4ـ توفير الخدمات االساسية لاطفال واسرهم 

واعتبارهــا مــن واجبات الدولة.

العامليــن  عــن  االحصــاءات  تهيئــة  اعــداد  5ـ 

حكومــي  برنامــج  خــال  مــن  االطفــال  مــن 

والمتابعــة. والرصــد  االحصائيــة  للمعلومــات 

6ـ وضــع برامــج زمنيــة الســتئصال اســوء انــواع 

العمالــة مــن االطفــال بشــكل اولــي .

والنقابــات  العمــل  منظمــات  اشــراك  7ـ 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن اجــل القضــاء 

الخطــط  خــال  مــن  االطفــال  عمالــة  علــى 

المشــتركة واعتمــاد مشــاريع وطنيــة علــى المدى 

لبعيــد. ا

فيهــا  برامــج اعاميــة توعويــة تشــارك  تبنــي  8ـ 

لبيــان مخاطــر هــذه الظاهــرة  جميــع االطــراف 

عليهــا. والقضــاء  تقليلهــا  وضــرورة 

9ـ تفعيل تنفيذ القوانين المتعلقة بمنع العمل 

والزاميــة التعليــم لاطفــال ومنهــا قانــون 102 

واتفاقيــة   1974 لســنة  و118   1974 لســنة 

مــن  وغيرهــا   1989 عــام  فــي  الطفــل  حقــوق 

االتفاقيــات الدوليــة.

المــدارس  ارتيــاد  الن  التعليــم  الزاميــة  10ـ 

 علــى ســاعات العمــل وطبيعتــه 
ً
ســيفرض قيــودا

ســاعات  حضــور  ان  الــى  اضافــة  وشــروطه 

مــع   
ً
كليــا يتعــارض  المدرســة  فــي  التعليــم 

وقــد  الطفــل،  عمالــة  اشــكال  اســوء  ممارســة 

تبيــن فــي مختلــف البلــدان ان فــرض التعليــم 

للجميــع حتــى ســن الرابعــة عشــر قــد ادى الــى 

انخفــاض فعلــي فــي عمــل االطفــال لــذا يجــب 
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 كمــا ينــص القانــون 
ً
ان يكــون التعليــم الزاميــا

ذلــك. علــى 

11ـ تعزيــز التعليــم بطــرق المنهجيــة لاطفــال 

محليــة  خطــة  علــى  والعمــل  المتعلميــن  غيــر 

ليكــون التعليــم اجبــاري ومنــع التســرب.

المدرســة  التغذيــة  برامــج  تحســين  12ـ 

الماديــة. الحوافــز  واســتخدام 

13ـ تطويــر المهــن والتدريــب مــع دفــع مقابــل 

مــن قبــل المــدارس المهنيــة.

تقــوم  منطقــة  كل  فــي  لجنــة  تشــكيل  14ـ 

اعطــاء  مــع  االطفــال  عمالــة  ومراقبــة  بمتابعــة 

الصاحيــة لهــا بالتنســيق مــع لجنــة عليــا ترتبــط 

والمحافظــة. الــوزارات  مــن  بعــدد 

طفــال والتعليــم 
أ
ممــا ســبق فــان محــو االميــة لا

والتلمــذة  المهــارات  وتكويــن  الرســمي  غيــر 

االجتاعــي  وضمــان  منهــم  لقســم  الصناعيــة 

هــذه  علــى  بالقضــاء  كـفيــل  االخــر  للبعــض 

الســابقة  التوصيــات  تطبيــق  مــع  الظاهــرة، 

بهــا. المتعلقــة  االجــراءات  مــن  وغيرهــا 

الهوامش :
التعليميــة،  السياســية  فــي  اطفالنــا  ســعد،  زهــران،  1ـ 

مجلــة الطفولــة والتنميــة العــدد الرابــع المجلــد االول ســنة 

ص141.  ،2001

2ـ عبد الحليم احمد، حقوق الطفل العربي ، ص88.

ل خليفــة، خالــد بــن علــي، حمايــة الطفــل فــي النزاعــات 
آ
3ـ ا

المســلحة، مجلــة الطفولــة والتنميــة العــدد )4( مجلــد 1، 

ســنة 2001 ص30ـ31.

الطفولــة  مجلــة  خــرون، 
آ
وا ميســون،  الواحــدي،  4ـ 

والتنميــة، المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة العــدد )4( 

ص18.  ،2001  ،1 مــج 

ســنة  وتشــريعاته  العمــل  قانــون  الوحــد،  عبــد  كــرم،  5ـ 

بغــداد  النهضــة،  مطبعــة  منشــورات   ،4 ط   ،1970

ص73  ،1982

6- المجموعة  االحصائية الســنوية لعام  )1987،1997 

)

7-  وزارة التخطيــط والتعــاون االنمائــي الجاهــز المركــزي 

العاملــة  والقــوى  الســكان  احصــاءات  مديريــة  لاحصــاء 

    .2007

1987 Demognaphic Yearbook - 8ـ

فــي  المبكــرة  العمالــة  النصــار’’  الســادة  عبــد  نــزار   -9

العــراق، رســالة ماجســتير ، غيــر منشــورة ، كليــة االداب 

قســم االجتمــاع ، جامعــة القادســية، 2004، ص103. 

10 – المصدر نفسه ص 89.

11- وزارة التخطيــط والتعــاون االنمائــي الجاهــز المركــزي 

العاملــة  والقــوى  الســكان  احصــاءات  مديريــة  لاحصــاء 

. 2007 ص 58 
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 مؤسسات المجتمع المدني 
في العراق 

جمال ناصر جبار الزيداوي
محام وباحث قانوني
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المقدمة :

يعــد مصطلــح المجتمــع المدنــي او مؤسســات 

المجتمــع المدنــي مــن المصطلحــات الحديثــة 

واســع  بشــكل  العــراق  فــي  اســتخدمت  التــي 

مــن  التاســع  فــي  الســابق  النظــام  منــذ ســقوط 

نيســان عــام 2003 وجــاء متزامنــا مــع التغيــر 

الواســع فــي العــراق ومتزامنــا مــع مصطلحــات 

مثــل الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق االنســان 

واصبــح مصطلــح المجتمــع المدنــي مــن اكـثــر 

النخــب  قبــل  مــن  المتداولــة  المصطلحــات 

الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة واصبح مادة 

للعديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات واالرشــادات 

ووســائل االعــام المختلفــة ولكــن رغــم ذلــك 

 
ً
مبهمــا اليــزال مصطلحــا  المصطلــح  هــذا  ن 

أ
فــا

للعديــد مــن فــات الشــعب وال يــزال مصطلــٌح 

صــل فــي الشــارع العراقــي قيامــه بفــرض 
أ
غيــر متا

التــي  العزلــه  الــى  يعــود  ذلــك  فــي  والســبب 

وعــدم  العــراق  فــي  الســابق  النظــام  فرضهــا 

وفــرض  فيــه  ومايجــري  العالــم  علــى  انفتاحــه 

هيمنتــه وافــكاره واديولوجياتــه المريضــة علــى 

كافــة المؤسســات والجمعيــات والمنظمــات فــي 

العــراق لذلــك ســتعرف فــي هــذا البحــث الموجز 

ته وتاريــخ 
أ
مــن مفهــوم المجتمــع المدنــي ونشــا

نشــوء مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العــراق 

الــذي  ســيس الدولــة العراقيــة والتطــور 
أ
تا منــذ 

حصــل لهــا بعــد ســقوط النظــام الســابق واالطــار 

القانونــي الــذي تعمــل بموجبــه ونشــير كذلــك 

الــى مســتقبل مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 

التــي  والمشــاكل  المعوقــات  ظــل  فــي  العــراق 

. تواجههــا 

تعريف مفهوم المجتمع المدني :

ال يزال مصطلح المجتمع المدني مصطلح غير 

 نتحــدث عنــه 
ً
محــدد علــى نحــو دقيــق واحيانــا

 منــا يقصــد امــرا مختلفــا 
ٌ

ونســتخدمه ولكــن كل

االهلــي  المجتمــع  اســم  عليــه  نطلــق  فاحيانــا 

واحيانــا اســم القطــاع الثالــث وفي احيان اخرى 



|   العدد 7  |   شعبان   |  آب  |  2008 46

القطــاع الخيــري او القطــاع المســتقل او القطــاع 

المعفــي مــن الضرائــب ونســميه المنظمــات غيــر 

الحكوميــة او المنظمــات التطوعيــة او القطــاع 
غيــر الهــادف إلــى الربــح.)1(

مــن  المدنــي  المجتمــع  عبــارة  لــف 
أ
تتا  

ً
ولغويــا

فــي  تــرد  صيغــة  وهــو  )مجتمــع(  مصدريــن 

زمــان  اواســم  مــكان  اســم  امــا  العربيــة  اللغــة 

 بمعنــى انهــا امــا حــدث بــدون 
ً
او مصــدرا ميمــا

ــان حصــول  زمــان )اجتمــاع( وامـــا مـــكان او زمـ

،اجتماعهــم،  القــــوم  الحدث)مجتمــع  هــذا 

اليــؤدي  فهــو  وبالتالــي   ) اوزمانــه  اومكانــه، 

معنــى اللفــظ االجنبــي الــذي ترجمــه والمصــدر 

االخــر ))مدنــي(( فهــو يميــل فــي اللغــة العربيــة 
)الحاضــرة(.)2( الــى  ي 

أ
ا المدينــة  الــى 

المدنــي  المجتمــع  عبــارة  ان  البعــض  ويــرى 

مــن  معناهــا  تكســب  العربيــة  للغــة  بالنســبة 

(وبمــا  البــدوي  )المجتمــع  هــو  الــذي  مقابلهــا 

ان القبيلــة هــي المكــون االساســي مــن الباديــة 

ســيصبح  المدنــي  المجتمــع  ن 
أ
فــا العربيــة 

المقابــل المختلــف الــى حــد التضــاد )المجتمــع 

 )civil( ن لفــظ
أ
القبلــي( وفــي اللغــة الاتينيــة فــا

فانــه  )مدنــي(  العربيــة  للغــة  يترجــم  والــذي 

معانــي  عــدة  علــى  االوربــي  الفكــر  فــي  يســتند 

رئيســية هــي امــا فــي معنــى التوصيــف كمقارنــة 

مقابــل  المتوحشــة  البدائيــة  )الشــعوب  عبــارة 

ومعنــى  المتحضــرة(،  الشــعوب 

مقابــل  فــي  )مدنــي  بيــن  كالمقارنــة  اإلجــرام 

الجنانــي(، ومعنــى االنتمــاء الــى الجيــش )مدنــي 

مقابــل عســكري(، ومعنــى االنتمــاء الــى الديــن 

)التعاليــم الدينيــة مقابــل القوانيــن المدنيــة(.

ن عبــارة المجتمــع المدنــي فــي الفكــر 
أ
 وهكــذا فــا

االوربــي هــو بنــاء مجتمــع متحضــر ال ســلطة فيــه 
الفــارق  يبــرز  وهنــا  للكنيســة  وال   للعســكر  ال 

المدنــي  المجتمــع  عبــارة  مدلــول  بيــن  الكبيــر 

الفكــر  فــي  مفهومهــا  وبيــن  العربيــة  اللغــة  فــي 
االوروبــي.)3(

»المجتمــع  مصطلــح  ن 
أ
فــا  

ً
اصطاحــا امــا 

المدنــي« يشــير الــى انــه عبــارة عــن مجموعــة مــن 

واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  االبنيــة 

اطارهــا  فــي  تنظــم  التــي  والقانونيــة  والثقافيــة 

شــبكة معقــدة مــن العاقــات والممارســات بيــن 

القــوى والتكوينــات االجتماعيــة فــي المجتمــع 

ويحــدث ذلــك بصــورة ديناميكيــة مســتمرة مــن 

التطوعيــة  المؤسســات  مــن  مجموعــة  خــال 
ســتقالية عــن الدولــة.)4(

أ
 وتعمــل با

أ
التــي تنشــا

المجتمــع  وعــرف  المفهــوم  هــذا   
ً
الحقــا ووســع 

التنظيمــات  مــن  مجموعــة  نــه 
أ
با المدنــي 

العــام  المجــال   
أ
تمــا التــي  الحــرة  التطوعيــة 

بيــن االســرة والدولــة لتحقيــق مصالــح افرادهــا 

االحتــرام  ومعاييــر  بقيــم  ذلــك  فــي  ملتزمــة 

والتــراض والتســامح واالدارة الســليمة للتنــوع 

والخــاف وتشــمل تنظيمــات المجتمــع المدنــي 

والنقابــات  والروابــط  الجمعيــات  مــن   
ً
كا

ي كل مــا هــو 
أ
واالحــزاب واالنديــة والتعاونيــات ا
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غيــر حكومــي وكل مــا هــو غيــر عائلــي او ارثــي.)5(

المدنــي  المجتمــع  قنديــل  امانــي  وتعــرف 

االجتماعيــة  التنظيمــات  »مجمــل  عتبــاره 
أ
با

التــي  الحكوميــة  وغيــر  االرثيــة  غيــر  التطوعيــة 

ترعــى الفــرد وتعظــم مــن قدراتــه علــى المشــاركة 

فــي الحيــاة العامــة وتقــع مؤسســات المجتمــع 

مؤسســات  مــن  وســيط  مــكان  فــي  المدنــي 
االرثيــة.)6( والمؤسســات  الدولــة 

التــي  المدنــي  المجتمــع  نــدوة  تبنــت  وقــد 

عــام  العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز  نظمهــا 

حيــث  المدنــي  للمجتمــع   
ً
تعريفــا  1992

السياســية  المؤسســات  »جملــة  نــه 
أ
با عرفتــه 

التــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

اســتقال  فــي  المختلفــة  ميادينهــا  فــي  تعمــل 

اغــراض متعــددة  لتحقيــق  الدولــة  عــن ســلطة 

صنــع  فــي  كالمشــاركة  سياســية  اغــراض  منهــا 

القــرار علــى المســتوى الوطنــي والقومــي ومثــال 

ذلــك االحــزاب السياســية ومنهــا اغــراض نقابيــة 

كالدفــاع عــن مصالــح اعضائهــا ومنهــا اغــراض 

ثقافيــة كمــا فــي اتحــادات الكـتــاب والمثقفيــن 

نشــر  الــى  تهــدف  التــي  الثقافيــة  والجمعيــات 

كل  اعضــاء  التجاهــات   
ً
وفقــا الثقافــي  الوعــي 

العمــل  فــي  لاســهام  اغــراض  ومنهــا  جماعــة 
التنميــة.)7( لتحقيــق  االجتماعــي 

الحــركات  اســتبعاد  الــى  بعــٌض  ذهــب  وقــد 

الدينيــة مــن مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي حيــن 

خــر إلــى اعتبــار الحــركات الدينيــة 
آ
رد البعــٌض ا

 مــن مفهــوم المجتمــع المدنــي وان 
أ
جــزء اليتجــزا

اقصــاء هــذه الكـتلــة االجتماعيــة ليــس لــه عاقــة 

النظــر  بوجهــة  يرتبــط  وانمــا  العلمــي  بالتقييــم 

الحــركات  هــذه  تحملهــا  التــي  االيديولوجيــة)8( 

والتــي تعتبــر بوجهــة نظرهــم بعيــدة عــن مفهــوم 

المجتمــع المدنــي.

والتعريفــات  الســابق  للتعريــف  تحليلنــا  ومــن 

االخــرى لمفهــوم المجتمــع المدنــي نســتنتج ان 

اربعــة  المدنــي ينطــوي علــى  مفهــوم المجتمــع 

عناصــر رئيســية هــي:ـ

ول/ يتمثــل فــي فكــرة الطوعيــة او 
أ
العنصــر اال

تميــز  التــي  الطوعيــة  المشــاركة  الصــح  ا  علــى 

باقــي  عــن  المدنــي  المجتمــع  وبنــى  تكوينــات 

التكوينــات االجتماعيــة المفروضــة او المتوارثــة 

اعتبــار. ي 
أ
ا تحــت 

العنصــر الثانــي/ يشــير الــى فكــرة )المؤسســة( 

 
ً
تقريبــا الحضاريــة  الحيــاة  تطــال مجمــل  التــي 

السياســية  الحيــاة  مناحــي  تشــمل  والتــي 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ولعــل مــا 

يميــز مجتمعنــا الحضــور الطاغــي للمؤسســات 

وغيــاب المؤسســاتيه بوصفهــا عاقــات تعاقديــة 

فــي ظــل القانــون.
العنصــر الثالــث/ يتعلــق بــا »الغايــه« و الــدور 

واالهميــه  التنظيمــات  هــذه  بــه  تقــوم  الــذي 

وهيمنــه  الســلطه  عــن  الســتقالها  الكبــرى 

اجتماعيــة  تنظيمــات  هــي  حيــث  مــن  الدولــة 

تعمــل فــي سياســة وروابــط تشــير الــى عاقــات 
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والتنافــس  الصــراع  او  والتماســك  التضامــن 

االجتماعييــن.

العنصــر الرابــع/ ويكمــن فــي ضــرورة النظــر الــى 

مــن   
ً
جــزءا عتبــاره 

أ
با المدنــي  المجتمــع  مفهــوم 

منظومــة مفاهيميــه اوســع تشــتمل علــى مفاهيــم 

االنســان،  المواطنــة، حقــوق  الفرديــة،  مثــل 
المشــاركة السياســية والشــرعية الدســتورية.)9(

مــن  المدنــي  المجتمــع  ان  يتضــح  هنــا  ومــن 

 نســيج متشــابك مــن العاقــات 
أ
المبــدا حيــث 

التــي تقــوم بيــن افــراده مــن جهــه وبينهــم وبيــن 

تقــوم  عاقــات  وهــي  اخــرى  جهــه  مــن  الدولــة 

والتعاقــد  والمنافــع  المصالــح  تبــادل  علــى 

والحقــوق  واالختــاف  والتفاهــم  والتراضــي 

الدولــة  ومحاســبة  والمســؤليات  والواجبــات 

االمــر  فيهــا  يســتدعي  التــي  االوقــات  كافــة  فــي 

ن هذا النســيج 
أ
محاســبتها ومــن جهــه اجرائيــة فــا

مــن العاقــات يســتدعي لكــي يكــون ذا جــدوى 

فــي مؤسســات طوعيــة اجتماعيــة  يتجســد  ان 

واقتصاديــة وثقافيــة وحقوقيــة متعــددة تشــكل 

عليهــا  ترتكــز  التــي  القاعــدة  مجموعهــا  فــي 

مشــروعية الدولــة مــن جهــه ووســيلة محاســبتها 
اذا اســتدعى االمــر ذلــك مــن جهــه اخــرى.)10(

الــى  مســتقل  مجتمــع  هــو  المدنــي  والمجتمــع 

فهــو  المباشــر  الدولــة  اشــراف  عــن  كبيــر  حــد 

يتميــز باالســتقالية والتنظيــم التلقائــي وروح 

المبــادرة الفرديــة والجماعيــة والعمــل التطوعــي 

والحماســة مــن اجــل خدمــة المصلحــة العامــة 

ورغــم  الضعيفــة  الفــات  عــن حقــوق  والدفــاع 

ن الفــرد اال انــه ليــس مجتمــع 
أ
انــه يصلــح مــن شــا

الفرديــة بــل علــى العكــس مجتمــع يتضامــن عبــر 

نفهــم  وال  المؤسســات)11(  مــن  واســعة  شــبكة 

انعــدام  الدولــة  عــن  المجتمــع  اســتقالية  مــن 

العاقــة بينــه وبيــن الدولــة بــل البــد مــن وجــود 

تكامليــة  عاقــة  ولكــن  بينهمــا  وثيقــة  عاقــة 

متبادلــة بينهمــا ال تكــون علــى اســاس الخضــوع 

والتبعيــة للدولــة.

ة مفهوم المجتمع المدني
أ
نشا

لــم يتــم انجــاز مفهــوم المجتمــع المدنــي دفعــة 

يــد مفكــر واحــد او فيلســوف  واحــدة وال علــى 

واحــد ولــم يكــن ذلــك فــي بلــد واحد بــل اقتضى 

 متنوعيــن.
ً
ــا  ومكان

ً
ــا ذلــك زمان

الفكــر  فــي  مــرة  الول  المفهــوم  هــذا   
أ
نشــا وقــد 

ارســطو  اليــه  اشــار  حيــث  القديــم  اليونانــي 

باعتبــاره »مجموعــة سياســية تخضع للقوانين، 

ي انــه لــم يكــن يميــز بيــن الدولــة والمجتمــع 
أ
ا

المدنــي فالدولــة فــي التفكيــر السياســي االوربــي 

 
ً
القديــم يقصــد بهــا مجتمــع مدنــي يمثــل تجمعــا

الذيــن  المواطنــون  هــم  اعضــاؤه   
ً
سياســيا

 
ً
وفقــا ويتصرفــون  الدولــة  بقوانيــن  يعرفــون 

لهــا)12( ثــم تطــور المفهــوم بعــد ذلــك فــي القرنين 

الســابع عشــر والثامــن عشــر فــي اوربــا بشــكل 

متزامــن مــع الثــورة الفكريــة الــى جانــب الثــورة 

الصناعيــة اضافــة الــى حصــول حركات االصاح 
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»الحــق  لفقهــاء  الفتــرة وكان  تلــك  فــي  الدينــي 

وتومــاس  لــوك  جــون  امثــال  مــن  الطبيعــي« 

هوبــس وبــاروخ واســبينوزا و مونتســكيو وجــان 

مفهــوم  تكويــن  فــي  الكبيــر  االثــر  روســو  جــاك 

 بقســطه فــي 
ٌ

المجتمــع المدنــي حيــث اســهم كل

ممــا  الرغــم  علــى  الكاســيكية  اساســاته  وضــع 

كان هنالــك مــن خصومــات فكريــة بينهــم مــع 

اشــتراكهم فــي العديــد مــن المســائل كالمواطنــة 

حالــة  مــن   
ً
انطاقــا والديمقراطيــة  والملكيــة 

بمــا  والقــوى  االجتماعــي  والتعاقــد  المجتمــع 
الســيادة.)13( دعــى 

ن 
أ
نــه يمكننــا القــول بــا

أ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فا

مراحــل  ربــع 
أ
با مــر  المدنــي  المجتمــع  مفهــوم 

تاريخيــة وهــي :

الســابع  القرنيــن  خــال  االولــى  المرحلــة   :
ً
اوال

عشــر والثامن عشــر وفيها ظهر مفهوم المجتمع 

الطبيعــة والمجتمــع  المدنــي كنقيــض لمفهــوم 

الطبيعــي الــذي هــو بالنســبة للبعــض المجتمــع 
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المجتمــع  او  االبــوي  المجتمــع  او  الحيوانــي 

التقليــدي او مجتمــع الحريــة االدنــى.

المعرفيــة  ارســاء االســس والمكونــات  تــم  لقــد 

والنظريــة للمجتمــع المدنــي فــي عصــر النهضــة 

تاريــخ  ان  ذلــك  االنــوار  وفلســفة  االوربيــة 

مفهــوم المجتمــع المدنــي يعــود الــى تطــور الفكــر 

السياســي الليبرالــي علــى مــدى القرنيــن الســابع 

بالمذاهــب  المرتبــط  عشــر  والثامــن  عشــر 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والــذي بلــور النظريــة 

الغربيــة،  الكاســيكية  الليبراليــة  السياســية 

عهــد  ي 
أ
ا القديــم  النظــام  انهيــار  بدايــة  منــذ 

انهيــار الحكــم المطلــق وســلطان البــاب الدينــي 

الكنيســة  ســلطة  فــي  المحكــم  والدنيــوي 

عبــر  الكاســح  الهجــوم  وبدايــة  المســيحية 

الثــورات علــى حكــم الملــوك الذيــن يحكمــون 

ن ال 
أ
بمقتضــى الحــق االلهــي الــذي يبيــح لهــم بــا

هللا. امــام  اال  سياســتهم  عــن  يحاســبوا 

الــذي  الطبيعــي  القانــون  ســلطان  بدايــة  والــى 

العقــل  ســم 
أ
با واالنســان  الفــرد  بحريــة  يقــر 

والســيادة  الشــعب  ســيادة  والــى  والمنطــق 

القوميــة وحقــوق االنســان التــي فجرتهــا الثــورة 

الفرنســية. البرجوازيــة 

ومــن الواضــح ان مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي 

الرابطــة  مفهــوم  يعنــي ســوى  المرحلــة ال  هــذه 

ســاس لاجتمــاع مقابــل 
أ
االجتماعيــة العاديــة كا

الرابطــة الدينيــة او االرســتقراطية حيــث يمكــن 

طبيعيــة  واعتبارهــا  والتقليــد  بالعــرف  ربطهــا 

المدنــي  المجتمــع  مفهــوم  ســيرتبط  كذلــك 

والعقــد  القانــون  بمفهــوم  الوقــت  ذلــك  ومــن 

االجتماعــي كـتعبيــر عــن هــذا القانــون المختلــف 

عــن العــرف.

مفهــوم  يجســد  انــه  ي 
أ
ا الشــعبية  وبالســيادة 

السياســة الحديثــة بوصفهــا سياســة نابعــة مــن 

مســقطة  وليســت  هــو  كمــا  البشــري  المجتمــع 

ن كلمتــي 
أ
عليــه مــن قبــل عالــم اخــر ولذلــك فــا

 هنــا وال 
ً
دولــة ومجتمــع مدنــي تتطابقــان تمامــا

بينهمــا. ي فصــل 
أ
وجــود ال

واحــدة:  بجملــة  االشــكالية  تلخيــص  ويمكــن 

ومــن  مدنيــة  سياســة  هــي  الحديثــة  السياســة 

هــذه السياســة المدنيــة يمكــن وبمــوازاة الدولــة 

االشــكاليات  هــذه  علــى  وللــرد   
ً
معــا الحديثــة 

وفــي  عشــر  التاســع  القــرن  فاســفة  ى  تصــدَّ

وماركــس. هيــكل  مقدمتهــم 

المدنــي  المجتمــع  ليــس  لهيــكل  فبالنســبة 

القانونيــة  الروابــط  مجمــوع  باعتبــاره 

واالقتصاديــة التــي تنظــم عاقــات االفــراد فمــا 

بينهــم وتضمــن تعاونهــم واعتمادهــم بعضهــم 

خــر ســوى لحظــة فــي صيــروة 
أ
علــى البعــض اال

وهــي  ذاتهــا  الدولــة  فــي  تجســيدها  نجــد  اكبــر 

فــي الواقــع الدولــة القوميــة فالمجتمــع المدنــي 

 
ً
تقدمــا ُيمثــل  الروابــط  هــذه  مجمــوع  بوصفــه 

ال  لكنــه  الخــام  الطبيعــة  مــع  بالمقارنــة   
ً
نوعيــا

يجــد مضمونــه الحقيقــي اال فــي الدولــة التــي تجد 

والغايــة  والقانــون  الحريــة  ي 
أ
ا مطلــق  هــو  مــا 
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تجلياتهــا. اجلــى  فــي  التاريخيــة 

مــن  الموضــوع  الــى  نظــر  فقــد  ماركــس  امــا 

منظــار التناقــض الــذي كشــف عنــه فــي مســيرة 
الحداثــة البرجوازيــة ذاتهــا ومشــروعها التحــرري 

نفســه ففــي نظــر ماركــس ان مشــروع التحريــر 

السياســي الــذي قامــت بــه البرجوازيــة بالفعــل 

عندمــا نقلــت المجتمعــات مــن النظــام القديــم 

اال  العمــق  فــي  ليــس  الحديــث  النظــام  الــى 

مشــروع اســتاب جديــد بــل ان السياســة هــَي 

َمــْن قلــب هــذا االســتاب وهــي تجســد اعظــم 

اشــكال هــذا االســتاب ففــي اللحظــة ذاتهــا التي  

خلقــت برجوازيــة الدولــة كمجــال للعــام خلقــت 

 للخــاص وبذلــك قضــت علــى الفــرد 
ً
 مجــاال

ً
ايضــا

بالتصــدُّع واالنشــقاق فــي ذاتــه وهويتــه نفســها 

بيــن ماهيتيــن متنابذتيــن وال يمكــن التوفيــق 

بينهمــا ماهيتــه كمواطــن وماهيتــه كمنتــج .

ومــا  »المواطنيــة  علــى  يشــتمل  الــذي  فالعــام 

تعنيــه مــن صفــه المســاواة« فيــه يعيــش حالــة 

صــدام ونــزاع مســتمر مــع الحقيقــة االجتماعيــة 

الفعليــة التــي تعنــي التفــاوت والتبايــن الدينيــة 

المفاهيــم  جميــع  تتطــور  ســوف  والعرفيــة 

الحديثــة االخــرى مثل المواطنية والديمقراطية 

اســهامات  تنصــب  وهنــا  القانونيــة  والدولــة 

للقرنيــن  الكبــار  الكاســيكيين  الكـتــاب 

وتوكـفيــل  ولــوك  هوبنــز  مثــل  المذكوريــن 

ومونتســكيو وروســو واســبينوز وافضل تجســيد 

كـتــاب  الخــاص للمفهــوم هــو  لهــذا االســتخدام 

لــوك الشــهير )رســالة فــي الحكــم المدنــي(.)14(

مفهــوم  الســتخدام   : الثانيــة  المرحلــة   /
ً
ثانيــا

التاســع  القــرن  فتشــمل  المدنــي  المجتمــع 

ان  هــو  هنــا  والجديــد  خــاص  بشــكل  عشــر 

ونقلــت  ثورتهــا  ضعفــت  قــد  البرجوازيــة 

 مــن الميــدان الدينــي والعرفــي 
ً
السياســة فعــا

الــى الميــدان االجتماعــي او بتعبيــر اخــر جعلتها 

المشــكلة  تعــد  ولــم  تعاقديــة  انســانية  حقيقــة 

الديــن  مــن  السياســة  تحريــر  هــي  المطروحــة 

والعــرف االرســتقراطي ولكــن اعــادة بنــاء مفهــوم 

بيــن  فيــه  والتمييــز  ذاتــه  الحديثــة  السياســة 

مســتوياته المختلفــة فالسياســة الحديثــة التــي 

الفــت المراتــب الطبقيــة التقليديــة جعلــت مــن 

ي افترضــت وحدتــه فــي 
أ
الشــعب كليــة واحــدة ا

وافــراد عديــدون. كـثــرة  هــو  الــذي  الوقــت 

مــن نمــط  نقلــت المجتمــع  والثــورة الصناعيــة 

كانــت  حيــث  واالقطاعيــة  الحرفيــة  العاقــات 

االفــراد  بيــن  يربــط  شــيء  الســائدة  العاقــات 

او  الحرفــي  المشــغل  داخــل  عائليــة  عاقــات 

واتباعــه  الســيد  بيــن  االقطــاع  داخــل  ابويــة 

 مســائل جديــدة علــى المجتمــع 
ً
طرحــت ايضــا

مــن حيــث هــو عــدد كبيــر مــن االفــراد يتعاملــون 

مــع بعضهــم البعــض ويعتمــدون علــى بعضهــم 

البعــض وهــو معنــى المجتمــع المدنــي بالضبــط 

االقتصــاد  ونشــوء  الحرفــة  تصفيــة  ادت  وقــد 

البضاعــي وتحلــل الملكيــات االقطاعيــة وتراجــع 

رحــم  عــن  االفــراد  انخــاع  الــى  االرســتقراطية 
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اعــادة  مشــكلة  طــرح  مــن  القديمــة  عاقاتهــم 

ي اعــادة بنــاء المجتمــع 
أ
بنــاء هــذه العاقــات ا

المدنــي ومنهــم حقيقتــه الجديــدة فــي مواجهــة 

والعيــش  الحيــاة  شــروط  فــي  الشــديدين 

والممارســة لذلــك فــان الحريــة شــيء تعكســها 

ولــن   
ً
تمامــا النشــؤوية هنــا شــكلية  المواطنيــة 

عندمــا  اال  للفــرد  تحــرر حقيقــي  هنالــك  يكــون 

تتوافــق شــروط الحريــة السياســية مــع شــروط 
االجتماعيــة.)15( الحريــة 

النصــف  وتشــمل  الثالثــة:  المرحلــة   /
ً
ثالثــا

اطــار  فــي  وذلــك  العشــرين  القــرن  مــن  االول 

اعــادة  ســياق  وفــي  الثــوري  الصــراع  احتــدام 

بنــاء االســتراتيجية الثوريــة فــي مجتمعــات اوربــا 

الصناعيــة وكان اكبــر مســؤول عــن تطويــر هــذا 

االســتخدام الجديــد المفكــر انطونيــو غرامشــي، 

الــذي تــرك االثــر علــى  المفهــوم كمــا يســتخدمه 

الفلســفية  العناصــر  اســتبعاد  بعــد  اليــوم 
منــه.)16( الكـثيــرة  والعقائديــة 

وقــد ســعى غرامشــي الــى تطويــر هــذا المفهــوم 

فــي عمليــة  العضــوي  المثقــف  مــن خــال زج 

وفــي  الثقافــي  المســتوى  ورفــع  ي 
أ
الــرا تشــكيل 

ذلــك كانــت دعــوة تكويــن منظمــات اجتماعيــة 

لهــدف  حزبيــة  وتعدديــة  نقابيــة  ومهنيــة 

اجتماعــي صريــح يضــع البنــاء القومــي فــي حالــة 

غيــر متنافــرة مــع البنــاء التحتــي وايجــاد طريقــة 

بينهمــا. المســتمر  الحيــوي  للتفاعــل 

وبالنســبة لغرامشــي ســواء كان ذلــك فــي كـتابــة 

»االميــر الحديــث« او »دفاتــر الســجن« هنالــك 

ســيطرة  اســتقرار  يضمنــان  رئيســيان  مجــاالن 

البرجوازيــة ونظامهــا. المجــال االول: هــو مجال 

تحقــق  ومنــه  اجهــزة  مــن  تملكــه  ومــا  الدولــة 

والمجــال  السياســية  ي 
أ
ا المباشــرة  الســيطرة 

الثانــي هــو مجــال المجتمــع المدنــي ومــا تمثلــه 

ووســائل  وجمعيــات  ونقابــات  احــزاب  مــن 

اعــام ومــدارس ومســاجد او كنائــس.. الــخ وفيــه 

ي نظــام 
أ
تتحقــق وظيفــة ثانيــة البــد منهــا لبقــاء ا

وهــي الهيمنــة االيديولوجيــة والثقافيــة لذلــك ال 

يكـفــي للوصــول الــى الســلطة فــي نظــر غرامشــي 

الدولــة  جهــاز  علــى  للســيطرة  بهــا  واالحتفــاظ 

ولكــن البــد مــن تحقيــق الحتميــة علــى المجتمــع 

وال يتــم ذلــك اال مــن خــال منظمــات المجتمــع 

المدنــي وعبــر العمــل الثقافــي بالدرجة الرئيســة.

هــو  المدنــي  المجتمــع  غرامشــي  منظــور  ففــي 

الهيمنــة  وظيفــة  فيــه  تتجلــى  الــذي  المجــال 

االجماعيــة مقابــل المجتمع السياســي او الدولة 

التــي تتجلــى فيــه وتتحقــق وظيفــة الســيطرة او 

الهيمنــة  ن 
أ
وال المباشــرة  السياســية  القيــادة 

هــم  المثقفيــن  ن 
أ
فــا بااليديولوجيــة  مرتبطــة 

اداتهــا ومــن هنــا جــاءت حاجــة غرامشــي العــادة 

تعريــف المثقــف وتحليــل دوره والرهــان الكبيــر 
الــى وضعــه عليــه فــي التمويــل االجتماعــي. )17(

العقديــن  وتشــمل  الرابعــة:  المرحلــة   /
ً
رابعــا

ن 
آ
اال والــى  العشــرين  القــرن  مــن  االخيريــن 

وهــي الفتــرة التــي شــهدت اعــادة اكـتشــافه مــن 
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تــراث غرامشــي، ولكــن بعــد تنقيتــه مــن بعــض 

القضايــا التــي كانــت موضــع ســجاالت ســاخنة 

خــال المراحــل الســابقة بحيــث ال يحتفــظ فيــه 

والمؤسســات  والهيــات  المنظمــات  بفكــرة  اال 

الــى جانــب  التــي تعمــل  الخاصــة  االجتماعيــة 

الدولــة ولكــن ليــس تحــت امرتهــا علــى تنظيــم 

المجتمــع وتنشــيطه وبهــذا المعنــى فالمقصــود 

بالمجتمــع المدنــي كمــا يســتخدم اليــوم هــو تلــك 

الشــبكة الواســعة مــن المنظمــات التــي طورتهــا 

الطويــل  تاريخهــا  فــي  الحديثــة  المجتمعــات 

الدولــة  شــبهنا  واذا  الدولــة  عمــل  ترفــد  والتــي 

بالعمــود الفقــري فالمجتمــع المدنــي هــو لحــل 

تلــك الخايــا التــي تتكــون منهــا االعضــاء والتــي 

دونهمــا  مــن  حيــاة  االجتماعــي  للجســم  ليــس 

ي شــكل مــن اشــكال العــداء 
أ
فليــس هنالــك ا

ــف  الوظائـ طبيعــة  مــن  اختــاف  وال  بينهمــا 

وان كان هنالــك اختــاف فــي ادوارهمــا التــي 
بهمــا.)18( يقومــان 

 بعــد يــوم تــزداد اهميــة وفاعليــة المجتمــع 
ً
ويومــا

المدنــي فــي دول العالــم المختلفة بالنظر للدور 

المجتمــع  مؤسســات  بــه  تقــوم  الــذي  الكبيــر 

بهــا  واالرتقــاء  الشــعوب  تطويــر  فــي  المدنــي 

لذلــك فاننــا نجــد انفســنا امــام انفجــار هائــل فــي 

تشــكيل المؤسســات والتنظيمــات والجمعيــات 

والنقابــات التــي تعمــل فــي المجــاالت المختلفــة 

هــذه  مكانــة  وتــزداد  المحــددة  اهدافهــا  وحــق 

مواقــع  واحتالهــا  والحــركات  المؤسســات 

السياســية  الشــؤون  مختلــف  علــى  متقدمــة 

مفهــوم  واصبــح  واالجتماعيــة  والثقافيــة 

 لمفهــوم الديمقراطيــة 
ً
المجتمــع المدنــي مرادفــا

والحريــة.

فــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تاريــخ 

ق  لعــرا ا

المدنــي  للمجتمــع  االولــى  االرهاصــات  تعــود 

العراقــي الــى االصاحــات التــي قــام بهــا الوالــي 

فــي   )1872( عــام  باشــا  مدحــت  العثمانــي 

المجتمــع  تكــون  بدايــة  العــراق والتــي تشــكل 
العراقــي.)19( المدنــي 

ثم تطورت هذه اللبنات ونمت في بداية القرن 

واالصاحــات  بالتطــورات  ثــرة 
أ
متا العشــرين 

التــي حصلــت فــي تركيــا وازديــاد عــدد الطلبــة 

العراقييــن الدارســيين فــي المــدارس التركيــة، 

المدنيــة  السياســية  االحــزاب  شــكلت  فقــد 

المدنــي  المجتمــع  بنــاء  فــي  االولــى  اللبنــات 

ثرهــا باالحــزاب التــي 
أ
العراقــي علــى الرغــم مــن تا

جمعيــة  اول  وتشــكلت  تركيــا  فــي  تشــكلت 

اســم  تحــت   1912 عــام  اواخــر  فــي  جديــدة 

»جمعيــة النــادي الوطنــي« والتــي كانــت ذات 

طابــع قومــي عربــي وكان يســند هــذه الجمعيــة 

يوســف الســويدي وطالــب باشــا والتــي ســرعان 

مــا ارتبطــت بجمعيــة االصــاح فــي البصــرة التــي 
شــكلها طالــب باشــا فــي 28 فبرايــر 1913.)20(

عــام  الحديثــة  العراقيــة  الدولــة  ســيس 
أ
تا وعنــد 



|   العدد 7  |   شعبان   |  آب  |  2008 54

العــراق  فــي  الملكــي  النظــام  واعــان   1921

تلــك  فــي  المنظمــات  مــن  العديــد  سســت 
أ
تا

الفتــرة ســواء كانــت طابيــة ام نســائية ام نقابيــة 

الجمعيــات  مــن  العديــد  وجــود  الــى  اضافــة 

كانــت  التــي  والثقافيــة  الخيريــة 

عــدة  وصــدرت  وفعالياتهــا  نشــاطها  تمــارس 

قوانيــن تنظــم عملهــا مثــل قانــون الجمعيــات 

صــدر  ثــم  العثمانــي  العهــد  فــي  صــدر  الــذي 

وقانــون   1954 وقانــون   1922 عــام  قانــون 

.1955

المؤسســات  عمــل  علــى  الماحــظ  ان  اال 

سســت خــال فتــرة الحاكم 
أ
والجمعيــات التــي تا

الملكــي  فــي العــراق انهــا لــم تكــن منبثقــة مــن 

ذاتيــة المجتمــع العراقــي بــل كانــت تســتهدف 

جانــب  مــن  هــذا  الخاصــة  مصالحهــا  تحقيــق 

وظيفتهــا  تــؤدي  لــم  فانهــا  خــر 
آ
ا جانــب  ومــن 

النهــا  السياســية  الســلطة  طغيــان  مــن  بالحــد 

بــه  جــاءت  الــذي  المقلــوب  بالشــكل  جــاءت 

فــكان  الغربيــة  االوربــي  المجتمــع  مؤسســات 

الوقــت  فــي  الــى االســفل  مــن االعلــى  تشــكلها 

الــذي ينبغــي ان يكــون تشــكلها بالعكــس مــن 

لاعلــى. االســفل 

مقيــدة  كانــت  المؤسســات  هــذه  ان  كمــا 

ممــا  السياســي  النظــام  وافــكار  باديولوجيــة 

النظــام  مــع  تتعــارض  عندمــا  بانتهائهــا  يعجــل 
)21 ( السياســي.

كما إن الصفة الغالبة على المجتمع العراقي في 

ذلــك الوقــت هــي الصفــة العشــائرية او الثقافــة 

القبيلــة  واعــراف  قوانيــن  وســيادة  العشــائرية 

كمــا ان النســبة الســكانية االكبــر فــي المجتمــع 

الريفيــة  المناطــق  فــي  تســكن  كانــت  العرقــي 

لذلــك لــم توجــد هــذه المنظمــات او الجمعيــات 

اال فــي مراكــز المــدن وبواســطة مجموعــة قليلــة 

واعمــال  نشــاطات  وتمــارس  المثقفيــن  مــن 

محــددة وثــم تنتشــر فــي هــذه المناطــق الريفيــة 

 لفعاليــات ونشــاطات 
ً
التــي كانــت بحاجــة فعــا

هــذه المنظمــات والجمعيــات.

كمــا ان اغلــب هــذه الجمعيــات والمؤسســات 

خــر لســلطة ورقابــة 
آ
كانــت خاضعــة بشــكل او با

 
ً
 طبيعيــا

ً
 امتــدادا

ً
الدولــة ثــم اصبحــت تدريجيــا

لمؤسســات الســلطة السياســية.)22(

وازاء مــا ذكــر اعــاه لــم تحقــق هــذه الجمعيــات 

فــي  ســواء  حقيقيــة  نجاحــات  المؤسســات  او 

ان  كمــا  االجتماعيــة  ام  الثقافيــة  المجــاالت 

النظــام الــذي كان يســيطر علــى مقاليــد الســلطة 

 
ً
 ملكيا

ً
 بــل كان نظاما

ً
 ديمقراطيــا

ً
لــم يكــن نظامــا

لــم يفتــح المجــال لنشــوء وتطــور مجتمــع مدنــي 

حقيقــي فــي تلــك الفتــرة.

النظــام  مرحلــة  وهــي  الثانيــة  المرحلــة  وفــي 

مــن  العديــد  اســتمرت  فقــد  الجمهــوري 

المنظمــات والمؤسســات بالظهــور علــى الرغــم 

 لــم 
ً
 عســكريا

ً
مــن ان النظــام الحاكــم كان نظامــا

تجــر فــي ظلــه ايــة انتخابــات برلمانيــة او غيرهــا.

وكان عــدد االحــزاب المجــازة خمســة فقــط امــا 
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بغــداد  محافظــة  فــي  والنقابــات  الجمعيــات 

ثمانــون  جمعيــة،   )142( عددهــا  بلــغ  فقــد 

منهــا نشــاطها متنــوع بيــن النشــاط االقتصــادي 

والدينــي والقومــي والمهنــي والخبــري والثقافــي 

.)57( الترفيهيــة  النــوادي  عــدد  كان  فيمــا 

امــا فــي المحافظــات االخــرى ففــي الموصل كان 

 
ً
ترفيهيــا  

ً
ناديــا هنالــك »6« جمعيــات و«20« 

جمعيــة   »16« هنالــك  كان  البصــرة  وفــي 

المحافظــات  فــي  مــا 
أ
ا  

ً
ترفيهيــا  

ً
ناديــا و«27« 

وبشــكل  يقــل  الجمعيــات  عــدد  كان  االصغــر 

ملحــوظ مقابــل زيــادة واضحــة وكبيــرة فــي عــدد 

الترفيهيــة. النــوادي 

 علــى  عــدم انســجام المبــادئ 
ً
وكان هــذا مؤشــرا

وبيــن  المؤسســات  بهــذه  الحققيــة  واالهــداف 

ان  ينبغــي  والتــي  الموجــودة  العمليــة  النتائــج 
العضائهــا.)23( توفرهــا 

هــذه  اخــذت   1963 عــام  انقــاب  وبعــد 

وبشــكل  نشــاطها  فــي  تتقلــص  المؤسســات 

ملحــوظ بســبب ازديــاد هيمنــة الدولــة المركزيــة 

 حيــث 
ً
 واقتصاديــا

ً
 وثقافيــا

ً
 واجتماعيــا

ً
سياســيا

اصبحــت الدولــة هــي المحــور لــكل شــيء فــي 

حتكــرت 
أ
فا المالــك  هــي  كانــت  بــل  المجتمــع 

التجــارة والمصــارف ممــا اضعــف دور المجتمــع 

وبشــكل  ذاتــه  عــن  التعبيــر  فــي  المدنــي 

.)24 ملمــوس)

وفــي المرحلــة الرابعــة بعــد انقــاب تمــوز عــام 

1968 شــهد العراق اصعب مرحلة في تاريخه 

صــور  اقســى  الســابق  النظــام  مــارس  حيــث 

االقصــاء والتهميــش لــكل شــخص او مؤسســة 

خــارج منظومــة حــزب البعــث لذلــك لــم تكــن 

هنالــك ادنــى فرصــة لنشــوء او نمــو ايــة مؤسســة 

اهدافهــا  وتحقــق  مســتقل  بشــكل  تعمــل 

واالتحــادات  النقابــات  مثــل  فالمؤسســات 

لــم تكــن تحمــل غيــر التســميات  والجمعيــات 

ي دور ســواء 
أ
دون ان تتمكــن مــن ان تــؤدي ا

فــي الحيــاة السياســية ام الثقافيــة واالجتماعيــة 

ثيــرات الدولــة المباشــرة وفرضهــا حالــة 
أ
بســبب تا

مــن االقصــاء والتهميــش علــى تلــك المؤسســات 

تــارة والتبعيــة والمــواالت للســلطة والعمــل مــن 
اجلهــا تــارة اخــرى.)25(

فقــد هيمــن نظــام البعــث علــى جميــع مفاصــل 

واالمنيــة  العســكرية  لــة 
آ
اال بواســطة  الدولــة 

والتجــارة  الزراعــة  قطــاع  مثــل  والمخابراتيــة 

الهيمنــة  فــرض  يعنــي  ممــا  والصناعــة  والنفــط 

انتــاج  الســلطة  تبنــت  ولذلــك  االقتصاديــة 

فكانــت  والتعليــم  واالعــام  الثقافــة  وتوزيــع 

الهيمنــة  فرضــت   
ً
واخيــرا الثقافيــة  الهيمنــة 

هيمنــة  خــال  مــن  واإليديولوجيــة  السياســية 

فكــر الحــزب الواحــد وكانــت الثقافــة السياســية 

الــى  ادى  ممــا  والرؤيــا  الجانــب  احاديــة  ثقافــة 

 
ً
خلــق مجتمــع احــادي الفكــر »محــوري« ظاهريا

وذو انشطار اثني وقومي طائـفي وعشائري)26(، 

فيــه  يفتقــد   
ً
 رهيبــا

ً
 اجتماعيــا

ً
ممــا خلــق وضعــا

االنســان الــى ابســط مقومــات الحيــاة ومــا ازاد 
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فــي ازمــة المجتمــع المدنــي هــو الحــروب التــي 

شــنها النظــام الســابق علــى جيــران العــراق فــي 

ايــران والكويــت ومــا نتــج عــن ذلــك مــن فــرض 

علــى  الدوليــة  والعزلــة  االقتصــادي  الحصــار 

اال  الخارجــي  بالعالــم  االتصــال  ومنــع  العــراق 

عبــر قنــوات النظــام بحيــث لــم توجــد هنالــك 

المدنــي. المجتمــع  لبنــاء  فرصــة 

مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العــراق بعــد 

2003/4/9

التاســع مــن  فــي  بعــد ســقوط النظــام الســابق 

مرحلــة  العــراق  ودخــول   2003 عــام  نيســان 

وحــدوث  السياســي  تاريخــه  فــي  جديــدة 

 علــى كافــة 
أ
االنفــراج الكبيــر والتغيــر الــذي طــرا

النواحــي السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

الــى  العــراق مــن مرحلــة الدكـتاتوريــة  وانتقــال 

مرحلــة جديــدة قوامهــا الديمقراطيــة والتعدديــة 

هــذه  تفرضــه  مــا  ومــع  االنســان  وحقــوق 

علــى  تســاعد  مســتلزمات  وجــود  مــن  المرحلــة 

المجمــع  مؤسســات  بــرزت  وبنائهــا  نهضتهــا 

بنــاء  فــي  االساســية  العوامــل  حــد 
أ
كا المدنــي 

فعــل  وكــرد  العــراق  فــي  الناشــئة  الديمقراطيــة 

علــى المرحلــة الســابقة فــان العــراق شــهد بعــد 

العشــرات  ســيس 
أ
تا الســابق  النظــام  ســقوط 

مــن  ســواء  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مــن 

جمعيــات او منظمــات او نقابــات او اتحــادات 

حيــث بلــغ عددهــا بعــد ســنة واحــدة مــن ســقوط 

النظــام اكـثــر مــن )997( منظمــة مســجلة فــي 

وزارة التخطيــط مــع وجــود مــا يقــارب )1000( 
)27( بعــد.  تســجل  لــم  ومؤسســة  جمعيــة 

هــذه  ســيس 
أ
تا يقتصــر  لــم  انــه  والماحــظ 

الكبيــرة  المــدن  علــى  والمنظمــات  الجمعيــات 

المســتوى  بنفــس   
ً
وتقريبــا امتــدت  بــل  فقــط 

الــى جميــع محافظــات العــراق بــل ان بعضهــا 

واالحيــاء  والنواحــي  االقضيــة  فــي  ســس 
أ
تا

هــذه  انشــطة  بعــض  ان  كمــا  لذلــك  الصغيــرة 

علــى  يقتصــر  الجمعيــات كان ذا طابــع محلــي 

الحــي الــذي توجــد فيــه المنظمــة وبعضهــا عمــل 

علــى اقليــم جغرافــي معيــن فقــط ومنهــا مــا هــو 

العــراق. محافظــات  لجميــع  شــامل 

وتنوعــت وتعــددت النشــاطات التــي تقــوم بهــا 

هــذه المنظمــات والجمعيــات ويمكــن ان نوجــز 

مؤسســات  فيهــا  عملــت  التــي  المجــاالت  اهــم 

ســقوط  بعــد  العــراق  فــي  المدنــي  المجتمــع 

يلــي: النظــام الســابق فيمــا 

1ـ مؤسســات تعمــل فــي مجــال االغاثــة وتقديــم 

الفقيــرة  للعوائــل  االنســانية  المســاعدات 

والمحتاجــة وكذلــك للمتضرريــن مــن سياســات 

الســابق. النظــام 

2ـ مؤسســات تنشــط في مجال حقوق االنســان 

والتعريــف  الحقــوق  بهــذه  المجتمــع  وتوعيــة 

باالطــر القانونيــة بهــا ورصــد حــاالت االنتهــاك 

االجهــزة  قبــل  مــن  ســواء  الحقــوق  لهــذه 

االجنبيــة. العســكرية  القــوات  ام  الحكوميــة 
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بالنشــاطات  تعنــى  وجميعــات  منظمــات  3ـ 

السياســية وتعمل على نشــر ثقافة الديمقراطية 

واالنتخــاب  الترشــيح  قبــل  مــن  لياتهــا 
آ
ا وبيــان 

االخــرى. السياســية  المفاهيــم  وباقــي 

ة وحقوقهــا 
أ
4ـ منظمــات وجمعيــات تعنــى بالمــرا

ومكانتهــا  السياســية  العمليــة  فــي  ومشــاركـتها 

فــي المجتمــع وكذلــك منظمــات تعنــى باالســرة 

والطفــل وحقوقــه.

5ـ منظمات وجميعات ونقابات تهتم بالتنظيم 

النقابــي وتشــكيل االتحــادات الخاصــة بمهمــة 

معينــة او عمــل معيــن حيــث تشــكلت العديــد 

 
ً
مــن االتحــادات المهنيــة لــم تكــن معروفة ســابقا

كمــا تشــكلت بعــض الجمعيــات ذات الطابــع 

العشــائري.

مجــاالت  فــي  تعمــل  وجمعيــات  منظمــات  6ـ 

 مثل الجمعيات 
ً
لفها العراق ســابقا

أ
جديدة لم يا

وكذلــك  عليهــا  والحفــاظ  بالبيئــة  تهتــم  التــي 

المنظمــات التــي تعمــل فــي مجــال رفــع االلغــام 

االلغــام. والعنايــة بضحايــا 

الدراســات  مجــال  فــي  تعمــل  منظمــات  7ـ 

ن 
أ
بالشــا الخاصــة  الســتراتيجية  والبحــوث 

العراقــي او الدولــي ويعمــل بعضهــا علــى وضــع 

للعــراق. مســتقبلية  تصــورات 

8ـ جمعيــات تعنــى بالمجــال االعامــي وحريــة 

الصحافــة فــي العــراق ورصــد االنتهــاكات التــي 

يتعــرض لهــا الصحفيــون.

ن الثقافــي 
أ
9ـ مؤسســات وجمعيــات تهتــم بالشــا

انــواع  ولمختلــف  كذلــك  والفنــي  العراقــي 

والفنــون. الثقافــات  واشــكال 

وقــد تميــزت هــذه المنظمــات والجمعيــات التــي 

بعــدة  الســابق  النظــام  ســقوط  بعــد  سســت 
أ
تا

خصائــص والتــي يمكــن ان نحددهــا بمــا يلــي:

المنظمــات  لهــذه  التجربــة  وانعــدام  قلــة  1ـ 

برامجهــا  علــى  انعكــس  ممــا  فيهــا  وللعامليــن 

احيــان  فــي  والمتناقضــة   
ً
احيانــا المتــرددة 

هــذه  برامــج  مــن  العديــد  ان  اذ  اخــرى.)28( 

تســمح  وال  ناضجــة  غيــر  تــزال  ال  المنظمــات 

مســتقبليةللعمل. ســتراتيجية  باقامــة 

الحقيقيــة  االهــداف  وترشــح  وضــوح  عــدم  2ـ 

والجميعــات  المنظمــات  هــذه  مــن  للعديــد 

هــدف  ن 
أ
بــا الداخلــي  نظامهــا  ينــص  بينمــا  اذ 

الجمعيــة والمنظمــة هــو عمــل خيــري والهــداف 

ان  نجــد  سياســية  غيــر  واهــداف  ربحيــة  غيــر 

سياســي  ككيــان  بالتســجيل  يقــوم  بعضهــا 

لانتخابــات. ويرشــح 

المنظمــات  لهــذه  والهائــل  الضخــم  العــدد  3ـ 

والجمعيــات حيــث بلــغ عددهــا اكـثــر مــن ثاثــة 

الف منظمــة مســجلة واضعــاف هــذا العــدد مــن 
آ
ا

الجمعيــات والمنظمــات غيــر المســجلة والتــي 

تعمــل بشــكل غيــر قانونــي وتفتقــر الــى التنظيــم 

االداري فــي عملهــا.

المنظمــات  هــذه  فــان  ذلــك  مــن  وبالرغــم 

العديــد  تحقــق  ان  اســتطاعت  والجميعــات 

 
ً
مــن المنجــزات فــي االعــوام الســابقة وخصوصــا
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فــي موضــوع التوعيــة باالنتخابــات واجراءاتهــا 

ونشــر  بالدســتور  والتعريــف  عليهــا  والمراقبــة 

مفاهيمــه ولذلــك عملــت مؤسســات المجتمــع 

والمهجريــن  بالنازحيــن  العنايــة  فــي  المدنــي 

بعــد النــزوح الداخلــي الــذي حصــل فــي العــراق 

وضحايــا  وااليتــام  باالرامــل  العنايــة  وكذلــك 

االرهــاب، وتوفيــر المســتلزمات الضروريــة لهــم 

ونســتطيع ان نقــول ان مرحلــة مــا بعــد ســقوط 

النظــام الســابق تعتبــر مرحلــة الــوالدة الحقيقيــة 

لمشــروع المجتمــع المدنــي العراقــي مســتفيدة 

والجمعيــات  المنظمــات  هــذه 

فــي  الديمقراطيــة  وفرتهــا  التــي  جــواء 
أ
اال مــن 

تتيــح  التــي  الواســعة  الحريــة  وفســحة  العــراق 

فــي  العمــل  والجمعيــات  المنظمــات  لهــذه 

شــتى المجــاالت والعمــل علــى تحقيــق مختلــف 

العــراق. فــي  البرامــج 

لعمــل  والقانونــي  الدســتوري  االطــار 

المدنــي المجتمــع  مؤسســات 

لســنة  الدائــم  العراقــي  الدســتور  تنــاول  لقــد 

فــي  المدنــي  المجتمــع  موضــوع   2005

مادتيــن المــادة االولــى هــي المــادة »39« التــي 

واالحــزاب  الجمعيــات  ســيس 
أ
تا حريــة  كـفلــت 

حريــة   »
ً
»اوال بقولهــا  وذلــك  اليهــا  واالنضمــام 

السياســية  واالحــزاب  الجمعيــات  ســيس 
أ
تا

واالنضمــام اليهــا مكـفولــة وينظــم ذلــك بقانــون.

/ ال يجــوز اجبــار احــد علــى االنضمــام الــى 
ً
ثانيــا

ي حزب او جمعية او جهة سياســية او اجباره 
أ
ا

علــى االســتمرار فــي العضويــة فيهــا«.

لتؤســس  جــاءت  الدســتورية  المــادة  هــذه  ان 

فهــم جديــد فــي العمــل السياســي واالجتماعــي 

يتمثــل فــي الحريــة التــي تكــون للمواطــن فــي 

المشــاركة مــن عدمهــا فــي المؤسســات الحزبيــة 

المواطــن  ان  معــروف  كمــا  اذ  واالجتماعيــة 

العراقــي تعــرض فــي الفتــرة الســابقة الــى شــتى 

الخضــوع  اجــل  مــن  واالجبــار  القهــر  وســائل 

المرتبطــة  فــي مؤسســاتها  للســلطة واالنخــراط 

خــر وتــدور فــي فلكــه كمــا 
أ
بالنظــام بشــكل او با

نــص علــى إن تنظــم هــذه الحريــة عــن طريــق 

بذلــك. قانــون  اصــدار 

 »
ً
المــادة الثانيــة هــي المــادة )45( الفقــرة »اوال

المدنــي  المجتمــع  موضــوع  تناولــت  التــي 

المجتمــع  مؤسســات  بدعــم  الدولــة  والتــزام 

 »
ً
»اوال يلــي  مــا  علــى  نصــت  حيــث  المدنــي 

مؤسســات  دور  تعزيــز  علــى  الدولــة  تحــرص 

المجتمــع المدنــي ودعمهــا وتطورهــا واســتقالها 

لتحقيــق  الســلمية  الوســائل  مــع  ينســجم  بمــا 

االهــداف المشــروعة لهــا وينظــم ذلــك بقانــون«.

ولقــد اكــدت هــذه المــادة علــى اهميــة مؤسســات 

بنــاء  عمليــة  فــي  ودورهــا  المدنــي  المجتمــع 

تنظيــم  فــي  ودورهــا  العــراق  فــي  الديمقراطيــة 

العاقــة بيــن الفــرد وبيــن الدولــة وتوفيــر الدعــم 

لهــا والــذي البــد ان يكــون بشــكل ال يؤثــر علــى 

اســتقالية عمــل هــذه المؤسســات والجمعيــات 
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علــى ان  يقــرن ذلــك بقانــون ينظــم عمــل هــذه 

والقانــون  الدولــة    مــع  المؤسســات وعاقتهــا 

الحالــي الــذي ينظــم عمــل مؤسســات المجتمــع 

المدنــي فــي العــراق هــو امــر ســلطة االئـتــاف 

ال  والــذي   2003 لســنة   )45( رقــم  المؤقتــة 

جــاء  وقــد  االن  لحــد  المفعــول  ســاري  يــزال 

مــن االســباب الموجبــة لــه مايلــي: )اشــارة الــى 

الحاجــة لوجــود اســلوب مركــزي ينظــم طريقــة 

والــى  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تســجيل 

بتنســيق  الكـفيلــة  االجــراءات  الحاجــة التخــاذ 

 منا على ضمان  امن الشعب 
ً
انشطتها واصرارا

المنظمــات  اســتغال  ســوء  ومنــع  العراقــي 

غيــر الحكوميــة لتحقيــق اغــراض غيــر قانونيــة 

االحتيــال(. تســتهدف  واغــراض 

تضمنــه  مــا  اهــم  علــى  يلــي  فيمــا  وســنتعرف 

مــن نصــوص قانونيــة تنظــم عمــل  هــذا االمــر 

 »التعاريــف«
ً
مؤسســات المجتمــع المدنــي. اوال

الحكوميــة( وذلــك  هــذا االمر)المنظمــة  عــرف 

او  منظمــة  ي 
أ
)ا نهــا 

أ
با منــه  ول 

أ
اال القســم  فــي 

او  بنشــاط  للقيــام  سيســها 
أ
تا جــرى  مؤسســة 

اكـثــر مــن االنشــطة التاليــة التــي تعتبــر انشــطة 

االنســانية  المســاعدات  تقديــم  لهــا:  رئيســية 

االنســان  حقــوق  مناصــرة  االغاثــة،  ومشــاريع 

المناطــق  هيــل 
أ
تا عمليــات  لهــا،  والتوعيــة 

الســكنية واعــادة توطيــن المجموعــات البشــرية 

ومنهــا االعمــال الخيريــة واالنشــطة التعليميــة 

المحافظــة  وعمليــات   والثقافيــة  والصحيــة 

واالعمــار  البيئــة  حمايــة  وعمليــات  والصيانــة 

والتنميــة  االقتصــادي 

وتطويــر  الديمقراطيــة  لممارســات  والترويــج 

بيــن  للمســاواة  والترويــج  المدنــي  المجتمــع 

ي نشــاط اخــر غيــر ربحــي يحتــرم 
أ
الجنســين او ا

العامــة«. المصلحــة 

ــم االمــر)45( المنظمــات غيــر الحكوميــة  وقسَّ

الــى نوعيــن 

محليــة  حكوميــة  غيــر  منظمــات  هــو  االول« 

مقرهــا  يكــون  التــي  المنظمــات  بهــا  ويقصــد 

الرئيســي فــي العــراق حتــى لــو كانــت لهــا مكاتــب 

العــراق. خــارج  فــروع  او 

حكوميــة  غيــر  منظمــات  هــو  الثانــي  والنــوع 

مقرهــا  يكــون  التــي  المنظمــات  وهــي  اجنبيــة 

فــروع  لهــا  كانــت  لــو  العــراق  خــارج  الرئيســي 

العــراق. داخــل 

امــا بالنســبة للمنظمــات الدوليــة فقــد عرفهــا بمــا 

التفــاق   
ً
طبقــا سيســها 

أ
تا يتــم  منظمــة  ي 

أ
يلــي«ا

سيســها 
أ
سيســية وجــرى تا

أ
ي وثيقــة تا

أ
دولــي او ا

الدولــي ولهــا هويــة قانونيــة  القانــون  فــي ظــل 

دولــي  طابــع  ذات   ــف  بوظائـ وتقــوم  دوليــة 

حقيقــي ولهــا هيــكل قــادر علــى اتخــاذ القــرارات 

بشــكل مســتقل يشــمل هــذا المصطلــح منظمــة 

االمــم المتحــدة بمــا فــي ذلــك وكائهــا والجامعــة 

والبنــك  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  العربيــة 

الدولــي ولكنــه ال يقتصــر عليهــا«.

ايــة  علــى   2003 لســنة  االمــر)45(  واشــترط 
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منظمــة ترغــب فــي العمــل فــي العــراق وتنفيــذ 

مكـتــب  فــي  تســجيلها  يتــم  ان  فيــه  برامجهــا 

والــذي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مســاعدة 

 بــوزارة التخطيــط والتعــاون 
ً
 مرتبطــا

ً
كان ســابقا

االنمائــي ثــم فــك ارتباطــه منهــا والحــق باالمانــة 

 16 االمــر  بموجــب  الــوزراء  لمجلــس  العامــة 

لشــؤون  الدولــة  لســنة 2004.  ويكــون وزيــر 

هــذا  علــى  المشــرف  هــو  المدنــي  المجتمــع 

المكـتــب.

«  شروط تسجيل المنظمات.
ًُ
ثانيا

عــدة  لســنة2003  االمــر)45(  اشــترط  لقــد 

شــروط علــى المنظمــة التــي ينبغــي عليهــا القيــام 

بهــا عنــد تســجيلها وهــذه الشــروط كمــا وردت 

فــي االمــر اعــاه هــي:.

ساســي او المبــادئ 
أ
 يتــم تقديــم نظامهــا اال

ً
 ـ اوال

أ
ا

ي وثيقــة اخــرى 
أ
و ا

أ
االساســية لنظامهــا الداخلــي ا

االداري  وهيكلهــا  واهدافهــا  غاياتهــا  توضــح 

ومصــادر تمويلهــا.

المعلومــات  يتضمــن  تســجيل  طلــب  ـ  ب 

ليــة:. لتا ا

1ـ االنظمة الكامل للمنظمة.

واســمه  الرئيســي  لمقرهــا  الكامــل  العنــوان  2ـ 

او اســماء االشــخاص المحدديــن المتواجديــن 

خــارج العــراق ليكونــوا بمثابــة نقطــة االتصــال 

بالمنظمــة وكذلــك اســمائهم والقابهــم الوظيفيــة 

فــي  بريدهــم  وعناويــن  تليفوناتهــم  وارقــام 

العــراق.

3ـ العنــوان الكامــل للمنظمــة غيــر الحكوميــة 

فــي العــراق.

4ـ تاريــخ وصــول ممثــل او ممثلــي المنظمــة غيــر 

ــة تقديــم طلــب  الحكوميــة الــى العــراق فــي حال

التســجيل داخــل العــراق قائمــة كاملــة بتواريــخ 

ي زيــارات ســابقة للعــراق  او انشــطة ســابقة 
أ
ا

فيــه.

5ـ بيــان كامــل بعائــدات المنظمــة ومصروفاتهــا 

الحاليــة  للســنة  وديونهــا  وموجوداتهــا 

التــي  والســنوات  الســابقة  الثــاث  وللســنوات 

ســيس المنظمــة غيــر الحكوميــة اذا 
أ
اعقبــت تا

ســنوات. اربــع  عــن  يقــل  عمرهــا  كان 

ســيس 
أ
6ـ فــي حالــة مضــي اقــل مــن عــام علــى تا

التســجيل  طالبــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة 

يجب عليها تقديم بيانات مالية للسنة الحالية 

و الميزانيــة المتوقعــة للعاميــن المقبليــن.

ســماء مجلــس ادارة المنظمــة غيــر 
أ
7ـ قائمــة با

الوقــت  نفــس  فــي  يشــغلون  الــذي  الحكوميــة 

مناصــب مســؤولين او موظفيــن عمومييــن فــي 

ي حكومــة او هيئــة حكوميــة.
أ
ا

8ـ يجــب علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة تقديم 

اســماء وعناويــن جميــع اعضــاء مجالــس اداراتها 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  علــى  يجــب  كمــا 

فــي  بعثاتهــا  رؤســاء  اســماء  تقديــم  االجنبيــة 

الدولييــن. واســماء رؤســائها  العــراق 

افــراد  او  منظمــات  ي 
أ
ا ســماء 

أ
با قائمــة  9ـ 

 علــى المنظمــة غيــر الحكوميــة 
ً
يســيطرون عمليــا



|   العدد 7  |   شعبان   | آب  |  2008 61

ســماء هــؤالء الذيــن تســيطر عليهــم عمليــا 
أ
او با

المثــال  ســبيل  علــى  حكوميــة  غيــر  ســيطرة 

 لســيطرة 
ً
تخضــع المنظمــة غيــر الحكومية عمليا

لهــا  التقاريــر  رفــع  عليهــا  يتوجــب  منظمــة  ي 
أ
ا

غيــر  للمنظمــة  اوامــر  تصــدر  منظمــة  ي 
أ
ا او 

يتوجــب  سياســات  لهــا  ترســم  او  الحكوميــة 

ي منظمــة او منظمــة 
أ
عليهــا اتباعهــا وتخضــع ا

غيــر حكوميــة عمليــا للســيطرة اذا كانــت هنــاك 

منظمــات اخــرى  او شــخص اخــر او مجموعــة 

مــن االشــخاص يعملــون ســريا وبتنســيق فيمــا 

بينهــم مباشــرة او غيــر كيــان اخــر ويســيطرون 

نســبة  او  االصــوات  50%مــن  مــن  اكـثــر  علــى 

مئويــة مــن الملكيــة اذا انطبــق ذلــك علــى هــذه 

الحالــة.

مســاهمين  ي 
أ
ا وعناويــن  ســماء 

أ
با قائمــة  9ـ 

وتشــمل  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــة  اساســيين 

الاكـثــر  المثــال  ســبيل  علــى  القائمــة  هــذه 

الحكومــات والهيــات ا لحكوميــة والمؤسســات 

غيــر  للمنظمــة  المنــح  تقــدم  التــي  الخاصــة 

الماليــة  مســاهمتهم  ومقــدار  الحكوميــة 

وعاقتهــم بالمنظمــة وتعتبــر المســاهمة كبيــرة 

اذا كانــت المنظمــة غيــر الحكوميــة قــد تلقتهــا 

ي مــن االعــوام الثــاث 
أ
فــي العــام الحالــي فــي ا

الماضية واذا كانت قيمتها )10( مليون دنيار 

اجمالــي  مــن  مــن %10  اكـثــر  وتشــكل  عراقــي 

عائــدات المنظمــة فــي العــام الــذي تلقــت فيــه 

المســاهمة. هــذه 

عليهــا  حصلــت  التــي  بالقــروض  قائمــة  11ـ 

المنظمــة الحكوميــة والتــي تتجــاوز منهــا )10( 

مليــون دينــار عراقــي وتشــكل ا كـثــر 10% مــن 

القــروض  تلــك  عــداء  المنظمــة  اجمالــي دخــل 

مــن  او  البنــوك  مــن  عليهــا  حصلــت  التــي 

مؤسســات االقــراض ا الخــرى كمــا يجــب تحديــد 

لقــرض. ا  مــا يمنــح  القــرض وا ســمه  مبلــغ 

ج ـ نســخة معتمدة من كاتب العدل لتســجيل 

ن المنظمــة 
أ
المنظمــة اواي دليــل اخــر يفيــد بــا

غيــر الحكوميــة االجنبيــة هــي كيــان قانونــي فــي 

دولــة اجنبيــة.

ن المنظمــة 
أ
ي دليــل اخــر يفيــد بــا

أ
د ـ شــهادة او ا

غيــر الحكوميــة االجنبيــة هــي كيــان قانونــي فــي 

دولــة اجنبيــة.

ـ بيــان مكـتــوب مــن اعــداد ممثــل مســؤول  هـــ 

مــن المقــر الرئيســي للمنظمــة غيــر الحكوميــة 

: يوضــح 

1ـ االنشــطة التــي تخطــط المنظمــة للقيــام بهــا 

فــي العــراق.

االشــخاص  او  الشــخص  وعنــوان  اســم  2ـ 

الموجوديــن فــي العــراق المصــرح لهــم بتمثيــل 

واالســتمارات  االشــعارات  وتلقــي  المنظمــة 

الرســمية نيابــة عنهــا ومعلومــات االتصــال بــه او 

بهــم.

غيــر  منظمــة  هــي  المعنيــة  المنظمــة  ان  3ـ 

سياســية وغيــر حكوميــة التســعى الــى تحقيــق 

الربــح وال تمــارس التمييــز عــن اســاس االصــل 
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اوالفرقــة. الديــن  او  العنصــري 

4ـ مصــادر تمويلهــا لانشــطة التــي تقــوم بهــا فــي 

العراق.

فــي العــراق  زـ تقريــر حــول برنامجهــا المقتــرح 

يتــم اعــداده بالتشــاور مــع الــوزارة ذات الصلــة 

التــي تعتــزم  وكذلــك ميزانيــة مراقبــة االنشــطة 

القيــام بهــا خــال الســنة االولــى مــن عملهــا فــي 

العــراق.

« الرقابة على المنظمات«.
ًً
ثالثا

ن 
أ
وفــي مجــال الرقابــة علــى عمــل المنظمــات فــا

االمــر)45( لســنة 2003 اشــار الــى عــدد مــن 

مســاعدة  مكـتــب  بموجبهــا  يمــارس  االحــكام 

الرقابــة  مــن   
ُ
نوعــا الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

واالشــراف ويمثــل ذلــك فــي االحــكام التالــي:ـ

 مــن القســم الثالــث 
ً
1ـ مــا نــص عليــه البنــد ثانيــا

المنظمــات  مســاعدة  مكـتــب  اجــاز  الــذي 

شــهادة  المنظمــة  منــح  رفــض  الحكوميــة  غيــر 

التســجيل اذا كانــت وثائــق التســجيل ال تتوفــر 

اذا  او  التســجيل  متطلبــات  او  شــروط  فيهــا 

كانــت نظامهــا اساســي او تشــكيلها او ســلوكها 

يشــكل  مــا  علــى  ينطــوي  المقتــرح  نشــاطها  او 

 للقانــون العراقــي او يهــدد النظــام العــام فــي 
ً
فزقــا

العــراق او الســامة او االســتقرار او االمــن فيــه.

2ـ مــا نــص  عليــه البنــد )سادســا( مــن القســم 

الثالــث الــي اجــاز لمكـتــب مســاعدة المنظمــات 

تســجيل  يلغــي  او  يعلــق  ان  الحكوميــة  غيــر 

ي 
أ
المنظمــة غيــر الحكوميــة فــي حالــة انتهاكهــا ال

بنــد مــن بنــود هــذا االمــر.

القســم  مــن  )عاشــرا(  البنــد  عليــه  نــص  مــا  3ـ 

احتفــاظ  ضــرورة  علــى  اكــد  الــذي  الثالــث 

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مســاعدة  مكـتــب 

بســجل للمنظمــات يــرد فيــه اســم لــكل منظمــة 

التنظيمــي  وهيكلهــا  وعنوانهــا  حكوميــة  غيــر 

علــى ذلــك  عــاوة  الســجل  واهدافهــا وتشــمل 

اســم وعنــوان ممثــل المنظمــة غيــر الحكوميــة 

االتصــال  معلومــات  ممثليهــا  او  العــراق  فــي 

وامكانيــة  بهــم.  او  بــه  الخاصــة  و  االخــرى 

الموجــودة  المعلومــات  هــذه  المكـتــب  تقديــم 

فــي الســجل لــكل وزارة ذات صلــة او لســلطة 

 بطبيعــة 
ً
االئـتــاف المؤقتــة والــذي يعنــي ايضــا

محــل  التــي حلــت  العراقيــة  للحكومــة  الحــال 

االئـتــاف. ســلطة 

4ـ مانــص عليــه البنــد )1( مــن القســم الخامــس 

الــذي اجــاز لمكـتــب مســاعدة المنظمــات غيــر 

المالــي  التدقيــق  عمــال 
أ
با القيــام  الحكوميــة 

فــي  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  لســجات 

العــراق بغيــة التحقــق مــن امتثــال المنظمــات 

االمــر. لهــذا  الحكوميــة  غيــر 

5ـ مانــص عليــه البنــد )2( مــن القســم الخامــس 

الــذي اجــاز مكـتــب مســاعدة المنظمــات غيــر 

غيــر  منظمــة  ي  ا  مــن  يطلــب  ان  الحكوميــة 

حكوميــة تقديــم الوثائــق التــي يعتبرهــا ضروريــة 

امــر مناســبة للتحقــق مــن امتثــال المنظمــة غيــر 

الحكوميــة لهــذا االمــر.



|   العدد 7  |   شعبان   | آب  |  2008 63

القســم  مــن   )3( البنــد  عليــه  مانــص  6ـ 

الخامــس  القســم  مــن  اجــاز  الــذي  الخامــس 

قيامــه  نتيجــة  اوجــد  اذ  للمكـتــب  اجــاز  الــذي 

بعمليــات التدقيــق المالــي لســجات المنظمــة 

ال  الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  ان  مراجعتهــا  او 

مايلــي:ـ يقــرر  ان  االمــر  لهــذا  تمتثــل 

علــى  تســاعدها  للمنظمــة  ارشــادات  تقديــم  ـ 
أ
ا

االمــر. هــذا  لبنــود  االمتثــال 

ب ـ تعليــق تســجيلها امــا لفتــرة زمنيــة محــددة 

 اذا كان ســلوكها يتــم باالهمــال 
ً
او الغــاءُه نهائيــا

الشــديد او بالغــش او كان ذا طابــع اجرامــي او 

مــن.
أ
 لا

ًُ
بشــكل تهديــدا

الخامــس  القســم  مــن   )4( البنــد  مانصــه  7ـ 

الــذي اجــاز للمكـتــب اذا مــا وجــد نتيجــة قيامــه 

بعمليــات التدقيــق المالــي لســجات المنظمــة 

او مراقبتهــا او نتيجــة الحصــول علــى وثيقــة مــا 

 يتــم 
ً
ان المنظمــة غيــر الحكوميــة تمــارس ســلوكا

باالهمــال الشــديد او بالغــش او كان لــه طابــع 

 يهــدد النظــام العــام 
ًُ
اجرامــي او بشــكل خطــرا

والســامة واالســتقرار او االمــن يجــوز لــه مايلــي:ـ

الحكوميــة  غيــر  المنظمــة  تســجيل  تعليــق  ـ 
أ
ا

محــددة. زمنيــة  لفتــرة 

ب ـ او الغاء هذا التسجيل.

اجــاز  الــذي  الســادس  القســم  تضمنــه  مــا  8ـ 

للمديــر االداري لســلطة االئـتــاف المؤقتــة فــي 

 رئيــس الحكومــة العراقيــة 
ً
ذلــك الوقــت وحاليــا

التــي حلــت محــل ســلطة االئـتــاف المؤقتــة« 

حكوميــة  غيــر  منظمــة  ي 
أ
ا عمليــات  توقيــف 

تعليــق  بعــد  برامجهــا  تنفيــذ  عــن  التتوقــف 
ئ ذلــك كمــا يجــوز 

أ
تســجيلها او الغائــه اذا ارتــا

لــه مصــادرة ممتلــكات هــذه المنظمــة واعامــه 

مكاتبهــا.

اضافة الى ما تقدم من احكام تضمنها االمر45 

لســنة 2003 يتوجــب علــى المنظمــات التنفيــذ 

القوانيــن  نظمتهــا  التــي  االخــرى  باالحــكام 

االخــرى.

111لســنة  رقــم  العراقــي  العقوبــات  كـقانــون 

لســنة   40 رقــم  المدنــي  والقانــون   1969

تتعلــق  التــي  للقوانيــن  1951.واضافــة 

ذات  الجمعيــات  قانــون  مثــل  بالجمعيــات 

 1962 لســنة   34 رقــم  بااالجانــب  العاقــة 

لســنة   55 رقــم  العلميــة  الجمعيــات  وقانــون 

لســنة   13 رقــم  الجمعيــات  وقانــون   1981

.2 0 0 0

فــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  مســتقبل 

العــراق

بالرغــم مــن عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 

تقــارب خمــس ســنوات اال  العــراق ولمــدة  فــي 

 
ً
اننــا ال نســتطيع ان نقــول ان هنالــك مجتمعــا

المفهــوم  لهــذا  الدقيــق  بالمعنــى   
ً
عراقيــا  

ً
مدنيــا

الحالــي  الجيــل  تنشــئتة  اساســه  علــى  يتــم 

واالجيــال القادمــة اذ اليــزال مفهــوم المجتمــع 

 للعراقييــن بشــكل عــام 
ً
 غامضــا

ً
المدنــي مفهومــا
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المنظمــات  مجــال  فــي  للعامليــن  وحتــى  بــل 

والجمعيــات بشــكل خــاص وهــذا االمــر يعــود 

الــى ضعــف التثقيــف بهــذا المفهــوم والتعريــف 

بــه اضافــة الــى وجــود العديــد مــن المعوقــات 

التــي نفــرض عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 

فــي العــراق وبســبب ذلــك فقــد ظهــرت العديــد 

مــن المنظمــات والجمعيــات فهــي بشــكل بعيــد 

واهــداف  المدنــي  المجتمــع  حقــوق  عــن   
َ
جــدا

المدنــي. المجتمــع 

واعضــاء  مؤسســي  مــن  العديــد  يســتهدف  اذ 

اهــداف  تحقــق  التــي  والمنظمــات  الجمعيــات 

المكانــة  عــن  كالبحــث  شــخصيه  ومكاســب 

السياســية  الدعايــة  غــراض 
أ
ال او  االجتماعيــة 

علــى  عمــل  البعــض  ان  بــل  واالنتمائيــة 

مشــروع  الــى  الجمعيــة  او  المنظمــة  تحويــل 

تجــاري يســتهدف الربــح مــن ورائــه عــن طريــق 

والهبــات  التبرعــات  امــوال  علــى  الحصــول 

مــن   
ً
بــدال والبنــوك  االرصــدة  الــى  وتحويلهــا 

تحويلهــا الــى مشــاريع وبرامــج للمجتمــع كمــا ان 

 ذات 
ً
بعــض المنظمــات والجمعيــات وخصوصــا

الطابــع الخيــري اســتخدمت كغطــاء او واجهــه 

لنشــاطات ارهابيــة تســتهدف تمويــل العمليــات 

كمــا  الخيــري  النشــاط  غطــاء  تحــت  االرهابيــة 

اطــراف  قبــل  مــن  اســتخدم  مــن  منهــا  ان 

ضــد  واغراضهــا  اهدافهــا  لتحقيــق  خارجيــة 

 مــع ضعــف 
ً
مصالــح المجتمــع العراقــي خصوصــا

الرقابــة علــى اداء هــذه المنظمــات والجمعيــات 

ونتيجــة لذلــك نجــد ان العديــد مــن المنظمــات 

الناشــطة  االجتماعيــة  والحــركات  والجمعيــات 

قــد ضاعــت وســط زحمــة هــذا العــدد الهائــل مــن 

التــي  الوهميــة  والربحيــة  النفعيــة  الجمعيــات 

المدنــي  المجتمــع  بنــاء  فــي  خــر 
أ
التا الــى  ادت 
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واســهمت فــي تشــويه مفهــوم المجتمــع المدنــي 

اضافــة الــى المعوقــات والمشــاكل التــي تعتــرض 

عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي والتــي يمكن 

تــي:
أ
يا ان نوجزهــا بمــا 

بــل  المــادي  التمويــل  وضعــف  لــة 
أ
ضا 1ـ 

 
ً
وخصوصــا االحيــان  بعــض  فــي  وانعدامــه 

والجمعيــات  للمنظمــات  الداخلــي  التمويــل 

المنظمــات  هــذه  برامــج  علــى  انعكــس  ممــا 

الدعــم  توفــر  عــن  تنشــط  بحيــث  والجمعيــات 

وتعلــن عــن عــدم وفــرة مــن ادنــى بالعديــد مــن 

المؤسســات الــى الغــاء اعمالهــا وهيكلــه لنفســها 

لعــدم القــدرة علــى االســتمرار والتواصــل لغيــاب 

الدعــم.

2ـ تدهــور الوضــع االمنــي واالرهــاب الــذي طــال 

العديــد مــن المنظمــات والجمعيات العاملة في 

العــراق ســواء كانــت مــن المنظمــات المحليــة او 

االجنبيــة .

المنظمــات  هــذه  عمــل  اســتيعاب  عــدم  3ـ 

هــذه  عمــل  الــى  ينظــر  اليــزال  اذ  والمجعيــات 

جديــة  غيــر  بصــورة  والجمعيــات  المنظمــات 

لمفهــوم  التثقيــف  ضعــف  الــى  يعــود  وهــذا 

المدنــي. المجمتــع 

بواقــع  النهــوض  اجــل  مــن  ان  تريــن  لذلــك 

مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العــراق وبنــاء 

مجتمــع مدنــي عراقــي حقيقــي فــي المســتقبل انــه 

ينبغــي العمــل بــه لتحقيــق عــدة متطلبــات مركــز 

ان تلخصهــا بمــا ياتــي:ـ

االمــر  محــل  يحــل  جديــد  قانــون  اصــدار  1ـ 

45 لســنة 2004 يتولــى هــذا القانــون تنظيــم 

واالتحــادات  والمجتمعــات  المنظمــات  عمــل 

لعملهــا.  الازمــة  الشــروط  ويضــع  والنقابــات 

ذات االمــر 45 لســنة 2004 قــد تمــت صياغتــه 

بشــكل ســريع اليســتوعب تطــور الحاصــل فــي 

المدنــي. المجمتــع  مؤسســات  عمــل 

المــادي  الدعــم  توفــر  محــددة  اليــة  2ـــوضع 

وبشــكل  المدنــي  المجتمــع  للمؤسســات 

وعــدم  المنظمــات  هــذه  اســتقالية  يضمــن 

مــن  ذلــك  ويكــون  جهــة  ي 
أ
ا الــى  تابعيتهــا 

المنظمــات  لبرامــج  الحكومــة  رعايــة  خــال 

اإلعفــاءات  لهــا وضــح  الازمــة  الحريــة  وتوفيــر 

المجتمــع  لمؤسســات   للمتبرعيــن  الضريبيــة 

لهــذه  التبــرع  وكيفيــة  المدنــي ووضــع ضوابــط 

لمؤسســات. ا

3ـ اشــاعه تثافــة المجتمــع المدنــي فــي العــراق 

مــن  المفهــوم  لهــذا  الدولــة  رعايــة  خــال  مــن 

المؤتمــرات  وكذلــك  االعــام  وســائل  خــال 

والنــدوات وتفعيــل عمــل وزارة الدولــة لشــؤون 

المجتمــع المدنــي ومنحهــا االمكانيــات الازمــة 

لذلــك.

مؤسســات  عمــل  علــى  الرقابــة  تفعيــل  4ـ 

المنظمــات  علــى  ســواء  المدنــي   المجتمــع 

والجمعيــات  او علــى برامجهــا والعامليــن فيهــا 

والتدقيــق بشــكل مســتمر علــى مصــادر لتمويــل 

هــذه المنظمــات والجمعيــات مــن اجــل الحــد 
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مــن ظاهــرة المنظمــات الوهميــة ومــن ظاهــرة 

المنظمــات. هــذه  فــي  االداري  الفســاد 

مجــال  فــي  الــدول  تجــارب  مــن  االســتفادة  5ـ 

المجتمــع المدنــي واالســتفادة مــن البرامــج التــي 

تنفذهــا الــدول وصياغتهــا بشــكل يائــم الوضــع 

وخصوصيــة  العــراق  ولخصوصيــة  العراقــي 

تجربتــه فــي مجــال المجتمــع المدنــي.

الخاتمة

مفهــوم  علــى  البحــث  هــذا  فــي  تعرفنــا  لقــد 

هــذا  ان  وعرفنــا  ته 
أ
نشــا المدنــي  المجتمــع 

الــى  انتقــل  ومنــه  الغــرب  فــي  وجــد  المفهــوم 

بادنــا العربيــة وان العــراق عــرف فــي تاريخــه 

فــي  بســيط  بشــكل  كان  وان  المفهــوم  هــذا 

ســيس الدولــة العراقيــة وان االنفــراج 
أ
بدايــات تا

الكبيــر فــي الوضــع السياســي فــي العــراق اوجــد 

وانتشــار  المفهــوم  هــذا  لتطــور   
ً
واســعا  

ُ
فضــاءا

مؤسســات المجتمع المدني فيه وبشــكل واسع 

تفتقــر اليــه العديــد مــن الــدول االخــرى. ولكــن 

لحداثــة التجربــة فــي العــراق بــرزت العديــد مــن 

المعوقــات التــي تفــرض عمــل هــذه المؤسســات 

ممــا يقتضــي ان يتــم توفيــر مســتلزمات ضروريــة 

تركــز  ان  يمكــن  التــي  الدولــة  قبــل  مــن  ســواء 

وجــود هــذه المؤسســات او مــن قبــل المجتمــع 

وادائــه  التغييــر  مــادة  هــو  يغيــر  الــذي  نفســه 

قــي نفــس الوقــت والمجتمــع المدنــي ال نقــرره 

مجــرد نصــوص فــي الدســتور او تشــريع معيــن 

للتطــورات   هــو موضــوع حيــوي ومواكــب  بــل 

التــي  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 

تنســيق  يقتضــي  ممــا  المجتمــع  فــي  تحصــل 

مجتمــع  خلــق  اجــل  مــن  وتوحيدهــا  الجهــود 

 يكــون بيــن 
ً
 وســطيا

ً
مدنــي عراقــي يمثــل موقعــا

والدولــة. الفــرد 

الهوامش
الدولــة  الصاحــي/  الجليــل  عبــد  فــؤاد  )1(الدكـتــور 

هيــل لحقــوق 
أ
والمجتمــع المدنــي، مركــز المعلومــات والتا

ص3.  2001 نيســان  االنســان، 

)2(محمــد عبــدة الزعيتــر/  دراســة حــول منظمات المجتمع 

المدني في الشــرق االوســط وشــمال افريقيا، ص3.

)3( عابــد الجابــري/ المجتمــع المدنــي المعنــى والمفهــوم، 

منتــدى ليبيــا لحقــوق االنســان.

المؤشــرات  المدنــي،  المجتمــع  بنــاء  توفيــق/  )4(حســين 

والتحــول  المدنــي  المجتمــع  لنــدوة  والكيفيــةن  الكميــة 

الوحــدة   دراســات  مركــز  العربــي  الوطــن  فــي  الديمقراطــي 

ص70. ،1992ص69  ط  بيــروت،  العربيــة، 

والتحــول  المدنــي  المجتمــع   ابراهيــم/  الديــن  ســعد   )5(

المدنــي  المجتمــع  مشــروع  دراســات  الديمقراطــي سلســلة 

والتحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي، الصــادرة عــن 

مركــز ابــن خلــدون للدراســات باالشــتراك مــع دار االميــن 

ص119.  1992 للنشـــر، 

)6(امانــي قنديــل/ عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي مصــر، 

االميــن  دار  نمائيــة،  اال  للدراســات  خلــدون  ابــن  مركــز 

ص119. للنشــر1995 

المجتمــع  منظمــات  )كونــا(  الكويتيــة  نبــاء  اال  )7(وكالــة 

المعلومــات  مركــز  ص11،  الكويــت  دولــة  فــي  لمدنــي  ا 

.2005 واالبحــاث 
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هليــة 
أ
)8(للمزيــد انظــر )اميــن عبــد الخالــق( الجمعيــات اال

االســامية فــي مصــر، مركــز البحــوث العربيــة، القاهــرة دار 

االميــن ســنة 2001

)9( صالح ياسر/ مصدر سابق، ص9.

والمجتمــع   العربــي  الوطــن  خليــل،   حامــد  ـ  )10(د 

المدنــي، الدراســات ســتراتيجية، مجلــة فصليــة تصــدر عــن 

مركــز الدراســات والبحــوث الســتراتيجية، جامعــة دمشــق، 

االولــى ســنة 2000 ص12. الســنة  العــدد االول، 

بيــن  المدنــي  المجتمــع  الحنجانــي/  الحبيــب  ـ  )11(د 

النظريــة والممارســة مجلــة عالــم الفكــر، الكويــت، العــدد 

الثالــث، المجلــة الســابع والعشــرون اذار 1990 ص36.

المدنــي  المجتمــع  وتطــور  ة 
أ
نشــا الغفــار شــكر/  )12(عبــد 

التنظيمــي،ص1. واضــاره  مكوناتــه 

)13(شــوقي عقــل/ مقــال بعنــوان )نشــوء المجتمــع المدنــي 

فــي الوطــن العربــي(.

مفهــوم  ة 
أ
)نشــا بعنــوان  بحــث  غليــون/  برهــان  ـ  )14(د 

حــوارات. منتــدى  المدنــي(  المجتمــع 

)15( المصدر نفسه.

)16(المصدر نفسه.

ص24  ســابق،  مصــدر  ياســر/  صالــح  )17(الدكـتــور 

.2 5 ص و

)18(المصدر نفسه ص27.

االجتماعيــة  المؤسســات  الجبــار/  عبــد  فالــح  )19(دـ 

والمجتمــع المدنــي مــن العراق، مجلــة اوراق الديمقراطية، 

تمــوز 2005. الثانــي  العــدد 

والدولــة  المدنــي  المجتمــع  المدبنــي/  )20(توفيــق 

اتحــاد  منشــورات  مــن  العربــي،  الوطــن  فــي  السياســية 

.1997 العــرب  الكـتــاب 

)21(بلقيــس محمــد جــواد/ مؤسســات المجمتــع المدنــي، 

منشــورات مؤسســة الغديراالعاميــة، 2004 ص10.

)22( المصدر نفسه.

)23(المصدر نفسه.

)24(المصدر نفسه.

)25(دـ امــل هنــدي/ دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 

التعبيــر الديمقراطــي، مجلــة اوراق عراقيــة العــدد الثالــث 

تمــوز 2005.

)26(بلقيس محمد جواد/ مصدر سابق.

)27( )28( المصدر نفسه. 
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الجهاز التنفيذي الفدرالي
 فــي العــراق: خيــارات للمشــاركة 

فــي الســلطة التنفيذيــة

د. سرمد الصراف 
المعهد الدولي لدعم سيادة القانون
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العراقــي  الدســتور  مراجعــة  لجنــة  حالــت 
أ
ا

)CRC( فــي تقريرهــا بتاريــخ 7 يوليــو 2008 

مــور متنــازع فيهــا إلــى المجلــس الرائســي 
أ
عــدة ا

فــي  بمــا  فيهــا،  والبــت  إزاءهــا  إلبــداء مشــورته 

ذلــك ســلطات رئيــس الجمهوريــة. ويقــدم تقريــر 

لجنــة مراجعــة الدســتور العراقــي )CRC( عــدة 

ومنحهــا  الســلطات  توزيــع  إلعــادة  صياغــات 

إلــى الرئيــس، تتــراوح بيــن منــح الرئيــس »حــق 

فــي  والمشــورة  المعلومــات  علــى  الحصــول 

جميــع شــؤون الدولــة« وبيــن تنصيــب الرئيــس 

قائــدا عامــا للقــوات المســلحة فــي زمــن الحــرب 

و حــاالت الطــوارئ. ومــع ذلــك، تقتــرح لجنــة 
أ
ا

يضــا فــي 
أ
مراجعــة الدســتور العراقــي )CRC( ا

تقريرهــا صياغــات تتجــاوز مجــرد تعزيز ســلطات 

المقترحــة،  الخيــارات  بيــن  ومــن  الرئيــس. 

علــى للدفــاع« يتولــى مســؤولية 
أ
إنشــاء »مجلــس ا

الحــرب  حالــة  فــي  المســلحة  القــوات  قيــادة 
خــر فــي تعزيــز دور 

آ
والطــوارئ. ويتمثــل خيــار ا

مجلــس الــوزراء. وبهــذه الطريقــة، يمكــن النظــر 

العراقــي  الدســتور  مراجعــة  لجنــة  تقريــر  إلــى 

نــه ليــس بمثابــة قائمــة توضــح 
أ
)CRC( علــى ا

علــى  ولكــن  الرئيــس،  ســلطات  زيــادة  ســبل 

نــه يعــرض الخيــارات الخاصــة بكيفيــة جعــل 
أ
ا

كـثــر شــمولية وفعاليــة عــن 
أ
الحكومــة التنفيذيــة ا

خــال  مــن  للحكــم  لهــا  الفرصــة  منــح  طريــق 

ســاس إجمــاع 
أ
ا علــى  مبنيــة  قــرار  عمليــة صنــع 

وســع. 
أ
ا

دول  مــن  مثلــة 
أ
ا المذكــرة  هــذه  تســتقي 

برلمانــي،  بنظــام  تتمتــع  خــرى 
أ
ا ديموقراطيــة 

خــرى 
أ
ا ودول  خــرى 

أ
ا فدراليــة  اتحــادات  ومــن 

ال  خــص، 
أ
اال وعلــى  النزاعــات.  مــن  خرجــت 

فــي  الموضوعــة  الخيــارات  الورقــة  هــذه  تعالــج 

 )CRC( تقريــر لجنــة مراجعــة الدســتور العراقي

بــدال  تهــدف،  وإنمــا  يوليــو 2008.   7 بتاريــخ 

مــن ذلــك، إلــى وضــع خيــارات إضافيــة للتفكــر 

مــر إلــى العراقييــن لكــي 
أ
والنظــر فيهــا. ويرجــع اال
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المتعلــق  يقومــوا بتفســير قانونهــم الدســتوري 

وإلدخــال  الفدراليــة،  التنفيذيــة  بالســلطات 

علــى طريقــة  يرونهــا مناســبة  التــي  التعديــات 

الرســمي،  غيــر  اإلجمــاع  عــن طريــق  عملــه – 

و 
أ
ا القانونيــة  التعديــات  طريــق  عــن  و 

أ
ا

التعديــات الدســتورية. ويســر مركــز الواليــات 

تقديــم  بمقــدوره  يكــون  ن 
أ
ا للســام  المتحــدة 

هــذه الخيــارات كجــزء مــن عملــه المســتمر فــي 

دعــم عمليــة مراجعــة الدســتور العراقــي وســيادة 

القانــون، وهــو مســتعد لكــي يقــدم المزيــد مــن 

المســاعدة اإلضافيــة فــي هــذا الخصــوص وفــي 

لجنــة  ذلــك  إليــه  طلبــت  كلمــا  خــرى 
أ
ا مــور 

أ
ا

.)CRC( العراقــي  الدســتور  مراجعــة 

ثــار المترتبــة عن سياســة العراق االنتخابية 
آ
اال

على الســلطة التنفيذية

العراقــي  السياســي  للمشــهد  نظــرا  ُيرّجــح،  ال 

ن يســيطر حــزب واحــد علــى مجلــس 
أ
الحالــي،  ا

النــواب فــي المســتقبل القريــب. فالعــراق بلــد 

يجعلــه  ممــا  النطــاق،  واســع  بتنــوع  يتســم 

ســهل علــى اإلدارة مــن خــال 
أ
كـثــر شــمولية وا

أ
ا

ســاس التمثيــل النســبي. 
أ
نظامــه المبنــي علــى ا

قائمــة  فــي  النســبي  التمثيــل  نظــام  ــص 
ّ
ويقل

حــزاب بشــكل كبيــر إمكانيــة ظهــور غالبيــة 
أ
اال

الناخبيــن  غالبيــة  بدعــم  تتمتــع  ال  برلمانيــة 

فــازت قائمــة  لــو  فــي فتــرة االنتخابــات. وحتــى 

غلبيــة مطلقــة فــي البرلمــان، 
أ
مــا فــي العــراق با

رجــح عبــارة عــن 
أ
فســتكون هــذه القائمــة علــى اال

حــزاب. وباختصــار، 
أ
لــف مــن عــدة ا

أ
ائـتــاف يتا

بترتيبــات  القيــام  العراقيــون  علــى  ســيكون 

فــي  حــزاب 
أ
اال متعــددة  ائـتافــات  لتشــكيل 

القريــب.  المســتقبل 

ن حكومات ائـتاف 
أ
  لذا، تفترض هذه الورقة ا

فــي  الفدرالــي ستســود  المســتوى  علــى  غلبيــة 
أ
ا

وتســتعرض  القريــب،  المســتقبل  فــي  العــراق 

العراقيــون  فيهــا  ينظــر  قــد  التــي  الخيــارات 

لتســهيل عمــل الســلطة الفدراليــة التنفيذيــة فــي 

العــراق بصــورة فاعلــة وشــرعية علــى حــد ســواء. 

 خيارات المشاركة في السلطة التنفيذية

ن العــراق 
أ
بوجــه عــام، إذا قبــل المــرء فكــرة ا

المســتقبل  فــي  ائـتــاف  حكومــات  ســتحكمه 

 للعراقييــن عــدة خيــارات 
ً
القريــب، ســتتوفر إذا

القــرار  صنــع  فــي  القائــم  اإلطــار  لتعديــل 

لتشــكيل  فــرص  إدمــاج  جــل 
أ
ا مــن  التنفيــذي 

يمكــن  كمــا  وإجماعــا.  شــمولية  كـثــر 
أ
ا حكومــة 

الخيــارات. هــذه  مــن  العديــد  بيــن  الجمــع 

 )1(إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى نظــام نــواب 

الــوزراء،  رئيــس  نــواب  تعزيــز  الــوزراء:  رئيــس 

ن 
أ
علــى ســبيل المثــال، مــن خــال اشــتراط ا

يقــوم رئيــس الــوزراء ومكـتبــه باستشــارة نــواب 

رئيــس الــوزراء بصــورة واســعة. 

)2( تعزيــز المســؤوليات الجماعيــة للحكومــة: 

تعزيــز مجلــس الــوزراء، بصــورة فردية وجماعية 
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مــن  تحقيقــه  يمكــن  والــذي  علــى حــد ســواء، 

خــال التخفيــض الطوعــي لحجــم المجلــس؛ 

)الخدمــة  العاميــن  المســؤولين  وإجبــار 

المدنيــة( علــى العمــل تحــت قيــادة المجلــس 

فقــط(  الــوزراء  لرئيــس  العمــل  )بــدل  ككل 

مــور المتعلقــة بســلطات 
أ
فيمــا يخــص جميــع اال

ليــات 
آ
المجلــس؛ ومــن خــال تبنــي عــدد مــن ا

نظمــة 
أ
التنســيق غيــر الرســمية المعتمــدة فــي اال

خــرى.
أ
اال البرلمانيــة 

الرئيــس  تعزيــز  الرائســة:  نظــام  )3(تعزيــز 

كـثــر شــمولية وتوازنــا. 
أ
إليجــاد ســلطة تنفيذيــة ا

وقــد ينظــر العراقيــون ضمــن نطــاق هــذا الخيــار 

فــي اإلبقــاء علــى مجلــس الرائســة االنتقالــي بــدل 

اإلطاحــة بــه.

)4(تبنــي النظــام التتابعــي لتخصيــص الحقائب 

الوزاريــة: نظــام تخصيــص حقائــب الوزراء عقب 

لتشــكيل  طريقــة  عــن  عبــارة  هــو  االنتخابــات 

الحكومــة يحتــرم النســبية والشــمولية ويحــول 

و قائمــة فــازت بعــدد 
أ
ي حــزب ا

أ
دون اســتثناء ا

ومســتعدة  البرلمــان  فــي  المقاعــد  مــن  كبيــر 

المســاومات  ويتجنــب  للدســتور،  لامتثــال 

المطولــة.

علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء   .1 الخيــار 

الــوزراء لرئيــس  نــواب  منصــب 

تنــص المــادة 139 مــن الدســتور علــى وجــود 

ولــى 
أ
اال الــدورة  فــي  الــوزراء  لرئيــس  نائبــان 

ن الدســتور لم يفصح عما 
أ
لمجلس النواب. إال ا

إذا كان هــذا الترتيــب سيســتمر فــي المســتقبل 

محظــور.  وغيــر  مطلــوب  غيــر  فهــو   – ال  م 
أ
ا

ولكــن قــد يكــون هنالــك ســبب وجيــه إلضفــاء 

الطابــع المؤسســي علــى وجــود نائبيــن لرئيــس 

قــل – إمــا مــن خــال القانــون، 
أ
الــوزراء علــى اال

و مــن خــال تعديــل 
أ
ســهل، ا

أ
والــذي ســيكون ا

ن ذلــك ســيمهد الطريــق 
أ
دســتوري – حيــث ا

المســتقبل،  فــي  ائـتــاف  حكومــات  لوجــود 

كـثــر شــمولية 
أ
ويســمح بوجــود هيئــة تنفيذيــة ا

دون فــرض نظــام الحصــص )الكوتــا( علــى حــد 

ســواء.

التــي  والصاحيــات  دوار 
أ
اال تعييــن  ويجــوز    

ســيتمتع بها نواب رئيس الوزراء داخل مكـتب 

خــال  مــن  إمــا  خــرى، 
أ
ا )مــرة  الــوزراء  رئيــس 

و مــن خــال تعديــل دســتوري(، بمــا 
أ
القانــون ا

فــي ذلــك حقــوق الوصــول إلــى كل المعلومــات 

وقــد  الــوزراء،  رئيــس  إلــى  إرســالها  يتــم  التــي 

يتطلــب مــن رئيــس الــوزراء بموجــب القانــون 

وضــع  قبــل  الــوزراء  رئيــس  نــواب  استشــارة 

علــى  الموافقــة  و 
أ
ا الــوزراء،  مجلــس  جنــدة 

أ
ا

اإلجمــاع  اشــتراط  ســيغير  وقراراتــه.  وقائعــه 

ونوابــه  الــوزراء  رئيــس  بيــن  مــا  غلبيــة 
أ
اال و 

أ
ا

جنــدة مجلــس الــوزراء الهيئــة 
أ
بخصــوص وضــع ا

التنفيذيــة مــن رائســة وزراء فرديــة إلــى رائســة 

وزراء جماعيــة. كمــا قــد يشــترط قانــون يحكــم 

تصرفــات مكـتــب رئيــس الــوزراء مــن مســئولي 
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الدولــة الســامين كذلــك معاملــة نــواب رئيــس 

اتبــاع  التقديــر، ومــن  بنفــس مســتوى  الــوزراء 

فيمــا  القانــون  عليهــا  ينــص  التــي  اإلجــراءات 

الــوزراء ونوابــه. وقــد  يخــص خدمتهــم لرئيــس 

يمنــح نــواب رئيــس الــوزراء مســؤوليات حقائــب 

الداخليــة. وزارة  و 
أ
ا كالماليــة  معينــة،  رئيســية 

خــرى الســتحداث رائســة وزراء 
أ
ومــن الســبل اال

متطلبــات  وضــع  وجماعيــة  شــمولية  كـثــر 
أ
ا

عاتــق  علــى  الدســتور  عــن  خارجــة  استشــارية 

رئيــس الــوزراء – علــى ســبيل المثــال، اتفــاق 

غيــر رســمي )ليــس قانونــا( يتطلــب مــن رئيــس 

و حتى زعماء االئـتاف 
أ
الوزراء استشارة نوابه )ا

الرئيســية،  القضايــا  بخصــوص  خريــن( 
آ
اال

و 
أ
ا التعيينــات  قبــل  و 

أ
ا واالقتصــاد،  مــن 

أ
كاال

و عــزل الــوزراء. في هولندا 
أ
التعديــات الوزاريــة ا

علــى ســبيل المثــال، يفتقــر رئيــس الــوزراء الذي 

س عــادة حكومــة ائـتافيــة إلــى ســلطة تنحية 
أ
يــرا

و إجــراء تعديــل 
أ
عضــاء حكومتــه مــن الــوزارة، ا

أ
ا

فــي الحقائــب الوزاريــة دون استشــارة شــركائه 

وال.
أ
فــي االئـتــاف ا

تحقــق الممارســة الحاليــة المتمثلــة فــي إحالــة 

مــور إلــى المجلــس الرائســي ورئيــس الــوزراء، 
أ
اال

إقليــم كردســتان كذلــك،  إلــى رئيــس  حيانــا 
أ
وا

نفــس الهــدف المتمثــل فــي جعــل عمليــة صنــع 

كـثــر جماعيــة. ومــع ذلــك، فإن المجلس 
أ
القــرار ا

وهنالــك  مرحليــة  هيئــة  حاليــا  هــو  الرائســي 

خطــة الســتبداله برئيــس واحــد فــي نهايــة الفتــرة 

نائــب  تمكيــن  ســيكون  الحاليــة.  التشــريعية 

و نائبيــن بمثابــة طريقــة للحفــاظ علــى 
أ
رئيــس ا

فــي  القــرار  صنــع  طبيعــة  توســيع(  حتــى  و 
أ
)ا

العــراق بشــمولية وبصــورة جماعيــة. 

الجماعيــة  المســؤوليات  تعزيــز   .2 الخيــار 

مــة  للحكو

الديموقراطيــة،  الــدول  مــن  كـثيــر  تتمتــع 

وروبــا 
أ
وا البينيلوكــس  ودول  كاســكندنافيا 

وروبــا الغربيــة، بحكومــات تنفيذيــة 
أ
الوســطى وا

ســاس علــى اإلجمــاع 
أ
ديموقراطيــة مبنيــة فــي اال

والشــمولية والمســؤوليات المشــتركة. وتتمتــع 

الهنــد بمثــل هــذا النــوع مــن الديموقراطيــة فــي 

الممارســة. وينصــص الدســتور العراقــي علــى 1( 

منــح الســلطات الحصريــة إلــى مجلــس الــوزراء 

)المــادة 80(، 2( منــح المســؤولية الجماعيــة 

النــواب )المــادة 83(،  إلــى مجلــس  والفرديــة 

و3( يتطلــب مــن مجلــس الــوزراء وضــع قوانينــه 

 .)85 )المــادة  عملياتــه  تحكــم  التــي  الخاصــة 

بالفعــل  قويــة  هيئــة  الــوزراء  فــإن مجلــس  لــذا 

مــن الناحيــة الدســتورية وبمقــدوره المســاهمة 

جماعيــة  كـثــر 
أ
ا فدراليــة  حكومــة  وضــع  فــي 

يلــي بعــض الطــرق الممكنــة  وإجماعيــة. فيمــا 

خبــرة  علــى  بنــاء  المجلــس  ســلطة  لتعزيــز 

وروبيــة.
أ
اال البرلمانيــة  التنفيذيــة  جهــزة 

أ
اال

فــي  الــوزراء.  مجلــس  منافــع تصغيــر حجــم  1ـ 

المعتــرف  مــن  البرلمانيــة،  نظمــة 
أ
اال جميــع 
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ن الحكومــات الكبيــرة عــن الحــد ُتضعــف 
أ
بــه ا

ســلطات الــوزراء الفردييــن، وتقلــل مــن القــدرة 

لمناقشــة  كاملــة  عقــد اجتماعــات وزاريــة  علــى 

القــرار.  وصنــع  الحاســمة  المشــتركة  مــور 
أ
اال

كـثــر 
أ
صبحــت ا

أ
وكلمــا كبــرت الحكومــة، كلمــا ا

لمناقشــة  تداوليــة  جماعيــة  كمؤسســة  ضعفــا 

رئيــس  ســيطرة  فــرص  زادت  وكلمــا  القضايــا، 

فيمــا  التنســيق  فــي  فشــلها  و 
أ
ا عليهــا،  الــوزراء 

بينهــا علــى اإلطــاق. كمــا قــد تتجــه إلــى إيجــاد 

حكومــة داخليــة ال تتعــرض للمســاءلة تســيطر 

منيــة واالقتصاديــة الرئيســية. 
أ
علــى الحقائــب اال

لــذا قــد يســعى العراقيــون العازمــون علــى تعزيــز 

القــدرات الجماعيــة لمجلــس الــوزراء إلــى تصغير 

دمــج  يســاعد  وقــد  الــوزراء.  مجلــس  حجــم 

الهــدف؛  هــذا  تحقيــق  فــي  والدوائــر  الــوزارات 

يضــا تعييــن 
أ
ن يســاعد فــي ذلــك ا

أ
كمــا يمكــن ا

قســام معينــة مــن الــوزارات 
أ
حــدث إلدارة ا

أ
وزراء ا

الــوزراء  مجلــس  حجــم  تحديــد  إن  الكبــرى. 

و 
أ
بواســطة القانــون، علــى ســبيل المثــال 15 ا

و 25 وزيــرا، سيســاعد السياســيين علــى 
أ
20 ا

تفــادي انتفــاخ حجــم الحكومــة عنــد التفــاوض 

ن تشــكيل حكومــة ائـتافيــة، وسيســاعد 
أ
بشــا

التتبغــي  ليــات التخصيــص 
آ
ا فــي اعتمــاد  يضــا 

أ
ا

فــي  مناقشــتها  التــي ســيتم  الوزاريــة  للحقائــب 

)الخيــار 4(.  الورقــة  هــذه  مــن  خيــر 
أ
اال القســم 

حجــم  المثــال  ســبيل  علــى  ايرلنــدا  تحصــر 

الدســتور(،  وزيــرا )حســب  فــي 15  الحكومــة 

الــوزراء الصغــار فــي 15 وزيــرا. وعــدد 

2ـ منافع وجود نظام لجان ُمهيكل. في النظام 

وال  النســبة،  ســاس 
أ
ا علــى  المبنــي  البرلمانــي 

غلبيــة، 
أ
ســيما حيــث ال يتمتــع حــزب واحــد باال

تقــوم الحكومــات االئـتافيــة بتقســيم الحقائــب 

عضــاء االئـتــاف )كمــا هــو 
أ
الوزاريــة فيمــا بيــن ا

الحــال فــي العــراق اليــوم(. ومــع ذلــك، يمكــن 

ن يــؤدي مثــل هــذا النظــام إلى وضع »يمتلك« 
أ
ا

فيــه كل حــزب وزارتــه دون اعتبــار الحتياجــات 

وبالتالــي  االئـتــاف،  فــي  شــركائه  رغبــات  و 
أ
ا

بجــو  تتمتــع  ال  إيجــاد حكومــة  فــي  المســاهمة 

مــن التعــاون والفاعليــة والفعاليــة. كمــا تتعــرض 

صغــر 
أ
نظمــة لخطــر قيــام مجموعــة ا

أ
مثــل هــذه اال

قويــاء بالســيطرة عليهــا. ولتفــادي 
أ
مــن الــوزراء اال

بعــض  قامــت  الســيناريوهات،  هــذه  مثــل 

مناصــب  و 
أ
و/ا لجــان  عــدة  بإنشــاء  البرلمانــات 

لتعزيــز التعــاون والتواصــل فيمــا بيــن الــوزارات 

والفنــي  السياســي  الدعــم  مــن  مزيــد  ولتوفيــر 

البرلمانــات  الفردييــن. وتتمتــع جميــع  للــوزراء 

نظمــة لجــان قويــة.  
أ
االســكندنافية با

فيمــا  والتواصــل  التعــاون  زيــادة  ســبل  ومــن 

لجــان  مــن  نظــام رســمي  الــوزارات وضــع  بيــن 

علــى  وزارة،  بــكل  خاصــة  وظيفيــة  حكوميــة 

و لجنــة الماليــة 
أ
مــن ا

أ
ســبيل المثــال، لجنــة اال

الداخليــة.  الحكوميــة  العاقــات  لجنــة  و 
أ
ا

ويقــوم الــوزراء ونــواب الــوزراء مــن كل شــريك 
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ــف لجــان الحكومــة.  فــي االئـتــاف بمــلء وظائـ

وزيــر  يخــدم  قــد  المثــال،  ســبيل  علــى  )لــذا، 

مــن 
أ
باال الخاصــة  الــوزارة  لجنــة  فــي  الماليــة 

كل  يخــدم  الواقــع،  ]فــي  البيئــة  و 
أ
ا المــاء  و 

أ
ا

كـثــر 
أ
ا فــي  غلــب 

أ
اال علــى  وزيــر  نائــب  و 

أ
ا وزيــر 

تجتمــع  ثــم  الــوزارة[(.  لجــان  مــن  لجنــة  مــن 

المعنــي  الوزيــر  مــع  ســبوعيا 
أ
ا الــوزارة  لجــان 

القوانيــن  ومشــاريع  جنــدة 
أ
اال وضــع  لمناقشــة 

مــن  وغيرهــا  الميزانيــة  وتخصيــص  المقترحــة 

االئـتــاف  شــركاء  إطــاع  وبذلــك   – القضايــا 

بمبــادرات  الخاصــة  المســتجدات  خــر 
آ
ا علــى 

بالمســاهمة  الشــركاء  لهــؤالء  والســماح  الــوزارة 

الــوزارة.  سياســات  صياغــة  فــي  وســع 
أ
ا بصــورة 

وعلــى الــوزارة المعنيــة مشــاركة المعلومــات مــع 

خيــرة بدورهــا برفــع 
أ
لجــان الحكومــة، وتقــوم اال

توصياتهــا إلــى مجلــس الــوزراء مباشــرة. ويجــوز 

لوضــع  مؤقتــة  وزاريــة  لجــان  تشــكيل  كذلــك 

مســودة للقوانيــن الهامــة، حتــى يتمكــن الوزيــر 

راء ومراجعــة التقــدم 
آ
الرئيســي مــن اســتطاع اال

مــن  االئـتافيــة،  الحكومــات  فــي  مــع زمائــه. 

الحكمــة اإلعــان عــن عضويــة اللجــان الوزاريــة 

وتتواجــد  والمحاســبة.  الشــفافية  لزيــادة 

المثــال  ســبيل  علــى  المتحــدة  المملكــة  فــي 

المثــال،  ســبيل  )علــى  دائمــة  وزاريــة  لجــان 

وزاريــة  لجــان  تشــكيل  ويتــم  الدفــاع(  لجنــة 

مؤقتــة بصــورة دائمــة لرســم ومتابعــة القضايــا 

الرئيســية. السياســية  والتشــريعات 

مســؤولية  لتعزيــز  خــرى 
أ
اال الطــرق  ومــن 

الحكومــة الجماعيــة )وفــي الوقــت ذاتــه، زيــادة 

التعــاون والتفاعــل فيمــا بيــن الــوزراء( توســيع 

التــي  الطــرق  ومــن  الفردييــن.  الــوزراء  قــدرات 

اســتخدام  خالهــا  مــن  ذلــك  تحقيــق  يمكــن 

>>الحكومــات<< الوزاريــة، وهو ابتكار فرنســي 

وهــذه  وروبيــة. 
أ
اال البعثــة  فــي  يضــا 

أ
ا يســتخدم 

الحكومــات هــي عبــارة عــن مجموعــات صغيــرة 

لتقديــم  وزيــر  كل  يختارهــم  الموظفيــن  مــن 

النصــح والمســاعدة السياســية والتكنوقراطيــة 

>>الحكومات<<باالتصــال  وتقــوم  للــوزراء. 

إلــى  الفنــي  النصــح  وتقــدم  الحــزب،  بزعمــاء 

الوزيــر وتعمــل على إدارة العاقات اإلعامية– 

وكلهــا لصالــح الوزيــر. ويتمتــع الموظفــون الذيــن 

خدمــة  موظفــي  بوضــع  دوار 
أ
اال هــذه  يلعبــون 

مدنيــة )ويتمتعــون بحــق اإلطــاع علــى جميــع 

وزيرهــم(،  إلــى  الوافــدة  والمراســات  وراق 
أ
اال

نهــم فعليــا ليســوا موظفــي خدمــة مدنيــة، 
أ
إال ا

)وبالتالــي يخضعــون للمســاءلة مــن قبــل الوزيــر 

الــذي يعملــون لديــه بــدال مــن الدائــرة الحكومية 

العامــة.( المدنيــة  الخدمــة  المســؤولة عــن 

االئـتــاف  عضــاء 
أ
ا معظــم  ن 

أ
ا بمــا  خيــرا، 

أ
وا

س 
أ
ســيترا جميعهــم(  يكــن  لــم  )إن  الحكومــي 

خــرى 
أ
قــل، فمــن الســبل اال

أ
وزارة واحــدة علــى اال

لتعزيــز التعــاون والتنســيق داخــل الحكومــة، 

ويمكــن  االئـتــاف.  داخــل  التفاعــل  تقويــة 
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»مديــري  اعتمــاد  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق 

فــي  بهــم  موثــوق  مســؤولو  المشــاريع«–وهم 

وتقييــم  ومراجعــة  بمراقبــة  يقومــون  االئـتــاف 

تنفيــذ برامــج االئـتــاف. وقــد تــم إدخــال هــذا 

التســعينيات.  وائــل 
أ
ا فــي  ايرلنــدا  فــي  النظــام 

ومثلهــم مثــل »الحكومــات«، ال يكــون مديــرو 

المشــاريع جــزءا مــن الخدمــة المدنيــة العاديــة 

مــام الوزيــر الــذي 
أ
يضــا مســؤولون ا

أ
وبالتالــي هــم ا

الوزيــر  حــزب  عضــاء 
أ
ا مــام 

أ
ا و 

أ
)ا لديــه  يعملــون 

خريــن(. ويقــوم هــؤالء بمراجعــة مــدى التقــدم 
آ
اال

خرى فيما 
أ
الُمحــرز فــي االئـتــاف بيــن الفينــة واال

يتعلــق بإنجــاز برنامــج الحكومــة المتفــق عليــه 

ن جميــع االتفاقيات 
أ
حــزاب ا

أ
كيــد لجميــع اال

أ
والتا

قــد تــم تنفيذهــا.  وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 

كد 
أ
لمديــري المشــاريع التنســيق فيمــا بينهــم للتا

مــن اتبــاع البرنامــج المشــترك للحكومــة. 

3ـ دور الخدمــة المدنيــة. فــي الهيــات التنفيذيــة 
البرلمانيــة، هنالــك توتــر هــام فيمــا يتعلــق بــدور 

الخدمــة المدنيــة: هــل يخــدم موظفــو الخدمــة 

م مجلــس الــوزراء؟ فــي 
أ
المدنيــة رئيــس الــوزراء ا

العــراق، يــود هــؤالء الموظفــون ببســاطة خدمــة 

كل مــن رئيــس الــوزراء ومجلــس الوزراء، ولكن 

رئيــس  خدمــة  إلــى  هــؤالء  يتجــه  الواقــع،  فــي 

تشــكيل  الــوزراء  لمجلــس  ويمكــن  الــوزراء. 

مكـتب لمجلس الوزراء مكرس بوضوح لخدمة 

عــن تحضيــر  المجلــس ككل ويكــون مســؤوال 

بوجــه  والحكومــة  المجلــس  لجــان  ومســاندة 

عــام، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالقضايــا التــي تقــع 

بموجــب  الــوزراء  مجلــس  مســؤوليات  ضمــن 

المكـتــب  هــذا  إدارة  اعتبــار  ويجــب  الدســتور. 

الخدمــة  مراتــب  فــي  منصــب  علــى 
أ
ا نــه 

أ
ا علــى 

ن يتواجــد 
أ
ة. ويمكــن ا

أ
كـثرهــا مكافــا

أ
المدنيــة وا

مكـتــب المجلــس جنبــا إلــى جنــب مــع مكـتــب 

ن 
أ
رئيــس الــوزراء، ولكــن ســيكون مــن المهــم ا

يحتفــظ مكـتــب المجلــس باســتقاليته الذاتيــة. 

بمســؤولية  المجلــس  مكـتــب  يعهــد  قــد  كمــا 

ومراجعــة  المعتمــد  الحكومــة  برنامــج  مراقبــة 

التقــدم الــذي تــم إحــرازه. وتكــون الرمزيــة فــي 

مــن  يكــون  وقــد  مهمــة:  لة 
أ
مســا الحالــة  هــذه 

الحكمــة تخصيــص مكاتــب حصريــة لمجلــس 

الــوزراء وتخصيــص قاعــة اجتماعــات منفصلــة 

رئيــس  عــن غرفــة اجتماعــات  بصــورة واضحــة 

الممكــن  مــن  كذلــك  يكــون  وقــد  الــوزراء. 

 )COMSEC( الــوزراء  مجلــس  لســكرتارية 

عــاه. 
أ
ا إليــه  المشــار  الــدور  تلعــب  ن 

أ
ا القائمــة 

ن يخضــع 
أ
مــر هــي ا

أ
النقطــة الحاســمة فــي هــذا اال

مــام 
أ
ا مثــل هــذا المكـتــب للمســاءلة الحقيقيــة 

علــى 
أ
ن يتــم اعتبــاره ا

أ
كملــه، وا

أ
مجلــس الــوزراء با

مرتبــة علــى اإلطــاق فــي هــرم الخدمــة المدنيــة. 

نظمــة 
أ
اال معظــم  فــي  الماليــة.  وزارة  دور  4ـ 

ومســئوليها  الماليــة  وزارة  تقــوم  البرلمانيــة، 

الــوزارات  مــع  رســمية  غيــر  بصــورة  بالتنســيق 

بعــاد 
أ
اال ذات  بالقضايــا  يتعلــق  فيمــا  خــرى 

أ
اال
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الماليــة. كمــا قــد يعيــن مســئولو وزارة الماليــة 

للعمــل فــي لجــان الحكومــة ولتقديــم المشــورة 

وليــس  العمــوم،  وجــه  علــى  الــوزراء  لمجلــس 

الــوزراء، إذا  و رئيــس 
أ
ا فقــط الوزيــر المختــص 

مــل فــي وجــود فرصــة حقيقيــة 
أ
مــا كان هنالــك ا

جماعيــة. بصــورة  القــرار  لصنــع 

الخيار 3. تعزيز نظام الرائسة

المســؤولية  لتعزيــز  خــرى 
أ
اال الســبل  مــن 

التنفيذيــة الجماعيــة )وجعــل الجهــاز التنفيــذي 

كـثــر شــمولية( زيــادة الســلطات 
أ
خــال ذلــك ا

نــه 
أ
با الرئيــس  ُيعــّرف  الرائســية.  والمســؤوليات 

رئيــس الدولــة والممثــل الرمــزي لوحــدة البــاد 
بالدســتور  »لالتــزام  والضامــن  وســيادتها 

وســيادته  العــراق  اســتقالية  علــى  والحفــاظ 

راضيــه بموجــب نصــوص 
أ
ووحدتــه ]و[ ســامة ا

المــواد 67- )المــادة 67(. توضــح  الدســتور« 

التــي  75 الســلطات والمســؤوليات والمعاييــر 

وحســب  بهــا.  االلتــزام  الرئيــس  علــى  يجــب 

التصــور الحالــي، يلعــب مكـتــب الرئيــس، كمــا 

هــو منصــوص عليــه فــي الدســتور، دورا رمزيــا.

تعديــات  دون  الرئيــس  دور  تعزيــز   )1(

ية ر ســتو د

ى بعــض العراقييــن تعزيــز ســلطات الرئيس 
أ
ارتــا

ومجلــس  الــوزراء  رئيــس  ســلطات  مــن  للحــد 

ذلــك،  تحقيــق  ســبل  إحــدى  ومــن  الــوزراء. 

الرئيــس  دور  تعزيــز  الدســتور،  روح  ضمــن 

كضامــن للدســتور. ويمكــن رســم القانــون الــذي 

يجــب تبنيــه إلنشــاء المحكمــة الفدراليــة العليــا 

))المــادة 92 )2(( بحيــث يمنــح الرئيــس حــق 

ي 
أ
الطلــب إلــى المحكمــة البــت فــي دســتورية ا

ي قــرار يتخــذه رئيــس 
أ
قانــون وفــي دســتورية ا

ي فشــل فــي 
أ
و ا

أ
و مجلــس الــوزراء – ا

أ
الــوزراء ا

القيــام بعمــل مــا مــن طرفهــم. لــن يتطلــب مثــل 

نــه ســيتطلب 
أ
هــذا النــص تعديــا دســتوريا. إال ا

يحكــم  الــذي  القانــون  ن 
أ
ا إذ  واســعا  إجماعــا 

العليــا  الفدراليــة  المحكمــة  وعمــل  تشــكيل 

ومــن  النــواب.  مجلــس  ثلثــي  موافقــة  يتطلــب 

خــرى لتعزيــز دور الرئيــس كضامــن 
أ
الســبل اال

لمجلــس  رئيســا  الرئيــس  تنصيــب  للدســتور 

الدولــة )المنصــوص عليــه فــي المــادة 101(، 

وهــو مؤسســة لــم يتــم إنشــاؤها فــي العــراق حتــى 

خــرى المشــورة 
أ
ن ولكنهــا تقــدم فــي الــدول اال

آ
اال

التنفيذيــة.  إلــى الحكومــة 

ومــن ســبل تعزيــز دور الرئيــس بالمقارنــة مــع 

كاملــة  بصــورة  تتوافــق  والتــي  الــوزراء  رئيــس 

والتــي  للدســتور  كضامــن  الرئيــس  دور  مــع 

حــكام 
أ
ا إضافــة  دســتوريا  تعديــا  تتطلــب  لــن 

عليــه  يوافــق  ن 
أ
ا يجــب  القانــون  بموجــب 

الحكومــات  تشــكيل  »تنظــم  النــواب  مجلــس 

الوزيــر«  وصاحيــات  وتخصصاتهــا  ووظائـفهــا 

)المــادة 86(. وســيعمل منــح الرئيــس دورا فــي 

التنفيذيــة  س االجتماعــات الطارئــة للهيئــة 
أ
تــرا
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س تقاريــر 
أ
كملهــا فــي العــراق وفــي تــرا

أ
الفدراليــة با

جهــاز المخابــرات الوطنــي المقدمــة إلــى مجلــس 

الــوزراء )والــى لجنــة مــن لجــان مجلــس النــواب( 

ومجلــس  الــوزراء  رئيــس  التــزام  ضمــان  وفــي 

تــم  الــذي  الجديــد  القانــون  حــكام 
أ
با الــوزراء 

تعزيــز  علــى   86 المــادة  بموجــب  اعتمــاده 

الــدور الرقابــي الشــرعي للرئيــس بصــورة رســمية 

ومشــتركة. 

)2( تعزيــز دور الرئيــس مــن خــال التعديــات 

الدستورية

طريــق  عــن  الرئيــس  ســلطات  تعزيــز  يمكــن 

دوار الرئيــس الحاليــة بصــورة صريحــة. 
أ
تعزيــز ا

ويمكــن منــح الرئيــس مــن خــال التعديــات 

التاليــة: الصاحيــات  الدســتورية 

حــكام حســب 
أ
- حــق إصــدار العفــو وتخفيــف اال

مــا يــراه فــي تقديــره الشــخصي المطلــق، مناســبا 

)تعديــل المــادة 73:1(؛

واالتفاقيــات  المعاهــدات  خيــر 
أ
تا •ســلطة 

ن 
أ
)تعديــل المــادة 73:2( وهــو تغييــر يفتــرض ا

يصاحبــه منــح الهيئــة التشــريعية ســلطة إلغــاء 

مــر رائســي )علــى ســبيل المثــال، تمكيــن ثاثــة 
أ
ا

و ثلثــي مجلــس النــواب مــن التغلــب 
أ
خمــاس ا

أ
ا

خيــر الرئيــس(؛ 
أ
علــى تا

المعاهــدات  ضــد  الصريــح  الفيتــو  •حــق 

وهــو   ،)73:2 المــادة  )تعديــل  واالتفاقيــات 

الهيئــة  منــح  يصاحبــه  ن 
أ
ا يفتــرض  تغييــر 

)علــى  رائســي  مــر 
أ
ا إلغــاء  ســلطة  التشــريعية 

و 
أ
ا خمــاس 

أ
ا ثاثــة  تمكيــن  المثــال،  ســبيل 

ثلثــي مجلــس النــواب مــن التغلــب علــى الرفــض 

الرئيــس(؛  عــن  الصــادر  )الفيتــو( 

يقرهــا  التــي  القوانيــن  تنفيــذ  خيــر 
أ
تا •ســلطة 

االتحــادي(  )والمجلــس  النــواب  مجلــس 

73:3(؛ المــادة  )تعديــل 

)الفيتــو(  الرفــض  حــق  ممارســة  •ســلطة 

النــواب  مجلــس  يقرهــا  التــي  القوانيــن  ضــد 

)والمجلــس الفدرالــي( )تعديــل المــادة 73:3(.

خــرى التــي قــد يلعبهــا 
أ
دوار الصريحــة اال

أ
ومــن اال

الرئيــس، تشــكيل حكومــات فدراليــة ائـتافيــة. 

رســمية  عمليــة  هنالــك  الــدول،  بعــض  فــي 

ي 
أ
ا تمتــع  عــدم  حــال  فــي  الحكومــة  لتشــكيل 

توجــه  وقــد  البرلمــان.  داخــل  غلبيــة 
أ
با حــزب 

و التقاليــد الدســتورية تصــرف رئيــس 
أ
القواعــد ا

الدولــة فــي مثــل هــذه الظــروف. يكلف الدســتور 

العراقــي بصــورة رســمية الرئيــس بالطلــب إلــى 

ول مجهــود رســمي 
أ
كبــر تكـتــل التخــاذ ا

أ
زعيــم ا

لتشــكيل حكومــة ائـتافيــة. ولكــن قــد يكــون 

و 
أ
مــن الممكــن منــح الرئيــس، بصــورة رســمية ا

وســع فــي 
أ
غيــر رســمية، الفرصــة فــي لعــب دور ا

تشــكيل الحكومــة. وقــد يكــون الرئيــس مســؤوال 

عــن التقريــب مــا بيــن الــوزراء لتشــكيل حكومــة 

ى العراقيــون ذلــك 
أ
و بنــاء ائـتــاف. وإذا مــا را

أ
و/ا

عضويــة  مــن  الرئيــس  يســتقيل  قــد  مناســبا، 



|   العدد 7  |   شعبان   |  آب  |  2008 78

حزبــه خــال هــذه العمليــة. 

)3( االحتفاظ بالمجلس الرائسي

احتفظــت المــادة 138 بصــورة مؤقتــة بنســخة 

تــم  الــذي  الرائســي  المجلــس  مــن  معدلــة 

سيســه بموجــب القانــون اإلداري االنتقالــي، 
أ
تا

بعــد  الرئيــس  منصــب  إلــى  ســيتحول  والــذي 

دورة برلمانيــة واحــدة. ومــع ذلــك، تؤمن بعض 

عــدة  دى 
أ
ا قــد  الرائســي  المجلــس  ن 

أ
ا حــزاب 

أ
اال

ــف مطلوبــة. فقــد عمــل المجلــس بمثابــة  وظائـ

هيئــة شــاملة للتــداول والنقــاش تــم مــن خالــه 

تمثيــل المجتمعــات الكبيــرة الثاثــة فــي العــراق 

)كوتــا(  حصــص  نظــام  ي 
أ
ا إلــى  الحاجــة  دون 

دســتوري  تعديــل  إجــراء  وســيتطلب  صريــح. 

مثــل  ن 
أ
ا إال  الرائســي.  بالمجلــس  لاحتفــاظ 

هــذا التعديــل قــد يجعــل منــح بعــض الســلطات 

كـثــر قبــوال 
أ
اإلضافيــة الموضحــة فــي الفقــرة )2( ا

المتنوعــة.   العراقيــة  للمصالــح 

كـثــر 
أ
خــرى لجعــل منصــب الرئيــس ا

أ
)4( طــرق ا

شــمولية

إذا كان العراقيــون غيــر مســتعدين لاحتفــاظ 

خــرى لجعــل 
أ
بمجلــس الرائســة، هنالــك ســبل ا

كـثــر شــمولية. فعلــى ســبيل 
أ
منصــب الرئيــس ا

المثــال، قــد يتطلــب تعديــل دســتوري انتخــاب 

نائبيــن للرئيــس، وليــس مجــرد نائــب واحــد، 

مثلمــا هــو منصــوص عليــه حاليــا فــي المســتقبل. 

مــر حينئــذ إلــى الرئيــس لتحديــد مــا 
أ
وســيرجع اال

إذا قام بتقاســم ُســلط من ســلطاته ومســؤولياته 

مــع نوابــه، ومــن ثمــة تشــكيل مجلــس رائســي 

خــر فــي إنشــاء 
آ
غيــر رســمي. ويتمثــل احتمــال ا

حــزاب 
أ
رائســة دوريــة، تتنــاوب مــن خالهــا اال

العراقيــة الرئيســية فــي تولــي منصــب الرئيــس 

خــال الــدورة البرلمانيــة. 

لتخصيــص  تتبعــي  نظــام  تبنــي   .4 الخيــار 

الحقائــب الوزاريــة بــدال مــن التفــاوض المطــول.
عقــاب االنتخابــات البرلمانيــة التــي ال يفــوز 

أ
فــي ا

تشــرع  مطلقــة،  غلبيــة 
أ
با واحــد  حــزب  فيهــا 

حكومــة  تشــكيل  فــي  السياســية  حــزاب 
أ
اال

هــذا  فــي  المفاوضــات  وتشــتمل  ائـتافيــة، 

ن عــادة علــى توزيــع المناصــب السياســية 
أ
الشــا

ن البرامــج 
أ
والحقائــب الوزاريــة وعلــى اتفــاق بشــا

الحكومــة  علــى  يتوجــب  التــي  والسياســات 

االئـتافــات  معظــم  وفــي  اتباعهــا.  الجديــدة 

البرلمانيــة )بمــا فــي ذلــك الموجــودة فــي العــراق 

عــادة  الــوزراء  رئيــس  منصــب  ُيســند  حاليــا(، 

و زعيــم القائمــة( الــذي يتمتــع 
أ
لزعيــم الحــزب )ا

كبــر عــدد مــن المقاعــد فــي البرلمــان، وُيســند 
أ
با

إلــى  الــوزراء )إن ُوجــد(  منصــب نائــب رئيــس 

مــن  عــدد  كبــر 
أ
ا بثانــي  يتحكــم  الــذي  الحــزب 

المقاعــد فــي االئـتــاف الحكومــي. ويتــم عــادة 

خــرى 
أ
اال الوزاريــة  الحقائــب  ن 

أ
بشــا التفــاوض 

حصــل  كمــا  الِصرفــة،  المســاومة  خــال  مــن 
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فــي العــراق فــي ربيــع 2005 و2006. وتقبــل 

حــزاب عــادة التوزيــع الــذي يتــم التوصــل إليه 
أ
اال

مــن خــال المســاومة والــذي يتناســب مــع قــوة 
كل منهــا فيمــا يتعلــق بالمقاعــد التــي تــم الفــوز 

ن: عشــرين فــي المائــة مــن 
أ
ي ا

أ
بهــا فــي البرلمــان ا

المقاعــد تضمــن لحــزب مــا نحــو عشــرين بالمائــة 

الــوزارات.   مــن 

وبعــد  خــال  صعوبــات  ثــاث  عــادة   
أ
تنشــا

مــا  عــادة  وال، 
أ
ا االئـتــاف.  ن 

أ
بشــا المفاوضــات 

ذلــك  فــي  بمــا  الحكومــة،  تشــكيل  يســتغرق 

حــزاب 
أ
اال بيــن  ســيما  وال  الحقائــب  تخصيــص 

و التحالفــات االنتخابيــة التــي لــم تتوصــل إلــى 
أ
ا

طويــا.  وقتــا  االنتخابــات،  قبــل  مــا  اتفاقيــات 

خيــر فــي تشــكيل حكومــة إلــى 
أ
وقــد يــؤدي التا

صعوبــات كبيــرة وإهــدار الفــرض واســتياء مــن 

الخافــات  تــؤدي  قــد  ثانيــا،  الجمهــور.  قبــل 

حــزاب التحالــف داخــل الحكومــة – 
أ
مــا بيــن ا

و السياســات- إلــى 
أ
إمــا حــول توزيــع الحقائــب ا

تــؤدي هــذه الصعوبــة  ســقوط الحكومــة. وقــد 

الحكومــات  فــي  كـثيــرة  تقلبــات  حــدوث  إلــى 

و إجــراء انتخابــات 
أ
ومطالــب بتعديــات وزاريــة ا

شــعبي.  اســتياء  إلــى  خــرى، 
أ
ا ومــرة  جديــدة، 

بموجــب  الحكومــة،  تشــكيل  يقــدم  ال  ثالثــا، 

القاعــدة العاديــة المتمثلــة فــي ضــرورة الحصول 

عــام،  بوجــه  البرلمــان  فــي  غلبيــة 
أ
اال ثقــة  علــى 

تتوفــر  ال  قــد  الــذي  الخاســرين  إلــى  ضمانــات 

مامهــم فرصــة الوصــول إلــى الهيئــة التنفيذيــة، 
أ
ا

فــازوا بحصــة كبيــرة جــدا  قــد  حتــى ولــو كانــوا 

وجــه  مــن  لنفتــرض  والمقاعــد.  صــوات 
أ
اال مــن 

حــزاب 
أ
ن ائـتافــا يتكــون مــن خمســة ا

أ
المبالغــة ا

صــوات 
أ
اال مــن  بـــ%11  منهــا  واحــد  كل  فــاز 

ي 
أ
و قائمــة مــن ا

أ
والمقاعــد، قــد يســتثني حزبــا ا

و القائمــة 
أ
منصــب حتــى ولــو كان هــذا الحــزب ا

صــوات والمقاعــد. )بمــا 
أ
ـ45ِ% مــن اال قــد فــاز بــ

حــزاب الخمــس تســيطر بصــورة جماعيــة 
أ
ن اال

أ
ا

وُيرّجــح  البرلمانيــة.(  المقاعــد  مــن   %55 علــى 

ن تخلــق هــذه اإلمكانيــة صعوبــات فــي مــكان 
أ
ا

شــديد االنقســام– وال ســيما فــي البلــدان التــي 

حــزاب الخاســرة إمــا فــي دعــم 
أ
قــد تفكــر فيهــا اال

إلــى العنــف. و اللجــوء 
أ
ا انقــاب 

للحقائــب  التتابعــي  التخصيــص  يذلــل  قــد 

الوزاريــة )فــي غيــاب اتفــاق مــا قبــل االنتخابــات( 

بموجــب  نــه 
أ
ا ذلــك  الصعوبــات.  هــذه  بعــض 

نظــام التخصيــص التتابعــي للحقائــب الوزارية، 

بحــق  بالدســتور  يلتــزم  حــزب  كل  يتمتــع 

المقاعــد  مــن  نســبية  حصــة  علــى  الحصــول 

دنــى مــن 
أ
ن يفــوز بعــدد ا

أ
الحكوميــة، شــريطة ا

حــزاب باختيــار 
أ
المقاعــد فــي البرلمــان. وتقــوم اال

ن واحــد بموجــب 
آ
حقيبــة وزاريــة واحــدة فــي ا

تعاقــب معيــن يتــم وضعــه مــن خــال صيغــة 

الحــزب  قيــام  ذلــك  يعنــي  مــا  وعــادة  معينــة. 

كبــر حــزب 
أ
ا ثانــي  وال ويليــه 

أ
ا كبــر باالختيــار 

أ
اال

وهكــذا دواليــك. وبهــذه الطريقــة، يوفــر نظــام 

مــن  الوزاريــة  للحقائــب  التتابعــي  التخصيــص 
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تكاليــف  مــن  المســاومة  فــي  الضائــع  الوقــت 

التعامــات ويعمــل علــى الحفــاظ علــى اســتقرار 

الصعوبــات  مــن  الكـثيــر  ويعالــج  الــوزارات 

تشــكيل  عليهــا  ينطــوي  التــي  الرئيســية 

االئـتافــات والمحافظــة عليهــا – بمــا فــي ذلــك 

بقــوة  يتمتــع  وزراء  رئيــس  قيــام  مــن  التخــوف 

مفرطــة فــي تجاهــل الطبيعيــة االجماعيــة لصنــع 

التنفيذيــة. الهيئــة  قبــل  مــن  القــرار 

توصــل  يكــون  نظمــة، 
أ
اال هــذه  مــن  ي 

أ
ا فــي 

عــدد  حــول  مســبقة  اتفاقيــات  إلــى  حــزاب 
أ
اال

كمــا  ضروريــا.  الحكوميــة  الحقائــب  وفحــوى 

ال 
أ
ا علــى  مســبقا  الموافقــة  حــزاب 

أ
اال تــود  قــد 

مــن  معيــن  مزيــج  بتقلــد  الحــزب  نفــس  يقــوم 

المناصــب، علــى ســبيل المثــال، وزارة الدفــاع 

نهــا تشــكل ُمجتمعــة 
أ
ووزارة الداخليــة، حيــث ا

مختلفــة  قائمــات  قامــت  مــا  إذا  مــن. 
أ
اال قطــاع 

باختيــار هاتيــن الوزارتيــن، فــإن ذلــك ســيجعل 

الهيمنــة  واحــد  حــزب  علــى  صعــب 
أ
اال مــن 

نظــام  بموجــب  كملــه. 
أ
با منــي 

أ
اال القطــاع  علــى 

التخصيــص التتابعــي للحقائــب الوزارية، إذا ما 

و تمــت تنحيته من 
أ
اســتقال وزيــر مــن حــزب مــا ا

عمــال اإلجراميــة، 
أ
و اال

أ
منصبــه بســبب الفســاد ا

خلفــه.  باختيــار  رشــحه،  الــذي  الحــزب  يقــوم 

كملــه االنســحاب مــن 
أ
نــه إذا قــرر الحــزب با

أ
)إال ا

الحكومــة، فيمكــن إعــادة توزيــع حقائــب هــذا 

خــرى.( ومــن 
أ
حــزاب اال

أ
الحــزب الوزاريــة علــى اال

حــزاب التــي تتواجــد 
أ
المحبــذ عــدم الســماح لا

علــى قائمــة مشــتركة بتغييــر شــركائها فــي الكـتلــة 

االنتخابيــة )لغــرض توزيــع الحقائــب الوزاريــة( 

للممثليــن  الســماح  و 
أ
ا االنتخابــات،  بعــد 

الفردييــن بتغييــر هويتهــم الحزبيــة )إذا مــا تــم 

الســماح بمثــل هــذا التغييــر، يجــب حصره على 

تغييــر واحــد فــي الــدورة االنتخابيــة الواحــدة(.

التخصيــص  قواعــد  اعتمــاد  منافــع  تكمــن 

اســتخدامها  يمكــن   )1( التالــي:  فــي  التعاقبــي 

ن 
أ
ي يمكــن ا

أ
و غيــر رســمية؛ ا

أ
بصــورة رســمية ا

ن 
أ
و ا

أ
يتــم جعلهــا جــزءا مــن القانــون العراقــي، ا

فــي  المعتمــدة  القاعــدة  ببســاطة  جعلهــا  يتــم 

حــزاب 
أ
توزيــع الحقائــب الوزاريــة التــي تتفــق اال

جــل 
أ
بصــورة غيــر رســمية علــى اعتمادهــا مــن ا

بالمســاومات  الخاصــة  الصعوبــات  حــل 

يتــم  ال   )2( الحكومــة؛  بتشــكيل  الخاصــة 

نــه ال تكــون 
أ
خيــر تشــكيل الحكومــة، بحيــث ا

أ
تا

ن تشــكيلة 
أ
هنالــك حاجــة إلــى المفاوضــات بشــا

الحكومــة؛ )3( تكــون الحكومــات االئـتافيــة 

قــل عرضــة للســقوط، بحيــث 
أ
كـثــر اســتقرارا وا

أ
ا

ن انســحاب حــزب مــا مــن الحكومــة ال يعنــي 
أ
ا

ولكــن  كملهــا، 
أ
با الحكومــة  ســقوط  بالضــرورة 

حــزاب 
أ
اال ممثلــي  قيــام  إلــى  فقــط  يــؤدي  قــد 

خــرى بمــلء الحقائــب الوزاريــة الفارغــة )فــي 
أ
اال

كملهــا(؛ )4( يضمــن 
أ
إعــادة لتوزيــع الحقائــب با

مــن  عادلــة  حصــة  علــى  الحصــول  حــزب  كل 

التــي يختارهــا( بموجــب  الــوزارات )والــوزارات 

النظــام؛ )5( تتمتــع الحكومــة االئـتافيــة بدعم 
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بشــرعية  )وبالتالــي  وســع 
أ
ا وشــعبي  برلمانــي 

غلبيــة 
أ
اال حــزاب 

أ
ا تضــم  نهــا 

أ
ا حيــث  كبــر(، 

أ
ا

النظــام  هــذا   )6( و  البرلمــان؛  فــي  قليــة 
أ
واال

صــوات، ولكنــه 
أ
قليــات التــي تفــوز باال

أ
عــادل لا

)كوتــا(. حصصــا  يتطلــب  ال 

نظمــة 
أ
ومــع ذلــك، هنالــك انتقــادات توجــه إلــى ا

هم هذه االنتقادات 
أ
تخصيــص الحقائــب. ومــن ا

حكومــات  وجــود  يفــرض  النظــام  هــذا  ن 
أ
ا

لجميــع  يحــق  نــه 
أ
ا بمــا   – شــاملة  ائـتــاف 

حــزاب التــي تفــوز بعــدد معيــن مــن المقاعــد 
أ
اال

وزاريــة  حقيبــة  علــى  الحصــول  فوريــة  بصــورة 

حــزاب 
أ
اال تتمكــن  لــن  قــل،  

أ
اال علــى  واحــدة 

صغــر. كمــا 
أ
ا ائـتافيــة  مــن تشــكيل حكومــات 

نظمــة تخصيــص الحقائــب التتابعــي فــي 
أ
تنتقــد ا

نهــا تخلــق معارضــة ضعيفــة، 
أ
حيــان ال

أ
بعــض اال

مشــمولة  تكــون  حــزاب 
أ
اال معظــم  ن 

أ
ا بحيــث 

حــزاب 
أ
فــي االئـتــاف. ومــع ذلــك، قــد تختــار اال

االمتنــاع عــن المشــاركة في االئـتــاف والتحالف 

خــرى التــي لــم تفــز بعــدد كاف 
أ
حــزاب اال

أ
مــع اال

صــوات يمّكنهــا مــن الحصــول علــى وزارة 
أ
مــن اال

قــوى.
أ
ا معارضــة  لتشــكيل 

نظمة التخصيص تلك؟
أ
وإذن، كيف تعمل ا

الحقائــب  تخصيــص  طريقــة  لفهــم  مثــال: 

الوزاريــة باســتخدام نظــام تخصيــص الحقائــب 

 1 الملحــق  إلــى  الرجــوع  الرجــاء  الوزاريــة، 

جدوليــن  علــى   1 الملحــق  يشــتمل  ســفله. 
أ
ا

مختلــف  نظــام  منهمــا  واحــد  كل  يوضــح 

للتخصيــص التعاقبــي للحقائــب الوزاريــة. فــي 

الجدوليــن معــا، يتــم عــرض التكـتــات الحزبيــة 

ترتيــب  حســب  العلــوي  فقــي 
أ
اال المحــور  علــى 

ويخصــص  بهــا.  الفــوز  تــم  التــي  المقاعــد  عــدد 

ســفل اســمه، 
أ
لــكل تكـتــل حزبــي عمــودان فــي ا

 .)M( خــر بحــرف
آ
ــم بحــرف )S( واال

ّ
واحــد ُمعل

يشــير عمــود )S( إلــى عــدد المقاعــد البرلمانيــة 

الكـتلــة  ترتيــب  إلــى   )M( والعمــود  للكـتلــة 
المحــور  فــي  وزاراتهــا.  اختيــار  فــي  الحزبيــة 

مــن  سلســلة  هنالــك  الجــدول،  مــن  ســي 
أ
الرا

عــداد المقســومة« 
أ
رقــام التــي تعــرف باســم »اال

أ
اال

رقــام يتــم قســمها علــى عــدد المقاعــد 
أ
– وهــى ا

التــي تعــود لــكل حــزب فــي البرلمــان. ويكمــن 

الفــرق الرئيســي فيمــا بيــن نظامــي التخصيــص 

اســتخدام  فــي  الوزاريــة  للحقائــب  التتابعــي 

المقســومة.  عــداد 
أ
اال مــن  مختلفــة  مجموعــة 

 )الــذي يوضــح قاعــدة دي 
أ
ويحتــوي الجــدول 1ا

عــداد المقســومة 
أ
هونــدت( علــى سلســلة مــن اال

 3، 2، 1( المتسلســلة  عــداد 
أ
اال ســاس 

أ
ا علــى 

الجــدول 1ب  يســتخدم  فيمــا  ،4، وهكــذا(، 

عــداد 
أ
اال ليگــو(  ســانت  قاعــدة  يوضــح  )الــذي 

وهكــذا(.  ،7  ،5،  3،  1( الفرديــة 

هنالــك  ن 
أ
ا لنفتــرض  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

مــن  )بالرغــم  العــراق  فــي  وزاريــة  حقيبــة   20

ي رقــم(. ولنفتــرض 
أ
نــه كان باإلمــكان اختيــار ا

أ
ا

ن حقيبــة رئيــس الــوزراء هــي واحــدة مــن 
أ
يضــا ا

أ
ا

يضــا كيــف 
أ
ن نــرى ا

أ
هــذه الحقائــب. ويمكننــا ا
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المناصــب  تخصيــص  تحديــد  باإلمــكان  كان 

انتخابــات  نتائــج  ســاس 
أ
ا علــى  بنــاء  الوزاريــة 

مجلــس النــواب لعــام 2005 بموجــب نظاميــن 

مختلفيــن مــن التخصيــص التتابعــي للحقائــب 

فــي تحديــد  ولــى 
أ
الوزاريــة. وتكمــن الخطــوة اال

مــن  عــدد  كبــر 
أ
ا لديهــا  التــي  الحزبيــة  الكـتلــة 

فــي  النظاميــن،  بموجــب  نــه 
أ
ا كمــا  المقاعــد. 

المرحلــة 1، يكــون للتحالــف العراقــي الموحــد 

نــه 
أ
ا الــوزارات حيــث  اختيــار  فــي  ول 

أ
اال الحــق 

كبــر عــدد مــن المقاعــد )128(. لــذا، 
أ
يتمتــع با

يتــم وضــع الرقــم »1« فــي العمــود )M( لصالــح 

ئـتــاف الموحــد. بعــد ذلــك، يتم 
أ
حــزب كـتلــة اال

ئـتــاف الموحــد 
أ
تقســيم حصــة حــزب كـتلــة اال

فــي المقاعــد البرلمانيــة علــى المقســوم الثانــي- 

2 )فــي حالــة دي هونــدت( وعلــى 3 )فــي حالــة 

كـتلــة  حــزب  حصــة  فتصبــح  ليگــو(.  ســانت 

ئـتــاف الموحــد إذا فــي مقاعــد البرلمــان 64 
أ
اال

و42.6  هونــدت  دي  نظــام  بحســب  مقعــدا 

فحــص  ويظهــر  ليگــو،  ســانت  نظــام  بحســب 

ن حــزب 
أ
حصــص جميــع التكـتــات الحزبيــة ا

كـثــر 
أ
ا يملــك  زال  مــا  الموحــد  ئـتــاف 

أ
اال كـتلــة 

كـتلــة  لــذا، يحصــل حــزب  المتبقيــة.  المقاعــد 
ئـتــاف الموحــد علــى حــق االختيــار الــوزاري 

أ
اال

العمــود  فــي   »2« الرقــم  وضــع  )ويتــم  الثانــي 

ئـتــاف الموحــد.( 
أ
)M( مقابــل حــزب كـتلــة اال

البرلمانيــة  القاعــد  حصــة  تقســيم  يتــم  ثــم 

الموحــد  ئـتــاف 
أ
اال كـتلــة  حــزب  إلــى  العائــدة 

حالــة  فــي   3– الثالــث  بالمقســوم   )128(

دي هونــدت وعلــى 5 فــي حالــة ســانت ليگــو. 

ئـتــاف 
أ
اال كـتلــة  حــزب  مقاعــد  وتصبــح حصــة 

حالــة  فــي   42.6 ن 
آ
اال البرلمــان  فــي  الموحــد 

ســانت  حالــة  فــي   25.6 وعلــى  هونــدت  دي 

جميــع  حصــص  جميــع  دراســة  وبعــد  ليگــو. 

يتضــح  الحزبيــة،  للكـتــل  البرلمانيــة  المقاعــد 

يتمتــع   )KA( الكردســتاني  التحالــف  ن 
أ
ا ن 

آ
اال

لــذا   .)53( المقاعــد  مــن  متوفــر  عــدد  كبــر 
أ
با

يحصــل التحالــف الكردســتاني علــى العــدد 3 

قســمة  وتتــم   )M( العمــود  فــي  يوضــع  الــذي 

مقاعــده فــي البرلمــان علــى المقســوم الثانــي )ال 

للتــو  قــد حصــل  نــه 
أ
ا الرابــع( حيــث  المقســوم 

التحالــف  وتصبــح حصــة  ول 
أ
اال اختيــاره  علــى 

الكردســتاني فــي مقاعــد البرلمــان 26.5 حســب 

ليگــو.  ســانت  حســب   17.7 و  هونــدت  دي 

التــي  العراقيــة  الحزبيــة  الكـتلــة  ن 
آ
اال وتصبــح 

كبــر عــدد مــن المقاعــد المتوفــرة هــي 
أ
تتمتــع با

كـتلــة التوافــق العراقــي التــي تملــك 44 مقعــدا 

ئـتــاف 
أ
اال كـتلــة  حــزب  )يمتلــك  البرلمــان  فــي 

هونــدت  دي  حســب  مقعــدا   42.6 الموحــد 

ليگــو ويمتلــك  و25.6 مقعــدا حســب ســانت 

حســب  مقعــدا   26.5 الكردســتاني  التحالــف 

ليگــو(.  ســانت  حســب  و17.7  هونــدت  دي 

باســتخدام  المناصــب،  تخصيــص  ويســتمر 

الحقائــب  مــلء  يتــم  حتــى  المعنــي  المقســوم 

كملهــا. )يمكــن الفصــل فيمــا بيــن 
أ
العشــرين با
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مرحلــة  يــة 
أ
ا فــي  المتســاوية  المقاعــد  حصــص 

مــن مراحــل التخصيــص إعطــاء الحــزب الــذي 

صــوات الوطنيــة 
أ
كبــر مــن اال

أ
يمتلــك الحصــة اال

الــوزاري.( االختيــار  فــي  ولويــة 
أ
اال

 ،)
أ
1ا )الجــدول  هونــدت  دي  قاعــدة  بحســب 

ئـتــاف الموحــد الحصــول 
أ
يحــق لحــزب كـتلــة اال

علــى 11 وزارة، فيمــا يحــق لــه حســب قاعــدة 

علــى  الحصــول  )الجــدول 1ب(  ليگــو  ســانت 

10 وزارات. كمــا ســيكون ترتيبــه فــي االختيــار 

مختلفــا. وبحســب قاعــدة دي هونــدت، يتمتــع 

باالختيــار  الموحــد  ئـتــاف 
أ
اال كـتلــة  حــزب 

والثامــن  والســادس  والخامــس  والثانــي  ول 
أ
اال

والحــادي عشــر والرابــع عشــر والســادس عشــر 

مــا بحســب قاعــدة 
أ
والثامــن عشــر والعشــرين. ا

المقابــل  فــي  الحــزب  فيتمتــع   ، ليگــو  ســانت 

والســابع  والخامــس  والثانــي  ول 
أ
اال بالترتيــب 

والعاشــر والحــادي عشــر والرابــع عشــر والســابع 

عشــر والتاســع عشــر والعشــرين فــي االختيــار. 

عــداد 
أ
ن اال

أ
ويرجــع هــذا االختــاف إلــى حقيقــة ا

تزيــد  ليگــو  المقســومة بموجــب نظــام ســانت 

ســرع ممــا تزيــد عليــه بموجــب نظــام 
أ
بصــورة ا

دي هونــدت بحيــث تنقــص حصــة الحــزب فــي 

كبــر بعــد كل اختيــار. ونتيجــة 
أ
المقاعــد بصــورة ا

ن 
أ
ا إال  نســبي،  النظاميــن  كا  فــإن  لذلــك، 

حــزاب 
أ
نظــام دي هونــدت يميــل إلــى خدمــة اال

ليگــو  ســانت  قاعــدة  تســاعد  فيمــا  كبــر، 
أ
اال

صغــر. ويمكننــا رؤيــة ذلــك بســهولة 
أ
حــزاب اال

أ
اال

نظــام  حســب  نــه 
أ
ا حيــث  المثــال،  هــذا  فــي 

ئـتــاف 
أ
ســانت ليگــو ، ســيختار حــزب كـتلــة اال

قــل بــوزارة واحدة، 
أ
الموحــد عــدد مــن الــوزارات ا

ساســه 
أ
وســيخدم الترتيــب الــذي ســيقوم علــى ا

قــل. حســب قاعــدة 
أ
باالختيــار مصالحــه بصــورة ا

دي هونــدت، فــي نتائــج انتخابــات ديســيمبر 

 20 مــن  المؤلفــة  الحكومــة  كانــت   ،2005

مقعدا ستشتمل على 11 وزيرا من حزب كـتلة 

التحالــف  مــن  وزراء  و4  الموحــد،  ئـتــاف 
أ
اال

التوافــق  كـتلــة  مــن  وزراء  و3  الكردســتاني، 

العراقيــة  القائمــة  مــن  ووزيريــن  العراقــي، 

دي  قاعــدة  حســب  المقابــل،  وفــي  الوطنيــة. 

هونــدت، ستشــتمل الحكومــة المؤلفــة مــن 20 

ئـتاف 
أ
مقعــدا علــى 10 وزراء مــن حــزب كـتلة اال

الموحد، و4 وزراء من التحالف الكردستاني، 

و3 وزراء مــن كـتلــة التوافــق العراقــي، ووزيرين 

مــن القائمــة العراقيــة الوطنيــة ووزيــر واحــد مــن 

الحــوار الوطنــي العراقــي. 

الخالصة

تســهيل  إلــى  ببســاطة  الورقــة  هــذه  تهــدف   

الترتيبــات  تعديــل  ســبل  حــول  النقــاش 

الفدراليــة التنفيذيــة فــي العــراق والتــي تتوافــق 

إدخــال  تتطلــب  قــد  التــي  و 
أ
ا الدســتور،  مــع 

ومــن  واســعا.  إجماعــا  وبالتالــي  تعديــات 

فــكار التــي تــم النظــر 
أ
الممكــن تطبيــق جميــع اال

الطابــع  إضفــاء  ي 
أ
ا الورقــة،  هــذه  فــي  فيهــا 
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المؤسســي علــى منصــب نــواب لرئيــس الــوزراء 

مســاهمة  كهيئــة  الــوزراء  مجلــس  دور  وتعزيــز 

التخصيــص  ليــة 
آ
ا واعتمــاد  الرائســة  وتعزيــز 

التتابعــي للحقائــب الوزاريــة لتســهيل تشــكيل 

و 
أ
يضــا مجــرد تبنــي ا

أ
الحكومــة. ومــن الممكــن ا

مواءمــة الخيــارات الفرديــة المنصــوص عليها في 

هــذه الورقــة. ويقــف معهــد الواليــات المتحــدة 

هــذه  لمناقشــة  هبــة االســتعداد 
أ
ا علــى  للســام 

كـثــر تفصيــا ولوضــع مســودة 
أ
فــكار بصــورة ا

أ
اال

اقتراحــه.  يتــم  تعديــل  و 
أ
ا تشــريع  ي 

أ
ال

 محــاكاة تشــكيل الحكومــة العراقيــة باســتخدام 

قواعــد دي هونــدت وســانت ليگــو

تــم الفــوز بهــا؛  =   = )S( عــدد المقاعــد التــي 

االختيــار ترتيــب  الــوزارة حســب     )M(

مفتاح القوائم:

ئـتاف الموحد
أ
UIA، كـتلة اال

KA، التحالف الكردستاني

ICF، كـتلة التوافق العراقي

INL، القائمة الوطنية العراقية

IND، الحوار الوطني العراقي

KIU، االتحاد الكردستاني اإلسامي

( . التخصيص التتابعي للحقائب 
أ
الجدول 1 )ا

الوزاريــة العراقيــة، حيــث يبلــغ حجــم الحكومــة 

20 وزارة، باســتخدام قاعدة دي هوندت.
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املقسوم
UIA 

(S)

UIA 

(M)
KA (S)

KA 

(M)

ICF 

(S)

ICF 

(M)

INL 

(S)

INL 

(M)

IND 

(S)

IND 

(M)

KIU 

(S)

KIU 

(M)

1 128.0 1 53.0 3 44.0 4 25.0 9 11 5

2 64.0 2 26.5 7 22.0 10 12.5 19

3 42.6 5 17.7 13 14.7 15 8.3

4 32.0 6 13.3 17 11.0

5 25.6 8 10.6

6 21.3 11

7 18.2 12

8 16.0 14

9 14.2 16

10 12.8 18

11 11.6 20

12 10.7

املجوع 11 4 3 2
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الجــدول 1 )ب( . التخصيــص التتابعــي للحقائــب الوزاريــة العراقيــة حيــث يبلــغ حجــم الحكومــة 

20 وزارة، باســتخدام قاعــدة ســانت ليگــو.

املقسوم
UIA 

(S)

UIA 

(M)
KA (S)

KA 

(M)

ICF 

(S)

ICF 

(M)

INL 

(S)

INL 

(M)

IND 

(S)

IND 

(M)

KIU 

(S)

KIU 

(M)

1 128.0 1 53.0 3 44.0 4 25.0 6 11.0 12 5

3 42.6 2 17.7 8 14.7 9 8.3 16 3.6

5 25.6 5 10.6 13 8.8 15 5.0

7 18.2 7 7.6 18 6.3

9 14.2 10 6.1

11 11.6 11 4.8

13 9.8 14

15 8.5 17

17 7.5 19

19 6.7 20

21 6.1

23 5.6

املجموع 10 4 3 2 1
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المقدمة

تعود جذور االزمة المالية الحالية في الواليات 

والعالــم  خــاص  بشــكل  االمريكيــة   المتحــدة 

بشــكل عــام الــى سياســات غيــر منضبطــة فــي 

والتــي  والمصرفيــة  الماليــة  الرقابــة  تشــريعات 

وخفــض  البنكيــة  االنظمــة  تحريــر  الــى  ادت 

التــي شــجعت علــى التوســع  الفائــدة  معــدالت 

فــي االقتــراض النخفــاض التكاليــف واســهمت 

االنفجــار  وبالتالــي  العقــار  فقاعــة  تكويــن  فــي 

الــذي قــد تمتــد تناثراتــه الســامة الــى باقــي انحــاء 

العالــم .

نقــاط  هنــاك  طويلــة  ســنوات  منــذ  المشــكلة 

تراكمــت فــي الطريقــة التــي تــدار فيهــا االمــور فــي 

عولمــة غيــر مســبوقة كانــت المؤسســات الماليــة 

العالــم  مــن  فيهــا جعلــت  رئيســية  قــوة دافعــة 
 واســتطاعت تجــاوز 

ً
 ال قــوال

ً
قريــة صغيــرة فعــا

حــدود الجغرافيــة والسياســة وتجــاوزت ســلطتها 

ثيراتهــا الحكومــات التــي كانــت تلهــث وراءهــا 
أ
وتا

لماحقــة ادواتهــا الماليــة المعقــدة والتــي كانــت 

تشــمل كل قارات العالم من وراء شاشــات تبعد 

ميــال  .
أ
بعضهــا عــن البعــض االخــر االف اال

ت تتضــح 
أ
 ان نقطــة الضعــف الرئيســية التــي بــدا

 وجعلــت رؤوســاء الحكومــات يدعــون 
ً
تدريجيــا

االســواق  تنظــم  جديــدة  دوليــة  قواعــد  الــى 
واالعمــال علــى مســتوى دولــي هــي ان التطــور 

دواتهــا 
أ
الهائــل الــذي شــهدته العولمــة الماليــة با

واســواقها لــم يقابلــه تطــور مماثــل فــي النظــام 

االشــرافي الدولــي المنظــم لانشــطة فمــا زالــت 

الواقــع  علــى  المعتمــدة  القائمــة  المؤسســات 

الدولــي الــذي افرزتــه الحــرب العالميــة الثانيــة 

حيــن  فــي  الدولــي  التعــاون  تنســق  التــي  هــي 

زمــة العالميــة 
أ
ان الســوق تجاوزهــا بكـثيــر . فاال

فــي العشــرينات ولــدت اتفاقيــة بريتــون وودز 

التــي ال تــزال قواعدهــا تســير االمــور الماليــة فــي 

العديــد مــن المؤسســات الماليــة العالميــة فهــل 

ماليــة  اتفاقيــة  والدة  إلــى  زمــة 
أ
اال هــذه  تــؤدي 
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جديــدة؟ هــذا مــا ســتفرزه الســنوات القادمــة.

علــى كل حــال فاالزمــة الماليــة الحاليــة ضربــت 

المصــارف  قطــاع  شــديد  وبشــكل  العالــم 

فــي  بشــلل  يهــدد  بمــا  الماليــة  والمؤسســات 

بمثابــة  يعــد  الــذي  الدولــي  المالــي  النظــام 

الشــرايين التــي يتدفــق منهــا التمويــل الــى كافــة 

 .. االقتصاديــة   االنشــطة 

هنا تثار العديد من االسئلة منها :-

العالــم  ســيحتاجها  التــي  المــدة  ماهــي    -1

؟ تداعياتهــا  مــن  للخــروج 

الــذي  االقتصــادي  الركــود  شــدة  مــدى  مــا   -2

للكســاد   
ً
مماثــا يكــون  فهــل  ؟  ســيصاحبها 

عشــرينات  فــي  العالــم  ضــرب  الــذي  الكبيــر 

مؤسســة   بعدهــا  وجــاءت  الماضــي  القــرن 

بريتــون  وودز التــي ال نــزال نعيــش فــي ظلهــا 

.
ً
ســابقا ذكرنــا  وكمــا  اليــوم  حتــى 

3-  هــل ان ســيناريوهات وخطــط االنقــاذ غيــر 

المســبوقة فــي التاريــخ البشــري الحديــث مــن 

وربــا 
أ
حيــث حجمهــا فــي الواليــات المتحــدة و ا

كافيــة العــادة الثقــة المفقــودة فــي االســواق بمــا 

الــى عمليــات توفيــر  الحيــاة  اعــادة  الــى  يــؤدي 

نف 
أ
الســيولة الحاليــة بمــا يجعــل البنــوك تســتا

مــن  االمــوال  تدويــر  فــي  التقليــدي  نشــاطها 

خــال عمليــات االقتــراض فيمــا بينهــا ؟ .

ي 
أ
الجــواب :-  ال توجــد اجابــات واضحــة لــدى ا

زمــة فــي العالــم لحــد االن 
أ
و متتبــع لا

أ
مختــص ا

خذ االزمــة مــن وقــت 
أ
فــا احــد يعــرف كــم ســتا

عــام او عاميــن او عشــرة اعــوام كمــا حــدث فــي 

لعــل   ، الثمانينــات  فــي  اليابانيــة  المصــارف 

المســبوقة  غيــر  االجــراءات  ســبب  هــو  ذلــك 

قليلــة  اشــهر  حتــى  متصــورة  غيــر  كانــت  التــي 

فمــن كان يتصــور ان تضطــر الواليــات المتحــدة 

االمريكيــة وبريطانيــا وحتــى دول اوربيــة اخــرى 

جــراءات تحمــل 
أ
الــى التدخــل لتقويــة مصارفهــا با

 مســتخدمة فــي ذلــك امــوال 
ً
 جزئيــا

ً
ميمــا

أ
معهــا تا

الخزينــة اي امــوال دافعــي الضرائــب.

 ان تفلــس مصــارف بلــد 
ً
 مــن كان يتصــور مثــا

 مثــل ايســلندا او 
ً
كملــه حتــى لــو كان صغيــرا

أ
با

ثلثــي  تفقــد  ت بورصتهــا 
أ
التــي را تضطــر روســيا 

دول  وتتدخــل  التعامــات  وقــف  الــى  قيمتهــا 

ودائــع  كل  لضمــان  وصغيــرة  كبيــرة  عديــدة 

البنــوك حتــى تتفــادى ســيناريو رعــب تصطــف 

فيــه طوابيــر المودعيــن لســحب اموالهــم نتيجــة 

الفتقــاد الثقــة .

اذن يمكــن اعتباراالزمــة الماليــة العالميــة عبــارة 

عــن اعصــار تســونامي اقتصــادي يضرب اســواق 

 قــد 
ً
المــال فــي العالــم بمــا يعنــي ركــودا شــديدا

يضــرب االقتصــاد العالمــي برمتــه.

 

زمــة فــي بعــض اســواق المــال فــي 
أ
مؤشــرات اال

العالــم :-

  500 بــورز  انــد  اســتاندرد  مؤشــر  هــوى    -1

نقطــة فــي بورصــة نيويــورك اي اكـثــر مــن %18 
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 انخفــاض اســبوعي فــي تاريــخ المؤشــر 
أ
وهــو اســوا

.

2-  هوت االسهم االوربية بنسبة %22 .

طوكيــو  بورصــة  فــي  نيــكاي  مؤشــر  هــوى    -3

.  %24 بنســبة 

اثار االزمة على االقتصاد العالمي 

ثيــر علــى معــدالت النمــو االقتصــادي 
أ
 : التا

ً
اوال

وارتفــاع كلفــة القــروض .

بالمشــاريع  التوســع  عجلــة  تعطيــل   :  
ً
ثانيــا

القائمــة  المشــاريع  كلفــة  وزيــادة  االســتثمارية 

تدنــي  او  البنــوك   بيــن  الثقــة  تضــاؤل   :  
ُ
ثالثــا

خطــوط االئـتمــان بيــن البنــوك مع قلة الســيولة 

وانخفــاض اســعار النفــط الخــام .

زمة على دول الخليج العربي:- 
أ
ثار اال

آ
 ا

علــى مســتوى دول الخليــج العربــي كانــت ردة 

فعــل االســواق قويــة او عنيفــة فمعظــم االســواق 

 اعــاد الــى االذهــان 
ً
 او قاســيا

ً
 حــادا

ً
شــهدت تراجعــا

مثــل  االســواق  هــذه  تاريــخ  فــي  كبيــرة  هــزات 

قضيــة ســوق المنــاخ فــي الكويــت عندمــا نمــت 

التعامات الوهمية في ســوق االســهم وادت الى 

خســائر بمــات المليــارات ومــن اجــل تخفيــف 

ثــار االزمــة قامــت الحكومــات بمــا يلــي :-
آ
ا

الماليــة  الســوق  فــي  كبيــرة  مــوال 
أ
ا ضــخ    -1

وكمــا فعلــت الحكومــة الكويتيــة لضمــان عــدم 

االنهيــار الن ســبب االزمــة نقــص فــي الســيولة.

2-  عملــت دولــة االمــارات علــى خفــض ســعر 

نقطــة  نصــف  اإلماراتــي  الدرهــم  علــى  الفائــدة 

مئويــة لخفــض كلفــة االقتــراض وجعــل نافــذة 

االســتثمار باالســهم اكـثــر جــدوى من االســتثمار 

فــي الودائــع المصرفيــة .

 باالزمــة الماليــة 
ً
ثــرا

أ
تعتبــر دول الخليــج اقــل تا

مــع  غيرهــا  مــن  اكـثــر  ســيولة  تمتلــك  النهــا 

لبعــض   
ً
ثيــرات غيــر مباشــرة البــد منهــا نظــرا

أ
تا

التعامــات الخارجيــة اال انــه بشــكل عــام يمكــن 

معرفــة انعــكاس االزمــة علــى دول الخليــج فيمــا 

يلــي :-

وال : تدهــور قيمــة االســتثمارات الخليجيــة فــي 
أ
ا

امريــكا و اوربــا .

 : انخفــاض االيــرادات النفطيــة الخليجيــة 
ً
ثانيــا

مــع تراجــع اســعار النفــط الخــام.

اثار االزمة على العراق:-

ثــر االقتصــاد العراقــي باالزمــة مــن النواحــي 
أ
 يتا

التاليــة :- 

ثير وبشــكل مباشــر على الموازنة العامة 
أ
1- التا

العامــة  االيــرادات  خفــض  خــال  مــن  للدولــة 

ن 
أ
 بــا

ً
بســبب انخفــاض اســعار النفــط الخــام علمــا

مــن  علــى %94  اعتمــدت  عــام 2008  موازنــة 

ايراداتهــا علــى النفــط الخــام 

العراقــي  المدفوعــات  ميــزان  علــى  ثيــر 
أ
التا   -2

الــدول  مــع  الخارجيــة  التعامــات  بســبب 

االخــرى 

ثيــر علــى االرصــدة العراقيــة فــي الخــارج 
أ
3-  التا
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الن معظمهــا مقومــة بالــدوالر االمريكــي 

الحلول المقترحة:- 

ن تدخــل الدولــة مطلــوب فــي االزمــات 
أ
نعتقــد ا

ولكــن نحــن ال نتحــدث عــن عــودة الدولــة الــى 

ادارة النشــاط االقتصــادي بنفســها ويجــب ان 

ال ننســى ان  العالــم كلــه اســتفاد مــن العولمــة 

مــن  تنتقــل  كانــت  التــي  فالســيولة  الماليــة 

كـثيــرة  دول  منهــا  اســتفادت  اخــر  الــى  ســوق 

وبينهــا دول ناميــة فــي االقتــراض مــن الســوق 

مباشــرة لتمويــل مشــروعات وبتكلفــة رخيصــة 

فقــط  وبــدون شــروط سياســية وكان االعتمــاد 

والربحيــة  االقتصاديــة  الجــدوى  شــروط  علــى 

وهــذا ينطبــق علــى الــدول العربيــة بشــكل او 

خــر ســواء مــن خــال االقتــراض المباشــر او 
أ
با

االصدارات لشركائها في السوق الدولية بتوفير 

الجديــدة  المشــاريع  او  للتوســعات  التمويــل 

فــي  الماليــة  الفوائــض  توظيــف  مــن خــال  او 

علــى  للمحافظــة  دوليــة  اســتثمارية  وســائل 

ن 
أ
فــا الحظنــا  .وكمــا  وتعظيمهــا  الفوائــد  هــذه 

كانــت  ن 
أ
وا ثيراتهــا 

أ
تا فــي  تمتــد  الســيولة  ازمــة 

بدرجــات متفاوتــة مــن ســوق الــى اخــر بحكــم 

ارتبــاط المصــارف والنظــام المالــي فــي العالــم 

جيــل 
أ
تا يعنــي  ســيولة  توفيــر  فعــدم  ببعضــه 

مشــاريع او رفــع تكلفتهــا نتيجــة الرتفــاع تكلفــة 

االقتــراض كمــا ان الركــود فــي اكبــر اقتصاديــات 

ثيــره الــى التجــارة العالميــة 
أ
العالــم يمتــد فــي تا

احترازيــة  اجــراءات  هنــاك  تكــون  ان  والمهــم 

لمواجهــة اوقــات صعبــة واهمهــا تقويــة رؤوس 

امــوال المصــارف ومراجعــة نســب اقراضهــا الــى 

. ودائعهــا 
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 حلول منطقة اليورو :- 

اتخــذ قــادة منطقــة اليــورو )15 دولــة تســتخدم 

اليــورو كعملــة رئيســية فــي تعاماتهــا الداخليــة 

والخارجيــة( فــي االجتمــاع الطــارئ فــي باريــس 

وضــع خطــة االنقــاذ المالــي لغــرض االطمئنــان 

في االســواق المالية االوربية والعالمية  ووضع 

تزيــد  والتــي  تجتاحهــا  التــي  الذعــر  لحالــة  حــد 

مــن حــدة المخــاوف مــن اشــد ركــود اقتصــادي 

النقــاط  الخطــة  وتضمنــت  عقــود  منــذ  عالمــي 

التاليــة :-

1( ضمان القروض بين المصارف 

هــذه  تمويــل  اعــادة  الــى  اللجــوء  امكانيــة   )2

2009 عــام  نهايــة  حتــى  المصــارف 

اســهم  تبــادل  المنطقــة  حكومــات  بوســع   )3

رســمية ســندات  مقابــل  فيهــا  مشــكوك 

ذات  المصــارف  افــاس  دون  الحيلولــة   )4

 للنظــام المالــي 
ً
االهميــة والــذي يشــكل تهديــدا

برمتــه. 

5(و ضــع معاييــر للمحاســبة التــي تخضــع لهــا 

المصــارف بحيــث تصبــح اكـثــر مرونــة 

6( كسر الجمود الذي يعتري اسواق االئـتمان

العالميــة  البورصــات  اســواق  بقــاء  ضــرورة   )7

بعملهــا  والقيــام  االزمــات  فتــرة  فــي  مفتوحــة 

صحيــح. بشــكل 

مريكية :- 
أ
نقاذ اال خطة االإ

علنــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة  خطــة 
أ
ا  

النقــاذ االقتصــاد االمريكــي مــن االزمــة الماليــة 

مــن  اشــعالها  فــي  الســبب  هــي  كانــت  التــي 

خــال ســوق وول ســتريت االمريكيــة تتالــف 

ممــا يلــي :-

1-طــرح مبلــغ 700 مليــار دوالر كســيولة فــي 

االقتصــاد االمريكــي .

علــى  المشــرفة  المصــارف  اســهم  2-شــراء 

. االفــاس 

 نعتقــد ان هــذه الخطــة غيــر كافيــة لحــل االزمــة 

اســواق  دعــم  فــي  قصــرت  امريــكا  الن  ذلــك 

المحليــة  ســوقها  ودعمــت  العالــم  فــي  المــال 

مــن جهــة كمــا  ان الســيولة هــي التــي تســببت 

فــي االزمــة منــذ البدايــة فمــع تتابــع الفقاعــات 

وانتهــاء  التكنلوجيــة  الفقاعــات  ت 
أ
بــدا الماليــة 

. العقــاري  زمــة الرهــن 
أ
با

بخطــة  المنطقــة  فــي  المــال  ســواق 
أ
ا ثــر 

أ
تا إن 

بالعامــل  مرتبطــا  ســيكون  مريكيــة 
أ
اال اإلنقــاذ 

النفســي اكـثــر مــن العامــل المــادي خصوصــا اذا 

ــا بنظــر االعتبــار انخفــاض معــدالت الثقــة  اخذن

انخفــاض  ظــل  فــي  اخــرى  مــرة  نموهــا  وفــرص 

خطــوط االئـتمــان بيــن البنــوك لــذا فــان فتــرة 

ســتكون  الطبيعــي  وضعهــا  الــى  الثقــة  عــودة 

ســمالي لهزة كبيرة 
أ
طويلــة مــع تعــرض النظــام الرا

جهــة  مــن  الســيولة  شــحة  كارثــة  مواجهــة  مــع 

وكـثــرة البنــوك والمؤسســات الماليــة المتخبطــة 

الثقــة  مــن جهــة اخــرى. كمــا نعتقــد ان عــودة 

فــي دول الخليــج العربــي ســتكون اســرع مــن 

الــدول االوربيــة وذلــك بســبب توافــر الســيولة 
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رغــم انخفــاض اســعار النفــط االخــام مــن جهــة 

وصغــر حجــم اســواقها مــن جهــة اخــرى، لــذا 

ن عــام 2009 ســيكون علــى المحــك وبدايــة 
أ
فــا

صعبــة للنظــام المالــي العالمــي محفوفــة ببــوادر 

ركــود تضخميــة .

جــل وضــع بعــض الحلــول االســتباقية نقتــرح 
أ
وال

مــا يلــي :- 

المســتثمرين  امــوال  تاميــن  ضــرورة    -1

والمحافــظ الماليــة لــدى البنــوك والحكومــات 

التطويــر موضــوع  فــي  حاليــا  االهــم  تعتبــر 

عقاريــة  قــروض  اي  علــى  ضريبــة  فــرض    -2

ووضــع ماتــم جمعــه مــن ضرائــب فــي صنــدوق 

االوقــات  احلــك  فــي  اســتخدامه  يتــم  خــاص 

خســائر  اي  تمويــل  بغيــة  واصعبهــا  الماليــة 

. مســتقبلية 

3-  ضــرورة  الحفــاظ علــى احتياطــي مناســب 

الحثيثــة  والمراقبــة  الصعبــة  العمــات  مــن 

الماليــة  القطاعــات  فــي  االحــداث  لمجريــات 

مالــي  اختــال  اي  وقــوع  لتفــادي  والمصرفيــة 

عالمــي  او  اقليمــي 

4-  واخيــرا فــان الحــل االفضــل لازمــة الماليــة 

العالميــة هــو جعــل الســوق الماليــة تتراجــع الــى 

ان تســتقر وفقــا لتحركاتهــا االعتياديــة ومــن ثــم 

االن  فالركــود  مناســبة  ماليــة  مبالــغ  ضــخ  يتــم 

يعتبــر امــرا جديــدا لتعديــل الوضــع العــام حتــى 

اساســاتها  الــى  العــودة  مــن  االســواق  تتمكــن 

الصحيحــة.

زمة:-
أ
بعض نتائج اال

مــن  خــرج  قــد  الماليــة  االزمــة  مــارد  ان  اوال: 

الحقيقــي  االقتصــاد  ســاحة  الــى  المــال  شــارع 

حالــة  فعليــا  دخــل  العالمــي  االقتصــاد  وان 

 4 مبلــغ  تخصيــص  مــن  الرغــم  علــى  الركــود 

ترليــون دوالر مــن قبــل امريــكا ومنطقــة اليــورو 

تفلــح  لــن  القطــاع المصرفــي  وبريطانيــا النقــاذ 

فــي تبديــد المخــاوف مــن غــول الكســاد العالمــي 

يشــكل  الــذي  مريكــي 
أ
اال االقتصــاد  إن  ثانيــا: 

40 % مــن حجــم االقتصــاد العالمــي قــد دخــل 

عــام  فــي  الثالــث  الفصــل  منــذ  الركــود  مرحلــة 

2008 وســيبقى كذلــك فــي الفصــل الرابــع مــن 

العــام نفســه والربــع االول مــن عــام 2009 

ثالثــا:  يواجــه المســتهلكين االمريــكان صعوبــة 

التاقلم مع انخفاض اســعار المســاكن واالســهم 

رابعــا:  هنــاك توقــع بزيــادة اعــداد العاطليــن فــي 

العالــم نتيجــة االزمــة كمــا حصلــت فــي بريطانيــا 

لــن  الكبــرى  الــدول  معالجــات  ان  خامســا: 

الماليــة  االدوات  اســتبدال  كـثيــرا  تتجــاوز 

الضمانــات  تســندها  جديــدة  بــادوات  الحاليــة 

الحكوميــة بهــدف الحفــاظ علــى قيمــة االمــوال 

علــى  المســتجدة  المعطيــات  تدفــع  سادســا: 

مــن  مزيــدا  العالميــة  االقتصاديــة  الســاحة 

التعقيد وعدم القدرة على تحديد االتجاه وياتي 

علــى  العالمــي  الطلــب  انخفــاض  مقدمتهــا  فــي 

النفــط نتيجــة الرتفــاع اســعاره والــذي جــاء فــي 

مقدمــة اســباب انخفــاض نســب نمــو اقتصــادات 
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فــي حيــن  الصناعيــة   الــدول 

الحاصــل  االنخفــاض  ن 
أ
ا

 وبشــكل مباشــر 
ً
ســيؤثر ســلبا

لــه  المنتجــة  اقتصــادات  فــي 

والتــي دخلــت فــي اســتثمارات 

لتطويــر  المليــارات  بمــات 

للحقــول  االنتاجيــة  القــدرات 

المملكــة  وتاتــي  القائمــة 

العربيــة الســعودية فــي مقدمة 

التــي خصصــت  الــدول  تلــك 

مايزيــد علــى 80 مليــار دوالر 

لتطويــر   2015 عــام  حتــى 

قدرتهــا االنتاجيــة لتصــل الــى 
يتجــاوز  يومــي  انتــاج  حــدود 

يوميــا  برميــل  مليــون   12,5

قــدرة  زيــادة  عــن  فضــا 

بنســبة %40  التكريــر عندهــا 

وصــوال الــى 6 مليــون برميــل 

. يوميــا 

وهذا ما يؤكد ضرورة السيطرة 

مــن  الســوق  اتجاهــات  علــى 

العاقــة  ذات  االطــراف  قبــل 

وفــق  اســتباقي  وبشــكل 

ومنظورهــا. رؤيتهــا 
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األزمة المالية من وجهة 
نظر محاسبية

د. سلوان حافظ حميد الطائي
 م.م. حيدر درويش التميمي
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المقدمة 

صــاب النــاس ذهــوال كبيــرا 
أ
ثــار الرعــب وا

أ
لقــد ا

ســيا علــى 
أ
والســيما فــي مناطــق جنــوب شــرق ا

يتوقــع  كان  ومــن  »توســونامي«  إحــداث  ثــار 
آ
ا

ان هــذا يعــاد بصيغــة ماليــة اقتصاديــة تصيــب 

وتصيــب  لتجــرف  الكبــرى  الماليــة  ســواق 
أ
اال

والســيما  بهــا  المحيطــة  الكبــرى  ســواق 
أ
اال

الســوق  حتــى  وبــل  ,ال  واليابانيــة  وربيــة 
أ
اال

المتهدئــة الســوق العربيــة وتحديــدا فــي بورصــة 

المالــي  الذعــر  هــذا  صابهــا 
أ
ا لتــي  الســعودية 

الكبيــر. 

زمــة الماليــة العالميــة الراهنــة رغــم تمثلهــا 
أ
إن اال

زمــة العقــارات تعــود إلــى عــدة عوامل,حيــث 
أ
با

شــبه  شــركة  قامــت  عام1982عندمــا  ت 
أ
بــدا

حكوميــة بمنــح القــروض ومــن ثــم تجميعهــا فــي 

التوريــق«  »بعمليــة  يعــرف  لمــا  وفقــا  الســوق 

مريكــي 
أ
اال االقتصــاد  فــي  نمــو  إلــى  دى 

أ
ا ممــا 

وارتفــاع نســبة الفائــدة فــي الفتــرة التــي امتــدت 

مابيــن 1992 -2000 ، ومــا رافقهــا مــن ارتفــاع 

فــي التــداول فــي الســوق المالــي وحصــول طفــرة 

التكنولوجيــا واالنترنيــت. فــي 

المخاطــر  ت 
أ
بــدا  2000 العــام  بدايــة  ومــع   

 ، مريكــي 
أ
اال االقتصــاد  تراجــع  مــع  بالظهــور 

العاليــة.  الفوائــد  علــى  الســوق  اعتيــاد  واكبــه 

التــي  الســوق  نظريــة  تطبيــق  الــى  باإلضافــة 

علــى  الرقابــة  و 
أ
ا التدخــل  عــدم  علــى  سســت 

أ
تا

واعتمــاد  والتجاريــة  الماليــة  المؤسســات 

ان  علــى  قــادر  وهــو  اليخطــى  )الســوق 
أ
مبدا

يحكــم نفســه بنفســه(. ومــن هنــا ارتفــع مســتوى 

القــروض  بمنــح  البنــوك  ت 
أ
بــدا عندمــا  زمــة 

أ
اال

لمــن اليســتطيع ســدادها و تعاظمــت الخســائر 

المخاطــر. وتزايــدت 
رغم اإلجراءات الدولية المتخذة لوقف التدهور 

الســيولة  ضــخ  إلــى  المركــزي  البنــك  ولجــوء 

مازالــت  زمــة 
أ
اال إن  إال  المصرفيــة  جهــزة 

أ
اال فــي 

مريكــي والعالمــي اخــذ 
أ
موجــودة ,فاالقتصــاد اال
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نمــو  مــن  ســيضعف  الــذي  مــر 
أ
,اال باالنحســار 

ســواق الناشــئة ممــا ينعكــس علــى االقتصــاد 
أ
اال

الخليجــي.     وخاصــة  العربــي 

عــدم  مــن  جــو  العالمــي  المنــاخ  حــاط 
أ
ا وقــد 

خيــرة وتحديــدا عنــد 
أ
نينــة فــي الســنوات اال

أ
الطما

 1997 عــام  ســيوية 
آ
اال الماليــة  زمــة 

أ
اال انفجــار 

المســتثمرين  ثقــة  تراجعــت  ذلــك  اثــر  وعلــى 

المتعــددة  او  الوطنيــة  ســواء  بالشــركات 

الجنســيات وكان مبعــث انعــدام الثقــة ينطلــق 

من عدم قدرة التشريعات وهيات الرقابة على 

عمال وما يدور داخل 
أ
التنبؤ بفشــل منشــات اال

المســاهمة  وبالشــركات  القــرار  صحــاب 
أ
ا دوائــر 

والقانونــي  اإلداري  التجــاوز  ومــدى  العامــة 

بــا  للحصــول علــى منافــع خاصــة واالقتــراض 

صدقــاء وكل ذلــك 
أ
قــارب واال

أ
حــدود وتنفيــع اال

يحــدث دون تمكيــن المســاهمين مــن االطــاع 

علــى هــذه التجــاوزات . 

ورلدكــوم  انــرون  شــركة  فضيحــة  جــاءت  ثــم   

اديــن  وقــد   2001 عــام  الشــركة  وانهــارت 
المصرف جي بي مورغن بتهمة مســاعدة إداري 

هــذه الشــركة فــي تمريــر عمليــات ماليــة مــزورة 

دت إلــى انهيــار انــرون وخســارة المستشــمرين 
أ
ا

  . الــدوالرات  مليــارات 

    

الرؤيا االقتصادية لالزمة المالية: 

زمــة 
أ
)ا الحاصلــة  الماليــة  زمــة 

أ
اال تحليــل  ان 

زاويــة  مــن  تحليلهــا  يمكــن  حاليــا   ) العقــار 

 , النقــدي  للطلــب  التقليديــة  الكميــة  النظريــة 

والمعبــر عــن هــذه النظريــة فــي معادلــة فيشــر 

: االتيــة  المعادلــة  وصيغــة     )FISHER(

M= عرض النقد , V = سرعة

M . V =P . T 

 =  T, المســتوى العــام لاســعار = P, الــدوران

حجــم المعامــات.

ثبــات  افتــراض  تــم  نــه 
أ
فا النظريــة  إطــار  وفــي 

حجــم   )T(  , الــدوران  ســرعة   )V( مــن  كل 

الن  وذلــك   , القصيــر  مــد 
أ
اال فــي  المعامــات 

تحليــل النظريــة الكميــة التقليديــة تؤكــد علــى 

ثابتــة وتعتمــد الــدوران )V( تكــون  ان ســرعة 

علــى عوامــل التكنولوجيــا وهــي عوامــل التتغيــر 

العوامــل  الــى  اضافــة  الطويــل  االمــد  فــي  اال 

وتقاليــد  المدفوعــات  نظــام  وهــي  المؤسســية 

فهــي  التكنولوجيــة  العوامــل  امــا   , االنفــاق 

كارتــات االئـتمــان المصرفــي , امــا )T(  حجــم 

للنمــو  مــوازي  بخــط  يســير  نــه 
أ
فا المعامــات 

االقتصــادي  النمــو  زيــادة  مــع  اذ  االقتصــادي 

زمــة 
أ
ن اال

أ
ن حجــم المعامــات تــزداد , لــذا فــا

أ
فــا

المتمثلــة بازمــة العقــار وعــدم قــدرة المصــارف 

نه البد من حصول 
أ
على استرجاع ايداعاتها , فا

ثيــر 
أ
تغيــرات ســريعة علــى )V(  عــن طريــق التا

مــر 
أ
علــى العوامــل المؤسســية والتكنولوجيــا , اال

الــذي يقــود الــى حصــول نمــو مرتفــع يقــود الــى 

زيــادة ســرعة حجــم المعمــات )T( ومــع زيــادة 

ن المصــارف ســوف يعــود 
أ
ســرعة المعامــات فــا
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عــن طريــق ســرعة  لهــا  االقتصــادي  االنتعــاش 

 . النقديــة  إعــادة مقبوضاتهــا ومتحصاتهــا 

الرؤيا المحاسبية لازمة المالية:

قضايــا  مــن  كـثيــر  عــن  الحديــث  بــدا  وحيــث 

ســوق المــال ومراافقــه مــن حديــث عــن انهيــار 
شــركات كبــرى نتيجــة للفســاد المالــي واإلداري 

نظمــة 
أ
الرقابــة علــى اال المحاســبي ولضعــف  او 

الماليــة  للمؤسســات وعــدم اإلفصــاح الصحيــح 

ن.
آ
عــن واقعهــا وهــذا ماحصــل اال

تتمثــل  الراهنــة  زمــة 
أ
اال تداعيــات  خطــورة  ان 

ومــاءة  االصــول  بســامة  الثقــة  زعزعــة  فــي 

الماليــة  ســواق 
أ
اال فــي  المعروضــة  الشــركات 

العالميــة ,وحتــى بعــد تغذيــة البنــوك المركزيــة 

التزامــات  يقابــل  بمــا  الماليــة  للمؤسســات 

الديــون المضمونــة بنســب اعلــى مــن المعتــاد 

للديــون الرديئــة. وبهــذا الصــدد ينبغــي معرفــة 

زمــة يتمثــل فــي 
أ
ســباب تفاقــم اال

أ
هــم ا

أ
ان احــد ا

خــر اإلفصــاح عــن الخســائر 
أ
غيــاب الشــفافية وتا

الــى ان تراكمــت بهــذا الحجــم الترليونــي . فلــو 

ان القوائــم الماليــة لهــذه المؤسســات الماليــة 

للمعاييــر  طبقــا  تعــد  كانــت  العاليــة  والبنــوك 

مراقبــي  وان   , عليهــا  المتعــارف  المحاســبية 

ن 
أ
الحســابات كانــوا يعطــون تقاريــر محايــدة بــا

الماليــة  الماليــة تظهــر بعــدل المراكــز  القوائــم 

ت 
آ
ت لمــا حصلــت هــذه المفاجــا

آ
لهــذه المنشــا

الشــك  عنــد  تلــزم  المحاســبية  المعاييــر  الن   ,

قيــم  انخفــاض  وعنــد  الديــون  تحصيــل  فــي 

والحــذر  الحيطــة  لقاعــدة  )طبقــا  صــول  
أ
اال

مــا يقابلهــا  يتــم تكويــن   الشــفافية ( ان 
أ
ومبــدا

بمــا يســمى مخصــص الديــون المشــكوك فيهــا 

يــن كانــت 
أ
ربــاح ذلــك العــام . فا

أ
, يخصــم مــن ا

فيكــس  مؤشــر  ان حطــم  يــوم  الشــفافية  هــذه 

, الــذي يقيــس الخــوف فــي » وول ســتريت » 

منــذ  اليهــا  وصــل  التــي  القياســية  المســتويات 

ســنوات . لدرجــة احتــاج معهــا بنــك » باريابــا 

بعــض  حصــص  تــداول  يوقــف  ان  الــى   «

صناديقــه االســتثمارية , ليعــود فتحــه بقــرارات 

ســعار جديــدة ! ويــوم ان اتخــذ بيــت 
أ
إداريــة با

لاســتثمار  الكبيــر  االمريكــي   « ســينتنيال   «

قــرارا مؤقتــا بمنــع المســثمرين بســحب اموالهــم 

المشــكلة  عــن  االعــان  تاريــخ  تابعنــا  ولــو   ..

لوجدنــا ان اول ناقــوس دق خطرهــا كان فــي 

االفــراج  تــم  عندمــا   , »شــباط« 2007  فبرايــر 

الســداد  عــدم  بحــاالت  الخاصــة  البيانــات  عــن 

مــن قبــل المقترضيــن . ولــو عدنــا بالذاكــرة يــوم 

ان  االســتثمارية  الصناديــق  مــن  عــدد  اعلــن 

تكبدهــا خســائر فادحــة مثــل صنــدوق » بيســيز 

دوات التــي يديرهــا 
أ
كابيتــال » فــي اســتراليا واال

 « كابيتــال  تشــيني   « صنــدوق 

بــاردوك   « و  لنــدن  فــي   « بليــس  و«كامبــرج 

فاينانيشل » و« يوناتد كابيتال » في الواليات 

المتحــدة الــى درجــة ان » بيــرز شــتيرنز » ابلــغ 

تســعة  اال  يســتعيدوا  لــن  نــه 
أ
با المســتثمرين 

ســنتات عــن كل دوالر فــي الصنــدوق الثانــي , 
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ت البنــوك والمصــارف تعانــي مــن متاعــب 
أ
وبــدا

 « ب  يســمى  فيمــا  المتراكمــة  القــروض  هــذه 

ــا  كــدت مؤسســة »جان
أ
الديــون الرديئــة ». كمــا ا

المؤسســات  ان   , دنيفــر  فــي  كــروب«  ســيس 

العقاريــة ستســتعيد اكـثــر مــن خمســة وعشــرين 

 « »المقترضــون  ســكانه  يعجــز  منــزل  الــف 

يؤكــد  ممــا  ذلــك  كل   ... بديونهــم  الوفــاء  عــن 

طبقــا  إعدادهــا  يتــم  لــم  الماليــة  القوائــم  ان 

 ,. الماليــة  االســتثمارات  معيــار  لمقتضيــات 

وتعاظــم  المشــكلة  تراكــم  فــي  تســبب  ممــا 

حجمهــا . وختامــا لمــا قلنــا وإلرجــاع الثقــة الــى 

ســواق الماليــة البــد مــن ان 
أ
المســتثمرين فــي اال

ي العــادل 
أ
بــداء الــرا

أ
يقــوم مراقــب الحســابات با

  . الماليــة  القوائــم  لهــذه  والمحايــد 

المصادر:
الكـتــب  النقديــة،دار  ،النظريــة  يونــس  ــى،وداد  ـ يحيـ  -
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he39/www.shjous0-

www.moheet.com-

 



|   العدد 7  |   شعبان   | آب  |  2008 101



|   العدد 7  |   شعبان   |  آب  |  2008 102

األزمة المالية العالمية
األسباب والتأثيرات

 أ.م. د. وحيدة جبر
م.  د. عبير محمد جاسم  
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المقدمة:

زمــة 
أ
ا العالمــي  ســمالي 

أ
الرا االقتصــاد  تضــرب 

ولــى مــن 
أ
ماليــة اقتصاديــة غيــر مســبوقة هــي اال

شــموليتها  بســبب  العولمــة  عصــر  فــي  نوعهــا 

ثيراتهــا علــى البشــرية.
أ
الجغرافيــة والقطاعيــة وتا

ســهم 
أ
ســعار اال

أ
زمــة فــي تدهــور ا

أ
تتجلــى هــذه اال

ربحيــة  وانخفــاض  العالــم  بلــدان  جميــع  فــي 

المصــارف العالميــة وفــي تراجــع اإلنتــاج وارتفــاع 

العالمــي  المالــي  القطــاع  انهيــار  وفــي  ســعار 
أ
اال

وارتفــاع نســبة البطالــة.

تطــورات خطيــرة  الماليــة  زمــة 
أ
اال وقــد شــهدت 

فــي  ذعــر  موجــة  بــوادر  ثــارت 
أ
ا ومتســارعة  

جميــع  علــى  بظالهــا  لقــت 
أ
ا وقــد  ســواق 

أ
اال

انعكاســات  لهــا  .وكانــت  العالــم  ســواق 
أ
ا

ثيــرات محليــة ودوليــة ، إذ انهــارت بعــض 
أ
وتا

ظلــت  التــي  مريكــي 
أ
اال االقتصــاد  مؤسســات 

واضطــرت  طويلــة  عــوام 
أ
ال بنجــاح  تعمــل 

الســقوط  خشــية  لاندمــاج  خــرى 
أ
ا مؤسســات 

الوحيــد  المخــرج  كان  المطــاف  نهايــة  .وفــي 

مريكيــة بضــخ 
أ
لازمــة هــو تدخــل الحكومــة اال

إال   ، ســواق 
أ
اال فــي  الــدوالرات  مــن  المليــارات 

زمــة حتــى عــام 2013 .
أ
ن تســتمر اال

أ
انــه يتوقــع ا

زمة المالية العالمية : 
أ
سباب اال

أ
:ا

ً
وال

أ
ا

القطــاع  تجــاوز  إلــى  زمــة 
أ
اال ســبب  يعــود   -1

ساســية المتعلقــة بالوســاطة 
أ
المالــي وظيفتــه اال

بيــن اإلنتــاج والمدخريــن لتتحــول إلــى عمليــة 

ي مــن 
أ
مــوال خــارج اإلنتــاج ا

أ
إنتــاج ربــح مــن ا

إذ  والوعــود  وهــام 
أ
اال خلــق  وفــي  المضاربــات 

ابعــد حدودهــا  إلــى  نقــد   - نقــد  قاعــدة  وصــل 
أ
ا

فــي  اإلقــراض  زمــة 
أ
ا فــان  الوهمية.)1(وبالتالــي 

ولــى ، اذ 
أ
الواليــات المتحــدة كانــت الشــرارة اال

خرجــت ضوابــط االقتــراض عــن المنطــق ســواء 

وصــار   ، اإلفــراد  و 
أ
ا الشــركات  مــن  االقتــراض 

مينات 
أ
ي شــخص او مصــرف توفيــر التا

أ
بإمــكان ا

و إمكانيــة 
أ
بغــض النظــر عــن جــدوى االقتــراض ا
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)2( التســديد. 

القطاعــات  بيــن  التناســب  اختــال   -2

االقتصاديــة: فقــد تــم تطويــر قطــاع اقتصــادي 

مايســمى  و 
أ
ا المعلوماتيــة  قطــاع  هــو  جديــد 

اجــل  مــن  وذلــك   « الجديــد  »باالقتصــاد 

الربــح  معــدل  ميــل  لقانــون  التصــدي 

لانخفــاض، وقــد وضعــت لذلــك مقاديــر ماليــة 

إلــى فرضيــة  العمليــة  هــذه  . واســتندت  هائلــة 

مفادهــا ان تكنولوجيــا معلوماتيــة جديــدة مــن 

ن ترفــع إنتاجيــة العمــل فــي القطاعــات 
أ
نها ا

أ
شــا

التقليديــة ممــا ســيدفع هــذه القطاعــات لشــراء 

وبالتالــي  واســتخدامها  التكنولوجيــا  هــذه 

تحقيــق مداخيــل وإربــاح تغطــي النفقــات علــى 

. عاليــة  رباحــا 
أ
ا وتحقيــق  الحديثــة  القطاعــات 

إال إن هــذه النظريــة لــم تتحقــق ، إذ لــم يــؤدي 

إدخــال التكنولوجيــا الــى رفــع إنتاجيــة العمــل 

 ولم يتم التوســع في اســتخدام 
ً
كما كان متوقعا

لــم  وبالتالــي   ، الجديــد  االقتصــاد  منتوجــات 

تتحقــق  ولــم  نفقاتهــا  القطاعــات  هــذه  تعــوض 

ربــاح الموعــودة ، إذ حــدث فائــض إنتــاج فــي 
أ
اال

عليهــا  محــدود  طلــب  مقابــل  القطاعــات  هــذه 

ســعار 
أ
،فــي ظــل رســملة هائلــة وارتفــاع خيالــي ال

مطلــع  ومنــذ  لذلــك  فيهــا.  العاملــة  الشــركات 

الشــركات  هــذه  ســهم 
أ
ا تتعــرض  الحالــي  القــرن 

وتنخفــض  االنهيــار  تلــو  النهيــار  ســواقها 
أ
وا

ســعار وتحتــرق مليــارات الــدوالرات الموظفــة 
أ
اال

القطاعــات  هــذه  فــي  الخســائر  .ولتقديــر  فيهــا 

ن حجــم هــذه القطاعــات 
أ
تكـفــي اإلشــارة إلــى ا

يبلــغ 30% مــن االقتصــاد االمريكــي وحــده.)3(

االقتصــاد  قطاعــات  فــي  ماحــدث  نتيجــة   _3

التــي حالــت  البنيويــة  زمــة 
أ
اال الجديــد ونتيجــة 

ربــاح االفتراضيــة وانهيــار الهــرم 
أ
دون تحقيــق اال

المالــي الــذي تكــون فــي قطاعــات المعلوماتيــة 

واالنترنيــت تــم العثــور علــى مجال جديد إلنتاج 

فقاعــة دوليــة جديــدة هــو قطــاع العقــارات الــذي 

للمواطنيــن  هائلــة  تســليفات  علــى  اســتحوذ 

للمتاجــرة بالمســاكن . بــدون ضمانــات فعليــه 

الديــون  مــن  يســتكمل   . ثلــج  كــره  فتشــكلت 

المجــال  هــذا  فــي  الموظفــة  الماليــة  والمــوارد 

والمقــدرة بـــ)12( ترليــون دوالر وعندمــا حانــت 

ذلــك  عــن  والعجــز  القــروض  ســداد  مواعيــد 

انفجــرت هــذه الفقاعــة ودخلــت المصــارف فــي 
زمــة حــادة.)4(

أ
ا

ممــا  الماليــة:  ســواق 
أ
لا الهائــل  التطــور   _4

مــر الــذي 
أ
جعلهــا بالغــة التعقيــد والتركيــب .اال

 كـثيــرة لكنــه يخلــق لهــا مخاطــر 
ً
يخلــق لهــا فرصــا

ســواق 
أ
جديــدة . وهنــاك جانبيــن فــي عمــل اال

زمــة همــا: )5(
أ
الماليــة ســاهما فــي اال

التــي  التوريــق  :عمليــات  ول 
أ
اال الجانــب   _

أ
ا

بتحويــل  المصــارف  قيــام  ببســاطة  تعنــي 

وراق 
أ
ا الــى  تقدمهــا  التــي  القــروض  ضمانــات 

ماليــة تحصــل بهــا علــى قــروض جديــدة وهــذه 

و مؤسســات 
أ
القــروض الجديــدة تقــوم مصــارف ا

وراق 
أ
خــرى بتحويــل جانــب منهــا إلــى ا

أ
ماليــة ا
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ماليــه تحصــل بهــا علــى قــروض جديــدة وهكــذا 

، وبالتالــي يكــون هنــاك بنــاء مالــي مؤلــف مــن 

ي 
أ
ا انهــار  إذا  ينهــار  ان  يمكــن  طوابــق  عــدة 

منــه. طابــق 

مــن  كـثيــر  ارتبــاط   : الثانــي  الجانــب  ب_ 

ببيــع  القيــام  مثــل  بالمســتقبل  المعامــات 

 ولكنهــا قــد تكــون 
ً
ســلعة غيــر موجــودة حاليــا

 علــى إن 
أ
شــهر القادمــة اعتمــادا

أ
موجــودة فــي اال

رباحــا عــن ذلــك.
أ
ســعرها ينخفــض وســيجني ا

الثقــة  علــى  تقــوم  المســتقبلية  المعامــات  ان 

ســيكون  وبالتالــي  المســتقبل،  ســيحمله  بمــا 

فيهــا مخاطــرة كبيــرة وعليــه إذا تراجعــت الثقــة 

. بســرعة  المعامــات  تراجعــت 

المالــي  النظــام  زمــة 
أ
ا اعتبــار  يمكــن  كمــا   _5

ليــة طبــع 
آ
العالمــي الراهنــة هــي نتــاج طبيعــي ال

العملــة  الزمــة  وبالتالــي  مريــكا 
أ
ا فــي  النقــود 

يطبــع  الفيدرالــي  فاالحتياطــي   ، مريكيــة 
أ
اال

مريكيــة 
أ
اال الحكومــة  حاجــات  لتلبيــة  النقــود 

مــن اجــل ســداد عجــز الموازنــة وخدمــة دينهــا 

مريكــي يطبــع 
أ
العــام المتزايــد ،لكــن المركــزي اال

المصرفــي  القطــاع  لدعــم ســيولة  يضــا 
أ
ا النقــود 

وتمويــل النفقــات الفصليــة وتمويــل مؤسســات 

التســليف الحكوميــة بمــا فــي ذلــك الصناديــق 

العقارية وتمويل االستهاك .ولتشغيل النقود 

بفعاليــة تشــكل مجمــع ضخــم يضــم مصــارف 

االستشــارات  وشــركات  التقييــم  ومؤسســات 

لتوظيــف  وجهــان  تشــكيل  علــى  تعمــل  التــي 

الجديــد  اإلنتــاج  قطــاع  تمويــل  منهــا  مــوال 
أ
اال

والقطاعــات العقاريــة والنفقــات االســتهاكية . 

وقــد نجــم عــن هــذه الممارســة هــرم المديونيــة 
مريكــي الــذي يتجــاوز 

أ
الهائــل فــي االقتصــاد اال

)50( ترليــون دوالر فــي ظــل حصــة لاقتصــاد 

مريكــي تبلــغ )14( ترليــون وينمــو هــذا الديــن 
أ
اال

زمــة 
أ

ثيــرات اال
أ
:تا

ً
 .)6( ثانيا

ً
بنســبة )10%( ســنويا

 
ً
 وعربيــا

ً
دوليــا

زمــة الماليــة شــكلت شــحة فــي الســيولة 
أ
إن اال

زمــة فــي الثقــة 
أ
زمــة فــي االئـتمــان والتمويــل وا

أ
وا

علــى  مؤثــرة  عوامــل  وهــي  المصرفيــة  بالنظــم 

البورصــات  تهــاوي  بدليــل  العالمــي  االقتصــاد 

فــي جميــع قــارات العالــم .

مريكــي علــى 
أ
ثيــر المباشــر لاقتصــاد اال

أ
إن التا

االقتصــاد العالمــي يعــود الــى ضخامــة االقتصــاد 

كبــر فــي العالــم بحجــم يبلــغ 
أ
مريكــي اذ انــه اال

أ
اال

)14( ترليــون دوالر وتشــكل تجــارة الواليــات 

التجــارة  مــن   )%10( الخارجيــة  المتحــدة 

العالميــة.

كمــا يجــب ان الننســى ان الواليــات المتحــدة 

البنــك  فــي  كبــر 
أ
اال المســاهم  هــي  مريكيــة 

أ
اال

اكبــر  وباعتبارهمــا  الدولييــن  النقــد  وصنــدوق 

ثيــر 
أ
التا ن 

أ
فــا الدولــي  للتمويــل  مؤسســتين 

مهمــة  ثــار 
آ
ا ســيترك  عبرهمــا  الكبيــر  مريكــي 

أ
اال

ان  كمــا  الناميــة.)7(  الــدول  اقتصاديــات  علــى 

و غيــر 
أ
زمــة قــد تكــون مباشــرة ا

أ
ثيــرات هــذه اال

أ
تا

تــي بعــض 
أ
مباشــر علــى دول العالــم ، وفيمــا يا
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: ثيــرات 
أ
التا هــذه 

الماليــة  المؤسســات  علــى  ثيــرات 
أ
التا  _1

. عمــال 
أ
اال ومؤسســات 

مــن  العديــد  خيــرة 
أ
اال زمــة 

أ
اال طالــت  لقــد   

اإلعمــال  مصــارف  ان  إال  الماليــة  المؤسســات 

اذ  زمــة 
أ
باال ثــر 

أ
للتا ســواها  مــن  اكـثــر  معرضــة 

علــى   
ً
حصــرا هــذه  عمــال 

أ
اال مصــارف  تعتمــد 

خــرى إلعــادة تمويلهــا. وفــي حالــة 
أ
المصــارف اال

زمــة ترفــض المصــارف خالهــا إقــراض 
أ
ا وقــوع 

بعضهــا البعــض عندهــا ســتكون هــذه المصــارف 

يطلــق  التــي  لازمــة  خاصــة  بصــورة  معرضــة 

« الســيولة  زمــة 
أ
ا عليهــا 

عمــال والشــركات 
أ
امــا فيمــا يخــص مؤسســات اال

زمــة يظهــر مــن خــال التصلــب 
أ
ثيــر اال

أ
ن تا

أ
فــا

االعتمــادات ،الن  منــح  شــروط   فــي  المتوقــع 

كـثــر فــي معاييــر االقــراض 
أ
المصــارف ستشــدد ا

كـثــر مــن قبــل 
أ
، كمــا ســتجد الشــركات صعوبــة ا

إصــدار  خــال  مــن  الســوق  الــى  اللجــوء  فــي 

ســهم اوســندات إلعــادة تمويــل نفســها ، ممــا 
أ
ا

بالتصفيــة.)8( الشــركات  بعــض  ســيهدد 

سواق اإلنتاج والتصدير 
أ
ثير على ا

أ
2- التا

علــى  بظالهــا  العالميــة  الماليــة  زمــة 
أ
اال لقــت 

أ
ا

اإلنتــاج  ســواق 
أ
ا وخاصــة  العالــم  ســواق 

أ
ا

والتصديــر اذ ان العديــد مــن المصانــع اغلقــت 

غلقــت نصــف 
أ
وكرانيــا التــي ا

أ
ابوابهــا وخاصــة فــي ا

ســواق 
أ
مصانعهــا مــن الصلــب . كمــا انكمشــت ا

صبحــت غيــر قــادرة علــى طلــب 
أ
مريــكا وا

أ
اوربــا وا

والخدمــات  الســلع  مــن  المعتــادة  الكميــات 
الســيولة)9( نقــص  بســبب 

ثيرات على المدخرين
أ
3_ التا

فــي  موالهــم 
أ
ا ودعــوا 

أ
ا الذيــن  المدخريــن  ان   

ســهم والســندات تكبــدوا خســارة تراجــع قيــم 
أ
اال

مــوال 
أ
ســنداتهم ،امــا الذيــن يحتاجــون الــى اال

 
ً
نقــدا موالهــم 

أ
ا الذيــن تتوافــر  فــوري او  بشــكل 

 (فســوف 
ً
)وفــق خطــة ادخاريــة مســتحقة مثــا

فــي  اموالهــم  توظيــف  إعــادة  إلــى  يميلــون 

ي مخاطــرة مثــل دفاتــر 
أ
اســتثمارات خاليــة مــن ا

االدخار او اإليداع التي تعرض المصارف عليها 

 فوائــد مغريــة مــن اجــل اجتــذاب الودائــع 
ً
حاليــا

.امــا  نشــاطها  تمويــل  إعــادة  فــي  واســتخدامها 

الذيــن التســتحق مدخراتهــم خــال فتــرة قريبــة 

ميــن علــى الحيــاة او صناديــق 
أ
مثــل مبالــغ التا

ترتفــع  حتــى  ينتظــروا  ان  فعليهــم  التقاعــد 

القاعــدة  مــل ان تصــح 
أ
ا علــى   

ً
ســعار مجــددا

أ
اال

ي امــوال توظــف فــي البورصــة 
أ
التــي تقــول ان ا

 مربحــة علــى المــدى البعيــد.)10(
ً
تكــون دائمــا

ثير على السوق العقارية 
أ
4_ التا

الســوق  وضــع  تفاقــم  الــى  زمــة 
أ
اال ســتؤدي 

تشــهد  كانــت  الســوق  هــذه  ان  اذ  العقاريــة 

بســبب  كـثيــرة  دول  فــي   
ً
قويــا  

ً
تراجعــا ساســا 

أ
ا

كلفــة  تزيــد  التــي  الفائــدة  معــدالت  ارتفــاع 

القــروض ، ومــن تشــدد المصــارف فــي مطالبهــا 

العقــارات  لشــراء  المحتمليــن  الزبائــن  حيــال 

طائلــة  مــوال 
أ
ا جمــع  إلــى  المصــارف  .وعمــدت 
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هــذه  لكــن  قــروض،  منــح  علــى  قــادرة  لتكــون 

زمــة الجديــدة تهــدد بمزيــد مــن التدهــور فــي 
أ
اال

فــي  التشــدد  مــن   
ً
مزيــدا تبــدي  وقــد  ميزانيتهــا 

منــح قــروض للعائــات الراغبــة فــي شــراء منــزل 
يضا على قطاع عقارات الشــركات.)11(

أ
وينطبق ا

زمــة الماليــة العالميــة 
أ
ثيــر اال

أ
مــا فيمــا يتعلــق بتا

أ
ا

ن 
أ
ا القــول  فيمكــن  العربيــة  البلــدان  علــى 

ن 
أ
زمــة محــدود علــى هــذه البلــدان إذ ا

أ
ثيــر اال

أ
تا

إن  كمــا   .
ً
متطــورا ماليــا  ســوقا  تملــك  اغلبهــا ال 

يركــز  فيهــا  المالــي  والقطــاع  المصــارف  نشــاط 

عــن إن معظــم  المحليــة. فضــا  الســوق  علــى 

وليــس  ســواق 
أ
ا عــدة  بيــن  موزعــة  اســتثماراتها 

فقــط.  مريكيــة 
أ
اال المتحــدة  الواليــات  ســوق 

فــراد مــن 
أ
وان كان هنــاك مــن المســتثمرين اال

ســيعاني الخســائر إذا كانــت اســتثماراته كبيــرة 

ســهمها.
أ
ا تراجعــت  التــي  الشــركات  فــي 

ثيــرات 
أ
فضــا عمــا ســبق يمكــن اإلشــارة إلــى التا

تيــة:-
آ
اال

ســعار النفــط إلــى مــا دون التســعين 
أ
 -انخفــاض ا

أ
ا

دوالر للخامــات العالميــة القياســية نتيجــة تراجع 

مــن  عــدد  توقــف  بســبب  الطاقــة  اســتهاك 

المصانــع عــن شــراء احتياجاتهــا نتيجــة تخفيــض 

اإلنتــاج. هــذا االنخفــاض يضــع الموازنــة العامــة 

للــدول  مرتفعــة  ســعار 
أ
ا علــى  خططــت  التــي 

مــع  زق خاصــة 
أ
مــا فــي  خــاص  بشــكل  العربيــة 

التزامــات الموازنــة بتمويــات للمناطــق المنتجــة 
ســعار. )12(

أ
بنــاءا علــى تلــك اال

علــى  تعتمــد  التــي  العربيــة  البلــدان  مــا 
أ
ب -ا

مــوال 
أ
الحلقــة الماليــة التــي تفتــرض اســتقدام اال

مــن الخــارج ) مثــل لبنــان( علــى شــكل قــروض 

وذلــك  المغتربيــن  وتحويــات  ومســاعدات 

لتمويــل خدمــة الديــن العــام واإلنفــاق الجــاري، 

العاميــن  الماليــة ســتؤدي خــال  زمــة 
أ
اال فــان 

القادميــن إلــى انخفــاض مصــادر هــذا التمويــل 

ســعار الفائدة وتراجع النشــاط 
أ
من جراء ارتفاع ا

مــام الحكومــات 
أ
االقتصــادي وبالتالــي لــن يبقــى ا

إال المصــادر الداخليــة المتمثلــة برفــع مداخيلهــا 

بزيــادة الضرائــب والرســوم مــن جهــة وتخفيــض 

ثانيــة  جهــة  مــن  االجتماعيــة  وخاصــة  نفقاتهــا 

المعيشــة ســيتعرض  ان مســتوى  يعنــي  وهــذا 
الــى التراجــع.)13(

زمــة 
أ
خيــرا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى ان هــذه اال

أ
وا

تدعــو إلــى مراجعــة جذريــة للنظريــة االقتصاديــة 

للســوق  المحــدودة  حريــة  الــى  الداعيــة 

والتشــكيك بقــدرة الســوق علــى تنظيــم نفســه 

رقابيــة  مؤسســات  تدخــل  الــى  حاجــة  دون 

حكوميــة. فقــد اســتحوذت هــذه النظريــة علــى 

مــن  يزيــد  مــا  مــدى  علــى  القداســة  مــن  نــوع 

الزمــان. مــن  عقديــن 

ان مــا حــل بســوق المــال يدعــو الــى نقــد جــريء 

بهــا  منــت 
آ
ا اقتصاديــة  لسياســات  وموضوعــي 

 ، المركزيــة  والبنــوك  السياســية  القيــادات 

كانــت  والتــي  المتحــدة  الواليــات  فــي  خاصــة 

ي تدخــل للدولــة لتنظيــم ســوق 
أ
تــزدري مــن ا
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راء 
آ
 ا

أ
نــا نســمع ونقــرا

أ
المــال.)14( وبالفعــل فقــد بدا

محــذرة مــن تــرك الحبــل علــى الغــارب ومشــككة 

بقــدرة ســوق المــال علــى تنظيــم نفســه بنفســه 

التحــوط«  »صناديــق  تبعــات  مــن  ومنــذرة   ،

وداعيــة الــى درجــة مــن الشــفافية والــى رقابــة 

ارتفــع  التــي  الماليــة  المشــتقات  ســوق  علــى 

حجــم ســوقها مــن )106( تريليــون عــام 2002

الــى  ) 531( تريليــون عــام 2008.

المصادر والهوامش
زمــة االقتصاديــة –المالية العالمية.

أ
1-د. مفيــد قطيــش، اال

html .1-www.lcparty.org1081009

العربيــة  ثيراتهــا 
أ
وتا مريكيــة 

أ
اال الماليــة  ســواق 

أ
اال زمــة 

أ
ا  -2

 .www.aljazeera.net والعالميــة.  

3-د.مفيد قطيش،مصدر سابق 

4-المصدر نفسه

    www.news.bbc.co.uk  -5

6-د. مفيد قطيش، مصدر سابق

زمــة الماليــة.
أ
7-د. حســن بشــير محمــد نــور، الســودان واال

www.sudanile.com

www.middle.east- العالميــة.    الماليــة  8-االزمــة 

online.com

تصيــب   ... العالميــة  الماليــة  زمــة 
أ
اال صالــح،  9-هانــي 

بالشــلل. ســواق 
أ
اال

  www.algomhuria.net   

زمة المالية العالمية، مصدر سابق.
أ
10-اال

11-المصدر نفسه .

12-د. حسن بشير محمد نور، مصدر سابق 

13-د. مفيد قطيش، مصدر سابق .

بنــك  محافــظ  صبــح 
أ
ا عندمــا  الحمــود،  حامــد  14-د. 

.
ً
فقيهــا  

ً
وليــا مريكــي 

أ
اال االحتياطــي 

www.alqabas.com

بنــك  محافــظ  صبــح 
أ
ا عندمــا  الحمــود،  حامــد  14-د. 

.
ً
فقيهــا  

ً
وليــا مريكــي 

أ
اال االحتياطــي 

www.alqabas.com
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أطار تحليلي 
لمبررات وتداعيات

األزمة المالية العالمية

أ.م.د. هناء عبد الغفار حمود



|   العدد 7  |   شعبان   | آب  |  2008 111

زمــة الماليــة العالميــة الحاليــة مــن حيــث 
أ
  اال

قتصــادي 
أ
 ليســت جديــدة علــى النظــام اال

أ
المبــدا

ســمالي , حيــث يصــاب بهــا بــدورات زمنيــة 
أ
الرا

كان  ســواء  شــموليتها  حيــث  مــن  متباينــة 

و 
أ
ا  , الدوليــة  الحــدود  عبــر  جغرافــي  نتشــارها 

أ
ا

ثيرهــا 
أ
تا عمــق  مــدى  ي 

أ
ا كـثافتهــا  حيــث  مــن 

قتصــاد 
أ
لا الحقيقيــة  الرئيســة  البنيــة  علــى 

زمــة القــروض العقاريــة فــي منتصــف 
أ
.تفجــرت ا

عــام 2007 لوجــود خلــل فــي تطبيــق ضوابــط 

المخاطــر  دارة 
أ
ا ليــات 

آ
وا المصرفــي  قــراض 

أ
اال

ســتثمارية.  
أ
اال

زمة اقتصادية بمؤشرات مالية
أ
ا

قتصــادي 
أ
اال نتعــاش 

أ
اال مــن  نــوع  حــدث 

مريكيــة , 
أ
وخصوصــا فــي الواليــات المتحــدة اال

بمســتوى  يعيــش  مريكــي 
أ
اال الشــعب  ن 

أ
ا وبمــا 

علــى بكـثيــر ممــا تســمح بــه مــوارده فهــو مديــن 
أ
ا

 , المفــرط  ســتهاك 
أ
اال حمــى  بســبب  دائمــا 

مريكــي 
أ
جمالــي اال

أ
حيــث يبلــغ الناتــج المحلــي اال

نحــو 20  ي 
أ
ا  ( تريليــون دوالر  يقــارب 15  مــا 

 ,) العربيــة  للــدول  القومــي  الدخــل  ضعــف 

مــا  تصــل  منــه  المحلــي  ســتهاك 
أ
اال ونســبة 

مــن  كـثــر 
أ
ا تنفــق  بيــن 80%-85%, والحكومــة 

ي تقبــل بعجــوزات فــي ميزانيتهــا ) 
أ
يراداتهــا ، ا

أ
ا

تحاديــة لعــام 2008 
أ
بلــغ العجــز فــي الموازنــة اال

ن كان فــي العــام 
أ
نحــو 455 مليــار دوالر بعــد ا

الســابق 162 مليــار ( , ولديهــا كذلــك عجــز فــي 

كـثــر 
أ
مريــكا ا

أ
الميــزان التجــاري حيــث تســتورد ا

زمــة 
أ
ممــا تصــدر , وهــذه كلــه يؤكــد علــى ان اال

ختــاالت هيكليــة 
أ
منشــئها الحقيقــي هــو وجــود ا

مريكــي . يضــاف لذلــك 
أ
قتصــاد اال

أ
فــي بنيــة اال

تكاليــف الحــروب الطاحنــة التــي قــدرت بنحــو 

دوالر. تريليــون   3
قصــور  هــو  الدوريــة  زمــات 

أ
اال مســببات  مــن 

ســتيعاب العــرض للســلع 
أ
الطلــب الفعــال عــن ا

تــى مــن عوامــل عديــدة 
أ
يتا والخدمــات , وهــذا 
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منهــا التبايــن فــي توزيــع الدخــول ) يمثــل دخــل 

غنيــاء العالــم نحــو 45% مــن 
أ
365 ســخص مــن ا

دخــول الــدول الناميــة ( لذلــك حدثــت حالــة 

الشــكلية  الناحيــة  مــن  الطلــب  تضخــم  مــن  

مــل 
أ
قتــراض علــى ا

أ
عتمــاد علــى اال

أ
عــن طريــق اال

ممــا  وفوائدهــا  القــروض  هــذه  قســاط 
أ
ا تســديد 

يتوقــع حصولــه مــن دخــل مســتقبا. 

زمــة 
أ
لا مهــد  الــذي   , تجــاه 

أ
اال هــذا  ســاد  وقــد 

قتراض لشــراء 
أ
 النــاس الى اال

أ
الحاليــة, عندمــا لجــا

صــول ثابتــة قــد توفــرت فــي الســوق مــن قبــل 
أ
ا

ســتثمارية , خصوصــا فــي جانــب 
أ
الشــركات اال

العقــارات , حيــث تــم التوســع فــي بنــاء البيــوت 

بنيــة , وتــم 
أ
غــراض الســكن وغيــر ذلــك مــن اال

أ
ال

قســاط للمشــترين الذيــن 
أ
بيعهــا عــن طريــق اال

صــول لــدى المصــارف التــي 
أ
قامــوا برهــن هــذه اال

شــارة الحجــز علــى العقــار المقتــرض 
أ
وضعــت ا

جلــه . 
أ
ال

هــذه  مثــل  لهــم  تتــاح  عندمــا  المشــترين  ن 
أ
ا

مســتمر  قتصــادي 
أ
ا نمــو  ظــروف  فــي  الفرصــة 

لتســديد  لديهــم  القــدرة  بوجــود  يشــعرون 

مداخيلهــم  و 
أ
ا دخولهــم  مــن  قســاط 

أ
اال هــذه 

توقعاتهــم  فــي  بالغــوا  حيــث  المســتقبل,  فــي 

خــذ 
أ
ا وعندمــا   . الدخــول   لهــذه  المســتقبلية 

ســقف  وجــود  لعــدم   , بالتوســع  ئـتمــان 
أ
اال

لمقــدار  الفيدرالــي  البنــك  قبــل  مــن  محــدد 

التجاريــة  المصــارف  تمنحــه  الــذي  ئـتمــان 
أ
اال

حتياطــي القانونــي 
أ
فضــا عــن ضعــف نســبة اال

االقتصــاد  حركــة  وبــديء    ,  )  %12-%10  (

دى كل هــذا إلــى عجــز المقترضيــن 
أ
بالتباطــؤ ا

قســاط القــروض المترتبــة عليهــم 
أ
عــن تســديد ا

نخفــاض الســيولة 
أ
دى هــذا بــدوره الــى ا

أ
, وقــد ا

وبذلــك  المقرضــة  المصــارف  لــدى  النقديــة 

بمشــكلة  عــام  بشــكل  المصرفــي  النظــام  وقــع 

دى بــدوره الــى حــدوث 
أ
نقــص الســيولة , وهــذا ا

الثقــة  نعــدام 
أ
وا  ) المالــي  يســمى)بالرعب  مــا 

مــن  كبيــر  عــدد  ن عجــز 
أ
ا  . المصرفــي  بالنظــام 

مــاك العقــارات عــن ســداد قروضهــم العقاريــة 

ســعار الفائــدة . قــد تبعــه هجمة 
أ
رتفــاع ا

أ
فــي ظــل ا

غراهــا تراكــم 
أ
مــن شــركات الرهــن العقــاري التــي ا

ديــون المقترضيــن فقامــت بشــرائها مــع زيــادة 

ن 
أ
الفائــدة وتقديــم تســهيات فــي الدفــع , قبــل ا

جــزاء صغيــرة 
أ
تقــوم بتجزئــة تلــك الديــون الــى ا

وراق ماليــة ) عمليــة توريــق 
أ
وطرحهــا فــي صــورة ا

عــدد  الــى  بيعــت بدورهــا  والتــي   ,  ) الســندات 

كبيــر مــن المؤسســات الماليــة وكذلــك شــركات 

التــي تحوطــت لمخاطــر  مريكيــة 
أ
اال ســتثمار 

أ
اال

لــم  وبذلــك   , عليهــا  ميــن 
أ
بالتا الســندات  هــذه 

فــي   , الاحقــة  الماليــة  زمــة 
أ
اال مخاطــر  تطالهــا 

المــال  ســواق 
أ
ا مــن  المشــترين  تضــرر  حيــن 

 . خــرى 
أ
اال والبنــوك  العالميــة 

لعقــارات  الممنــوح  ئـتمــان 
أ
اال فــي  التوســع  ن 

أ
ا

ســكان تــم علــى حســاب القواعــد المصرفيــة 
أ
اال

هــذه  منحــت  حيــث   , المصرفــي  والعــرف 

ن تكــون لديهــم جــدارة 
أ
فــراد دون ا

أ
القــروض ال
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ســعار الفائدة بعد 
أ
رتفــاع ا

أ
ئـتمانيــة عاليــة , ومــع ا

أ
ا

عــادة تســعير هــذه القــروض مما زاد 
أ
ذلــك تمــت ا

عبــاء المقترضيــن وعجزهــم عــن الســداد . 
أ
مــن ا

زمــة مــن ســوء ســلوك 
أ
وبذلــك كانــت بدايــة اال

دارات المصرفيــة التــي لــم تعمــل علــى وفــق 
أ
اال

ئـتمانيــة الســليمة عبــر خلــق حالــة 
أ
القاعــدة اال

مــن التوافــق بيــن عنصــري ) الربحيــة والســيولة 

ن الفســاد والجشــع قــد 
أ
المصرفيــة ( . ويبــدو ا

قــراض الــى بيــع هــذه القــروض غيــر 
أ
قــادا بنــوك اال

مريــكا 
أ
المســؤولة الضعيفــة الــى شــركات داخــل ا

الــى  وخارجهــا والتــي قامــت بدورهــا بتحويلهــا 

توالــت  ثــم  خــرى 
أ
ا لشــركات  ضمــان  خطابــات 

عمليــات المضاربــة علــى هــذه القــروض .  

الحكوميــة   الرقابــة  غيــاب  ان  القــول  يمكــن 

المســؤولة اضافة الى جشــع المصارف والفســاد 

زمــة 
أ
ســباب مهمــة لقيــام واستشــراء اال

أ
االداري ا

قــراض المســرف غيــر المســؤول 
أ
نهــا مشــكلة اال

أ
.ا

مريكــي المفــرط.
أ
ســتهاك المحلــي اال

أ
, ونمــط اال

الحــرب  فاتــورة  ارتفــاع  ســبب  يضــا 
أ
ا هنــاك 

قتصــاد 
أ
اال وتحــول  وافغانســتان  العــراق  فــي 

الــى  قتصاديــة 
أ
اال الفــورة  عهــد  مــن  مريكــي 

أ
اال

نفجــار معــدالت 
أ
عهــد العجــز المالــي التاريخــي وا

. الفقــر  وتفشــي  البطالــة 

زمة
أ
تداعيات اال

ماييــن  عجــز  العقــارات  ســعار 
أ
نهيارا

أ
ا مــع 

قســاط بيوتهــم . لقــد 
أ
مريكييــن عــن ســداد ا

أ
اال

دوالر  تريليــون  ب13  زمــة 
أ
اال خســائر  قــدرت 

عنــف 
أ
ا الــى  دت 

أ
ا نهــا 

أ
ا كمــا   . فقــط  مريــكا 

أ
ا فــي 

فــي  البشــرية  شــهدتها  التــي  الغــاء  موجــات 

ســعار 
أ
ا رتفعــت 

أ
ا حيــث   , الحديــث  العصــر 

ســعار 
أ
الســلع الزراعيــة بنســبة 220% وقفــزت ا

رتفــاع ســعر النفــط بنســبة %385 
أ
الطاقــة مــع ا

بنســبة  المصنعــة  الســلع  ســعار 
أ
ا رتفعــت 

أ
وا  ,

زمــة التمويــل العقــاري 
أ
288% . شــبه البعــض ا

وجــوه  لفــح  الــذي  غنيــاء 
أ
اال مشــكات  بلهيــب 

الفقــراء.

زمــة وجــود الشــركات 
أ
زاد مــن شــمولية هــذه اال

نحــاء 
أ
ا مختلــف  فــي  نتشــارها 

أ
وا القوميــة  عابــرة 

زمــة 
أ
نتقــال هــذه اال

أ
يضــا الــى ا

أ
دى ا

أ
العالــم ممــا ا

عليــه  كان  ممــا  وســع 
أ
ا جغرافيــة  ســعة  علــى 

العولمــة  ادت   . عــام 1929  زمــة 
أ
ا فــي  الحــال 

تســاع 
أ
ا الــى  ســواق الماليــة 

أ
نفتــاح اال

أ
الماليــة وا

ثــرت الــدول تبعــا 
أ
زمــة عالميــا . وقــد تا

أ
نطــاق اال

فــي  نخراطهــا 
أ
وا العالــم  علــى  نفتاحهــا 

أ
ا لدرجــة 

. الماليــة  الســوق 

مــام 
أ
ا الــدوالر  قيمــة  انخفــاض  دى 

أ
ا وقــد 

فــي  خلــل  حــداث 
أ
ا الــى  الرئيســة  العمــات 

ســيما  ال  و  العالــم  لــدول  التجاريــة  الموازيــن 

وروبــي 
أ
اال تحــاد 

أ
اال  ( التجاريــون  الشــركاء 

واليابــان والصيــن ( لصالــح الواليــات المتحــدة 

ضعــف  زمــة 
أ
اال مــن  فاقــم  لقــد   . مريكيــة 

أ
اال

. فصــاح 
أ
واال الشــفافية 

 « مثــل  والشــركات  البنــوك  كبريــات  فــاس 
أ
ا
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بالواليــات  بنــك  كبــر 
أ
ا رابــع   « بــراذر  ليمــان 

بنــك  نتجرتــي » وبيــع 
أ
ا المتحــدة , ومصــرف » 

زمــة , ومنــي بنــك 
أ
ة اال

أ
ميريــل لينــش تحــت وطــا

بلغــت 1.35  بخســائر  البريطانــي  ســي  بــي  ر 
آ
ا

زمــة الــى هبــوط كبيــر 
أ
دت اال

أ
مليــار دوالر ز كمــا ا

وروبيــة واليابانيــة 
أ
ســواق الماليــة العالميةاال

أ
باال

. ســيوية 
أ
واال

زمة
أ
معالجات اال

المصرفــي  بالنظــام  الثقــة  عــادة 
أ
ا جــل 

أ
ا ومــن 

ت 
أ
مريــكا التــي نشــا

أ
ســها ا

أ
ت الــدول وعلــى را

أ
بــدا

عــادة هــذه الثقــة مــن 
أ
ا الــى  زمــة 

أ
فيهــا بدايــة اال

قتصاداتهــا 
أ
ا فــي  جديــدة  دمــاء  ضــخ  خــال 

بمختلــف الوســائل , منهــا علــى ســبيل المثــال 

فــاس 
أ
وشــكت علــى اال

أ
نقــاذ المصــارف التــي ا

أ
ا

المصرفــي  النظــام  لــدى  الودائــع  وضمــان 

عــادة الثقــة لهــم بالنظــام 
أ
لطمئنــة المودعيــن وا

ن ترافقــت 
أ
جــراءات وا

أ
ن هــذه اال

أ
ال ا

أ
المصرفــي .ا

ربــاع النقطــة 
أ
مــع تخفيــض ســعر الفائــدة بثاثــة ا

ســتثمارات والتوســع وتقليــل 
أ
بهــدف تشــجيع اال

تكــون  ال  نهــا 
أ
فا  , قتصــاد 

أ
اال وتنشــيط  البطالــة 

النمــو  حركــة  عــادة 
أ
ال القصيــر  للمــدى  كافيــة 

ممــا   , جديــدة  ســتثمارات 
أ
ا لبــث  قتصــادي 

أ
اال

النمــو  تباطــؤ  و 
أ
ا نخفــاض 

أ
ا الــى  كالعــادة  ســفر 

أ
ا

نخفاض 
أ
نعكــس علــى ا

أ
قتصــادي وهــذا بــدوره ا

أ
اال

الرئيــس  المحــرك  وهــو  النفــط  علــى  الطلــب 

هــذا  تــرك  وقــد   , العالمــي  قتصــاد 
أ
اال لعجلــة 

الــدول النفطيــة  قتصــادات 
أ
ا  ســلبية علــى 

ً
ثــارا

آ
ا

قتصــادات الــدول الصناعيــة . 
أ
صــا با

أ
المرتبطــة ا

ســعار 
أ
جــراء ســبع تخفيضــات متتاليــة ال

أ
كمــا تــم ا

يشــهدها  لــم  حالــة  وهــي   , مريكيــة 
أ
اال الفائــدة 

. عــام 1982  منــذ  مريكــي 
أ
اال قتصــاد 

أ
اال

زمة
أ
مستقبل اال

الــذي  الزمنــي  بالمــدى  مــر 
أ
اال تعلــق  وبقــدر 

خذ 
أ
نها ســتا

أ
رجــح ا

أ
زمــة فعلــى اال

أ
خذه هــذه اال

أ
ســتا

مراحــل: ثــاث 

التــي  بالبدايــات  وتتمثــل   : ولــى 
أ
اال المرحلــة 

للحــد  الــدول  ومحــاوالت  ن 
آ
اال لحــد  شــهدناها 

ستشــراءها.
أ
ا مــن 

 عندمــا يقــف التدهــور 
أ
المرحلــة الثانيــة : ســتبدا

عــن  يقــل  قــد  قصيــر  مــد 
أ
ال يطــول  قــد  والــذي 

الســنة ثــم وتتســم بالثبــات وعــدم وجــود نمــو 

. قتصــادي 
أ
ا

النمــو  فيهــا   
أ
ســيبدا والتــي   : الثالثــة  المرحلــة 

االقتصــادي الــذي ال  يعتمــد بــدوره علــى تقنيــات 

نتــاج الســائدة فــي الوقــت الحاضــر وتشــكيلة 
أ
اال

يســتلزم  نمــا 
أ
ا  , زمــة 

أ
اال واثنــاء  قبــل  الطلــب 

جيــال جديــدة مــن تكنولوجيــا 
أ
و ا

أ
وجــود جيــل ا

نتــاج وتغييــر بنيــة الطلــب مــن حيــث نســبة 
أ
اال

ســتهاكي حيــث ســيكون 
أ
مســاهمة الطلــب اال

كل   . ســابقا  الحــال  عليــه  كان  عمــا  مختلــف 

ســمالي 
أ
الرا العالــم  بهــا  يمــر  قتصاديــة 

أ
ا دورة 

فــي  جديــدة  تكنولوجيــة  دورة  بدايــة  تشــكل 
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نتــاج يســفر عنهــا تغييــر هيــكل الطلــب مــن 
أ
اال

حيــث الســلع والخدمــات مــن جهــة , وحــراك 

و 
أ
ا تحــرك  ســببه  و  ثانيــة  جهــة  مــن  اجتماعــي 

فقيــا مــن منطقــة 
أ
شــخاص ا

أ
حركيــة mobility اال

خــرى . 
أ
خــرى , وعموديــا مــن طبقــة الــى ا

أ
الــى ا

قتصــاد بطيئــة ومترافقــة 
أ
وقــد تســتمر حركــة اال

بالتضخــم  يســمى  مــا  ظهــور  و 
أ
ا التضخــم  مــع 

.stagflation الركــودي 

ثــر خفــض 
أ
مــا فيمــا يتعلــق بالمــدى الطويــل ال

أ
ا

فهــذا  ســتثمارات 
أ
اال جــذب  علــى  الفائــدة  ســعر 

عتمــاد 
أ
اال تــم  مــا  ذا 

أ
ا نــه 

أ
ال فيــه  مشــكوك  مــر 

أ
ا

علــى ضــخ الســيولة فــي النظــام المصرفــي مــع 

الســيولة  هــذه  ن 
أ
فــا قتصــادي 

أ
ا ركــود  وجــود 

لهــا  خــر 
آ
ا الــى  مــكان  مــن  انتقــال  مجــرد  هــي 

وليســت ناجمــة عــن توفيــر للمودعيــن الذيــن 

ن 
أ
نخفــاض . وبالتالــي فــا

أ
صيبــت دخولهــم باال

أ
ا

فــي  وخصوصــا   , ســمالية 
أ
الرا قتصــادات 

أ
اال

مريــكا , قــد تصــل الــى حالــة مــا يســمى )بفــخ 
أ
ا

ســتثمار 
أ
اال ســتجابة 

أ
ا نعــدام 

أ
ا ي 

أ
ا  ) الســيولة 

كــدت 
أ
نخفــاض فــي ســعر الفائــدة , وهــذا مــا ا

أ
لا

للتشــغيل  العامــة  قتصاديــة 
أ
اال النظريــة  عليــه 

الكينزيــة. والنقــود 

خاتمة

قتصاد الحقيقي 
أ
سواق المالية ال تمثل اال

أ
ن اال

أ
ا

) صناعــة وزراعــة وخدمــات ( و لــذا ال بــد مــن 

عــادة النظــر بتوجيــه الســيولة والمــوارد لهــذه 
أ
ا

ماليــة ومضاربــات  تعامــات  مــن  المؤسســات 

قتصــاد الحقيقــي .فضــا 
أ
عــادة تحويلهــا الــى اال

أ
وا

عــن ضــرورة وضــع ضوابط لعمل القطاع المالي 

بســيطة  مقدمــة  بدفــع  المتاجــرة  منــع  مثــل 

والســندات  الســهم  لشــراء  التمويــل  وتحديــد 

للهــرب  التحــوط  صناديــق  مشــكلة  ومعالجــة 

ووضــع  المصــارف  فــي  اإلقــراض  ضوابــط  مــن 

ضوابــط لتملــك الشــركات لصناديــق التحــوط .

زمــة الماليــة ناجمــة 
أ
ن اال

أ
خــر وبمــا ا

آ
مــن جانــب ا

قراض , لذا البد من تصحيح 
أ
فراط في اال

أ
عن اال

الرقابــة  نظــم  وتفعيــل  المصرفيــة  القواعــد 

المصرفيــة  العمليــات  تنمــو  بحيــث  المصرفيــة 

ســمالية 
أ
علــى نحــو متناســق مــع نمــو القاعــدة الرا

للمصــارف .

ومــن الــدروس المهمــة المســتخلصة مــن هــذه 

نشــطة 
أ
اال نحــراف 

أ
ا خطــورة  مــدى  هــو  زمــة 

أ
اال

نتاجيــة 
أ
اال نشــطة 

أ
اال عــن  بعيــدا  قتصاديــة 

أ
اال

صــوب  المســتثمرين  توجــه  مقابــل  الحيويــة 

ســتثمار 
أ
وراق الماليــة واال

أ
نشــطة المضاربــة بــاال

أ
ا

يــرادي 
أ
اال المــردود  ذات  العقــارات  قطــاع  فــي 

 .. الكبيــر 
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قراءة نقدية في خطبة 
السيدة زينب )عليها السالم(

 أ.د. فليح الركابي 
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النــص  ســمات  مــن  واضحــة  ســمة  الشــعرية 

اإلبداعي على وجه العموم، وهي تفجر طاقات 

الكامنــة  اإلبــداع  روح  وتحــرك  دبــي 
أ
اال العمــل 

االشــارية  بالرمــوز  مســتعينة  لفــاظ 
أ
اال خلــف 

ن )لغــة 
أ
 ال

ًً
وال

أ
إلثــراء المضمــون، وتعنــى باللغــة ا

والــدالالت  النفســية  بالظــال  تعنــى  الشــعر 

حاســيس 
أ
اال بتجســيد  تعنــى  كمــا  الوجدانيــة 

اهتمــام  كان  لذلــك  اإلنســانية،  والمشــاعر 

 فــي الماضــي 
ً
هــل اللغــة بهــا كبيــرا

أ
الفاســفة وا

فــي  والشــعرية  ســواء(.)1(  حــد  علــى  والحاضــر 

وهــي  المهمــة  مــور 
أ
اال مــن  النثريــة  عمــال 

أ
اال

الــى  وموســيقاه  فــكاره 
أ
وا النــص  بلغــة  االرتقــاء 

 
ً
إبداعيــا  

ً
عمــا الشــعر  كــون  الشــعر  مســتوى 

المبــدع  مســتوى  علــى  يتوقــف  وهــذا   
ً
متميــزا

يتفــوق   
ً
حيانــا

أ
وا والفكــري  واللغــوي  الثقافــي 

عمــال 
أ
نــص إبداعــي نثــري علــى الكـثيــر مــن اال

الشــعرية لمــا يتوافــر فــي منتجــه مــن خصــال 

فريــدة وذلــك مــا ناحظــه فــي شــخص الســيدة 

)عليهــم  طالــب  بــي 
أ
ا بــن  علــي  بنــت  زينــب 

مجلــس  فــي  العصمــاء  خطبتهــا  فــي  الســام( 

يزيــد بــن معاويــة فــي دمشــق، فقــد كان الحــوار 

واالحتجــاج والثــورة وردة الفعــل العنيفــة مــن 

عمــدة بنــاء الخطبــة الــى جانــب توظيــف النــص 
أ
ا

علــى   
ً
إيجابيــا انعكــس   

ً
رائعــا  

ً
توظيفــا نــي 

آ
القرا

التدفــق  الصــورة،  وبنــاء  والمضمــون  اإليقــاع 

والباغــة والبيــان يتفّتــق علــى لســانها الشــريف 

فــي تلــك الخطبــة ضــد الســلطة الباغيــة وكانــت 

الثــورة المتممــة لنهضــة اإلمــام الحســين )عليــه 

الســام( وإرســاء لدعائمهــا فــي نفــوس النــاس. 

انتهــت  قــد  العســكرية  المواجهــة  كانــت  فــإذا 

فــي كربــاء فالفصــول الاحقــة انطلقــت منهــا 

ظهــرت تفــوق الحــق علــى 
أ
والحــرب اإلعاميــة ا

لقــد  الديــن.  يــوم  حتــى   
ً
منــارا وكانــت  الباطــل 

انتصــر الــدم علــى الســيف وبقــي اإلمــام الحســين 

صفحــات  علــى   
ً
متجــددا  

ً
ذكــرا الســام(  )عليــه 

الزمــن.
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لفــاظ نحــو 
أ
ان مــن وظائـــف الشــعرية تحريــك اال

مســار جديــد يخــرق ســنن اللغــة االعتياديــة الــى 

مضاميــن جديــدة، ويــرى الناقــد العربــي القديــم 

المعنــى  او  المعنــى،  علــى  للفــظ  الشــرف  ان 

 عــن الســياق والصــورة والعاقــات الفنيــة 
ً
بعيــدا

التــي تربطــه:

علــم ا ن ممــا هــو اصــل فــي ان يــدّق النظــر، 
أ
)وا

ان  المعانــي  توخــي  فــي  المســلك  ويغمــض 

فــي  بعضهــا  ويدخــل  الــكام،  جــزاء 
أ
ا تتحــدد 

ول(.)2(
أ
بــا منهمــا  ثــاٍن  ارتبــاط  ويشــتد  بعــض 

والتركيــز  التكـثيــف  )الــى  الشــعرية  وتعمــد 
تــوازن  اجــل خلــق  مــن  اللغــة  فــي  واالختــزال 

فهــي  وإيقاعــي وصــوري(،)3(  وداللــي،  تركيبــي 

فــي  ســلوبي 
أ
اال التحــول  وفنيــات  تقنيــات  مــن 

)علــى  العمــل  وظيفتهــا  وان  دبــي 
أ
اال العمــل 

الــى  االختيــار  محــور  مــن  التكافــؤ   
أ
مبــدا نقــل 

ووســيلة  وســيلتها  واللغــة  التوفيــق()4(  محــور 

المجتمــع  عضــاء 
أ
ا بيــن  والتفاهــم  االتصــال، 

والصــور  الفكريــة  المضاميــن  تنقــل  وبهــا 

الجميلــة الــى المتلقــى ويشــترط الوضــوح فيهــا 

مــا  وهــو  الشــعرية  عناصــر  مــن  الوضــوح  ن 
أ
ال

مطلــوب مــن المبــدع ان يتوخــاه كــي يتمكــن 

مــن إيصــال صوتــه علــى كل عناصــر المجتمــع 

الســيدة  كدتــه 
أ
ا مــا  وذلــك   

ً
ثقافيــا المتباينيــن 

نهــا 
أ
ال خطبتهــا  فــي  الســام(  )عليهــا  زينــب 

رادت ان توضــح 
أ
رســالة الــى اإلنســانية جمعــاء ا

ســاة وان تعــري مواقــف 
أ
مــن خالهــا عمــق الما

المعتديــة. الســلطة 

هــذه محاولــة تقــوم علــى وفــق المنهــج التحليلــي 

زينــب  الســيدة  نــص  عوالــم  لدخــول  الفنــي 

ليمــة 
أ
اال الطــف  واقعــة  بعــد  الســام(  )عليهــا 

الستشــراف الجوانــب الفكريــة والفنية واالرتقاء 

.
ً
باللغــة الــى مســتوى رفيــع جــدا

معروفــة  الخطبــة  دواعــي  ان  فيــه  الشــك  ممــا 

واضحــة، وال يخفــى علــى كل صاحــب ضميــر 

العلويــة  المحمديــة  ســرة 
أ
باال لحــق  مــا  وحميــة 

يــدي شــذاذ تلك 
أ
مــن قتــل وتشــريد وســبي علــى ا

المرحلــة، وذروة الحــدث حينمــا قــام يزيــد بــن 

اســتفزازي ســافر وهــو ضــرب  بإعتــداء  معاويــة 

ســرته 
أ
مــام ا

أ
س الحســين )عليــه الســام( ا

أ
ثنايــا را

بيــات 
أ
 ا

ً
الشــريفة وفــي حشــد مــن النــاس مــرددا

عبــد هللا بــن الزبعــري:

لعبــت هاشــم بالملــك فاخبــر جــاء وال وحــي 
نــزل)5(

للرســالة  نســف  النــص  بهــذا  االستشــهاد 

الفعــل  ردة  فجــاءت   ،
أ
المــا مــام 

أ
ا المحمديــة 

طلقتهــا عقيلــة الطالبييــن )عليهــا 
أ
ثــورة عارمــة ا

فــي مجلــس  الســام( بهــذه الرائعــة المشــهورة 

وإرهــاب  العنــت  شــكال 
أ
ا كل  متحديــة  يزيــد 

الحســين  اإلمــام  لثــورة  مكملــة  وثــورة  الدولــة 

بــؤرة  تعــد  التــي  كربــاء  فــي  الســام(  )عليــه 

ولــى وبــدت الســيدة زينــب متدفقــة 
أ
حــداث اال

أ
اال

عــن  مبتعــدة  والباغــة  التــوازن  غايــة  وفــي 

االنفعــال بادئــة ومختتمــة بالحمــد هلل والصــاة 
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له الطيبين 
آ
والســام علــى نبيــه الكريــه محمــد وا

. علــى 
ً
 رائعــا

ً
 علويــا

ً
الطاهريــن، فكانــت شــموخا

الرغــم مــن مصيبتهــا الفاجعــة فــي يــوم الطــف.

 

ن الكريم
آ
االقتباس من القرا

لقــد اســتهلت الســيدة زينــب )عليهــا الســام( 

نهــا تربــت 
أ
ن الكريــم ال

آ
يًّ مــن القــرا

أ
الخطبــة بــا

الحكيــم  الذكــر  جبرئيــل  فيــه  نــزل  بيــت  فــي 

اإلســامية  والثقافــة  النبــوة  بخلــق  وتخلقــت 

الرائعــة فكانــت القياديــة الواعيــة التــي لــم تؤثــر 

عليهــا عــوادي الزمــن ومصائــب كربــاء، فالبــدء 

بهــا  ســتضرب  دامغــة  الكريــم حقيقــة  ن 
آ
بالقــرا

جمــوع  الــى  الوعــي  وســتعيد  الطغيــان  رؤوس 

ذهانهــم مكانــة هــذه 
أ
النــاس الذيــن غابــت عــن ا

مــوي المضــاد قائلــة: 
أ
ســرة بســبب اإلعــام اال

أ
اال

)صــدق هللا ســبحانه وتعالــى إذ يقــول: ثــم كان 

يــات 
آ
ن كذبــوا با

أ
ى ا

آ
ســاءو الســوا

أ
عاقبــة الذيــن ا

هللا وكانــوا بهــا يســتهزوئن(.)6(

صبــح علــى يقيــن منــذ بــدء الخطبــة 
أ
ان المتلقــي ا

الكــذب  جانــب  الــى  يزيــد  قريــن  الســوء  ان 

يــات هللا ســبحانه وتعالــى وهــذه 
آ
واالســتهزاء با

خصــال ســيئة وصمــت الســيدة زينــب )عليهــا 

الســام( يزيــد بهــا وذكرتــه ان هللا مقابــل ذلــك 

وى جهنــم. 
أ
 والمــا

ً
ليمــا

أ
 ا

ً
عــّد لهــم عذابــا

أ
الســوء ا

الســام(  )عليهــا  زينــب  الســيدة  مطــرت 
أ
ا لقــد 

لفــاظ التــي تذكــره بنهايتــه 
أ
ســماع يزيــد بتلــك اال

أ
ا

خــرة 
آ
التعيســة ومــا ســيؤول إليــه فــي الدنيــا واال

ثــم جــاء االقتبــاس الثانــي )وال تحســبّن الذيــن 

نفســهم إنمــا نملــي 
أ
َنمــا نملــي لهــم خيــر ال

أ
كـفــروا ا

 ولهــم عــذاب مهيــن(.)7(
ً
لهــم ليــزدادوا إثمــا

هــذا خطــاب صريــح ونــص موجــه فيزيــد كافــر 

وان التذكيــر بالكـفــر زيــادة فــي ذّم اإلثــم وتقريــع 

وذلــك  خــرة 
آ
اال فــي  شــديد  وعــذاب  الدنيــا  فــي 

جــزاء لمــا اقترفــه مــن فعلــة شــنيعة نكــراء بحــق 

مــا 
أ
لــه وســلم(. ا

آ
ســرة محمــد )صلــى هللا عليــه وا

أ
ا

الــى هللا  مــر 
أ
اال تفويــض  فهــو  الثالــث  اقتباســها 

ســبحانه وتعالــى وهــي شــكاية صريحــة وان هللا 

تحســبن  )وال  قائلــة:  وحقهــم  رهــم 
أ
بثا خذ 

أ
ســيا

حيــاُء 
أ
 بــل ا

ً
مواتــا

أ
الذيــن قتلــوا فــي ســبيل هللا ا

عنــد ربهــم يرزقــون(.)8(

كيــد للحــق 
أ
ن الكريــم تا

آ
ي القــرا

آ
ان االستشــهاد بــا

للمخاطــب  وإفحــام   
أ
المــا مــام 

أ
ا لــه  وإظهــاره 

مــره وانــه الحقيقــة 
أ
صبــح فــي حــرج مــن ا

أ
الــذي ا

ن علــى لســان الســيدة 
آ
الدامغــة، وحضــور القــرا

نهــا تخرجــت 
أ
لة طبيعيــة ال

أ
)عليهــا الســام( مســا

ســلفنا فاإلمام الحســين 
أ
ن كمــا ا

آ
فــي مدرســة القــرا

حيــاء عنــد 
أ
صحابه الشــهداء ا

أ
)عليــه الســام(وا

وبئــس  جهنــم  فــي  عداؤهــم 
أ
وا يرزقــون  ربهــم 

المصيــر.

الحوار في النص

ن 
أ
جــاءت الخطبــة باســلوب الحــوار المباشــر ال

مام بعضيهما مباشــرة وهذا ما يعطي 
أ
الطرفين ا

ن الحقائــق ســتصبح مكشــوفة 
أ
النــص حيويــة ال
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الشــخصيات  )كام  هــو  والحــوار  ودامغــة 

هنــاك  يكــون  ان  فيــه  ويشــترط  الروايــة  فــي 

فــي  تحقــق  مــا  وذلــك  كـثــر()9(، 
أ
فا متحــاوران 

علــى  الحقائــق  تدفقــت  وقــد  المــدروس  نصنــا 

غرقــت يزيــد 
أ
لســان العقيلــة )عليهــا الســام( وا

والهزيمــة  العــار  بوحــل  الخطبــة  بــدء  منــذ 

االســتفهام  ســلوب 
أ
با خاطبتــه  حينمــا  بديــة 

أ
اال

يزيــد  يــا  ـ  ظننــت 
أ
)ا قائلــة:  التعجبــي  اإلنــكاري 

فــاق 
آ
وا رض 

أ
اال قطــار 

أ
ا علينــا  خــذت 

أ
ا حيــث  ـ 

الســماء ـ فاصبحنــا نســاق كمــا تســاق اإلمــاء(.  

لقــد جعلــت الســيدة )عليهــا الســام( مــن يزيــد 

اعتراضيــة  جملــة  الهزيلــة  الشــخصية  تلــك 

ســلوب تجاهــل 
أ
المحــل لهــا مــن اإلعــراب وهــذ ا

دت 
أ
ارا منــه و  للمخاطــب والســخرية  المتكلــم 

مــاِقٍ  وانــه  واالمتهــان  بالضنعــة  تشــعره  ان 

 
ً
 فضــا

ً
ربــه ال محالــه وســيكون العقــاب شــديدا

شــها وتماســكها وتوازنهــا. وجــاء 
أ
عــن رباطــة جا

الثانــي  التعجبــي  اإلنــكاري  ســلوب االســتفهام 
أ
ا

فــي الحــوار المباشــر قائلــة: )امــن العــدل يابــن 

الطلقــاء؟! تخديــرك إمــاءك وحرائــرك وســوقك 

ســبايا؟(. هللا  رســول  بنــات 

الكريــم  الرســول  بمكانــة  رائــع  تذكيــر  هــذا 

ســرته الكريمــة 
أ
لــه وســلم( وا

آ
)صلــى هللا عليــه وا

بــي ســفيان فــي يــوم فتــح مكــة 
أ
ل ا

آ
وموقفــه مــن ا

نتــم  الطلقــاء وقــد كان 
أ
حيــن قــال لهــم اذهبــوا فا

 يقابلــه موقــف يزيــد المخــزي حيــن 
ً
 نبيــا

ً
موقفــا

لطــف، 
أ
وفــادة الســبايا علــى قصــره بعــد واقعــة ا

خزتــه 
أ
وتصرفاتــه الصبيانيــة غيــر الائـقــة التــي ا

خــرة.
آ
فــي الدنيــا واال

ريخ 
أ
لقــد اســتثمرت الســيدة )عليهــا الســام(التا

وتقريعــه  المخاطــب  نيــب 
أ
لتا  

ً
رائعــا  

ً
اســتثمارا

 ،
أ
المــا مــام 

أ
ا والســيات  بالرذائــل  ووصمــه 

كبــاد 
أ
)وكيــف ترتجــى مراقبــة ابــن مــن لفــظ فــوه ا

ان  الشــهداء(.  بدمــاء  لحمــه  ونبــت  االزكيــاء 

ولــى علــى 
أ
كبــاد االزكيــاء تلفــظ للمــرة الثانيــة فاال

أ
ا

يــد هنــد وكانــت كبــد الحمــزة )رضــي هللا عنــه( 

كبــاد 
أ
والثانيــة علــى يــد حفيدهــا يزيــد وهــا هــي ا

ريــخ 
أ
خــرى، ان التا

أ
عطاشــى كربــاء تلفــظ مــرة ا

يعيــد نفســه و الحقــد دفيــن وكبيــر علــى هــذه 

شــياخه.
أ
ســرة عنــد يزيــد وا

أ
اال

االيجابــي  الجانــب  مثلــت  الخطيبــة  شــخصية 

عــل  الصابــرة  بــاهلل ورســوله  المؤمــن  المشــرق 

يمانهــا بعدالــة قضيتهــا 
أ
مصائــب الزمــن بقــوة ال

التــي  المهــزوزة  المخاطبــة  الشــخصية  تقابلهــا 

مثلــت الجانــب المعتــم بســلبياته كافــة وكانــت 

 لســلف غــرق فــي وحــل الهزيمــة والعــار 
ً
امتــدادا

شــياخه.
أ
بــدي هــو وا

أ
اال

جانــب  مــن  النــص  عمــاد  الحــوار  كان  لقــد 

حينمــا  الطالبييــن  عقيلــة  لســان  علــى  واحــد 

بوجــه  صارخــة  داة 
أ
ا مــر 

أ
اال فعــل  اســتخدمت 

بكمــا وشــلت 
أ
الظلــم وقــد كان الجانــب الثانــي ا

 
ًُ
فــكان رده عاجــزا الحــق  مــام عنفــوان 

أ
ا رادتــه 

أ
ا

خيبتــه: يؤكــد   
ً
واحــدا شــعر  بيــت   

ً
مهزومــا

هــون المــوت 
أ
يــا صيحــة تحمــد مــن صوائــح    مــا ا
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علــى النوائح)10(

مــام 
أ
ا والهزيمــة  والضعــف  الخيبــة  دليــل  انــه 

تدفــق البيــان والعجــز بمواجهــة الســيدة )عليهــا 

 
ً
 إعاميــا

ً
الســام(، لقــد كانــت الخطبــة انتصــارا

الديــن وإنهــا  يــوم  ســماع حتــى 
أ
 يطــرق اال

ً
رائعــا

الحســين  اإلمــام  بعــد  حملتهــا  رائعــة  رســالة 

بوجــه  لتكــون صرخــة مدويــة  الســام(  )عليــه 

الظلــم والطغيــان. وهــذا دليــل علــى ان الحالــة 

الشــعورية عنــد الخطيبــة كانــت علــى مــا يــرام 

وإنهــا متوثبــة إلكمــال الثــورة الحســينية فكانــت 

دهاليــز  فــي  يزيــد  حاصــرت  عنيفــة  فعــل  ردة 

قصــره ورســالة إعاميــة موجهــة فضحــت إرهــاب 

الطاغيــة. الدولــة 

التراكيب

داة التــي يعبــر مــن خالهــا عــن 
أ
تعــد اللغــة اال

فــكار المخزونــة داخــل ذهــن اإلنســان وهــي 
أ
اال

شــياء، وتوضــح 
أ
وســيلة التفاهــم وبهــا تصــور اال

والســيدة   ،
ً
وإبداعيــا  

ً
فكريــا المتحــدث  مكانــة 

النبــوة  بيــت  وريثــة  الســام(  )عليهــا  زينــب 

بــن  علــي  اإلمــام  وابنــة  والبيــان  الباغــة  فــي 

بــي طالــب )عليــه الســام(فا غــرو ان تكــون 
أ
ا

الباغــة  فــي  الرائــع  المســتوى  بذلــك  خطبتهــا 

 عــن ان الموقــف الــذي تمــر بــه 
ً
والبيــان فضــا

جــج فــي نفســها كل كوامــن اإلبــداع اللغــوي 
أ
قــد ا

التراكيــب بحســب مقتضــى  والفكــري فكانــت 

الحــال.

لقد اســتخدمت الســيدة )عليها الســام( ضمائر 

وتــاء  المخاطــب،  وكاف    ،ِ نــت 
أ
)ا الخطــاب 

 مــن كلمــة  يزيــد الــذي 
ً
الفاعــل للمخاطــب( بــدال

الصــراع  بنــاء  تفــي  كشــخصية حقيقيــة  انكرتــه 

 عــن امتهانــه وإهانتــه قائلــة: )ولئــن جــرت 
ً
فضــا

ني الســتصغر قدرك 
أ
علــّي الدواهــي مخاطبتــك فا

واســتعظم تقريعك، واســتكـثر توبيخك، لكن 

العيــون عبــرى والصــدور حــرى( ان المخاطــب 

مــام صــوت الحــق.
أ
 ا

ً
بــدا مهزومــا

ويــاء  لنــا 
أ
)ا فكانــت  المتكلميــن  ضمائــر  مــا 

أ
ا

ل محمــد 
آ
المتكلــم ونحــن( وهــذا يمثــل بيــت ا

 
ً
ونــادرا كافــة،  وســلم(  لــه 

آ
وا عليــه  هللا  )صلــى 

ان  رادت 
أ
ا لقــد   

ً
شــخصيا ســمها 

أ
با تحدثــت  مــا 

ســم 
أ
تعكــس للمتلقيــن  انهــا اللســان الناطــق با

ســرة المحمديــة وانهــا إعــام الثــورة الحســينية 
أ
اال

ن الخطيبــة عقيلــة 
أ
وهــذه براعــة النســتغر بهــا ال

بالحــرف  التوكيــد  ان  عــن   
ً
فضــا الطالبييــن 

 علــى النــص 
ً
المشــبه بالفعــل )ان( كان مهيمنــا

عنهــا  تحدثــت  التــي  الواقعيــة  الحالــة  كيــد 
أ
لتا

الســيدة )عليهــا الســام( ولتوكيــد رداءة وخســة 

المخاطــب. موقــف 

عــن  تتحــدث  ماضويــة  فكانــت  فعــال 
أ
اال مــا 

أ
ا

ســرة المخاطــب وموقفهــا المشــين مــن 
أ
واقــع ا

عليــه  هللا  )صلــى  الكريــم  والرســول  اإلســام 

 للمخاطــب الــذي 
ً
نيبــا

أ
 وتا

ً
لــه وســلم( وتذكيــرا

آ
وا

نفــك، 
أ
با )فشــمخت  قائلــة:  إحساســه  فقــد 

، حيــن 
ً
ونظــرت فــي عطفــك، جــذالن مســرورا
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مــور متســقة(.
أ
يــت الدنيــا لــك مســتوثقة، واال

أ
را

فعال المستقبل فقد تحدثت عما سيكون 
أ
ما ا

أ
ا

للكافريــن  عــدت 
أ
ا التــي  الحاميــة  النــار  وهــو 

مــن  زادت  وقــد  يزيــد  راســهم  وعلــى   
ً
مســتقرا

مر واقع 
أ
ن اال

أ
كيــد علــى ذلــك بنــون التوكيد ال

أ
التا

بالمخاطــب ال محالــة وهــذه رؤيــة مبصــرة واعيــة 

كدهــا هللا ســبحانه وتعالــى، 
أ
ا للمســتقبل كمــا 

بــي عبــد هللا ســيد 
أ
ــا ا  علــى ثناي

ً
فتقــول: )منحنيــا

هــل الجنــة تنكـتهــا بمخصرتــك وكيف ال 
أ
شــباب ا

صلت 
أ
ت القرحــة، واســتا

أ
تقــول ذلك؟وقــد نــكا

)صلــى  محمــد  ذريــة  دمــاء  بإراقتــك  فة، 
أ
الشــا

ل 
آ
رض مــن ا

أ
لــه وســلم( ونجــوم اال

آ
هللا عليــه وا

شــياخك، زعمــت انــك 
أ
عبــد المطلــب وتهتــف با

 ـ موردهــم ولتــودن 
ً
تناديهــم، فلتــردن ـ وشــيكا

انــك شــللت وبكمــت(، ان يزيــد الحــق بســلفه 

مــام هذا الســيل المتدفق 
أ
فــي جهنــم وقــد وقــف ا

الحقيقيــة  الرؤيــة  هــي  هــذه   ،
ً
بكمــا

أ
ا  

ً
مشــلوال

مويــة ومــا ســيؤولون اليــه 
أ
ســرة اال

أ
المســتقبلية لا

خــرة.
آ
فــي الحيــاة اال

والثــورة  للتحــدي  فكانــت  مــر 
أ
اال فعــال 

أ
ا مــا 

أ
ا

زم وان المســتقبل ســيكون 
أ
ورفــض الواقــع المتــا

لصالــح المظلــوم مهمــا دام الظلــم، لقــد كانــت 

استشــرافية  الســام(  )عليهــا  الســيدة  نظــرة 

للمســتقبل ورؤيــة ثاقبــة حيــن خاطبــت يزيــد 

في مجلســه قائلة: )فإلى هللا المشــتكى، وعليه 

المعــول، فكــد كيــدك واســع ســعيك وناصــب 

جهــدك وهللا ال تمحــو ذكرنــا وال تميــت وحينــا 

عارهــا،  عنــك  والترحــض  مدنــا، 
أ
ا تــدرك  وال 

يامــك االعــدد وجمعــك 
أ
يــك اال فنــد وا

أ
وهــل را

هللا  لعنــة  اال  المنــادي  ينــادي  يــوم  بــدد؟  اال 

علــى الظالميــن(، هــذه حقيقــة يدونهــا التاريــخ 

عطــر  ذكــر  الســام(  )عليــه  الحســين  فاإلمــام 

متجــدد وكعبــة للتواقيــن نحــو الحريــة واإليمــان 

بــاهلل.

عــام 
أ
ســماء ا

أ
ت الســيدة )عليهــا الســام( با

أ
لــم تــا

بعينهــا اال يزيــد لترفعهــا عــن ذكرهــم وانشــغالها 

ســاة واقعــة كربــاء 
أ
بالحديــث عــن موضــوع ما

مواصلــة  اجــل  مــن  لــه  نفســها  كرســت  الــذي 

 
ً
مثــاال يزيــد  وكان  الطغــاة،  ومحاربــة  الثــورة 

المهزوميــن. تباعــه 
أ
وا  الشــياخه 

ً
رديــا

الثنائيات

باغــي  فــن  وهــي  المهمــة  النــص  عمــدة 
أ
ا مــن 

إحــداث  منــه  الغــرض  متناقضيــن  بيــن  يجمــع 

جمعــت  وقــد  المتلقــي،  نفــس  فــي  مفارقــة 

 
ً
ضــدادا

أ
الســيدة )عليهــا الســام( فــي خطبتهــا ا

عديــدة ســاهمت فــي البنــاء العــام وشــدت انتبــاه 

التــي جمعــت  الثنائيــات  خــال  مــن  المتلقــي 

ـ  فــاق 
آ
ا ـ  قطــار 

أ
)ا فكانــت  وضــده  اللفــظ  بيــن 

مــاء ـ الحرائــرـ القريــب ـ البعيــد 
أ
 ـ كرامــة ـ اال

ً
هوانــا

ـ الدنــي ـ الشــريف ـ اســتصغرـ اســتعظم ـ مغنمــاـ 

 عــن المقابلــة التــي خرجــت مــن 
ً
مغرمــا( فضــا

نطــاق اللفــظ الــى نطــاق الجملــة مثــل )حــزب 

الطلقــاء(. الشــيطان  حــزب  ـ  النجبــاء  هللا 
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قطبيــن  بيــن  مقابلــة  الخيبــة  عقــدت  لقــد 

لــه 
آ
متباعديــن الخيــرـ الشــر، حــزب هللا محمــد وا

 
ً
الطيبيــن الطاهريــن وحــزب الشــيطان متمثــا

حــاول  لحقائــق  كشــف  وهــذا  وســلفه  بيزيــد 

التاريــخ ان يتجاهلهــا ويتعامــل معهــا علــى حــد 

ســواء فيمــا بعــد، لقــد وضعــت واقعــة كربــاء 

والشــر،  الخيــر  عنصــري  بيــن   
ً
فاصــا  

ً
حــدا

فيــه  حلقــت  الــذي  الواســع  الفضــاء  وكانــت 

لخطيبــة. ا

ان الغــرض مــن التضــاد خلــق حالــة انفعاليــة 

فــي نفــس المتلقــي ليــوازن بيــن حالتيــن وذلــك 

ذهنــه  فــي  الصــورة  وضــوح  علــى  يســاعد  مــا 

المبــدع. يقصــده  مــا  وذلــك 

يقاع االإ

مــن مكونــات النــص وهــو )تردد صوتي منســجم 

متســاوية(  زمنيــة  مســافات  وجــود  عــن  ناجــم 

)عليهــا  الســيدة  وخطبــة  لفــاظ 
أ
اال بنــي   )11(

حداثــه الجســام مــع هــول 
أ
الســام( نــص موقــع با

وقدرتهــا  الخطيبــة  باغــة  عــن   
ً
فضــا الحــدث 

وتغطيتــه  الحــدث  اســتيعاب  علــى  المتناهيــة 

ســاة 
أ
الما خالهــا  مــن  تتجســد  موقعــة  لفــاظ 

أ
با

المتســاوقة  لفــاظ 
أ
اال فكانــت  الفاجعــة  وعمــق 

تتعاقــب  حيــث  الخطبــة  مضمــون  عــن  تعبــر 

مــن  وصــدى   
ً
رنينــا محدثــة  الصوتيــة  مدياتهــا 

وانســجام  اإليقاعــي  النثــر  كلمــات  خــال 

حروفــه المتســاوقة فــكان اإليقــاع فــي الحــروف 

 عــن 
ًُ
والكلمــات والجمــل علــى حــد ســواء فضــا

إيقاع الفواصل بجمل قصيرة قائلة: )وحسبك 

 ، ٍ
ً
 وبحبريــل ظهيــرا

ً
 وبمحمــد خصيمــا

ً
هللا حاكمــا

رقــاب  مــن  ومكنــك  لــك  ســول  مــن  وســيعلم 

يكــم 
أ
وا  

ً
بــدال للظالميــن  وبئــس  المســلمين 

علــيَّ  جــرت  ولئــن   
ً
جنــدا ضعــف 

أ
وا  

ً
مكانــا شــر 

قــدرك  ســتصغر 
أ
ال نــي 

أ
فا مخاطبتــك  الدواهــي 

واســتعظم تقريعــك واســتكـثر توبيخــك، لكــن 

 عــن 
ًَ
العيــون عبــرى، والصــدور حــرى(، فضــا

القصيــرة  العبــارات  وتــوازن  الكلمــات  تســاوق 

.
ً
 دالليــا

ً
عطــت النــص بعــدا

أ
التــي ا

مــع  الداخليــة  الموســيقى  تضافــرت  لقــد 

علــى 
أ
الخارجيــة فنهضــت بالنــص اإلبداعــي الــى ا

ذهــان المتلقيــن 
أ
المســتويات وكان وقعهــا فــي ا

مرهــم بعــد 
أ
 جعــل النــاس فــي حيــرة مــن ا

ً
مؤثــرا

ان تكشــفت الحجــب التــي حالــت بينهــم وبيــن 

الحقيقــة.

سلوب التصويري: ـ
أ
اال

الرســالة  تبعثهــا  التــي  الرئيســة  العناصــر  مــن 

بهــا   
ً
مســتمتعا المتلقــي  فيتخيلهــا  دبيــة 

أ
اال

نفســه  مــن  بعدهــا  او  قربهــا  بحســب  ويؤولهــا 

)عليهــا  زينــب  الســيدة  خطبــة  فــي  والتصويــر 

مــور واالحــداث التــي 
أ
الســام( رصــد لدقائــق اال

مــرت والتــي ســتقع كــي يســتفيد منهــا المتلقــي 

الــذي اصبــح فــي حالــة اضطــراب وحيــرة وهــو 

الســلطة  تضليــل  االول  مريــن 
أ
ا بيــن  رجــح 

أ
يتا
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وضحتهــا  التــي  الناصعــة  الحقيقــة  والثانــي 

الســيدة )عليهــا الســام( فجعلــت يزيــد يتخبــط 

فــي وحــل الهزيمــة وهــذا التصويــر ناتــج عن لقاء 

ناجــح مــع الحقيقــة وذلــك ماجســدته الخطبــة 

قائلــة  ليزيــد  المقيــت  الكبريــاء  صــورت  حيــن 

نفــك ونظــرت فــي عطفــك جــذالن 
أ
)فشــمخت با

مســتوثقة  لــك  الدنيــا  يــت 
أ
را حيــن   

ً
مســرورا

واالنتصــار  الخيــاء  انــه  متســقة(  مــور 
أ
واال

علــى  وبــاال  انقلــب  مــا  ســرعان  الــذي  الباهــت 

يزيــد فذهــب الــى اســفل ســافلين وكان تصويــر 

 بقولهــا: )يــوم ينــادي المنــادي 
ً
االخــرة مجســدا

هلل  فالحمــد  الظالميــن،  علــى  هللا  لعنــة  اال 

ولنــا بالســعادة والمغفــرة والخرنــا 
أ
الــذي ختــم ال

ل هللا ان يكمــل لهــم 
أ
بالشــهادة والرحمــة ونســا

علينــا  ويحســن  المزيــد  لهــم  ويوجــب  الثــواب 

انــه رحيــم ودود وحســبنا هللا ونعــم  الخافــة 

الوكيــل(.

 
ً
الفضــاء الــذي تحركــت فيــه الســيدة كان واســعا

فالزمــان يــوم ينــادي وهــو يــوم القيامــة والمــكان 

ســياحق  الــذي  الدائــم  واللعــن  جهنــم 

نظــرت  لقــد  يزيــد.  ســهم 
أ
را وعلــى  الظالميــن 

دقيقــة  فاحصــة  نظــرة  حــداث 
أ
اال الــى  الســيدة 

متمســكة بــاهلل العظيــم الــذي ســيكون الحكــم 

ــه الطيبيــن   وال
ً
العــادل يــوم اللقــاء وان محمــدا

خــرة 
آ
الطاهريــن هــم الخلفــاء والســعداء فــي اال

القديــر. العلــي  بــاهلل  محتســبين 

المتدفقــة  الباغــة  لنــا  يعكــس  ســلوب 
أ
اال هــذا 

مريــن االول 
أ
للســيدة وهــي تقعــد مقارنــة بيــن ا

لــه 
آ
مشــرق ال بيــت محمــد )صلــى هللا عليــه وا

فضــا  شــياخه 
أ
وا يزيــد  معتــم  والثانــي  وســلم( 

صنعهــا  التــي  التصويريــة  الخطيبــة  لغــة  عــن 

هــذا  ان  الفــذة.  الباغيــة  وامكاناتهــا  معجمهــا 

يضمــن  قاســية  لتجربــة  التصويــري  ســلوب 
أ
اال

للخطيــب درجــة عاليــة مــن التواصــل الجمالــي 

مــع المتلقــي ويشــده الــى متابعــة الحــدث بدقــة.

 نقــول ان نــص الســيدة زينــب )عليهــا 
ً
وختامــا

الكريــم والحديــث  القــران  تــي بعــد 
أ
يا الســام( 

النبــوي الشــريف ويضــارع خطــب االمــام علــي 

ابــن ابــي طالــب )عليــه الســام( وكيــف ال وهــي 

الحيــاة وقــد ارتقــى نصهــا  فــي  ابنتــه وتلميذتــه 

رقيــا رائعــا فــي التــراث االســامي وكانــت الفنيــة 

بــرز ســماته فــكان بيانــا 
أ
لفــاظ مــن ا

أ
والعنايــة باال

رائعــا مؤثــرا فــي النفوس وســيبقى تتداوله الســن 

محبــي ال بيــت رســول هللا حتــى يــوم القيامــة 

النــه خيــر دليــل علــى انتصــار الثــورة الحســينية 

ورســوخها فــي النفــس.
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ً
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وينظــر اللهــوف علــى قتلــى الطفــوف للســيد ابــن طــاووس 

والنشــر  للطباعــة  ســوة 
أ
اال دار  منشــورات  قســم  طبــع 

1414هـــ.

وينظــر زينــب الكبــرى مــن المهــد الــى اللحــد للســيد محمــد 

والنشــر،  للطباعــة  النبــراس  مؤسســة  القزوينــي،  كاظــم 
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منشورات اتحاد الكـتاب العرب، 1995م، ص407.

10.زينب الكبرى، ص207.

11.البنيــة اإليقاعيــة فــي القصيــدة العربيــة المعاصــرة، د. 

داب ـ جامعــة بغــداد، 
آ
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العرب واالسالم 
في مفهوم االستشراق
 السياسي والتقليدي

طالل خليفة سلمان
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منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة كنــت قــد اطلعــت 

ســعيد،  الدوارد  »االستشــراق«  كـتــاب  علــى 

التــي  بافــكاره  الكـتــاب  هــذا  اثارنــي  مــا  ولشــد 

ان  حينهــا  تمنيــت  وكــم  مؤلفــه،  فيــه  بســطها 

مــن  بشــيء  المعرفــة  مــن  الحقــل  هــذا  ادرس 

التفصيل والتوسيع، ودارت االيام دورتها حتى 

قبلت في مرحلة الدكـتوراه، ومن حسن الحظ 

كانــت مــادة االستشــراق مــن مقــررات الكــورس 

الثانــي فــي قســم اللغــة العربيــة، وممــا افرحنــي 

 لســروري ان دراســة هــذه المــادة 
ً
وكان مصــدرا

المهمــة كانــت علــى يــد اســتاذنا الدكـتــور حبيــب 

والمخالطــة  الواســع،  االطــاع  ذي  القيســي، 

عاصرهــم،  الذيــن  المستشــرقين  مــن  لكـثيــر 

ان حقــل الدراســات االستشــراقية مــن الحقــول 

الجديــرة بالدراســة والتتبــع واالســتقصاء، ذلــك 

الن جهــود اكـثــر المستشــرقين لــم تكــن نزيهــة، 

ولــم يكــن باعثهــا االول خدمــة التــراث العربــي 

 ،
ً
 محضــا

ً
علميــا يكــن هدفهــا  ولــم  االســامي، 

بــل كانــت تنطــوي علــى نزعتيــن رئيســتين فيمــا 

يــرى الدكـتــور محمــد البهــي.

االولــى/ تمكيــن االســتعمار الغربــي فــي البــاد 

االســامية، وتمهيــد النفــوس بيــن شــعوب هــذه 

واالستســام  االوربــي،  النفــوذ  لقبــول  البــاد 

لــه، والرضــا بواليتــه.

الثانيــة/ الــروح الصليبيــة فــي دراســة االســام، 

تلــك النزعــة التــي لبســت ثوب البحث العلمي، 

وخدمــة الغايــة االنســانية المشــتركة، امــا مظهــر 

النزعــة االولــى فيتجلــى فــي :

ـ اضعاف القيم االسالمية.
أ
ا

المســيحية،  الغربيــة  القيــم  تمجيــد  ـ  ب 

القيــم االســامية عــن طريــق شــرح  واضعــاف 

فــي  يضعــف   
ً
شــرحا ومبائــده  االســام  تعاليــم 

نفســه  فــي  ويقــوي  باالســام  تمســكه  المســلم 

كمنهــج  االقــل  علــى  او  كديــن،  فيــه  الشــك 

ســلوكي يتفــق وطبيعــة الحيــاة القائمة.)1(يؤيــد 

بشــرحه  هــذا  كامــه  البهــي  محمــد  الدكـتــور 



|   العدد 7  |   شعبان   |  آب  |  2008 128

القــدر  عقيدتــي  مــن  رينــان  ارنســت  لموقــف 

والمســيحية، وكذلــك  االســام  فــي  واالختيــار 
امــور  لــكام مستشــرقين اخريــن عــن  بايــراده 

والجهــاد  والمــال  كالزوجيــة  اخــرى  اســامية 

الطاعــن  المشــكك  الشــرح  هــذا  علــى  مثلــة 
أ
كا

االســام.)2( لعقائــد 

خــر 
آ
ا  

ً
نحــوا ينحــو  االستشــراق  ان  يقــول:  ثــم 

علــى  المســلمين  بيــن  الشــقاق  بــث  وهــو 

وايجــاد  اشــبه،  ومــا  قوميــة  نعــرات  اســاس 

الثغرات،)3(وهنــاك نحــو اخــر هــو الحكــم علــى 

االســام بمــا يحكمــون هــم علــى المســيحية مــن 

ثر 
أ
ي تتا

أ
انها دين فردي، او هي شعور فردي، ا

حســب الفــرد، فعــّدوا مــا مــرَّ علــى المســلمين 

نــه تبــدل وتطويــر لاســام نفســه، وبالتالــي 
أ
كا

فهــو ديــن حســب الشــعوب وحســب طوائـفــه 

ابعــاد  الخيــر  مــن  لذلــك  وانــه  ومصــادره، 

االســام عــن مجــال العاقــات بيــن االفــراد،)4( 

ثــم قولهــم ان تقــدم الغــرب ســببه المســيحية 

المســلمين  خــر 
أ
تا عكــس  علــى  وقيــم،  كديــن 

ي تجميــد القيــم 
أ
اليــوم فــان ســببه االســام، ا

الغربيــة المســيحية، ويــرّد الدكـتــور البهــي ان 

ســبب هــذا التقــدم هــو التقــدم الصناعــي، وان 

مــن نتائــج هــذا االدعــاء االستشــرافي فــي قــرن 

التقــدم فــي العلــم عنــد البعــض بالتقليــل مــن 
والماضــي.)5( التــراث 

ييــد 
أ
تا وهــي  لاستشــراق  الثانيــة  النزعــة  امــا 

فهــذا  االســام،  دراســة  فــي  الصليبيــة  الــروح 

وقــوٍل  »ص«،  لمحمــد  كــرٍه  مــن  معلــوم  امــر 
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كديــن،  االســام  مــن  وحــٍط  بشــهوانيته، 

 
ً
مســيحيا يــَر  لــم  انــه  البهــي  محمــد  وياحــظ 

التــراث االســامي باســلوب   عالــج 
ً
بروتســتانتيا

ويقــول:  الحاقــدة،  بروحــه  وال  الكاثوليكــي، 

ان مرجــع ذلــك هــو اســتمرار الــروح الصليبيــة 

عنــد الكاثوليــك، ويشــير الــى خطــر الرحــات 

الديــار  الــى  المســيحيين  الرحالــة  قبــل  مــن 

 
ً
وقصصــا  

ً
تهكمــا فيهــا  ان  اذ  االســامية، 

صــورة  تشــويه  فــي  ســلبي  اثــر  ولهــا  مخترعــة، 

ادوار  االســامي.)6(ويرى  والواقــع  االســام 

ســعيد انــه منــذ منتصــف القــرن الثامــن عشــر 

بيــن  العاقــة  فــي  رئيســان  عنصــران  تبلــور 

والغــرب: الشــرق 

االول:هــو المعرفــة االوربيــة المنظمــة المتناميــة 

المواجهــة  دعمتهــا  معرفــة  وهــي  بالشــرق، 

واســع  اهتمــام  دعمهــا  كمــا  االســتعمارية، 

االنتشــار باالجنبــي اســتغلته علــوم ناميــة مثــل 

علــم االصــول العرقيــة والتشــريح المقــارن وفقــه 

اللغــة والتاريــخ باالضافــة الــى الكـتابــات التــي 

روائيــون  واالستكشــافات،  الرحــات  انتجتهــا 

ومترجمــون. وشــعراء 

 
ً
الثانــي: هــو ان عاقــة اوربــا بالشــرق كانت دائما

 وساســة 
ً
عاقــة القــوة، االستشــراق زود رجــاال

خــال الســنوات االولــى مــن القــرن العشــرين 

مثــل بلفــور وكرومــر  ان يقولــوا مــا قالــوه، ذلــك 

عشــر  التاســع  القــرن  مــن  اقــدم   
ً
استشــراقا ان 

ومجــازات  وباغــة  وصــور  بمفــردات  زودهــم 

لكــون  عــزز  االستشــراق  لكــن  بهــا،  ليقولــوه 

اوربــا او الغــرب تســيطر حيــث مرحلــة التوســع 

االوربــي الــذي شــمل االرض كلهــا علــى حوالــي 

االستشــراق  مكــن  لقــد  االرض،  مــن   %85

بوصفهــم  الشــرقيين  مــع  يتعامــل  ان  االوربــي 
متواتــرة.)7( خصائــص  تمتلــك  ظاهــرة 

الــذي  التمييــز  هــو  االستشــراق  جوهــر  ان 

الغربيــة  الفوقيــة  بيــن  اجتثاثــه  يســتحيل 

االستشــراق  عمــق  وقــد  الشــرقية،  والدونيــة 

عشــر  التاســع  القــرن  خــال  التمييــز  هــذا 

والعشــرين، وقــد اتخــذت افــكار المستشــرقين 

 متعــددة خــال القرنيــن التاســع عشــر 
ً
اشــكاال

والعشــرين، فــي البــدء كانــت فــي اوربــا مــادة 

الماضــي  مــن  ورثــت  الشــرق  حــول  ضخمــة 

االوربــي، ومــا يميــز اواخــر القــرن الثامــن عشــر 

نهضــة  ان  هــو  عشــر  التاســع  القــرن  واوائــل 

 
ً
جديــدا  

ً
وعيــا وان  حدثــت،  قــد  استشــراقية 

للشــرق الــذي امتــد مــن الصيــن الــى المتوســط 

قــد تنامــى بســبب اكـتشــاف نصــوص حديثــة فــي 

لغــات مثــل السنســكرتية والزنديــة والعربيــة، 

الشــرق  بيــن  جديــدة  لعاقــات  نتيجــة   
ً
وايضــا

والغــرب نتيجــة حملــة نابليــون لمصــر 1798، 

المستشــرقين  طمــوح  كان  الفتــرة  هــذه  وفــي 

صياغــة اكـتشــافاتهم وتجاربهــم ونظراتهــم بلغــة 

حــول  افكارهــم  لجعــل  او  مناســبة،  حديثــة 

الشــرق علــى اتصــال وثيــق بالواقــع الحديــث، 

فقــد صبغــت دراســات رينــات اللغوية والنظرية 
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 مــن 
ً
العرقيــة، وجعــل هــذا الستشــراقه امتيــازا

 للطعــن مــن جهــة اخــرى. )7(
ً
جهــة ، ومعرضــا

 ان صناعــة القــرار السياســي لــدى اغلــب الــدول 

ذات المصالــح الكبــرى ال تظهــر مــن فــراغ، بــل 

 ،
ً
تبنــى علــى قــراءات دقيقــة، او مرتبكــة احيانــا

 اخــرى عــن اوضــاع مناطــق 
ً
او مغلوطــة احيانــا

ي ان 
أ
معينــة وعاداتهــا وتقاليدهــا وثقافاتهــا، ا

ا لمــادة االوليــة التــي قــد ال تتدخــل فــي النوايــا 

االســاس يمكــن لهــا ان توجــه هــذه النوايــا فــي 

هــذا االتجــاه او ســواه، ولهــذا الســبب تصبــح 

دراســة الفكــر االستشــراقي كبيــرة االهميــة لــدى 

المثقفيــن العــرب، ال علــى اســاس انهــا دراســة 

علــى  بــل  الرفــض  او  االدانــة  بنزعــة  متوجهــة 

الــذات،  وعــي  مــن   
ً
بعضــا تمثــل  انهــا  اســاس 

رؤيــة  بموجبهــا  يتــم  التــي  الفكريــة  اليقظــة  او 

رؤيــة  اتجاهــات  ماحظــة  خــال  مــن  الــذات 

مــا  تبيــن  ثــم  ومــن  وتصوراتهــم،  االخريــن 

يســتحق المعالجــة الذاتيــة او االعتــراف ببعــض 

لتصويبهــا،  الســعي  او  الــذات  هــذه  هنــات 

او  المشــوهة  الصــور  تقضــي  ذلــك  بعكــس  او 

المغلوطــة علــى اســاس ان بعــض هــذا التشــويه 

، بينمــا يظهــر 
ً
 او قصــدا

ً
جــرى او حصــل عمــدا

فــي  نقــص  او  اخفــاق  او  جهــل  عــن  بعضــه 

المعلومــات والتصــورات، والــذي نــراه فــي هــذا 

المجــال ان اغلــب هــذه الصــور المشــوهة عــن 

العــرب والمســلمين، التــي تمظهــرت فــي الفكــر 

نيــة،   وعــن ســوء 
ً
االستشــراقي حصلــت عمــدا

كان باعثهــا االســاس تشــويه الديــن االســامي 

العــرب  مــن  حملتــه  صــورة  وتشــويه   ،
ً
اوال

.
ً
ثانيــا المســلمين 

وفــي  الحالــة،  هــذه  مثــل  فــي  االستشــراق  ان 

ضــوء مــا قدمــه ادوراد ســعيد يقصــد بــه مجمــوع 

الجهــود التــي بذلــت لدراســة الشــرق علــى انــه 

للوصــف  خضوعــه  بمعنــى  ثابــت،  تكويــن 

االحتــواء،  ثــم  ومــن  والمعالجــة،  والتحليــل 

وبالرغــم مــن ان االستشــراق ينبغــي ان يعنــى 

بالشــرق، اال انــه فــي واقعــه معنــي باالســام، 

 بالمنطقــة العربيــة، علــى اســاس ان 
ً
وتحديــدا

طابقــت  بيرغــر،  يقــول  كمــا  االســام،  عظمــة 

ال  المقصــودة  العظمــة  لكــن  العــرب،  عظمــة 

تنحصــر فــي نطــاق المنجــزات المعرفيــة، بــل 

 الــى المواصفــات الجغرافيــة 
ً
تتجــاوز ذلــك كـثيــرا

بـــ  االستشــراقية  االدبيــات  فــي  يســمى  لمــا 

العظمــة  تقتــرن  حيــث  »االمبراطوريــة«، 

مــع  االفــول  يتــرادف  بينمــا  باالتســاع، 

االنحســار،)8( ولهــذا نــرى الفكــر االستشــراقي قد 

ركز جهوده على االســام بشــكل خاص، وعلى 

العــرب المســلمين بشــكل اخــص، يبغــي مــن 

ذلــك تحقيــق المصالــح التي ســعت اليها الدول 

االســتعمارية، وخدمــة هــذه المصالــح بمــا اوتــي 

مــن امكانــات ســاعدته علــى تحقيــق مــا يصبــو 

الكـثيــر  نــرى   ان 
ً
يكــن غريبــا لــم  اليــه، ولهــذا 

المناصــب  اعلــى  يحتلــون  المستشــرقين  مــن 

ادارة  كــب  تولــى  فقــد  والسياســية،  العلميــة 
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هارفــرد  فــي  االوســط  الشــرق  دراســات  معهــد 

 
ً
فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، تقديــرا

لجهــوده فــي ا لدراســات االستشــراقية،)9(وتولى 

الفرنســية  الحمــات  توجيــه  قبلــه  ماســينيون 

فــي الــدول العربيــة، لعلمــه واطاعــه وخبرتــه 

الــدول. فــي شــؤون هــذه  الواســعة 

وعلــى الرغــم مــن التغيــرات الطارئــة علــى حركــة 

عــام  فــي  االول  المؤتمــر  قبــل  االستشــراق 

التاريخيــة ال  1873م وبعــده، اال ان مراحلــه 

تعنــي مــوت هــذه الحركــة بــل تلونهــا واتســاعها 

فــي منظومــات معرفيــة وعملياتيــة جديــدة لهــا 

اليــوم،  عالــم  فــي  يجــري  بمــا  وطيــدة  عاقــة 

لكــن ضــرورات المناقشــة تســتدعي القبــول بمــا 

جــرى االخــذ بــه عنــد انــور عبــد الملــك وادوارد 

ســعيد بعــده وغيرهمــا، حيــث مــر االستشــراق 

افــكار  تشــغل  واداء،  تفكيــر  بمرحلتيــن: 

متميــزة،  ماكنــة  اوالهمــا  فــي  رينــان  ارنســت 

للدراســة  االمريكيــة  النزعــة  تشــغل  بينمــا 

ان  ي 
أ
ا ثانيهمــا،  فــي   

ً
واضحــا  

ً
حيــزا الميدانيــة 

العرقــي  التوزيــع  الــى  المطمئنــة  رينــان  افــكار 

للحضــارة وصراعهــا تشــكل اساســيات المرحلــة 

 فــي الكـتابــات 
ً
 بالغــا

ً
ثيــرا

أ
االولــى، وتــكاد تؤثــر تا

العربــي،  الشــرق  عــن  ظهــرت  التــي  المختلفــة 

كمــا انهــا اســقطت نفســها بقــوة علــى اتجاهــات 

عنــد  تجســدت  ســواء  االســتعمارية  السياســة 

نابليــون او عنــد كرومــر، بينمــا يفتــرض ان تقــود 

او  الحقليــة  بالدراســات  الجديــدة  االهتمامــات 

الميدانيــة فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي 
الــى وضــوح اكبــر فــي الرؤيــة.)10(

ان بــراءة المنتــوج المعرفــي ال يبــرئ بالضــرورة 

طرائــق اســتخدامه او توظيفــه المختلفــة، واذ 

تكوينــات  الــى  االستشــراقية  المعرفــة  تتــوزع 

وتحقيقــات  ويــات 
أ
وتا وتفســيرات  للتاريــخ 

نتاجــات  ن 
أ
شــا فقهيــة  ودراســات  للنهــوض 

ونولدكــه،  وغولدزيهــر  ومرغليــون  بروكلمــان 

المعلــن  بالمســعى  تقتــرن  عملياتيــة  واخــرى 

لعلمــاء االمبراطوريــة البريطانيــة او غيرها، فان 

ي ان عنايــة كرســون 
أ
، ا

ً
عــزل االمريــن بــات الزمــا

بالدراســات الشــرقية علــى انهــا »االثــاث« الــازم 

امــام  خطابــه  فــي  جــاء  كمــا  لامبراطوريــة، 

مرادفــة  ليســت  البريطانــي  اللــوردات  مجلــس 

لعنايــة الــدارس المتخصــص، فالثانــي منهمــك 

بهــذه المعرفــة  بعملــه، بينمــا يســتعين االول 

يســعى  انــه  او  السياســية،  وظيفتــه  الداء 

 كذلــك 
ً
 نفعيــا

ً
لتوجيــه النشــاط المعرفــي توجيهــا

الهولنــدي  والوكيــل  الــدارس  بــه  يعنــي  الــذي 

Snouk Hurgronje وفــي الواقــع يجــع االخير 

 لاستشــراق 
ً
 بيــن االثنيــن ممثــا

ً
 صريحــا

ً
جمعــا

واالتهــام  االدانــة  يســتحق  الــذي  السياســي 

ي تــردد او مواربــة، فهــو صاحــب مقولــة 
أ
دون ا

الــدول  اصبحــت  )كلمــا   : خاصتهــا  متكــررة 

االســامية تحــت نفوذنــا اشــتدت اهميــة دراســة 

حياتهــا وثقافاتهــا( وكان هــذا النهــج هــو الــذي 

بريطانيــا،  فــي  االمبراطوريــة  رجــال  اختطــه 
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السياســي  باالصــاح   
ً
مثــا بلفــور  عنــي  حيــث 

فــي مصــر علــى انــه بعــض مــن خطــة بريطانيــا 

ازاء هــذه المنطقــة مــن العالــم، وعندمــا انعقــد 

 1873 عــام  فــي  االول  االستشــراقي  المؤتمــر 

كان رجــال االمبراطوريــة فــي بريطانيــا يضعــون 

للمعرفــة  السياســية  المهمــة  اعينهــم  نصــب 

والهيمنــة  القــوة  مكونــات  احــد  انهــا  علــى 
واالحتــواء.)11(

ارنســت  الــذي طرحــه  العنصــري  التقســيم  ان 

وغيــره  ساســي  دي  عنــه  واقتبســه  رينــان، 

مــن  االستشــراق  اليــه  وصــل  مــا  مــدى  يبيــن 

العربيــة  للشــخصية  وامتهــان  اســتصغار 

نها 
أ
 بذلــك الحــط مــن شــا

ً
المســلمة، مســتهدفا

التنظيــم  عالــم  فــي  محــوه  او  ثيرهــا 
أ
تا وتقليــل 

والخلــق واالبــداع، حيــث يتــوزع العالــم عنــده 

ري وســامي، الــى مبــدع منتظــم 
آ
الــى جنســين: ا

ظاهــري  وصفــي  خــر 
آ
وا مركــب،   ، خــاق 

 لعقــول كـثيــرة 
ً
ناقــل، وهــو توزيــع بــدا مقبــوال

وبيــن  االجتماعــي  التخلــف  بيــن  خلطــت 

التركيــب العنصــري لاجنــاس البشــرية، ومــرة 

اخــرى لــم تكــن نظــرة رينــان فريــدة، بــل هــي 

الرحالــة  بعــض  عنــد  جــاء  لمــا  خــر 
آ
ا امتــداد 

فــي  الساســة  بعــض  ليتقبلهــا  فولنــي،  امثــال 

امكانيــة  يــرون  وهــم  التوســعية،  مشــاريعهم 

اســتبعاد االخــر مــن خــال الرضــوخ المفتعــل 

فــي حملتــه  نابليــون  امــر  هــو  كمــا  لشــعاراته، 

، ويظهــر االســتنتاج السياســي 
ً
علــى مصــر مثــا

عنــد  الضيقــة  او   المجــزوءة  راء 
آ
اال علــى   

ً
مبنيــا

عــدد كبيــر مــن اصحــاب القــرار السياســي طيلــة 

االمــر  هــو  كمــا  بعصريــة،  االســتعماري  العهــد 

فكــرة  يســتمري  كان  عندمــا   
ً
مثــا بلفــور  عنــد 

 الــى ان المجتمــع 
ً
الخضــوع لاســتبداد، مشــيرا

العربــي االســامي يجهــل معنــى االدارة الذاتيــة 

لاســتبداد،  الخضــوع  علــى  اعتيــاده  جــراء 

ويجــري الخلــط بيــن انظمــة الحكــم السياســي 

فــي المجتمــع العربــي االســامي وبيــن طبيعــة 
االســتعماري  العصــر  طيلــة  االســامي  الفكــر 

الدارســين  نتاجــات  كانــت  عندمــا  االول، 

مــن   بشــغف واهتمــام 
أ
تقــرا المستشــرقين  مــن 

عنهــا  لتبعــث  القــرار  واصحــاب  الساســة  لــدن 

جــراء  خاصــة  بحماســة  مشــحونة  اجتهــادات 

االحتــكاك العدائــي المحتــدم مــع االمبراطوريــة 

العثمانيــة، وحيــث بــدت المعلومــات المنقولــة 

عــن المجتمعــات العربيــة االســامية مــن خال 

عنــد  االمــر  هــو  كمــا  واالختــاط،  الماحظــة 

ادوارد لنــي، او اجــراء الدراســة عنــد دي ساســي 

الجغرافــي  التفحــص  خــال  مــن  او  وغيــره، 

القطيعــة،  لصفــة  مالكــة  االنثروبولوجــي، 

بــدت اشــارات اصحــاب القــرار السياســي حبلــى 

كيــد 
أ
التا مــن  مماثلــة  بشــحنات  االخــرى  هــي 

والجــزم، فالمجتمــع الــذي يبصــره ســير الفــرد 

ودروبــه  الملتفــة  ازقتــه  خــال  مــن  يــل  ال 

ومــن  الدقــة،  يجهــل  ومتاهاتــه  المتقاطعــة 

يبــدو  لذهنــه  فالتيــه  ثــم االنتظــام والصــدق، 
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واالخــاق،  والتقاليــد  االعــراف  نحــو  بوابتــه 

حتــى كان كرومــر يصــادق علــى مــا جــاء بــه ســير 

يســتحيل   
ً
مثــا المصــري  ان   

ً
مقتنعــا الفــرد، 

او  العلــم  يبلــغ  ان  ويعجــز  الغربــي  يماثــل  ان 

يحقــق الدقــة، بينمــا يتــم توزيــع االفــراد بيــن 

فاحيــن جملــة متخلفيــن، وافنديــة جشــعين 

عاجزيــن  وايزمــن  يراهــم  الكـفــاءة،  تعوزهــم 

عــن تحقيــق ذاتهــم فــي كيــان مســتقل كالدولــة 

ي ان الساســة الغربييــن كانــوا 
أ
الفلســطينية، ا

يبلغــون االســتنتاجات مــن خــال كل مــا هــو 

جزئــي وتحليلــي وقطعــي)12( وهكذا حققت هذه 

الدراســات االستشــراقية كل مــا كانــت تهــدف 

المتعــددة  باقطابهــا  ممثلــة  الكولنياليــة  اليــه 

بعــد،  امريــكا فيمــا  ثــم  مــن بريطانيــا وفرنســا 

اقــول انهــا حققــت اهدافهــا مــن طمــس لمعالــم 

الدين االســامي الحنيف، ولمعالم الشــخصية 

تصويرهــا  خــال  مــن  قــة 
ّ
الخا االســامية 

االدارة  كجهــل  االتهامــات  بابشــع  واتهامهــا 

الذاتيــة، وجهــل الدقــة واالنتظــام والصــدق، 

تحقيــق  عــن  والعجــز  والجشــع  وكالتخلــف 

الــذات، الــى غيرهــا مــن الصفــات الســلبية، ال 

لشــيء اال لتســويغ احتــال الــدول االســامية 

وخيراتهــا،  ثرواتهــا  ونهــب  عليهــا،  والســيطرة 

لمــا  مصــداق  هــو  العــراق  فــي  مــا حصــل  وان 

االمريــكان  اجتهــد  فقــد  فيــه،  القــول  تقــدم 

ابــان االحتــال االمريكــي للعــراق عــام 2003 

بابشــع  فــي اظهــار شــخصية االنســان العراقــي 

ينــا القنــوات الفضائيــة تتســابق 
أ
صــورة، لذلــك را

مــع بعضهــا فــي اظهــار مشــاهد الســرقة لدوائــر 

الدولــة وممتلكاتهــا مــن قبــل شــذاذ النــاس، ال 

لشــيء اال لمســخ شــخصية االنســان العراقــي، 

 ان الجنــود االمريكييــن 
ً
ومــن ثــم العربــي، علمــا

هــم الذيــن فتحــوا ابــواب الــوزارات والدوائــر، 

بســرقتها،  ضميــر  وال  لــه  الديــن  مــن  واعــزوا 

 Come in( مناديــن باعلــى اصواتهــم القبيحــة

Ali Baba( مســتهدفين بذلــك تشــويه صــورة 

نســتغرب  وال  والعربــي،  العراقــي  االنســان 

الخبيــث  الســيناريو  هــذا  بعــد  لنــا  يظهــر  ان 

ان  للعالــم:  ليقــول  بــوش  االمريكــي  الرئيــس 

امورهــم  تســيير  علــى  قادريــن  غيــر  العراقييــن 

فــي  فاننــا سنســاعدهم  لذلــك  بلدهــم،  وادارة 

 بفعلــه هــذا عجــز االنســان 
ً
هــذا االمــر، مظهــرا

المســلم العراقــي ومــن خالــه العربــي، وجهلــه 

ادارة شــؤون بلــده، كمــا فعــل بلفــور فــي القــرن 

الماضــي.

وليــدة  هــي  اليــوم  الكولنياليــة  السياســة  ان 

سياســة االمــس، وان اختلفــت طرقهــا وبواعثهــا 

القــرن  استشــراق  مهــد  فمثلمــا  ومســمياتها، 

العشــرين  القــرن  وبدايــات  عشــر  التاســع 

قبــل  مــن  العربــي  الوطــن  بلــدان  الحتــال 

فــان  وهولنــدا،  وايطاليــا  وفرنســا  بريطانيــا 

العشــرين،  القــرن  منتصــف  بعــد  االستشــراق 

وبعــد تحــرر الــدول العربيــة مــن نيــر االســتعمار 

القديــم، قــد مهــد الحتــال العــراق مــن قبــل 
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االمريكيــة. المتحــدة  الواليــات 

الــروح  اســتمرار  عكــس  الحــال  واقــع  ان 

الحقليــة  التكوينــات  فــي  االستشــراقية 

اعتــراف  غيــر  االخيــرة  تكــن  لــم  اذ  الجديــدة، 

العربيــة،  المنطقــة  دراســة  هميــة 
أ
با متزايــد 

والخليــج العربــي الزاخــر بثرواتــه بالــذات، فــي 

البــد  وكان  االمريكيــة،  المصالــح  تزايــد  ضــوء 

مــن ان تتمخــض هــذه المتغيــرات عــن وســائل 

ونيــة  وجهــة  تختلــف  جديــدة،  واســاليب 

البريطانيــة  النزاعــات  ميــزت  التــي  تلــك  عــن 

وغيرهــا،  والهولنديــة  وااليطاليــة  والفرنســية 

 جديدة 
ً
فكانــت االســاليب الجديــدة ترســم طرقــا

االمريكــي  االحتــال  فــي  تمثلــت  لاحتــال 

 ابشــع الصــور البراكماتيــة التــي 
ً
للعــراق، متخــذا

مــا  بــكل  التوســعية  اهدافهــا  تحقيــق  تحــاول 

وقــوة. نفــوذ  مــن  اوتيــت 

الفكــر االستشــراقي  لقــد بلغــت عنجهيــة وكبــر 

 
أ
 جعــل المستشــرقين يؤكــدون علــى مبــدا

ً
حــدا

لينطــوي  االســامي،  العربــي  المجتمــع  ثبــات 

التغيــر علــى اعتــراف اضطــراري جزئــي بضــرورة 

اســاس  علــى  ال  الجديــدة  للوقائــع  االســتجابة 

العربــي  المجتمــع  فــي صلــب  كونهــا متغيــرات 

االســامي، بــل علــى اســاس انهــا غربيــة، فهــي 

عامات نهضة ايقظها الغرب، فالذات العربية 

فــي التحليــل االستشــراقي السياســي مــا زالــت 

ثابتــة، كذلــك امــر الشــخصية العربيــة والعقــل 

العربــي، وهكــذا بــدت حملــة نابليــون مســؤولة 

ي عــن الحــس بالحريــة، 
أ
عــن هــذا المتغيــر، ا

 فــي جــذور اليقظــة 
ً
وبــدا الجهــد االنكليــزي قابعــا

االمريكــي  االحتــال  وبــدا  العربيــة،  القوميــة 

 علــى االحســاس بالحريــة والنــزوع 
ً
للعــراق باعثــا

نحــو تحقيــق الديمقراطيــة المثاليــة فــي الشــرق 

االمريكــي  الرئيــس  زعــم  حــد  علــى  االوســط، 

السياســي  االستشــراق  ان  ي 
أ
ا بــوش،  جــورج 

 النزعــة القوميــة، كمــا 
ً
انكــر علــى العــرب ضمنــا

انكــر عليهــم القــدرة علــى االنعتــاق واالنبعــاث 

والفكريــة  الوجدانيــة  بمعانيهــا  والتجديــد 

والسياســية.

عمــل  كل  يعــزون  المستشــرقين  نــرى  وهكــذا 

ســلبي ومتخلــف وغيــر ذي فائــدة الــى طبيعــة 

شــخصية العربــي المســلم كالجهــل والتخلــف 

القــدرة علــى االدارة والجشــع والعجــز،  وعــدم 

الــى غيرهــا مــن الصفــات الســلبية، امــا النواحــي 

االيجابيــة فــي شــخصية العربــي المســلم فانهــم 

االنســان  هــذا  فــي  الغــرب  ثيــر 
أ
تا الــى  يعزونهــا 

ـ علــى حــد  لــم يعــرف النهضــة والتطــور  الــذي 

زعمهــم ـ اال حينمــا احتلــه الغــرب، فهــو مصــدر 

نهضــة وتطــوره وعلمــه وتقدمــه، وكل مــا اصــاب 

المجتمــع العربــي مــن تطــور ورقــي كان بســبب 

ثيــر الغــرب فيــه.
أ
تا

نقلهــا  التــي  الســابقة  الصــور  الــى  اضافــة 

فــان  العربــي  االنســان  عــن  المستشــرقون 

الفكــر  فــي  تتموجــد  نراهــا  اخــرى   
ً
صــورا ثمــة 

علــى  منهــا  االولــى،  مرحلتــه  فــي  االستشــراقي 
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)13( المثــال:  ســبيل 

1ـ ان العربي يمتلك نزعة للتناحر واالحتراب، 

خــذه بــه الحقون مــن امثال بتاي.
أ
وهــو مــا يا

2ـ انه فرداني واناني.

بيــرك  يقــول  كمــا  اذ  نيتــه، 
آ
ا رهيــن  انــه  3ـ 

والرجــاء،  )الحنيــن  الحياتيــة  ابعــاده  عــن 

واالحســاس بقصــر العمــر(، هــذه هــي االبعــاد 

العربيــة. الحيــاة  تحــد  التــي  الثاثــة 

ي 
أ
4ـ انــه ينمــو او يتنفــس فــي غيــر محيطــه، ا

المجتمعــات  فــي  يتــم  افــراده  بعــض  نبــوغ  ان 

ريــة فقــط، وال يقصــد بهــذا االســتنتاج الــرد 
آ
اال

علــى رافعــي شــعارات اليقظــة القوميــة حســب، 

الهــب  بالغــرب  االحتــكاك  ان  يــرون  والذيــن 

الحماســة القوميــة او اثارهــا مــن وهدتهــا، دون 

 تقليــل 
ً
 لهــا، بــل يــراد بــه ايضــا

ً
ان يكــون منتجــا

ن مواهــب المثقفيــن العــرب الذيــن نبغــوا 
أ
شــا

فــي المؤسســات االكاديميــة الغربيــة.

اضــاف الفكــر االستشــارقي فــي مرحلتــه الثانيــة 

العربــي  االنســان  الــى  اخــرى  ســلبية  صفــات 

نــه لــم يكـتــف بتلــك الصفــات التــي 
أ
المســلم، وكا

اضفاهــا فــي مرحلتــه االولــى علــى هــذا االنســان، 

المرحلــة  فــي  المستشــرقين  راء 
آ
ا نــرى  لذلــك 

الثانيــة تتفــق علــى مــا يلــي: )14(

الذهــن  عــن  يختلــف  العربــي  الذهــن  ان  1ـ 

كيــد علــى مفــردة االوربــي 
أ
االوربــي، ويجــري التا

ري، الــذي ســاد 
آ
ي اال

أ
 للتعبيــر الســابق ا

ً
بديــا

في المرحلة االولى لاستشراق السياسي، ولم 

يجــر االبــدال فــي ضــوء التحــوالت الجغرافيــة او 

ظهــور االوربانيــة كـتلــة سياســية قبيــل الحــرب 

التحــول  الثانيــة حســب، ذلــك الن  العالميــة 

بدخــول  عاقــة  لــه  سياســي  ـ  دينــي  المذكــور 

اليهــود فــي تكويــن )المجتمــع الملحــق( الــذي 

نحتــاج اليــه اوربــا اثــر خســارتها لمصــر، او عــدم 

تمكنهــا مــن احتوائهــا.

2ـ ان العربــي يميــل الــى الشــورى، لكنــه يميــل 

علــى  مجبــول  انــه  كمــا  الوســاطة،  الــى   
ً
ايضــا

النــزاع واالقتتــال مــع اخوتــه، وقــد اكــد تامــذة 

االستشــراق السياســي هــذه المقولــة معتمديــن 

 
ً
علــى مصــادر متباينــة، جــرى توظيفهــا توظيفــا

ســيما  ال  مجهولــة،  ليســت  الغــراض   
ً
خاصــا

داخــل الوســط الصهيونــي الــذي يهمــه اشــاعة 

 
ً
تحضــرا اكـثــر  ليبــدو  العربــي،  التناحــر  فكــرة 

وفاعليــة وقــدرة علــى احــال الســام، وهــو مــا 

 فــي كـتاباتهــم، 
ً
طرحــه الساســة الصهاينــة مــرارا

ولعــل مــا جــرى فــي العــراق يؤكــد هــذه النقطــة 

مــع  واقتتالــه  العربــي  نــزاع  وهــي  ـ  نــرى  فيمــا  ـ 

علــى  واليهــود  االمريــكان  عمــد  فقــد  اخوتــه، 

ليبــدد  العــراق،  فــي  الطائـفــي  الصــراع  اذكاء 

 ،
ً
وتطــورا  

ً
تحضــرا اكـثــر  االمريكــي  المحتــل 

االقتتــال  نحــو   
ً
نزاعــا العربــي  االنســان  وليبــدد 

مــع اخوتــه، كمــا ان الــذي جــرى فــي فلســطين 

 ممــا يبرهــن علــى هــذا االمــر، فقــد عمــد 
ً
ايضــا

اليهــود ومــن ورائهــم امريــكا واوربــا علــى اذكاء 

ليقولــوا  وحمــاس،  فتــح  بيــن  الصــراع  حــدة 
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الســلطة،  يســتحقون  ال  العــرب  بــان  للعالــم 

االخــر. البعــض  بعضهــم  يقتلــون  النهــم 

 
ً
3ـ  ويــرى تامــذة االستشــراق السياســي ايضــا

بالكبريــاء  واالعتــداد  والتفاخــر  المباهــاة  ان 

مامــح قائمــة فــي الشــخصية العربيــة، وتقــود 

الفضيحــة،  وخشــية  والتســتر  التكـتــم  الــى 

واعتمــاد المبالغــة، ومعــروف ان هــذه النظــرة 

بجانــب  المعنيــة  او  الظاهريــة  او  الجزئيــة 

ســلوكي محــدد بظرفــه ونوعــه تســتثمر الغــراض 

 بدعــوى انهــا 
ً
ن النزعــة القوميــة اوال

أ
تقليــل شــا

 للتفاخــر والمباهــاة، ومــن 
ً
ال تعــدو كونهــا نزوعــا

ثــم توظيــف هــذا المدخــل فــي خدمــة الدعايــة 

السياســية المضــادة التــي تدعــي وجــود التمييــز 

ضــد االقــوام والفــات االخــرى، ال ســيما اليهــود 

العربــي. المجتمــع  داخــل 

ان  السياســي  االستشــراق  تامــذة  ويــرى  4ـ 

روح  يواجــه  ان  يمكــن  ال  العربــي  المجتمــع 

بتقليديــة  مكبــل  فهــو  يحتويهــا  او  العصــر 

خاصــة بــه، ولهــذا يــرى عظمتــه فــي بواكيــره، 

وال يبحــث بعــد ذلــك عــن عظمــة اخــرى، كمــا 

ي ان المجتمــع العربــي ثابــت ال 
أ
يقــول بتــاي، ا

يتغيــر، ومــا يبــدو فيــه مــن تغيــرات مــا هــي اال 

الخارجيــة. كالقشــرة  للــزوال  قابلــة  مظاهــر 

االستشــراق  تامــذة  ي 
أ
را فــي  العربــي  ان  5ـ 

 مــن امثــال بيــرك، 
ً
السياســي واســاتذته ايضــا

متقلب كالصحراء، يصعب ان تقيم العواطف 

 ،
ً
طويــا داخلــه  فــي  والتناقضــات  واالفــكار 

خريــن بقســوة دون 
آ
ولهــذا فهــو يتعامــل مــع اال

احســاس بالذنــب، ويبقــى الواقــع بالنســبة لــه 

داخلــي خــاص بــه علــى خــاف االوربــي الــذي 

يبصــر الواقــع علــى انــه مــا يقــع خارجــه.
فالمنظــور   ،

ً
اعتياديــا ليــس  المذكــور  والتمييــز 

التعقيــد  ذلــك  يلغــي  الجغرافــي  او  الظرفــي 

فــي  يعــد  الــذي  العقلــي  التركيــب  او  الذهنــي 
ري 

آ
اال بالجنــس   

ً
خاصــا رينــان  تامــذة  منظــور 

دون غيــره، واذ يختفــي التعقيــد تصبــح القســوة 

 تعــوزه المبــاالة او 
ً
 عارمــا

ً
 داخليــا

ً
، تيــارا

ً
ســلوكا

الذنــب،  عقــدة  تختفــي  بحيــث  مــات، 
أ
التا

عنــد  متفاوتــة  باشــكال  المقولــة  هــذه  وتتكــرر 

او  مــرة  العربــي  الشــخصي  الســلوك  تحليــل 

دابــه، ويجــري بموجبهــا تفســير بعــض 
آ
تحليــل ا

بشــكله  المســرح  ختفــاء 
أ
كا االدبيــة  الظواهــر 

وانعــدام  العربــي،  المــوروث  فــي  االوربــي 

الــخ. الروايــة.. 

النظــرة  يســقط  االطــاق  هــذا  ان  وواضــح   

فمــا  كافــة،  االمــور  علــى  االوربيــة  المركزيــة 

 بينمــا تضيــع 
ً
نــادرا  

ً
 يبقــى مقياســا

ً
ينتــج اوربيــا

تقاليدهــا  او  االخــرى  المجتمعــات  ابتــكارات 

عليهــا. تعاليــه  او  بهــا  االوربــي  جهــل  جــراء 

6ـ يتوزع التاريخ العربي في منظور االستشراق 

واخــرى  طويلــة  كســل  فتــرات  الــى  السياســي 

قصيــرة متوتــرة منفعلــة، امــا انســان هــذه الفتــرة 

ثــري، يديــم 
أ
فهــو غيــر موضوعــي او واقعــي، تا

العاقــة المرتبيــة، ذاتــي وفرداتــي، شــكوك، 
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ــف مــن العــار يعــوزه الحــس بالزمــن. خائـ

يظهــر  الذكــر  المــارة  الفقــرات  اســتكناه  ان 

الفكــر  نظــر  فــي  المســلم  العربــي  صــورة  لنــا 

والثانيــة،  االولــى  بمرحلتيــه  االستشــراقي 

وهــي صــورة شــابها التشــويه المتعمــد، وعــدم 

الدقــة فــي التحليــل واالســتقراء، والســعي الــى 

الصفــات  واخفــاء  الســلبية،  الصفــات  اظهــار 

االيجابيــة، بــل وحتــى هــذه الصفــات االيجابيــة 

فــي  ابرازهــا  الــى  المستشــرقون  اضطــر  التــي 

ثــر 
أ
تا الــى  عزوهــا  قــد  فانهــم  االحيــان  بعــض 

بهــم  اختاطــه  خــال  مــن  بالغــرب،  العربــي 

او دراســته فــي جامعاتهــم، فــكل مــا هــو ســلبي 

يعــزى الــى العربــي نفســه، وكل مــا هــو ايجابــي 

ثيرهــم فيــه، ولــم يكـتــف 
أ
ومتطــور يعــزى الــى تا

علــوم  ان  ادعــوا  بــل  بذلــك  المستشــرقون 

العــرب وفنونهــم وتمدنهــم وفلســفتهم ليســت 

هــي  وانمــا  المســلم،  العربــي  نتــاج مجتمعهــم 

كالفــرس  لهــم  المجــاورة  االمــم  نتاجــات  مــن 

والــروم، فاالســام فــي نظرهــم ال يشــجع علــى 

العلــم والفلســفة والبحــث الحــر، بــل هــو عائــق 

لهــا، كمــا ان العقــل العربــي ابعــد العقــول عــن 

الــى  هنــا  ضطر 
أ
وســا فيهــا،  والنظــر  الفلســفة 

االستشــهاد بمحاضــرة ارنســت رينــان )االســام 

الســوربون  جامعــة  فــي  القاهــا  التــي  والعلــم( 

اواخــر مــارس 1883، والتــي يمكــن تلخيــص 
يلــي:)15( بمــا  محاورهــا 

فــي  المؤرخــون   
أ
))خطــا رينــان:  يقــول  1ـ 

العــرب،  وفنــون  العــرب،  علــوم  قولهــم: 

ان  مــع  العــرب،  وفلســفة  العــرب،  وتمــدن 

اكـثــر  العربيــة  غيــر  االمــم  نتــاج  االشــياء  هــذه 

اكـثــره  فالتمــدن  العربيــة،  لامــة   
ً
نتاجــا منــه 

مــن نتــاج الفــرس، والفلســفة اكـثرهــا مــن نتائــج 

النصــارى النســطوربين والوثنييــن الحرانييــن، 

االســام  دولــة  فــي  ظهــروا  الذيــن  والفاســفة 

كالكنــدي والفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد لــم 

الكنــدي، فنســبة  اال  العــرب  مــن  يكــن منهــم 

الــى  والفلســفة  والعلــم  والمدنيــة  الحضــارة 

التعبيــر((. فــي  دقــة  وعــدم   
أ
خطــا العــرب 

2ـ ))ان االســام ال يشــجع على العلم والفلســفة 

والبحــث الحــر، بــل هــو عائــق لهــا، بمــا فيــه 

العــادات  وخــوارق  للغيبيــات،  اعتقــاد  مــن 

وااليمــان التــام بالقضــاء والقــدر، ومــن اشــتغل 

بالفلســفة مــن المســلمين اضطهــد او احرقــت 

كـتبــه او كان فــي حمايــة خليفــة او اميــر مؤمنين 

ومــع  الباطــن،  فــي  متديــن  غيــر  الظاهــر  فــي 

ذلــك فمــا وصــل اليــه هــؤالء فــي الفلســفة ليــس 

لــه قيمــة كبيــرة فهــو ليــس اال فلســفة اليونــان 

التــي اخذهــا االوروبيــون  والفلســفة  مشــوهة، 

عن المســلمين في اســبانيا كانت فلســفة رديئة 

لــم تســتفد منهــا  الترجمــة، مشــوهة االصــل، 

بعــد ترجمتهــا ترجمــة  الحقــة اال  الفائــدة  اوربــا 

االســام  ان  االصليــة،  منابعهــا  مــن  جديــدة 

مــل فــي حقائــق االشــياء. 
أ
حجــب العقــل عــن التا

ومــا  قاصــرة،  االســامية  البــاد  اهــل  وعقــول 
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يتميــز بــه المســلم هــو بغضــه للعلــوم واعتقــاده 

ان البحــث كـفــر وقلــة عقــل ال فائــدة فيــه((.

3ـ )) العنصــر العربــي بطبيعتــه ابعــد العقــول 

عــن الفلســفة والنظــر فيهــا، فالزمــن الــذي كان 

يســود فيــه العنصــر العربــي ـ وهــو عهــد الخلفــاء 

الراشــدين ـ لــم تكــن فيــه فلســفة، ولــم يظهــر 

البحــث العلمــي وال الفلســفة اال حيــن انتصــر 

االموييــن  علــى  العباســيين  ونصــروا  الفــرس 

وســلموهم زمــام الملــك، ونقلــوا الخافــة الــى 

العــراق مهــد التمــدن الفارســي القديــم((.

رينــان  ارنســت  افــكار  مــن  جــزء  هــي  هــذه 

فيهــا  تابعــه  وقــد  والمســلمين،  االســام  عــن 

جــاءوا  الذيــن  المستشــرقين  مــن  الكـثيــر 

ل ســائل، لمــاذا كانــت 
أ
بعــده، وهنــا قــد يســا

نظــرة المستشــرقين الــى االســام والمســلمين 

العــرب بهــذه الدونيــة والعنصريــة؟ ولمــاذا هــذا 

ويمكــن  والعــرب؟  االســام  بحــق  االجحــاف 

تيــة:
آ
اال بالنقــاط  الجــواب 

1ـ الشــعور بالضيــق والتذمــر لــدى فــات مــن 

المستشــرقين ازاء مــا تعرفــه مجتمعاتهــم مــن 

عصــر  منــذ  وعلمانيــة  الحاديــة  اكـتســاحات 

االنــوار والثــورة الفرنســية، فــكان للشــرق كمهــد 

حســن 
أ
للديانــات التوحيديــة ان تبــدى لهــم كا

بهــا،  واالهتمــام  اليهــا،  الحــج  يمكنهــم  رقعــة 
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ً
مــن جهــة للحفــاظ علــى وعيهــم الدينــي متوقــدا

االســام  الظهــار  اخــرى  جهــة  ومــن   ،  
أ
معبــا

كديــن تمكــن اكـثــر مــن غيــره، بفضــل تاريخيتــه 

خلــق  مــن  والروحــي  المــادي  بيــن  وتوفيقــه 

االقتصاديــة  مقوماتهــا  بــكل  اســامية  مدنيــة 

وهكــذا  والثقافيــة،  والسياســية  واالجتماعيــة 

نســان 
أ
كا المستشــرقين  لهــؤالء  الشــرقي  ظهــر 

يقبــل  لــه ان  يقبــل وال يحــق  دينــي بطبعــه ال 

بالحاديــة الرجــل الغربــي وعلمانيتــه، وال بنمــط 

 
ً
ســماليا

أ
حياتــه الماديــة ســواء كان هــذا النمــط را

)16(  .
ً
شــيوعيا او 

موقــع  مــن  االســام  محــاورة  الــى  الســعي  2ـ 

ترويضــه  قصــد  وذلــك  المســيحية،  المحوريــة 

الــى  التحليــل  خــر 
آ
ا فــي  رده  ي 

أ
ا واحتوائــه، 

االصــل،  الــى  الفــرع  يــرد  كمــا  المســيح  ديــن 

ونــرى بعــض المستشــرقين مــن اصحــاب هــذا 

الحــق  االســام  تعييــن  فــي  يكــدون  التوجــه 

ضمــن صوفيتــه، وفــي اظهــار كيــف ان وجــوه 

وماتــت  عاشــت  البــارزة  االســامي  التصــوف 
الصليــب.)17( ديــن  علــى 

3ـ معــاداة االســام علــى اعتبــار انــه ديــن تلفيقــي 

وتميــز  الســيف،  وحــد  بالغــزو  وانتشــر  قــام 

اكـثــر مــن غيــره مــن االديــان بالــروح الرجعيــة 

المتحجــرة، المعارضــة، امــا لــروح المســيحية، 
وامــا للعلــم والتقــدم. )18(

ويمكن ان نضيف الى هذه النقاط:

4ـ احســاس المستشــرقين، ومــن ورائهــم الفكــر 

العربيــة  الحضــارة  امــام  بالدونيــة  الكولنيالــي 

االســامية، والفكــر االســامي، خاصــة اذا مــا 

علمنــا ان اوربــا كانــت تغــرق فــي بحــور الجهــل 

نهضتهــم  تكــن  ولــم  الوســطى،  القــرون  ابــان 

العلميــة والثقافيــة اال مــن خــال علــوم العــرب 

والفلســفة  والعلــوم  خاصــة،  المســلمين 

التــي ترجمهــا علمــاء العــرب ابتــداًء مــن القــرن 

الثانــي الهجــري ـ الثامــن الميــادي، وكنتيجــة 

خــر 
أ
التا وهــذا  الدونيــة،  بهــذه  الحساســهم 

االســامية  العربيــة  الحضــارة  غمــط  حاولــوا 

اال  لشــيء  ال  نها 
أ
شــا مــن  والتقليــل  حقهــا، 

الحساســهم بعقــدة النقــص امــام هــذه الحضــارة 

العريقــة. االســامية 

الفكــر  منهــا  عانــى  اخــرى  عقــدة  ثمــة  5ـ 

عانــى  فقــد  االســتعاء  عقــدة  هــي  االستشــراقي 

االستشــراق مــن هــذه العقــدة، وقــد تمظهــرت 

الغلــو  تضمنــت  دراســات  مــن  قدمــه  فيمــا 

بتفوقهــم  المستشــرقين  اعتقــاد  فــي  الفاضــح 

وخاصــة  القــراءات،  كل  مضمــار  فــي  العقلــي 

الشــخصيات  فيهــا  ازدوجــت  التــي  الفلســفية 

اليونانيــة والعربيــة، بترجيــح االصول اليونانية 

علــى نحــو متعســف بحقــوق الفاســفة العــرب، 

ال لشــيء اال الظهــار ان الفلســفة اليونانيــة هــي 

االســاس وان الفلســفة العربيــة عيــال عليهــا، 

ناســين او متناســين مــا حققــه الفافســة العــرب 

مــن تطــور وتجديــد لهــذا الحقــل مــن المعرفــة، 

كمــا نــرى عنــد الفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد 
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وابــن طفيــل وغيرهــم. باجــة  وابــن 

مــن  بــان  المطلــع  القــارئ  علــى  يخفــى  ال  6ـ 

الدينــي  الهــدف  هــو  االستشــراق  اهــداف  اهــم 

مــن  يحــاول  ان  الطبيعــي  ومــن  التبشــيري، 

تشــويه  بالمســيحية  التبشــير  بعمليــة  يقــوم 

الديــن المنافــس للمســيحية، وتشــويه رجاالتــه 

الفضائيــات  بعــض  فــي  نجــد  مــا  نحــو  علــى   ،

التبشــيرية فــي ايامنــا هــذه، فمــا كان منهــم، 

 لهــدف التبشــير اال ان يشــوهوا الديــن 
ً
وتحقيقــا

النــاس  لكــي يصرفــوا  االســامي والمســلمين، 

المســيحية،  اعتنــاق  الجــل  ويكســبوهم  عنــه 

فكانــت حمــات التشــويه المنظمــة والمدروســة 

لشــخصية الرســول الكريــم »ص«، ولمبــادئ 

النحــو  هــذا  تنحــو  الحنيــف  االســامي  الديــن 

دينهــم. عــن  المســلمين  لصــرف 

واثبــات  االوربيــة  المركزيــة  منطلــق  كانــت  7ـ 

منطلقــات  اهــم  مــن  الرســمي  التفــوق 

يســعى  ان  الطبيعــي  ومــن  االستشــراق، 

المســلمين  العــرب  لتشــويه  المستشــرقون 

واثبــات عجزهــم وتخلفهــم، وعــدم قدرتهــم علــى 

وعلميتهــم  تفوقهــم  الثبــات  واالبــداع،  الخلــق 

ومركزيتهــم.

بعــد هــذا العــرض الموجــز، والتنظيــر المبســط 

نــرى  البحــث  خــال  مــن  اليــه  توصلنــا  الــذي 

الديــن  غمــط  حاولــوا  المستشــرقين  اكـثــر  ان 

االســامي والقوميــة العربيــة حقوقهــا، وتفوقهــا 

ولــم  والثقافيــة  العلميــة  المياديــن  شــتى  فــي 

بدونيتهــم  اال احساســهم  لذلــك  باعثهــم  يكــن 

هــذا  جــراء  اصابتهــم  التــي  النقــص  وعقــدة   ،

التــي  االســتعاء  ولعقــدة   ،
ً
اوال االحســاس 

بهــا  واصطبغــت  شــخصياتهم،  بهــا  امتــازت 

ينبغــي  ال  االمــر  هــذا  ان  علــى   ،
ً
ثانيــا بحوثهــم 

 تمثــل 
ً
 بحتــا

ً
 علميــا

ً
ان ينســينا ان هنــاك جانبــا

باكــداس مــن تحقيــق النصــوص، والمعاجــم، 

عــدد رودنســون  العلميــة، حيــث  والدراســات 

المستشــرقون  فيهــا  قــدم   
ً
حقــا  )18( حوالــي 

تنســى  ان  يمكــن  ال  خالصــة،  علميــة  ثــروة 

لهــا،  مصاحبــة  ايديولوجيــة  ثيــرات 
أ
تا بســبب 

والــذي نتمنــاه فــي ختــام بحثنــا المتواصــع هــذا 

ان تكــون هــذه الجهــود العلمية البحتة مخلصة 

لخدمــة التــراث العربــي االســامي، وليــس لهــا 

خــر ســوى هــذا الهــدف العلمــي النبيــل.
آ
هــدف ا
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علم الدَّاللة.. معطياته 
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علي فاضل محسن الدَّفاعي
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شيء كالمقدمة

الــذي  العلــم   « باّنــه  الداللــه  علــم  ُعــّرف  لقــد 

هــو  المعنــى  هــذا  كان  ولّمــا  المعنــى«  يــدرس 

ومــن  تــارة  بمجملــه  النــص  لتاثيــر  انعــكاس 

خــال  محكومــة  اخــرى  تــارة  مفرداتــه  خــال 

ثــره فــي توجيــه الداللــه. 
أ
ذلــك كلــه بالســياق وا

يدفعنــا هــذا التعريــف الــى الرجــوع قليــا نحــو 

اســتكناه معنــى الداللــه فــي اللغــة واالصطــاح. 

اللغويــون  فعــل  كمــا  اتشــّعب  ولــن 

واالصطاحيــون علــى حــد ســواء فيمــا ذهبــوا 

ذكــره  مــن  طائــل  ال  وتعــداد  تفريــع  مــن  اليــه 

علــى  هــذا  بحثنــا  فــي  اســتقصائه  عــن  فضــا 

القــل.  ا

ــه 
ّ
ــه علــى الطريــق يدل

ّ
فالداللــه _لغــة_ مــن دل

ولكنهــا  اعلــى  والفتــح  وُدلولــه  وِداللــة  َداللــه 

بمعنــى واحــد هــو هــدى وارشــد )1( وهــذا مايهمنــا 

بإيجــاز. 

بــي البقــاء الكـفــوي فــي 
أ
ي ال

أ
وإن كان هنــاك را

الكليــات جديــر بالتمحيــص وليــس هــذا محلــه، 

يقــول:  إليــه دون التفصيــل ؛  نذكــره لإلشــارة 

»  فمــا كان لإلنســان اختيــار فــي معنــى الداللــة 

فهــو بفتــح الــدال ، ومــا لــم يكــن لــه اختيــار فــي 

ذلــك فبكســرها ، مثالــه إذا قلــت ) داللــة الخيــر 

ي لــه اختيــار فــي الداللــة 
أ
لزيــد ( فهــو بالفتــح، ا

علــى الخيــر، و إذا كســرتها فمعنــاه حينئــذ صــار 
ســجّية لزيــد فيصــدر منــه كيــف مــا كان.«)2(

الشــيء  كــون   « فهــي  اصطاحــا  الداللــه  واّمــا 

بحالــة إذا علمــت بوجــوده انتقــل ذهنــك إلــى 
خــر.«)3(

آ
ا شــيء  وجــود 

ن » المــراد بالداللة 
أ
يظهــر مــن هــذه التعريفــات ا

و موجود 
أ
هو على الخصوص اإلحالة إلى شيء ا

ّن 
أ
و ذاك مــن الحقيقــة. وكا

أ
ممتلــئ بهــذا القــدر ا

الداللــة هنــا تســاوي الحقيقــة كمقــدار .« )4(

وحيــث كان هــذا العلــم معنّيــا بدراســة المعنــى 

مــن  النــص  ه 
ّ
ســلفنا وهــذا االخيــر يشــكل

أ
ا كمــا 

خــال مكّوناتــه مفــردة ومركبــة يجمعهــا ســياق 
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طريــق  معالــم  ليرســم  ببعــض  بعضــه  متصــل 

بســط 
أ
توّجــه نحــو معنــى معّيــن ؛ هــي الداللــه با

بســط 
أ
با علمهــا  هــي  الطريقــة  وهــذه  معانيهــا 

الطــرق كذلــك. 

هــذا  فــي  العامليــن  بــرز 
أ
وا ّول 

أ
ا مــن  كان  وقــد 

فــي  جــادة  خطــوات  خطــوا  والذيــن  الميــدان 
صوليــون)5(

أ
اال هــم  وعلمهــا  الداللــة  طريــق 

ّن 
أ
بــا قلــت  إذا  الصــواب  جانــب 

أ
ا نــي  ظنُّ

أ
ا وال 

 ً متقّدمــة  كانــت  للمعنــى  صولييــن 
أ
اال دراســة 

فقــد   بســنين ومراحــل طويلــة ، 
ً
 ونضجــا

ً
زمنــا

دراســتهم  فــي  العلمــاء  ولئــك 
أ
ا جهــود  انتهــت 

النتائــج  مــن  كـثيــٍر  إلــى  إلينــا  وصلــت  التــي 

دراســة  إليهــا   انتهــت  التــي  والملحوظــات 

الُمحَدثيــن. عنــد  المعنــى 

المعنــى  دراســة  جوانــب  مــن   
ً
كـثيــرا إّن  بــل 

صــول فــي مباحثهــم 
أ
التــي اعتنــى بهــا علمــاء اال

محاولــة  فــي   
ً
ُقدمــا يمضــون  وهــم  صوليــة 

أ
اال

مــن  تلــَق  لــم  الشــرعي  الحكــم  اســتنباط 

نفســها. العنايــة  الُمحَدثيــن 

مــن  الشــرعية  حــكام 
أ
اال اســتنباط  كان  وإذ 

المطّهــرة  والســنة  الكريــم  ن 
آ
القــرا نصــوص 

صولييــن 
أ
اال معرفــة  علــى   

ً
ساســا

أ
ا يتوّقــف 

الداللــة علــى  العربيــة وطــرق  اللغــة  ســاليب 
أ
با

المعنــى المقصــود ومــا يــدل عليــه كل لفــٍظ مــن 

ثــر الســياق علــى 
أ
و تركيبــه ، وا

أ
ا إفــراده  حيــث 

باســتقراء  صوليــون 
أ
اال ُعنــي  فقــد   ، ــه 

ّ
كل ذلــك 

ســاليب العربيــة ومعرفــة مفرداتهــا ، معرفــَة 
أ
اال

نهــم  مكَّ الــذي  مــر 
أ
اال  ، روايــة  معرفــة  ال  درايــٍة 

إلــى  بمراعاتهــا  يتوّصلــون  ضوابــط  وضــع  مــن 

الحكــم  واســتنباط  الشــرعية  النصــوص  فهــم 

منهــا.  المناســب 

صولييــن هــذا مــن الوصــول 
أ
وربمــا كان هــدف اال

الــذي  هــو  الصحيــح  الشــرعي  الحكــم  إلــى 

ســّجل لهــم هــذا الســبق والنضــج فــي مباحثهــم 

لفــاظ واستكشــاف المعنى 
أ
ودراســتهم لداللــة اال

المــراد مــن النــص.

وقد وجدت ان تعريف علم الدالله لن يكـتمل 

بــل ولــن يعطــي صورتــه الواضحــة بمجــرد ســرد 

هــذه التعريفــات التــي ذكرهــا االوائــل واعادهــا 

مــن جــاء بعدهــم بشــيء مــن التغييــر الطفيــف 

الــذي ال يتعــدى جوهــر العلــم ومادتــه. 

لبعــض  موجــزا  اســتعراضا  ن 
أ
ا يــت 

أ
را لذلــك 

دوات هــذا العلــم وموضوعاتــه جديــرة برســم 
أ
ا

لوحــة واضحــة االلــوان والمعانــي وعبــر منهــج 

تطبيقــي ال يــدع مــن غمــوض فــي فهــم طبيعــة 

وخطــره. العلــم  هــذا 

خذ 
أ
همها ســنا

أ
ول هذه الموضوعات وا

أ
وإن من ا

مفردتــي الحقيقة والمجاز. 

وال: الحقيقة في البحث الداللي
أ
ا

 وثبــت . وفي 
ً
مــر: صــار حقــا

أ
الحقيقــة مــن حــّق اال

القــول)6(  عليهــم  حــّق  يــن 
ّ

الذ }قــال  التنزيــل 

ي ثبــت. وقولــه تعالــى : }ولكــن حّقــت كلمــة 
أ
ا

ي وجبــت وثبتــت 
أ
العــذاب علــى الكافريــن{)7( ا
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فمــن اللغوييــن نطالــع ابــن جنــي )ت392هـــ( 

قــّر  وهــو يعــّرف الحقيقــة بقولــه » الحقيقــة مــا اأ

صــل وضعــه فــي اللغــة 
أ
فــي االســتعمال علــى ا

)8(«

ّمــا ابــن فــارس )ت395هـــ( فــزاد فــي تعريفــه 
أ
وا

 : » الــكام الموضــوع موضعــه 
ً
للحقيقــة قائــا

الــذي ليــس باســتعارٍة وال تمثيــٍل وال تقديــٍم وال 
خيــر.«)9(

أ
تا

التعريفيــن فســوف  فــي هذيــن  ّملنــا 
أ
تا مــا  وإذا 

َيقصــران  فــارس  وابــن  جنــي  ابــن  ّن 
أ
ا نجــد 

دون  للحقيقــة  العــام  اإلطــار  علــى  تعريفيهمــا 

و اإلشــارة إلــى اقســامها ، وهــذا 
أ
ذكــر تفاصيلهــا ا

)10( الــرازي )ت606هـــ(.  اإلمــام  إليــه  تنّبــه  مــا 

فيمــا  يشــمان  المتقدميــن ال  التعريفيــن  فــإّن 

نواعهــا مــن الحقيقــــة 
أ
تضّمنــاه مــن حــّدٍ للحقيقــة ا

تقييــد  بســبب  وذلــك   ، والشــرعية  العرفيــة 

صــل الوضــع فــي اللغــة.)11( فقــد 
أ
االســتعمال با

قصرهــا علــى اللغويــة دون غيرهــا .

فيــد بهــا مــا  ّمــا حّدهــا فهــو ان الحقيقــة ، مــا اأ
أ
»فا

الــذي وقــع  صــل االصطــاح 
أ
لــه فــي ا وضعــت 

بــه«.)12( التخاطــب 

فمــن الجديــر بالذكــر » إّن اللفــظ ال يوصــف فــي 

 مــا لــم 
ً
و مجــازا

أ
اللغــة العربيــة بكونــه حقيقــًة ا

خــوذ 
أ
ّن االســتعمال ما

أ
يســبق باالســتعمال؛ ال

فــي ماهيتهمــا ».)13(

إلــى  بالنســبة  المتجــّددة  عــام 
أ
اال  « وكذلــك 

ّن 
أ
ال بحقيقــٍة  ليســت   

ً
يضــا

أ
ا فإّنهــا  مســّمياتها 

لــه  مــا ُوضعــت  فــي  يســتعملها  لــم  مســتعملها 

ــه اخترعهــا مــن غيــر ســبق وضــع  ّن
أ
ــا ا  بــل إّم

ً
ّوال

أ
ا

و نقلهــا عّمــا وضعــت 
أ
عــام المرتجلــة ا

أ
كمــا فــي اال

ّنهــا لــم تنقــل 
أ
لــه كالمنقولــة وليســت بمجــاز ال

لعاقــة«.)14(

ن نشــير إلــى قــول الشــيخ 
أ
ومــن تمــام القــول ا

 « 474هـــ(  و 
أ
ا )ت471  الجرجانــي  اإلمــام 

 مــن 
ً
 خاصــا

ً
ــف ضربــا

ّ
وااللفــاظ ال ُتفيــد حّتــى تؤل

ليــف ويعمــد بهــا الــى وجــه دون وجــه مــن 
أ
التا

الترتيــب«)15( و  التركيــب 

االســتعمال.  شــرط  إلــى  ضمنيــة  إشــارة  فــي 

اللغــة  هــل 
أ
ا وجــدان طرفــي  يؤّكــده  مــا  وهــذا؛ 

 مــا يســتحيل 
ً
مــن منشــئين ومتلّقيــن فـــ » غالبــا

إعطــاء معنــى كلمــة دون وضعهــا فــي نــص«.)16(

قسام  ؛ هي :
أ
ولهذا المصطلح ثاثة ا

1.الحقيقة اللغوية .

2.الحقيقة العرفية .
3.الحقيقة الشرعية . )17(

فــظ المســتعمل 
ّ
فامــا الحقيقــة اللغويــة : هــي الل

إذا  ســد( 
أ
)ا كلفــظ   ، لغــًة  لــه  وضــع  مــا  فــي 

ولفــظ   ، المفتــرس  الحيــوان  فــي  اســُتعمل 

)انســان( إذا اســُتعمل فــي الحيــوان الناطــق.

 عليهــا معنــًى جديــد غيــر 
أ
وحتــى تلــك التــي طــرا

ّول اذا مــا اســتعملت للداللــة علــى 
أ
المعنــى اال

كانــت حقيقــًة  عليــه  المتواضــع  المعنــى  ذلــك 

لغويــًة فيــه ؛ مثــل لفــظ )الغائــط( فهــو حقيقــة 

؛  رض 
أ
اال مــن  المطمئــن  المــكان  فــي  لغويــة 
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خــر. 
آ
ا شــيء  علــى  للداللــة  العــرف  وإن صّيرهــا 

نــوع التســمية للحقيقــة  فالفيصــُل فــي تحديــد 

الــى االســتعمال . يرجــع 

ولكــّن المعتزلــة تربــط هــذا االســتعمال بشــيء 

ــم 
ّ
خــر، هــو » القصــد » ، إذ إّن قصــد المتكل

آ
ا

 فــي تحديــد المعنــى ، فــإذا » مــا 
ً
ســيكون مؤثــرا

ومقصــده  ــم 
ّ
المتكل هوّيــة  اعتبارنــا  فــي  خذنــا 

أ
ا

ّن المعنــى 
أ
والوظيفــة التــي هــو عليهــا ، نــرى بــا

ويغتنــي«.)18( ويتدّقــق  يتعــّدل 

ــه يعــي مــا  ّن
أ
ــم - ُيفتــرض بــه - ا

ّ
ّن المتكل

أ
وذلــك ا

  ، المواضعــة   
ً
مســبقا َعِلــم  ن 

أ
ا بعــد  بــه  ــم 

ّ
يتكل

فينتــج عــن عمــوم ذلــك كام ذو داللــة .

تنّزلــه  فــي  ثــرٌي  القصــد  متصــّور   « فــإّن  لذلــك 

ضمــن محــركات الحــدث اللســاني ، فهــو قبــل 

كل شــيٍء يعنــي القصــد الــى الفائــدة بعــد العلــم 

بســنن المواضعــة . بــل هــو فــي كل لحظــٍة مــن 

لحظــات اســتعمال اللغــة قصــد لفائــدٍة معّينــٍة 

جهــاز  فــي  العاّمــة  المواضعــة  لســنن   
ً
طبقــا

تلــك اللغــة مــع تكريــس مظهــٍر مــن مظاهرهــا 

يــؤول  ان  ويمكــن   ، الممارســة  فــي  العمليــة 

هــذا باعتبارهــا فكــرة مجــردة لصيغــة بالظاهــرة 

اللغويــة عامــة. وإّنمــا هــو قصــد نامــوس معّيــن 

مــن نواميــس الموضوعــات اللغويــة بمــا يخرجــه 
علــى ســنن لغــة معينــة مــن اللغــات ».)19(

لفــظ المســتعمل 
ّ
   و الحقيقــة العرفيــة : هــي ال

صل العرف ، وقد    يكون 
أ
خوذ من ا

أ
لمعنى ما

 نحــو اســتعمال لفــظ 
ً
 شــائعا

ً
هــذا العــرف عامــا

)دابــة( فــي خصــوص ذوات الحوافــر كالخيــل 

 لــكل مــا يــدّب 
ً
ساســا

أ
والبغــال ، بعدمــا ُوضــع ا

و حيــوان .
أ
رض مــن إنســاٍن ا

أ
علــى اال

الــذي وضعــه العــرف الدولــي  ولفــظ )ســيادة( 

العــام لمعنــى هــو عبــارة عــن حــّق الّدولــة فــي 

دون  والخارجيــة  الداخليــة  شــؤونها  إدارة 

العــرب  وكان  اخــرى  لدولــٍة  فيهــا  تخضــع  ن 
أ
ا

و 
أ
ا الشــرف  لمعنــى  لغتهــم  فــي  وضعوهــا  قــد 

)20 المجــد.)

هــل علــٍم 
أ
 عنــد ا

ً
وقــد يكــون هــذا العــرف خاصــا

كلفــظ   ، النحوييــن  و  صولييــن 
أ
كاال  ، مّعيــٍن 

للتقديــر.)21(  موضــوع  لغــة  فهــو  )القيــاس( 

لعمليــة  موضــوع  صولييــن 
أ
اال اصطــاح  وفــي   

نها نــّص ظاهر بواقعٍة 
أ
إلحــاق واقعــة لــم يرد بشــا

اخــرى ورد فيهــا نــص الشــتراك الواقعتيــن فــي 

ــة الحكم.)22(وكاســتعمال مصطلحــات الرفــع 
ّ
عل

والنصــب والجــر والجــزم عنــد النحوييــن .

بــو الحســين البصــري _ وهــو اصولــي 
أ
ا وُيثيــر 

جابــة 
أ
اال توّضــح   ،  

ً
مّهمــا  

ً
تســاؤال  _ معتزلــي 

إيحــاءات  ُتضفيــه  الــذي  الدقيــق  الفــرق  عنــه 

ســم العرفــي بينــه وبيــن مــا يفيــده 
أ
اســتعمال اال

اللغــوي. جانبــه  فــي  نفســه  اللفــظ 

دابــة   « قولنــا   ليــس 
أ
ا  : قيــل  إن   «  : فيقــول 

»  يفيــد فــي العــرف » الفــرس » ؟  وهــو يفيــد 

ّنــه ُيفيــد فــي اللغــة مــا يــدب 
أ
 ال

ً
يضــا

أ
فــي اللغــة ا

مــا  العــرف  فــي  ُيفــد  فلــم  يــدب  . والفــرس ممــا 

ســماء 
أ
لــم يكــن يفيــده فــي اللغــة . وهــو مــن اال
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فــي  ُيفيــد  كان  إن  ّنــه 
أ
ا  : والجــواب   ! العرفيــة 

اللغــة اإلشــتقاق مــن الدبيــب وكان يقــع علــى 

كل شــخٍص يــدب علــى البــدل وهــو مفيــد فــي 

فلــم  الحيــوان  مــن   
ً
 مخصوصــا

ً
العــرف شــخصا

ُيفــد مــا كان يفيــده فــي اللغــة مــن اإلشــتقاق مــن 
الدبيــب والوقــوع علــى الفــرس وعلــى غيــره«.)23(

ســم 
أ
ّن هــذا التخصيــص فــي الداللــة فــي اال

أ
فــكا

ســم اللغــوي وإن 
أ
العرفــي هــو مــا ُيمايــزه عــن اال

 فــي داللتــه .
ً
 ضمنيــا

ً
كان داخــا

ســم بالعــرف فيعــزو 
أ
ّمــا عــن كيفيــة انتقــال اال

أ
وا

عنــد  االســم  نقــل  إلــى  ذلــك  ســبب  البصــري 

جماعــٍة مــن النــاس حتــى يســتفيض ذلــك فيهــا 

ّمــا 
أ
ويتعــّدى إلــى غيرهــا فيشــيع ، يقــول : » وا

ر 
ّ

ّنــه يتعــذ
أ
ســم بالعــرف فهــو ا

أ
كيفيــة انتقــال اال

وا علــى ذلــك 
أ
هــل اللغــة ان يتواطــا

أ
مــع كـثــرة ا

مــن  ينقــل االســم طائـفــة  يمتنــع ان  ولكنــه ال 

الطوائـــف ويســتفيض فيهــا ويتعــّدى إلــى غيرهــا 

 
أ
فيشــيع فــي الــكل علــى طــول الزمــان ثــم ينشــا

ذلــك  اطــاق  مــن  يعرفــون  فــا  الثانــي  القــرن 

ســم إال ذلــك المعنــى الــذي نقــل اليــه«.)24( 
أ
اال

ان  هــو  االســم  انتقــال  مــارة 
أ
ا  « فــإّن   لذلــك 

يســبق إلــى اإلفهــام عنــد ســماعه معنــًى غيــر مــا 

لــم يســبق إلــى  لــه فــي االصل«)25(فــإن  وضــع 

 فــي فهمــه 
ً
و كان الســامع متــرّددا

أ
اإلفهــام ذلــك ا

 
ً
م ان اســتعماال

أ
ّول ا

أ
علــى وضعــه اال

أ
للمعنــى ؛ ا

هــل اللغــة اكـتنفــه؟)26( ،  » كان 
أ
 مــن ا

ً
طــارائ

 فيهمــا علــى ســبيل الحقيقــة«)27(
ً
ســم مشــتركا

أ
اال

ّن 
أ
ا مــن  ؛  المحدثــون  اليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 

إلــى  لــه 
آ
ما باالشــتراك  اللفــظ  علــى  الحكــم 

و البيئــة اللغويــة حــال 
أ
فــراد المجتمــع ا

أ
نظــرة ا

 
ً
اســتعمال اللفــظ ، فاللفــظ مــا دام مســتعما

فــي الداللــة علــى معنييــن علــى ســبيل الحقيقــة 

فهــو مشــترك لفظــي وإن انفــرد فــي الداللــة علــى 

و العرفيــة فهــو حقيقــة فيهــا 
أ
الحقيقــة اللغويــة ا

ّن هــذا التغّيــر الــذي يصيــب 
أ
ال غير«)28(ويبــدو ا

الحقيقــة اللغويــة نحــو الحقيقــة العرفيــة ؛ تغّيــر 

غيــر مقصــوٍد فــي اللغــة ؛ وإّنمــا هــو اســتعمال 

مجــازي ُيكـتــب لــه الشــيوع والشــهرة بين جميع 

و زمــاٍن 
أ
بنــاء إقليــم معّيــن ا

أ
و بيــن ا

أ
الناطقيــن ا

ّنهــا 
أ
معيــن ولذلــك ُوصفــت الحقيقــة اللغويــة با

عرفيــة..«)29(

لفــظ المســتعمل 
ّ
 و  الحقيقــة الشــرعية : هــي ال

فــي المعنــى الــذي وضعــه الشــرع له  كاســتعمال 

العبــادات  فــي  و)الّصيــام(  )الّصــاة(  لفظــي 

. المخصوصــة 

القــول  إلــى  صولييــن ذهبــوا 
أ
اال بعــض  ّن 

أ
ا بيــد 

خــرون إلــى 
آ
بوجــود الحقائــق الشــرعية وذهــب ا

ّن 
أ
خــر)30( ويبــدو ا

آ
القــول بنفيهــا وتوّقــف بعــض ا

هــذه المســالة محــل نــزاع ونقــاش طويــل بيــن 

ميــن 
ّ
متكل مــن  االســامية؛  المذاهــب  فــات 

صولييــن.
أ
وا

الباقانــي  بكــر  بــو 
أ
ا القاضــي  فهــذا 

كمــا   
ٍ

ظاهــر لجــاٍج  علــى  )ت403هـ()31(اســتمّر 

يصفــه اإلمــام الجوينــي ويحكــي عنــه قولــه : » 
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الشــرع  فــي  بهــا  والمســّمى   ، الدعــاء  الصــاة 

فعــال ثــم الشــرع ال 
أ
قــوال وا

أ
دعــاء عنــد وقــوع ا

 ، صــاة  المحــض  الدعــاء  تســمية  عــن  يزجــر 

لفــاظ التــي فيهــا الــكام«)32( 
أ
ــَرَد ذلــك فــي اال

َ
وط

ي الباقانــي هــذا 
أ
ثــم يصــف اإلمــام الجوينــي را

ّنــه غيــر ســديد.)33(
أ
با

بينمــا يــرى ابــن حــزم الظاهــري )ت456هـــ( )34( 

لفــاظ نقلــت عــن موضعهــا فــي اللغــة 
أ
ّن هــذه اال

أ
ا

خــرى فــي االســتعمال الشــرعي فهــي 
أ
إلــى معــاٍن ا

الفــاظ لغويــة نقلــت إلــى معــاٍن شــرعيٍة لــم تكــن 
العــرب تعرفهــا قبــل ذلــك . )35(

الحقيقــة  اثبــات  فــي  الخــاف  لهــذا  ّن 
أ
ا ويبــدو 

الشــرعية ونفيهــا ثمــرة وفائــدة تظهــر » فيمــا إذا 

وقعــت مجــردة عــن القرائــن فــي كام الشــارع 

فإّنهــا تحمــل علــى المعانــي المذكــورة بنــاء علــى 

ي بثبــوت الحقيقــة الشــرعية وهــو ان 
أ
ّول - ا

أ
اال

عتبــار وضــع الشــارع -  وعلــى 
أ
يكــون الوضــع با

ثبــوت  عــدم  ي 
أ
ا  - الثانــي  علــى  بنــاء  اللغويــة 

اســتعمال  يكــون  ان  وهــو  الشــرعية  الحقيقــة 

اذا  ّمــا 
أ
وا   – المجــاز  بطريــق  لهــا  الشــارع 

هــل الشــرع فإّنهــا تحمــل 
أ
اســتعملت فــي كام ا

)36( خــاف«.  بغيــر  الشــرعي  علــى 

الســيد  عنــه  يحكــي  كمــا   - النائينــي)37(  ّن 
أ
ا اال 

الثمــرة  هــذه  نفــى    - يــه 
أ
برا خــذ 

أ
ويا الخوئــي 

ّن 
أ
ا إلــى   

ً
نظــرا اإلماميــة  الشــيعة  إلــى  بالنســبة 

الفــاظ الكـتــاب والســنة قــد وصلــت إلينــا مــن 

لــه -  بواســطة 
آ
كــرم – صلــى هللا عليــه وا

أ
النبــي اال

الحقيقــة  ان  الواضــح  ومــن  طهــار 
أ
اال ئمــة 

أ
اال

ّنــه ال 
أ
ا  

ّ
إال تثبــت  لــم  ّنهــا 

أ
ا فــرض  الشــرعية وان 

المتشــرعية)38(  الحقيقــة  ثبــوت  فــي  شــبهة 

لـــه)39(.
آ
بعــد وفــاة النبــي – صلــى هللا عليــه وا

الحقيقــة  ثبــوت  بعــدم  القائلــون  ورد 
أ
ا وقــد 

)38(، مــرّده ان اســتعمال هــذه  ً
الشــرعية إشــكاال

تكــون  ان  يلــزم  ال  معانيهــا  غيــر  فــي  لفــاظ 
أ
اال

حقائــق شــرعية بــل يجــوز كونهــا مجــازات . وقــد 

إن  ّنــه 
أ
ا حدهــا؛ 

أ
ا  »: بوجــوه  اإلشــكال  هــذا  ُرّد 

ّن الشــارع اســتعملها فــي غيــر 
أ
ريــد بمجازيتهــا ا اأ

يكــن  ولــم  اللغــوي  المعنــى  لمناســبة  معانيهــا 

فــاد 
أ
هــل اللغــة ثــم اشــتهر فا

أ
 مــن ا

ً
ذلــك معهــودا

الشــرعية  الحقيقــة  معنــى  فذلــك  قرينــة  بغيــر 

وقــد ثبــت المّدعــى .

اللغــة  هــل 
أ
ا ّن 

أ
ا  : بالمجازيــة  ريــد  اأ وإن 

اســتعملوها فــي هــذه المعانــي والشــارع تبعهــم 

ّنهــا معــاٍن حدثــت – 
أ
فيــه فهــو خــاف الظاهــر ال

هــل اللغــة يعرفونهــا 
أ
فــي زمــن النبــي-  ولــم يكــن ا

واســتعمال اللفــظ فــي المعنــى فــرع معرفتــه .

لفــاظ 
أ
ّن هــذه المعانــي تفهــم مــن اال

أ
وثانيهــا ؛ ا

عنــد اإلطــاق بغيــر قرينــة  –  فــإذا قــال القائــل 

ركان المخصوصــة 
أ
ّن مــراده اال

أ
يــت نفهــم ا

ّ
: صل

إال  فهمــت  لمــا  لغويــة  مجــازات  كانــت  ولــو    -
)39(.« بالقرينــة 

ثانيا: المجاز في البحث الداللي

المجــاز مــن جــاز الموضــع، وجــازه : ســار فيــه 

ي 
أ
جــاز لــه ا

أ
فــه وقطعــه وا

ّ
جــازه : خل

أ
وســلكه . وا
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ســّوغ لــه ذلــك.)40(

ســيبويه  عّبــر  فقــد  االصطــاح  فــي  ّمــا 
أ
وا

ســاليب المجازية باالتســاع. 
أ
)ت180هـ( عن اال

الّفــراء )ت207هـــ(  مفهــوم  يذهــب  ولــم   )43(

عــن   
ً
بعيــدا للمجــاز  )ت285هـــ(  والمبــرد 

بــي عبيــدة )ت210هـــ( إذ ورد لديهمــا 
أ
مفهــوم ا

قولــه  فــي  الفــّراء  قــال  فقــد  التفســير،  بمعنــى 

فــي  فهــل  ؛«  للعســرى{)41(  تعالى:}فسُنيســره 

إجازتــه  فــي  هــذا  فــي  فيقــال  تيســيٌر  العســر 

الذيــن  }وبّشــر  وتعالــى:  تبــارك  قولــه  بمنزلــة 
)42( ليــم{. 

أ
ا بعــذاٍب  كـفــروا 

صــل علــى المفــرح والســار فــإذا 
أ
والبشــارة فــي اال

اجتمعــت فــي كاميــن ، هــذا خيــر وهــذا شــر 
)43(.»

ً
جــاز التيســير فيهــا جميعــا

 471 )ت  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  وعّرفــه 

ّمــا المجــاز، فــكل كلمــٍة 
أ
او474هـــ( بقولــه :  » وا

ريــد بهــا غيــر مــا وقعــت لــه فــي وضــع واضعهــا ،  اأ

ّول ، فهي مجاز. وإن 
أ
لماحظٍة بين الثاني واال

شــئت قلــت : كل كلمــٍة جــزت بهــا مــا وقعــت لــه 

فــي وضــع الواضــع  إلــى مــا لــم توضــع لــه ، مــن 

 ، لماحظــة بيــن 
ً
نف فيهــا وضعــا

أ
ن تســتا

أ
غيــر ا

صلهــا الــذي وضعــت 
أ
ز بهــا اليــه ، وبيــن ا مــا ُتجــوُّ

لــه فــي وضــع واضعهــا ، فهــي » مجــاز »)44(

وتصــبُّ كل هــذه التعريفــات فــي توكيــد الصلــة 

والحقيقــة  واالصطــاح  اللغــة  بيــن  القائمــة 

مجــاز  ّنهــا 
أ
با توصــف  فاللفظــة  والمجــاز.)45( 

هــي  مــا  غيــر  فــي  ُتســتعمل  و 
أ
ا ُتنقــل  حينمــا 

لــه ؛ ثــم يعــّزز هــذا الوصــف قرينــة  موضوعــة 

و االســتعمال المغايــر.
أ
دالــة علــى ذلــك النقــل ا

ولذلــك نــرى الســيوطي )ت911هـــ( يقــول:« إّن 

شــرط تحّقــق كل واحــٍد مــن الحقيقــة والمجــاز 

االســتعمال  انتفــى  وحيــث  اإلســتعمال، 
انتفيــا«)46(

ّن هنــاك مــن حكــى عــن بعــض 
أ
ولكــن، يبــدو ا

العلمــاء إنكارهــم للمجــاز وإن لــم تصمــد هــذه 

لهــذه  الموضوعــي  البحــث  مــام 
أ
ا الحكايــات 

ابــن  قــال  الســيوطي:«  ذكــر  فقــد   ، القضيــة 

ســتاذ 
أ
صــول… وقــال اال

أ
برهــان فــي كـتابــه فــي اال

مجــاز  ال  االســفرايني )ت418هـــ(  إســحاق  بــو 
أ
ا

فــي لغــة العــرب«)47( ثــم يقــول :  » وقــال التــاج 

صــول : نقلــُت مــن 
أ
الســبكي فــي شــرح منهــاج اال

بــا القاســم بــن كــج حكــى 
أ
خــط ابــن الصــاح إّن ا

بــي علــي الفارســي إنــكار المجــاز كمــا هــو 
أ
عــن ا

ســتاذ«.)48(
أ
اال عــن  المحكــي 

الحكايتيــن  هاتيــن  علــى  الســيوطي  رّد  وقــد 

ذلــك،  فــي  وُعْمدتنــا   «  : قــال  إذ   
ً
مقنعــا  

ً
رّدا

ّنهــم يقولــون : 
أ
النقــل المتواتــر عــن العــرب، ال

اســتوى فــان علــى متــن الطريــق وال متــن لهــا 

للســفر  جنــاح  وال  الســفر  جنــاح  علــى  وفــان 

ليــل وقامــت الحــرب علــى ســاق 
ّ
وشــابت لّمــة ال

وهــذه كلهــا مجــازات ومنكــُر المجــاز فــي اللغــة 

 محاســَن لغــة العــرب 
ٌ

جاحــٌد للضــرورة ومبطــل

علــي  بــي 
أ
ا عــن  ُحكــي  مــا  علــى  رّدِه  »)49(وفــي 

 فــإّن ابــن 
ً
يضــا

أ
الفارســي قــال : » هــذا ال يصــح ا
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علــم النــاس بمذهبــه 
أ
جّنــي تلميــذ الفارســي وهــو ا

ولــم يحــِك عنــه ذلــك بــل حكــى عنــه مــا يــدل 
إثباتــه.)50( علــى 

وكما صنع السيوطي لتبرئة الفارسي مّما ُنسب 

)ت1255هـــ(  الشــوكاني  صنــع  كذلــك  اليــه 

بــي علــي الفارســي 
أ
ظــنُّ مثــل ا

أ
إذ قــال : » ومــا ا

ي عــدم وقــوع المجــاز-  فإّنــه 
أ
يقــول ذلــك – ا

إمــام اللغــة العربيــة الــذي ال يخفــى علــى مثلــه 

مثــل هــذا الواضــح البّيــن الظاهــر الجلــي«)51( 

 المنهــج العــام عنــد 
ً
ويضيــف بعــد ذلــك مؤّكــدا

لغــة  فــي  واقــٌع  المجــاز  إّن   « حيــث  العلمــاء 

 واقــٌع فــي الكـتــاب العزيــز عنــد 
ً
يضــا

أ
العــرب فهــو ا

 علــى 
ّ
 بحيــث ال يخفــى إال

ً
 كـثيــرا

ً
الجماهيــر وقوعــا

مــن ال يفــّرق بيــن الحقيقــة والمجــاز)52(

الظاهــري )ت456هـــ( كان  ابــن حــزم  ّن 
أ
ا بيــد 

 ســببه 
ً
 للمجــاز ؛ إذ كان المجــاز عــدوال

ً
منكــرا

الحاجــة إلــى هــذا العــدول وهــذا ال يليــق بمقــام 

الــذات االلهيــة » وبلــى هــو قــادٌر علــى مــا يشــاء 

وكل مــا يتشــّكل فــي الفكــر. ولكــن كل مــا لــم 

ّنــه فــّرق تعالــى فيه مــا قد تّمت به 
أ
تنــا بــه نــص ا

أ
يا

ب ، كمــا 
ّ

كلماتــه مــن الموجــودات ، فهــو مكــذ

ِت بــه دليــل فهــو مبطــل 
أ
ــا ّن كل مــّدٍع مــا لــم ي

أ
ا

وكذلــك قولــه تعالــى: }وهــي تجــري بهــم فــي موج 

كالجبال{)53(فإّنــه تعالــى ســّمى حركــة الســفينة 

 وحركــة الســفينة اضطراريــة . وهــذا مّمــا 
ً
جريــا

ّنــه تعالــى يســّمي مــا شــاء بمــا شــاء ، 
أ
قلنــاه مــن ا

ســماء والمســّميات كلهــا مــا شــاء 
أ
فهــو خالــق اال

ّمــا قولــه تعالــى: }يــوم نقــول 
أ
ال إلــه إال هــو… وا

ت وتقــول هــل مــن مزيــد{)54( 
أ
لجهّنــم هــل امتــا

وهــو عندنــا حقيقــة وإنطــاق لهــا.« )55(

الظاهــر  هــل 
أ
ا مــن  اإلنــكار  هــذا  كان  ولقــد 

الكريــم  ن 
آ
القــرا فــي  المجــاز  لوقــوع  وغيرهــم 

ــم 
ّ
المتكل ّن 

أ
ا  « إلــى  اســتنادهم  مــرّده  واللغــة 

 إذا ضاقــت 
ّ
ي المجــاز-  إال

أ
ال يعــدل اليــه  – ا

بــه الحقيقــة فيســتعير وذلــك محــال علــى هللا 
تعالــى.«)56(

وقــد كانــت هــذه الحّجــة إشــكالية تدخــل فــي 

الجوزيــة  قّيــم  بابــن  دفعــت  العقيــدة  صميــم 

)ت751هـــ()57( إلــى القــول بانعــدام مــا يســّمى 

إنــكار  ثــم  ومــن  اللغــة  فــي  والمجــاز  بالحقيقــة 

 
ً
مّتهمــا ومجــاز؛  حقيقــٍة  إلــى  لفــاظ 

أ
اال تقســيم 

إلــى  يســتندوا  لــم  ّنهــم 
أ
با ؛  بذلــك  قــال  مــن 

و عقلــي إذ إّن » العقــل 
أ
و لغــوٍي ا

أ
دليــٍل شــرعٍي ا

وتخصيصــه  اللفــظ  داللــة  فــي  لــه  مدخــل  ال 

 
ًً
و مجــازا

أ
بالمعنــى المدلــول عليــه ، حقيقــًة كان ا

: فــإّن داللــة اللفــظ علــى معنــاه ليســت كداللــة 

اإلنكســار علــى الكســر واإلنفعــال علــى الفعــل؛  

باختــاف  اختلفــت  لمــا  عقليــة  كانــت  لــو   –

حــد معنــى لفــظ -  والشــرع 
أ
مــم ، ولمــا جهــل ا

أ
اال

شــار 
أ
لــم يــرد بهــذا التقســيم وال دّل عليــه وال ا

ّن 
أ
حــٌد منهــم بــا

أ
هــل اللغــة لــم يصــّرح ا

أ
اليــه . وا

العــرب قّســمت لغاتهــا إلــى حقيقــٍة ومجــاٍز وال 

ُوجــد فــي كام مــن نقــل لغتهــم عنهــم مشــافهة 
ذلــك »)58( بواســطة  وال 
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فابــن القّيــم مــن خــال النــص المتقــدم يرفــض 

 منــه 
ً
ــق بفكــرة االصطــاح ، إيمانــا

ّ
كل مــا يتعل

ّن اللغــة توقيــف مــن هللا)59(
أ
ا

لــدى  العــام  اإلتجــاه  فــإّن   ، حــال  كل  علــى 

صولييــن واللغوييــن والباغييــن هــو إثبــات 
أ
اال

وقــوع المجــاز فــي اللغــة والشــرع ، بــل وتوجيــه 

و التشــكيك فــي صحــة 
أ
ــوم لمــن ينكــر ذلــك؛ ا

ّ
الل

الخبــر والنقــل.)60( فهــذا ابــن قتيبــة )ت276هـــ( 

المجــاز  فــي رّده علــى منكــري  ن يصــل 
أ
ا يــكاد 

ضــرورة  المجــاز  ّن 
أ
ا إلــى  واللغــة  ن 

آ
القــرا فــي 

علــى  الطاعنــون  ّمــا 
أ
وا  « : يقــول  لغويــة حيــث 

ّن 
أ
ال كــذب  ّنــه 

أ
ا زعمــوا  هــم 

ّ
فإّن بالمجــاز  ن 

آ
القــرا

ل . وهــذا مــن 
أ
الجــدار ال يريــد والقريــة ال تســا

نظرهــم  ســوء  علــى  هــا 
ّ
دل

أ
وا جهاالتهــم  شــنع 

أ
ا

 وكل فعــٍل 
ً
فهامهــم ولــو كان المجــاز كذبــا

أ
ــة ا

ّ
وقل

كـثــر 
أ
ا كان   

ً
باطــا الحيــوان  غيــر  إلــى  ينســب 

ّننــا نقــول : نبــت البقــل وطالــت 
أ
 ال

ً
كامنــا فاســدا

قــام الجبــل ورخــص 
أ
ينعــت الثمــرة وا

أ
الشــجرة وا

الســعر، ونقــول » كان هــذا الفعــل منــك فــي 

وقــت كــذا وكــذا والفعــل لــم يكــن وإّنمــا كــون 

. ونقــول : كان هللا وكان بمعنــى حــدث وهللا 

عــز وجــل قبــل كل شــيء بــا غايــة ، لــم يحــدث 

للمنكــر  قلنــا  ولــو  يكــن..  لــم  ان  بعــد  فيكــون 

ن ينقــّض( : كيــف كنــت 
أ
 يريــد ا

ً
لقولــه : )جــدارا

يتــه علــى شــفا انهيــار: 
أ
 فــي جــدار را

ً
نــت قائــا

أ
ا

ن يقــول 
أ
 مــن ا

ً
 مــاذا ؟ لــم يجــد بــدا

ً
يــت جــدارا

أ
را

و 
أ
ن ينقــّض ا

أ
و يــكاد ا

أ
ن ينقــّض ا

أ
 يّهــم ا

ً
: جــدارا

 
ً
ّيــا مــا قــال فقــد جعلــه فاعــا

أ
ن ينقــّض وا

أ
يقــارب ا

حســب يصــل إلــى هــذا المعنــى فــي شــيٍء 
أ
وال ا

لفــاظ«.)61(
أ
مــن لغــات العجــم إال بمثــل هــذه اال

وكذلــك صنــع العلــّوي ) ت745هـــ ()62( حيــن 

لة ؛ 
أ
وصــف اإلفــراط والتفريــط فــي هــذه المســا

بالفســاد فــي المذهــب .

اللغــة  ّن 
أ
ا زعــم  مــن  النــاس  مــن  إّن   «  : قــال 

ّنــه غيــر وارد 
أ
نكــر المجــاز وزعــم ا

أ
هــا وا

ّ
حقيقــة كل

ّن 
أ
ن وال فــي الــكام ومنهــم مــن زعــم ا

آ
فــي القــرا

محّققــة  غيــر  الحقيقــة  ّن 
أ
وا مجــاز  هــا 

ّ
كل اللغــة 

فيهــا وهــذان المذهبــان ال يخلــوان مــن فســاد 

وإنــكار  إفــراط  اللغــة  فــي  الحقيقــة  فإنــكار   ،

المجــاز تفريــط فــإّن المجــازات ال يمكــن دفعهــا 

ســد 
أ
يــت اال

أ
وإنكارهــا فــي اللغــة فإّنــك تقــول : را

تعالــى:  وقولــه   . الشــجاع  الرجــل  وغرضــك  ؛ 

جنــاح  لهمــا  }اخفــض  و  القريــة{)63(  ل 
أ
}واســا

 
ً
يضــا

أ
ا يمكــن  وال  ذلــك  غيــر  إلــى  الــذل{)64( 

رض والســماء علــى 
أ
إنــكار الحقائــق كإطــاق اال

يضــا فإّنــه إذا تقــّرر المجاز وجب 
أ
موضوعيهمــا وا

المحــال  مــن  ّنــه 
أ
ال الحقائــق  بوقــوع  القضــاء 

ن يكــون هنالــك مجــاز مــن غيــر حقيقــة فــإذا 
أ
ا

وهــو  الثالــث  هــو  فالمختــار  القــول  هــذا  بطــل 

الحقائــق  علــى  مشــتمان  ن 
آ
والقــرا اللغــة  ّن 

أ
ا

والمجــازات«)65(

ي القائــل بعــدم إنــكار 
أ
ّتفــق مــع الــرا

أ
ّنــي ا

أ
ومــع ا

خــر حــول 
آ
 ا

ً
يــا

أ
ّن هنــاك را

أ
 ا

ّ
الحقيقــة والمجــاز، إال

مــن  مجــاز  هنــاك  يكــون  ن 
أ
ا اســتحالة  لة 

أ
مســا
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غيــر حقيقــة .

فقــد ذهــب جــان جــاك روســو مــن المحدثيــن 

ّن » 
أ
صــل اللغــات » إلــى ا

أ
فــي محاولتــه » فــي ا

ّمــا الداللــة 
أ
ــد ا

ّ
ّول مــا تول

أ
اللغــة المجازيــة هــي ا

اليــه«)66(  اهُتــدي  مــا  خــر 
آ
ا فكانــت  الحقيقيــة 

وهــو راي غريــب ال يخلــوا مــن نباهــة.

ســباب 
أ
ّن اال

أ
يــه هــذا إلــى ا

أ
وُيرجــع روســو ســبب را

ــم هــي 
ّ
ولــى التــي دفعــت اإلنســان إلــى التكل

أ
اال

ــم 
ّ
يتكل لــم  اإلنســان  فــإّن  ولذلــك  العواطــف 

عواطــف  ّن 
أ
ا ومعلــوم   .  

ً
شــعرا إال  بداياتــه  فــي 

شــكلها  ضمــن  شــياء 
أ
اال لــه  تظهــر  ال  اإلنســان 

وهامــه 
أ
الحقيقــي.)67( وإّنمــا ســتكون لمخاوفــه وا

شــياء لــم 
أ
شــياء » فــإّن اال

أ
 فــي تســميته لا

ً
دورا

 عندمــا تّمــت رؤيتهــا 
ّ
ُتســّم باســمها الحقيقــي إال

الحقيقــي.«)68( شــكلها  فــي 

ّن المجــاز إّنمــا يكــون فــي تحــّول 
أ
وروســو ُيقــرُّ بــا

ولــى ولكّنــه يريــد 
أ
ّنــه داللــة ثانيــة ال ا

أ
ي ا

أ
المعنــى ا

ننقلهــا  التــي  الكلمــة  تعــّوض  ّن 
أ
ا بـــ«  يّبيــن  ن 

أ
ا

بالفكــرة التــي تقّدمهــا لنــا العاطفــة فإّننــا ال ننقــل 

فــكار فلــو لــم يكــن 
أ
ّننــا ننقــل اال

أ
 ال

ّ
الكلمــات إال

)69(« 
ً
ذلك لما كانت اللغة المجازية تعني شــيا

الــذي  المثــال  نذكــر  روســو  مذهــب  ولتوضيــح 

 صــادف غيــره 
ً
 متوّحشــا

ً
ّن ، رجــا

أ
ذكــره فـــ » لــو ا

مــن المتوحشــين لفــزع ، ثــم لحملــه فزعــه منهم 

بحيــث  قــوى 
أ
وا منــه  كبــر 

أ
ا يعتبرهــم  ن 

أ
ا علــى 

ــه بعــد عــّدة  ســم العمالقــة ثــم إّن
أ
يطلــق عليهــم ا

ّن هــؤالء العمالقــة المزعوميــن 
أ
تجــارب ســيجد ا

 وإن قامتهم 
ً
سا

أ
شّد با

أ
عظم منه وال ا

أ
لم يكونوا ا

فــي  كانــت مرتبطــة  التــي  والفكــرة  تتناســب  ال 

 
ً
ذهنــه بكلمــة عمــاق . إذ ذاك ســيخترع إســما

 
ً
مثــا اإلنســان  كاســم  وبينهــم  بينــه  يجمــع 

الــكاذب  إلــى الشــيء  وســيترك إســم العمــاق 

ثــار انتباهــه طــوال مــدة وهمــه . تلــك هــي 
أ
الــذي ا

ــد بهــا المجــاز قبــل الحقيقــة 
ّ
الكيفيــة التــي يتول

ولــى 
أ
هــوال وتكــون الفكــرة اال

أ
، عندمــا تبهرنــا اال

التــي تقّدمهــا لنــا غيــر فكــرة الحقيقــة »)70(

فــي  منــه  محاولــة  هــذه  روســو  فكــرة  وتبقــى 

صــل اللغــات وإن كانــت ُمْرضيــة 
أ
استكشــاف ا

فــي ظــن الباحــث إلــى حــد مــا لمكانــة عواطــف 

شــياء 
أ
لفــاظ وتســمية اال

أ
اال فــي توليــد  اإلنســان 

علــى وفــق صــور تتناســب مــع تلــك العواطــف 

. ولكــن تبقــى هــذه الصــور غيــر مســتقّرة وغيــر 

علــى  المســتنير  الفكــر  يتعــّرف  حتــى  ثابتــة 

الحقائــق كمــا هــي ال كمــا توحيــه العواطــف ، 

قــد  ولــى 
أ
اال اللغــة  تكــون  ن 

أ
ا البــّد   « هنــا   مــن 

مجازيــة«)71( كانــت 

انفــراد  لة 
أ
المســا هــذه  نختــم  ننســى ونحــن  وال 

الدقيــق  العقلــي  التصويــر  باســتعمال  المجــاز 

ســياقات  فــي   
ً
باغيــا  

ً
تفّوقــا يعطيــه  الــذي 

قــد  لة 
أ
المســا هــذه  ّن 

أ
ا لــي  ويبــدو  الخطــاب)72( 

خفيت على صاحب الموازنة بين الطائيين)73( 

ّن المجــاز فــي قيمتــه الفنيــة 
أ
حيــث ذهــب إلــى ا

 مــن 
ٌ

واللغويــة ال يختلــف عــن الحقيقــة ، فــكل

الحقيقــة والمجــاز يرميــان إلــى الفائــدة المطلوبــة 
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ّن الــكام مبنــي علــى الفائــدة فــي 
أ
مــن الــكام ال

 بذلــك عــن الصــورة 
ً

حقيقتــه ومجــازه.)74( غافــا

المتحّركــة التــي يقّدمهــا المجــاز التــي ســتنعكس 

 علــى الفائــدة المطلوبــة مــن الــكام علــى 
ً
إيجابــا

مــدي . 
آ
حــد تعبيــر اال

و فــي 
أ
 فــي اللغــة ا

ً
 قــد يكــون مجــازا

ً
يضــا

أ
والمجــاز ا

و فــي الشــرع«)75(
أ
العــرف ا

وهــذا مــا ذهــب إليــه االصوليــون فكمــا قّســموا 

جعلــوا  وشــرعيٍة  وعرفيــٍة  لغويــٍة  إلــى  الحقيقــة 
 لهــا فــي التقســيم.)76(

ً
المجــاز مقابــا

 اخــرى عنــد 
ً
شــكاال

أ
خــذ ا

أ
بيــد اّن هــذا التقســيم ا

خريــن .
آ
علمــاء ا

و474هـــ( 
أ
)ت471ا الجرجانــي  القاهــر  فعبــد 

كان  فمــا  ؛  وعقلــي  لغــوي  علــى  المجــاز  قّســم 

عــن طريــق اللغــة يتضّمــن االســتعارة والكلمــة 

المعنــى  طريــق  عــن  كان  ومــا   ، المفــردة 

طلــق عليــه المجــاز الحكمــي 
أ
ا والمعقــول فقــد 

واالســناد.)77( التركيــب  فــي  ذلــك  ويكــون 

عرفيــة  مجــّرد داللــة  اللغويــة  الداللــة   « ّن 
أ
ا إذ 

كان  عامــات  مجــّرد  بذلــك  وهــي  اصطاحيــة 

و غيــره والعــرف 
أ
ن تــدل علــى الشــيء ا

أ
يمكــن ا

يخّصــص  الــذي  هــو  االصطــاح  و 
أ
ا وحــده 

العامــة بشــيٍء دون غيــره فكلمــة  » طويــل »  

ن تــدل علــى معنــى  » قصيــر 
أ
 كان يمكــن ا

ً
مثــا

 . علــى ذلــك  اللغــة اصطلحــوا  هــل 
أ
ا ّن 

أ
ا لــو    «

فهــي  العقــول  دلــة 
أ
ا ذلــك  مــن  العكــس  وعلــى 

تــدّل بذاتهــا داللــة وجوبيــة ال يعتورهــا تغّيــر وال 

و اصطــاٍح ، فالعقــل يــدّل علــى 
أ
ترتبــط بعــرٍف ا

ّن الفعــل ال يصــدر إال مــن قــادٍر وهــذه داللــة 
أ
ا

ذاتيــة واجبــة غيــر عرفيــة ومــن ثــم فهــي داللــة ال 
و المــكان«)78(

أ
ــر فــي الزمــان ا تتغّي

إّن هــذا الفصــل بيــن الداللــة اللغويــة والداللــة 

تصــّوره  إلــى  يرجــع  القاهــر  عبــد  عنــد  العقليــة 

مجموعــة  باعتبارهــا  اللغــة  مــع  يتعامــل  الــذي 

عيــاٍن و مفاهيــم خــارج 
أ
لفــاظ تــدّل علــى ا

أ
مــن اال

الذهــن البشــري كذلــك كان المجــاز عنــده إذا 

 وإذا وقــع 
ً
 لغويــا

ً
لفــاظ المفــردة مجــازا

أ
وقــع فــي اال

)79(.
ً
 عقليــا

ً
فــي التركيــب مجــازا

شــاعرة 
أ
 يرجــع هــذا الفصــل الــى » تفرقة اال

ً
يضــا

أ
وا

م 
ّ
بيــن المعنــى النفســي العقلــي فــي ذهــن المتكل

والــكام الــذي يــدل عليه«)80(

 مــن 
ً
وقــد واجــه هــذا التقســيم للجرجانــي بعضــا

ّنــه؛ »قســمة زائـفة«)81(ولكــّن 
أ
النقــد وُوصــف با

عــن  يبتعــد  الباحــث  ظــّن  فــي  الوصــف  هــذا 

لعبــد  الفكريــة  المرجعيــات  ثيــر 
أ
تا ماحظــة 

ال  حيــث   
ً
شــعّريا

أ
ا بوصفــِه  الجرجانــي  القاهــر 

الجرجانــي  موقــف  وتفســير  تعليــل  يمكــن 

 تحــت »ضــوء اإلطــار الدينــي 
ّ
ونظراتــه هــذه إال

وجهــة  التصــورات  هــذه  وّجــه  الــذي  الشــامل 
النتائــج«)82( هــذه  مثــل  لهــا  كانــت  خاصــة 

ْن ُنشــير بعد اســتكمالنا الحديث عن 
أ
وبقي لنا ا

التفاصيــل  وبعــض  والمجــاز  الحقيقــة  مفهــوم 

ثــر كل منهمــا فــي حصــول التّغيــر 
أ
عنهمــا ؛ إلــى ا

الداللــي .
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مــن   
ً
جانبــا يعتــري  الداللــي  التغّيــر  إّن   « إذ 

الحقيقــة  هــو  ّول 
أ
اال فالمدلــول   ، لفــاظ 

أ
اال

والاحــق بعــد التغّيــر هــو المجــاز، وجانــب مــن 

 دون تغّيــر 
ً
الفــاظ اللغــة يحتفــظ بمدلولــه ثابتــا

لهــا.«)83( مجــاز  ال  حقيقــة  فهــو 

غــات تشــبه فــي نمّوهــا وتطّورهــا الكائــن 
ّ
فـــ« الل

مــن  عليــه   
أ
يطــرا ومــا  ونمــّوه  ته 

أ
نشــا فــي  الحــي 

تغّيــرات وتطــورات خــال مســيرة حياتــه »)84(

هــم اللغــات 
أ
وتعــّد اللغــة العربيــة واحــدة مــن ا

فــي  التغّيــر  لظاهــرة  تعّرضــت  التــي  الحّيــة 

لفاظهــا عّمــا كانــت عليــه فــي بداياتهــا ، 
أ
دالالت ا

لفــاظ التــي كانــت مســتخدمة فــي 
أ
» فمعانــي اال

العصــر الجاهلــي لــم تبــَق جامــدة بعــد اإلســام 

بــل لحقهــا تغّيــر قليــل وكـثيــر… وهــذا مــا حــدث 
)85(»

ً
فــي العصــور التاليــة ايضــا

ّن تغّيــر المعنــى علــى مســاٍس 
أ
ومــن الماحــظ ا

 
ً
حــد معالجتــه منعــزال

أ
لفــاظ وال يجــوز ال

أ
كبيــٍر باال

لفــاظ المرتبطــة 
أ
؛ بــل يكــون ذلــك فــي ضــوء اال

بالمعانــي المتغّيــرة)86(

فــي  ريخــي 
أ
التا اللغــوي  البحــث  ثبــت 

أ
ا وقــد 

لفــاظ تكـتســب 
أ
ّن » اال

أ
مجــال التغّيــر الداللــي ا

لهــا  توّفــرت  إذا  مســتحدثة  جديــدة  دالالت 

شــروط خاصــة وهــذا ماحــظ علــى كـثيــر ممــا 
)87(« االســامية  االلفــاظ   « عليــه  طلــق 

أ
ا

الفقهيــة  المصطلحــات  معظــم   « إّن  بــل 

اإلســامية فــي العبــادة وغيرهــا كالصــاة والــزكاة 

والصيــام والحــج والهــدي والســعي ونحوها محّول 

 
ٍ

 اصطاحيــة
ٍ

 إلــى معــان
ٍ

عــن معــاٍن لغويــٍة عامــة
خاصــٍة عــن طريــق القصــد والعمــد »)88(

وحيــث كان المجــاز هــو » كل لفــظ نقــل عــن 

ن نجعــل مــن المجــاز 
أ
موضوعــه«)89( نســتطيع ا

ــر الــذي يســمح  و التغّي
أ
نقطــة التحــّول الداللــي ا

احتضــاِن  علــى  قــادرًة  تكــون  ن 
أ
بــا لفــاظ 

أ
لا

مــٌر يشــير إلــى 
أ
دالالٍت جديــدٍة ومتنوعــٍة وهــو ا

ّن اللغــَة متحركــًة وليســت ثابتــة .
أ
ا

فــإّن » اللغــة العربيــة واحــدة مــن لغــات العالــم 

حــوال 
أ
ا ورافقتهــا  متعــددة  طــوار 

أ
با مــّرت  التــي 

كـثــر اللغــات 
أ
ن تصبــح ا

أ
متباينــة إنتهــت بهــا إلــى ا

قدرهــا علــى النمــّوِ واإلتســاع والتطــّور فــي 
أ
ثــروة وا

ســاليب«.)90(
أ
لفــاظ واال

أ
اال

ثــر كبيــر فــي انبثــاق عاقــات 
أ
وقــد كان للمجــاز ا

لفــاظ .
أ
ّول لا

أ
ســيرة الوضــع اال

أ
جديــدة ال تظــّل ا

لفــاظ » يعطينــا 
أ
فــإّن االســتعمال المجــازي لا

 ، المباشــرة  الداللــة  تتجــاوز  جديــدة  عاقــات 

عندمــا  الدالليــة  قيمتهــا  تتغّيــر  الكلمــة  إّن  إذ 

ُتســتعمل بصــورة مجازيــة وتتحــّول مــن مجــاٍل 

خــر فتكـتســب فــي موقعهــا الجديــد 
آ
إلــى مجــاٍل ا

ّنها تســترعي اإلنتباه 
أ
علــى مــن الوضــوح ال

أ
درجــة ا

اســتعملت  لــو  كمــا  الجديــد«)91(  ســياقها  فــي 

ســد »  للداللــة علــى الرجــل الشــجاع 
أ
لفظــة  » ا

لفــاظ التــي اكـتســبت بالتحــّول 
أ
. وغيرهــا مــن اال

علــى مــن الداللــة .
أ
درجــة ا

اهتمــام  جانبهــم  مــن  صولييــن 
أ
لا كان  وقــد 

فــظ حتــى 
ّ
لل الداللــي  التطــّور  علــى  بالتعــّرف   «
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يتمّكــن مــن تحديــد المعنــى المقصــود مــن وراء 

ســاليب التــي يتعــرض لهــا، فتحديــد المعنــى 
أ
اال

الحكــم وتحديــده »)92( عليــه  يتوّقــف 

 مــن خــال 
ً
صوليــون كـثيــرا

أ
ّكــد اال

أ
لذلــك فقــد ا

مؤلفاتهــم فــي هــذا الموضــوع ؛ مفهــوم التغّيــر 

الداللــي الــذي اعتــرى الكلمــة فســّميت نتيجــة 

العرفيــة  و 
أ
ا الشــرعية  بالحقيقــة  التغّيــر  ذلــك 

بالوضــع  المــراد  ّن 
أ
ا مــن خــال قولهــم  وذلــك 

هــو  والعرفيــة  الشــرعية  الحقيقــة  تعريــف  فــي 

غلبــة اإلســتعمال وفــي اللغويــة هــو تخصيصــه 
 عليــه.)93(

ً
بــه وجعلــه دليــا

نــا 
ّ
يدل صولييــن 

أ
اال لــدن  مــن  التنبيــه  هــذا  وإّن 

ّنهــم » ال يعــّدون التغّيــر الداللــي بالعــرف 
أ
علــى ا

وإّنمــا   
ً
جديــدا  

ً
وضعــا الشــرعي  و 

أ
ا اللغــوي 

الشــيوع  لــه  كـُتــب  االســتعمال  فــي  تطــّور  هــو 
)94(». والشــهرة 

ن االصولييــن » ال يتناولــون قضّيــة 
أ
وقــد اّتضــح ا

الحقيقــة والمجــاز فــي اللغــة مــن ناحيــة الوضــع 

لفــاظ وإّنمــا ينظــرون إليهــا مــن ناحيــة 
أ
ّول لا

أ
اال

يحــّدد  مّمــا   ، الداللــة  واســتقرار  اإلســتعمال 
و مجازهــا.« )95(

أ
حقيقــة اللفظــة ا

 
ً
تعرضــا يزيــد  الكلمــة  معنــى   « فــإّن   لذلــك 

مــا زاد اســتعمالها وكـثــر ورودهــا فــي 
ّ
للتغّيــر كل

ّن الذهــن فــي الواقــع يوّجــه 
أ
نصــوص مختلفــة ال

يوحــي  وذلــك  اتجاهــات جديــدة  فــي  مــّرة  كل 

إليــه بخلــق معــاٍن جديــدٍة ومــن هنــا ينتــج مــا 
)96(.«  )rolysemie( قلــم 

أ
بالتا يســمى 

فهــذا اإلســتعمال هــو الــذي يــدور باللفــظ علــى 

 جمــدت 
ّ
الســنة الناطقيــن بــه فــا يســتقر، وإال

اللغــة علــى حالــة واحــدة .

الفــاٍظ  اســتحداث  إلــى  النــاس  ّن حاجــة 
أ
ا كمــا 

الحيــاة  ومتطلبــات  صــور  الســتكمال  جديــدٍة 

عــادًة  اإلنحــراف  إلــى  تدعوهــم  ؛  المتعــددة 

غيــر  خــر 
آ
ا إلــى  لــوف 

أ
الما مجالــه  مــن  باللفــظ 

لــوف.)97(
أ
ما

بالموهوبيــن  ُيكـتفــى  ن 
أ
ا يعنــي  ال  هــذا  ولكــّن 

مــُر 
أ
اال ينحصــَر  ن 

أ
ا وال  دبــاء 

أ
واال الشــعراِء  مــن 

مــن  واللغويــة  العلميــة  المجامــع  نــدواِت  فــي 

 ، إذ 
ٍ

لفــاٍظ ذاِت دالالٍت مجازيــة
أ
جــل والدة ا

أ
ا

ثــره 
أ
وا العــرف  ســلطة  عــن  التغاضــي  يمكــن  ال 

و مــا 
أ
و قبــول مــا جــاء بــه الموهــوب ا

أ
فــي رفــض ا

 . اللغويــة  المجامــع  صدرتــه 
أ
ا

شيء كالخاتمة

إنطاقــة   « ؛  الداللــة  ت 
ّ
شــكل فقــد  ولذلــك 

و االفتــراق عنــه لبنــاء 
أ
ســيس المذهــب ا

أ
شــرارة تا

مضــادة.«)98( مذاهــب 

لة وجــدت مــن يعارضهــا ، 
أ
ولكــّن هــذه المســا

ّن 
أ
فقــد ذهــب الدكـتــور علــى حاتــم الحســن إلــى ا

ســبب الخــاف بيــن الِفــرق اإلســامية بالنظــر 

إلــى مرجعياتهــا الفكريــة ال ينحصــر فــي حــدود 

الخــاف  ن 
أ
ا يــرى  إّنــه  بــل  اللغــوي،  النظــر 

علــى  مهيمنــا  كان  ساســا_  
أ
ا  _ العقيــدي  

الفــرق.)99( لتلــك  اللغــوي  التفكيــر 
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التفكيــر  انتظــام  كيــد 
أ
تا إلــى  يقــود  الــذي  مــر 

أ
اال

و 
أ
ا ظاهريــة  و 

أ
ا معتزلــة  مــن  الفــرق  تلــك  لــدى 

معرفيــة  سلســلة  ضمــن  غيرهــم،  و 
أ
ا شــاعرة 

أ
ا

العقيــدة.)100( بقيــد  صلهــا 
أ
ا فــي  مقّيــدة 

إلــى  نظــر  قــد  الرؤيــة  هــذه  بصاحــب  ّنــي 
أ
وكا

اتخــذت  قــد   
ً
منــزال  

ً
وحيــا باعتبارهــا  الشــريعة 

 مــن خــال الفهــم الخــاص لــكل 
ً
 محــّددا

ً
قالبــا

ونــزع  االجتهــاد  لنــا  نتــج 
أ
ا مــا  وهــذا   ، متلــّقٍ 

 
ً
حفاظــا ويــل 

أ
والتا التعليــل  إلــى  بالمجتهديــن 

خــذوا 
أ
علــى تماســك ذلــك القالــب المنــزل، فا

الفهــم  وبيــن  وداللتهــا  لفــاظ 
أ
اال بيــن  يوّفقــون 

. للشــريعة  الخــاص 

فهــذا هــو الطريــق بحســب هــذه الرؤيــة – فــي 

نشــوء  مراحــل  فيــه  ســارت  الــذي    - رى 
أ
ا مــا 

والفــرق. المذاهــب 

تســاؤل  وقفــة  لة 
أ
المســا هــذه  فــي  وللباحــث 

ــد ذلــك الفهــم للشــريعة المنزلــة 
ّ
، فكيــف تول

صبحــت الشــريعة 
أ
خــر كيــف ا

آ
و بتعبيــٍر ا

أ
 ا

ً
ساســا

أ
ا

لتعــود  لفــاظ 
أ
اال دالالت  بــه  تصطــدم   

ً
جــدارا

ويــٍل جديــد ؟
أ
تا بثــوب 

قــول : إّن ذلــك الفهــم للشــريعة المنزلــة لــم 
أ
فا

ــد عــن شــريعة مقولبــة فــي الفكــر والضمير، 
ّ
يتول

الخــاص  وفهمهــا  لفــاظ 
أ
اال لــدالالت  كان  وإّنمــا 

عنــد فرقــٍة ومغايــرة ذلــك الفهــم وتلــك الداللــة 

والدة  فــي  رئيــس  مدخــل  خــرى 
أ
ا فرقــٍة  عنــد 

يــة مفاهيــم مخالفــة .
أ
شــريعٍة تصطــدُم عندهــا ا

ســتاذي 
أ
ا جعــل  مــا  الباحــث  ظــّن  فــي  وهــذا 

الدكـتــور علــي حاتــم الحســن يــرى مــن العقيــدة 

العكــس. ال  للداللــة  موّجهــة 

ي إشــكال وبنــاء 
أ
ّن الخــروج مــن ا

أ
 عــن ا

ً
فضــا

يتــم مــن خــال »  الخــاص  الفكــري  المذهــب 

داة داللـــة 
أ
اللجــوء مــن جديــد إلــــى اســتعمال ا

ــة 
ّ
عل هــي  الداللــة  كانــت  وهكــذا   ، ســماء 

أ
اال

داة 
أ
ا  

ً
يضــا

أ
ا هــي  وســتكون  واإلشــكال  لبــس 

ّ
ال

منهمــا.«)101( الخــروج 

ي معتقــٍد 
أ
وكان فهــم هــذه الداللــة بمعــزل عــن ا

بــادئ ذي بــدء . 

ن 
أ
ســاٍس مــن هــذه النظــرة نســتطيع ا

أ
  وعلــى ا

البعــض  الــذي ظّنــه  العقيــدي  الخــاف  نوّجــه 

 علــى التفكيــر اللغــوي .
ً
مهيمنــا

خــذ علــى ســبيل التمثيــِل ال الحصــر؛ قــول 
أ
  ولنا

المعتزلــي »انــه ال  الجبــار  القضــاة عبــد  قاضــي 

يجــوز منــه تعالــى وقــد خاطبنــا بلغــٍة مخصوصــٍة 

مــر والنهــي والوعــد والوعيــد 
أ
وبــكاٍم يتّضمــن اال

.)105(»
ً
 ما و إال كان عابثا

ً
مرا

أ
إال ويريد بذلك ا

ن تكــون 
أ
قــوال ومثياتهــا ال يصــح ا

أ
فــان هــذه اال

عقيــدة  هــي  وإّنمــا  للنصــوص  موجهــة  عقيــدة 

قــد  النصــوص،  فهــم  مــن  ســاٍس 
أ
ا علــى  مبنيــة 

يــاٍت كـثيــرٍة مــن الكـتــاب 
آ
نتلّمــس خيوطهــا فــي ا

العزيــز.)102(

إذا كان هــذا عرضــا موجــزا لعلــم الداللــة بابســط 

همهــا فــي الوقــت ذاتــه، 
أ
دواتــه وموضوعاتــه وا

أ
ا

ن نوضــوع الداللــة 
أ
وال يفوتنــي هنــا ان اذكــر بــا

يقــوم  شــيء  كل  او  شــيء  ي 
أ
ا ليشــمل  يتســع 
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ن تكــون عامــات علــى 
أ
بــدور العامــة او الرمــز كا

س؛ كمــا 
أ
و ايمــاءة بالــرا

أ
الطريــق او اشــارة باليــد ا

قــد تكــون الفاظــا وجمــا.

المعنــى  دراســة  فــي  العلــم  هــذا  مهمــة  وتبقــى 

ــه.
ّ
كل ذلــك  مــن  المقصــود 

الهوامش: 
1ـ ينظر : لسان العرب : مادة )دلل( .

2ـ الكليات )ابو البقاء الكـفوي( 322-321/2.

3ـ المنطق )المظفر( 26/1.

4ـ  دالالت واشكاالت 6.

5ـ ذكــر بعضهــم ان مــن تكلــم فــي المعرفــة والتوحيــد كان 

 ، 
ً
 ، ومــن تكلــم فــي الطاعــة والشــريعة كان فروعيــا

ً
اصوليــا

فاالصــول هــو موضــوع علــم الــكام ، والفــروع هــو موضــوع 

علــم الفقــه اال ان الراجــح ان كل مــا هــو معقــول يتوصــل 

اليــه بالنظــر واالســتدالل ؛  فهــو مــن االصــول ، ويســمى 

المشــتغل بــه باالصولــي وكل مــا هــو مظنــون يتوصــل اليــه 

بالقيــاس واالجتهــاد فهــو مــن الفــروع ،  ويســمى المشــتغل 

بــه بالفقيــه . ينظــر : الملــل والنحــل :42-41/1.

6ـ القصص 63 .

7ـ الزمر71 .

8ـ  الخصائص 444/2 ، الصاحبي في فقه اللغة 197 .

9ـ الصاحبــي فــي فقــه اللغــة 197، و ينظــر: دراســة المعنــى 

عنــد االصولييــن :101 ومــا بعدهــا . 

10ـ  ينظــر: المحصــول فــي علــم اصــول الفقــه :404/1/1، 

والبحــث الداللــي عنــد القرافــي : 40.

11ـ ينظــر: البحــث النحــوي واللغــوي عنــد الغزالــي : 203 

مــدي :41
آ
، والبحــث الداللــي عنــد اال

12ـ المصدر نفسه16/1.

13ـ  ينظر: فصول البدائع في اصول الشرائع :101/1.

14ـ المزهــر267/1 وينظــر :االحــكام فــي اصــول االحــكام ) 

مــدي ( :26/1 وخاصــة المنطــق :17.
آ
اال

15ـ اسرار الباغة4.

16ـ  اللغة والمعنى والسياق83. 

مــل :19، والمحصــول 
أ
17ـ  ينظــر : منتهــى الوصــول واال

فــي علــم اصــول الفقــه: 409/1/1-416، وتحريــر القواعــد 

وشــرح   301/1: الجوامــع  وجمــع   ،41-40: المنطقيــة 

االســنوي : 251/1-252، وارشــاد الفحــول :21 وبحــوث 

 عــن المعتمــد فــي اصــول الفقــه :16/1 
ً
لغويــة :73، فضــا

و995/2.

18ـ المقاربة التداولية 19.

19ـ التفكير اللساني في الحضارة العربية 145.

حــكام 
أ
20ـ ينظــر : دالالت النصــوص وطــرق اســتنباط اال

.254  :

21ـ ينظر : لسان العرب مادة )قيس(.

حــكام 
أ
22ـ ينظــر : دالالت النصــوص وطــرق اســتنباط اال

.256  :

23ـ المعتمد في اصول الفقه 27/1.

24ـ  المعتمد في اصول الفقه 28/1.

25ـ المعتمد في اصول الفقه28/1.

العرفــي  االســم  البصــري  الحســين  ابــو  وصــف  لقــد  26ـ 

بانــه » مــا افــاد ظاهــره الســتعمال طــارئ مــن اهــل اللغــة«  

الفقــه 27/1. اصــول  فــي  المعتمــد 

27ـ المصدر نفسه :28/1

العربيــة :144- اللغــة  فــي  اللفظــي  المشــترك  ينظــر:  28ـ 

.145

29ـ ينظر : دراسة المعنى عند االصوليين :104.

إلــى علــم االصــول :238 ،  30ـ ينظــر : مفتــاح الوصــول 

الفقــه:156. اصــول  اوليــات  فــي  الديــن  ومعالــم 

31ـ القاضــي ابــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمد البصري 

ابــن الباقانــي ، صاحــب التصانيــف ،  ثــم البغــدادي ، 

ربــع 
أ
كان ُيضــرب المثــل بفهمــه وذكائــه توفــي ســنة ثــاث وا

عــام النبــاء : 17/ 190 – 193 ، 
أ
مئــة . ينظــر : ســير ا

ريــخ بغــداد : 5/ 379 – 383 ، الوافــي بالوفيــات : 3/ 
أ
تا

 . 177
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32ـ البرهان في اصول الفقه175/1.

33ـ ينظر : المصدر نفسه : 1 / 175.

 ، حــزم  بــن  ســعيد  بــن  حمــد 
أ
ا بــن  علــي  محمــد  بــو 

أ
ا 34ـ 

ــم 
ّ
ثــم االندلســي القرطبــي ، فقيــه  متكل الفارســي االصــل 

ثــم  للشــافعي  ّوال 
أ
ا تفّقــه   ، التصانيــف  صاحــب   ، اديــب 

خــذ بظاهــر النــص وعمــوم الكـتــاب والحديــث ، توفــي ســنة 
أ
ا

456هـــ .  ينظــر : ســير اعــام النبــاء :  184/18- 212 ، 

 .  233-232 : الحكمــاء  تاريــخ 

35ـ ينظر : النبذة الكافية في اصول احكام الدين : 39.

صول الفقه158-157.
أ
وليات ا

أ
36ـ معالم الدين في ا

المعــروف  النجفــي  االصفهانــي  ميــرزا حســين  الشــيخ  37ـ 

بالنائينــي ، صاحــب التنقيــب والتحقيــق ، اصولــي فقيــه 

لــه ادب  لــه االراء الســديدة فــي علمــي االصــول والفقــه ، 

معــارف  ينظــر:   . والعربيــة  الفارســية  اللغتيــن  فــي  واســع 

  .  286  – 284/1 : الرجــال 

38ـ الحقيقــة المتشــرعية يــراد بهــا وضــع الفــاظ مخصوصــة 

كالصــاة لمعــاٍن خاصــة شــرعية علــى لســان اتبــاع الشــارع 

الــى  اللفــظ  المتشــرعة  نقــل  مــن  ناشــئة  الداللــة  فتكــون 

 . فيــه  اســتعمالهم  لكـثــرة  المســتحدث  الشــرعي  المعنــى 

ينظــر : المعجــم المعيــن : 153 .

39ـ ينظــر : محاضــرات فــي اصــول الفقــه :134/1، ومفتاح 

الوصــول إلــى علم االصول :239-238

40ـ ذكرنــا منهــم القاضــي ابــا بكــر الباقانــي فيمــا حــكاه عنــه 

نــه غيــر ســديد . ينظــر: ص32 
أ
يــه با

أ
 را

ً
االمــام الجوينــي واصفــا

مــن هــذا المبحــث.

صول الفقه 160-159.
أ
وليات ا

أ
41ـ معالم الدين في ا

42ـ ينظر : لسان العرب : مادة )جوز(.

43ـ ينظر : الكـتاب :98/1.

44ـ الليل 10.

45ـ التوبة 3.

المقتضــب :171/1   : القــران27/3، وينظــر  46ـ معانــي 

او 70،307،360/3، وينظــر الــدرس الداللــي فــي ضــوء 

الصاحبــي البــن فــارس :42.

47ـ اسرار الباغة351.

48ـ ينظــر : المحصــول فــي علــم اصــول الفقــه : 404/1/1-

405 ، وينظر: البحث الداللي عند الســمرقندي :60

49ـ المزهر في علوم اللغة وانواعها 267/1

50ـ المصدر نفسه 364.

51ـ المصدر نفسه 366.

52ـ المصدر نفسه364.

53ـ المصدر نفسه366.

54ـ ارشاد الفحول 23.

55ـ ارشــاد الفحــول 23، وينظــر : التصــور اللغــوي عنــد 

.103: االصولييــن 

56ـ هود 42.

57ـ ق 30.

58ـ االحكام في اصول االحكام ) ابن حزم ( 416-415.

ن2،26، وينظــر : اشــكاليات 
آ
59ـ االتقــان فــي علــوم القــرا

ويــل :126، وينظــر : التفكيــر الداللــي 
أ
ليــات التا

آ
القــراءة وا

عنــد المعتزلــة :41.

60ـ شــمس الديــن ابــو عبــد هللا محمــد بــن ابــي بكــر بــن 

الحنبلــي،  الفقيــه  الدمشــقي  ثــم  الزرعــي  ســعد  بــن  ايــوب 

قيــم  بابــن  اشــتهر  متكلــم،  اصولــي   ، نحــوي  مفســر 

الجوزية، كـتب بخطه ما ال يوصف كـثرة وصّنف تصانيف 

 فــي انــواع العلــوم، توفــي ســنة )751هـــ(. ينظــر 
ً
كـثيــرة جــدا

: شــذرات الذهــب فــي اخبــار مــن ذهــب: مجلــد 3/ جــزء 6 

ـ170.  168  /

61ـ الصواعــق المرســلة فــي الــرد علــى الجهميــة والمعطلــة  

ويــل 
أ
يــات التا

آ
241- 241، وينظــر : اشــكاليات القــراءة وا

:17، وينظــر : التفكيــر الداللــي عنــد المعتزلــة :41.

الجهميــة  علــى  الــرد  فــي  المرســلة  الصواعــق   : ينظــر  62ـ 

والمعطلــة 267، وينظــر : التفكيــر الداللــي عنــد المعتزلــة 

.41:

63ـ ينظر : دراسة المعنى عند االصوليين :108.

ن 133-132.
آ
ويل مشكل القرا

أ
64ـ تا

ــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن  ـ 65ـ يحيـ

لطالبــي ، 
أ
إدريــس بــن علــي بــن جعفــر الحســيني العلــوي ا

توفــي  كـثيــرة  لــه تصانيــف  الزيديــة وعلمائهــم،  ئمــة 
أ
ا مــن 
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عــام النبــاء : 175-174/9 
أ
ســنة 745 هـــ . ينظــر: ســير ا

، كشــف الظنــون : 1795 معجــم المؤلفيــن : 195/13 . 

66ـ يوسف 82.

67ـ اإلسراء 24.

68ـ الطراز 45-44/1.

69ـ محاولة في اصل اللغات35.

صل اللغات : 35.
أ
70ـ ينظر : محاولة في ا

71ـ المصدر نفسه   35.

72ـ المصدر نفسه 35.

73ـ محاولة في اصل اللغات 63-35.

74ـ المصدر نفسه 35.

75ـ ينظر : اسباب اختاف الفقهاء :237.

ــى االمــدي  ـ 76ـ هــو ابــو القاســم الحســن بــن بشــر بــن يحيـ

)ت370هـــ(.

77ـ ينظر : الموازنة بين الطائيين :179

78ـ المعتمد في اصول الفقه 19/1.

79ـ ينظر : التصور اللغوي عند االصوليين :105-104.

80ـ ينظر : اسرار الباغة : 373.

ويل138.
أ
ليات التا

آ
81ـ إشكاليات القراءة وا

82ـ ينظر : المصدر نفسه : 139.

ويل 141.
أ
ليات التا

آ
83ـ إشكاليات القراءة وا

84ـ الصورة الفنية )جابر عصفور(153.

ويل143.
أ
ليات التا

آ
85ـ إشكاليات القراءة وا

86ـ دراسة المعنى عند االصوليين 114.

علــم   : وينظــر   ،30 اللغــوي  والتطــّور  العامــة  لحــن  87ـ 

الداللــة ) احمــد مختــار عمــر ( :236، والوضــع واالصطــاح 

فــي النظريــة اللغويــة العربيــة )اطروحــة دكـتــوراه( :80.

الحديثــة  اللغويــة  الدراســات  فــي ضــوء  العامــة  لحــن  88ـ 

.279

89ـ ينظــر : دور الكلمــة فــي اللغــة :64،72، وعلــم الداللــة 

) احمد مختارعمر ( : 236.

اللغــة  وعلــم  التــراث  بيــن  اللغــوي  البحــث  منهــج  90ـ 

.134 الحديــث 

91ـ اللغة العربية معناها ومبناها 322.

92ـ دالئل االعجاز 66 

93ـ فقه اللغة العربية 271.

94ـ االسس الداللية في تحليل النصوص 224.

95ـ التصور اللغوي عند االصوليين )المقدمة( 5.

96ـ ينظر : شرح االسنوي : 246/1.

97ـ دراسة المعنى عند االصوليين 107.

98ـ التصور اللغوي عند االصوليين 103.

99ـ اللغة 254-253.

100ـ ينظر : المصدر نفسه :130.
101ـ دالالت واشــكاالت 6 ، وينظــر: ابــن قيــم الجــوزي 

جهــوده فــي الــدرس اللغــوي : 170.

102ـ ينظــر: زئبقيــة المعنــى )بحــث( مجلــة كليــة التربيــة 

ســنة   43  : العــدد  المســتنصرية،  الجامعــة  االساســية، 

. 2005 ، ص 165 

103ـ ينظر: التفكير الداللي عند المعتزلة : 42.

104ـ دالالت واشكاالت 6.

105ـ المغني 39/17.

 
ً
يــات فضــا

آ
106ـ ال يســعني اســتقصاء الكـثيــر مــن هــذه اال

مــل 
أ
تا منهــا؛  قليــٍل  نــزٍر  إلــى  شــير 

أ
ا وإّنمــا  اســتيعابها  عــن 

ل عمــران 142، 
آ
ل عمــران 18، ا

آ
قولــه تعالــى فــي ســورة : ا

الكهــف 30، العنكبــوت 4، يونــس 44، القصــص 56، 

طــه 110، الزمــر 9 ، الصــف 5، الشــمس 9ـ10.
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االستجواب البرلماني
 وفعاليته دراسة مقارنة

المحامي /طالب كاظم العبودي

ـ القسم الثاني ـ
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التجــارب  فــي  االســتجواب  الثانــي:  القســم 

والعربيــة العالميــة 

تمهيد وتقسيم

ن تعرفنــا علــى االســتجواب ومراحلــه فــي 
أ
بعــد ا

عرضناهــا  والتــي  دراســتنا  مــن  ول 
أ
اال القســم 

الفكــر  حــوار  لمجلــة  الســابق  العــدد  ضمــن 

علــى  التعــرف  القســم  هــذا  فــي  نحــاول  ســوف 

فــي  الدســتورية  السياســية  نظمــة 
أ
اال موقــف 

التــي  الرقابيــة  الوســيلة  هــذه  حيــال  العالــم 

و احــد الــوزراء 
أ
تمــارس ضــد الحكومــة ) الــوزارة( ا

إذ  البرلمانيــة  وشــبه  البرلمانيــة  نظمــة 
أ
اال فــي 

فصليــن: إلــى  الــكام  نقســم  ســوف 

التجــارب  فــي  االســتجواب  ول: 
أ
اال الفصــل   

والعربيــة    العالميــة 

 عــن التجــارب 
ً
وال

أ
 وفــي هــذا الفصــل ســنتكلم ا

العربيــة  التجــارب  عــن  ثــم  ومــن  العالميــة 

تــي:
أ
يا وكمــا  بمبحثيــن 

التجــارب  فــي  االســتجواب  ول: 
أ
اال المبحــث   

لميــة  لعا ا

ن قاعدة االستجواب البرلماني 
أ
    بادئ ذي بدء ا

اســتقرت ضمــن التجــارب البرلمانيــة فــي العديــد 

مــن الــدول وجــرى العمــل بهــا كوســيلة رقابيــة 

برلمانيــة منــذ عهــد الملكيــة االورليانيــة )1830 

-1848 ( فــي فرنســا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

ســلوب 
أ
لــم تعــرف تجــارب برلمانيــة كبــرى هــذا اال

خــرى.
أ
بخــاف وســائل الرقابــة البرلمانيــة اال

المعــرف   
أ
للمبــدا  

ً
تطبيقــا تــي 

أ
يا فاالســتجواب 

 تــوازن 
أ
ال وهــو ) مبــدا

أ
نظمــة البرلمانيــة ا

أ
فــي اال

ولعــل  والتنفيذيــة(،  التشــريعية  الســلطتين 

خــذ بــه تعــود لمــا اســتقر عليــه 
أ
لة اال

أ
تفــاوت مســا

خــذ 
أ
اال مــن  البرلمانيــة  التجــارب  فــي  الحــال 

خــرى 
أ
ببعــض مظاهــر الرقابــة البرلمانيــة دون اال

تــي: 
أ
اال التفصيــل  وفــق 

خذ باالستجواب 
أ
نظمة البرلمانية التي لم تا

أ
 .اال

أ
ا

عمال الحكومة: 
أ
كوسيلة رقابية ضد ا
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سها النظام 
أ
نظمة بل على را

أ
مثلة هذه اال

أ
   من ا

اعــرق  مــن  يعتبــر  الــذي  البريطانــي  البرلمانــي 

 
أ
مبــدا فيــه  يتجســد  التــي  البرلمانيــة  نظمــة 

أ
اال

التــوازن بيــن الســلطتين مــن خــال المســؤولية 

هــذا  فــي  تمتــاز  التــي  البرلمــان  مــام 
أ
ا الوزاريــة 

يضــا 
أ
نهــا مســتمرة وطــرح الثقــة ممكــن ا

أ
النظــام با

خــذ هــذا النظــام بوســائل 
أ
 إلــى ذلــك يا

ً
اســتنادا

الموجهــة  ســئلة 
أ
السؤال)اال قبيــل  مــن  خــرى 

أ
ا

عضــاء ضــد الحكومــة( المناقشــة العامــة 
أ
مــن اال

دائهــا والذي 
أ
لموضــوع معيــن متعلــق بالــوزارة وا

المختــص  الوزيــر  و 
أ
ا ول 

أ
اال الوزيــر  فيهــا  يمثــل 

منصــة  ســفل 
أ
ا هــي  )التــي  الرقابــة  منصــة  علــى 

الرائســة وهــو تقليــد معــرف يرمــز إلــى علــو ســلطة 

 
ً
فضــا  ، التنفيذيــة(   الســلطة  علــى  البرلمــان 

عضــاء 
أ
ا يقــوم  الــذي  البرلمانــي  التحقيــق  عــن 

و عــن طريــق لجــان 
أ
البرلمــان باالشــتراك فيــه ا

 ( المجلســين  كا  مــن  باالشــتراك  التحقيــق 

مجلــس العمــوم ومجلــس اللــوردات( لمحاســبة 

المســؤول الحكومــي عــن مســؤوليته السياســية 

.

ثرت إلى 
أ
خــرى التــي تا

أ
ومــن التجــارب العلميــة اال

بهــذا  البريطانــي  البرلمانــي  بالنظــام  بعيــد  حــد 

اإليطاليــة  البرلمانيــة  التجربــة  هــي  الخصــوص 
لمانيــة. )1(

أ
والتجربــة البرلمانيــة اال

البرلمانيــة  وشــبه  البرلمانيــة  نظمــة 
أ
ب .اال

االســتجواب  بقاعــدة  خــذت 
أ
ا التــي  العالميــة 

الحكومــة: عمــال 
أ
ا ضــد  رقابيــة  كوســيلة 

مثلــة علــى ذلــك المنظومــة الفرنســية)2( 
أ
ومــن اال

ديفورجيــه  موريــس  ســتاذ 
أ
اال تعبيــر  حــد  علــى 

مــن  االســتجواب  يعــد  المنظومــة  هــذه  ففــي 

عــام  منــذ  فرنســا  فــي  المســتقرة  التطبيقــات 

1830 فــي عهــد الملــك لويــس فيليــب وهو عهد 

و ملكيــة تمــوز )يوليــو( .
أ
الملكيــة االورليانيــة  ا

قاعــدة االســتجواب  اســتقرت  العهــد  هــذا  فــي   

الثقــة  البرلمــان وامــكان طــرح  مــام 
أ
ا للحكومــة 

المســؤولية  قاعــدة  ذلــك  عــزز  وقــد  بالحكومــة 

مــام البرلمــان رغــم انحــراف الســلطة 
أ
الحكوميــة ا

ســلوب 
أ
كيــد علــى هــذا اال

أ
فيمــا بعــد، وعــاد التا

وحكومــات  الثالثــة  الجمهوريــة  عهــد  فــي 

المجلــس )1875-194( الــذي اتســم بســيطرة 

نــه 
أ
البرلمــان علــى الســلطة التنفيذيــة ووصــف با

مــام 
أ
ا انهــارت  التــي   ،  ) مجلســية  حكومــة   (

كيــد 
أ
التا وتــم  عــام 1940 ،  لمــان 

أ
اال جحافــل 

عليــه بعــد قيــام الجمهوريــة الرابعــة عــام 1946 

جمهوريــة شــبيهة إلــى كبيــر بالجمهوريــة الثالثــة 

الجمهوريــة  مجــيء  لحيــن  الحــال  واســتمر 

الخامســة ودســتور عــام 1958 ،  فقــد انتــزع 

النــواب  مــن  االســتجواب  حــق  الدســتور  هــذا 

فــي فرنســا فــي الوقــت الحاضــر بوضعــه شــروط 

محــددة إلشــغال مســؤولية الحكومــة فالنظــام 

مبطــن  نظــام  هــو   
ً
حاليــا المطبــق  البرلمانــي 

بنزعــة رائســية فهــو كمــا وصفــه الجنــرال ديغــول 
معــا.)3(  ورائســي 

ً
برلمانيــا  

ً
نظامــا

البرلمانــي  بالنظــام  ثــرة 
أ
المتا الــدول  مــن 
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بلجيــكا  مثــل  وربــا 
أ
ا غــرب  دول  هــي  الفرنســي 

وجيكوســلوفاكيا وبولنــدا والســويد التــي تعتبــر 

الســؤال واالســتجواب بمثابــة الطلــب المــؤدب 

مــام 
أ
ا مــن البرلمــان لعضــو الحكومــة للحضــور 

مــور المتعلقــة 
أ
البرلمــان للمناقشــة عــن بعــض اال

وسياســتها.)4( بالحكومــة 

 

المبحــث الثانــي: االســتجواب فــي التجــارب 

العربيــة 

العربيــة  البلــدان  دســاتير  حــكام 
أ
ا تغايــرت  لقــد 

بصدد االســتجواب و انقســمت على اتجاهين: )5(

ول : نصــت مجموعــة مــن الدســاتير 
أ
  االتجــاه اال

العربيــة علــى االســتجواب صراحــة  بــان لــكل 

ن يقــدم 
أ
عضــاء الســلطة التشــريعية ا

أ
عضــو مــن ا

 
ً
و اســتجوابا

أ
ســئلة ا

أ
و الوزيــر ا

أ
إلــى رئيــس الــوزراء ا

و تجــري المناقشــة فــي االســتجواب بعــد ســبعة 

قــل مــن تقديمــه و ذلــك فــي غيــر 
أ
يــام علــى  اال

أ
ا

حالــة االســتعجال و موافقــة الوزيــر ، منهــا :

و   ،  )90( م   1956 لعــام  مصــر  •دســاتير 

لعــام  المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة  دســتور 

1958 م )24( ، ودســتور الجمهوريــة العربيــة 

اليمنيــة لعــام 1964 )المــادة )68  وإذا كانــت 

تقديــم  فــي  انحصــرت  قــد  الســابقة  الدســاتير 

الوزيــر  و 
أ
ا الــوزراء  رئيــس  إلــى  االســتجواب 

واشــترطت موافقــة الوزيــر علــى االســتجواب فــي 

يــام مــا عــدا حــاالت االســتعجال 
أ
خــال ســبعة ا

العربيــة  الجمهوريــة  دســاتير  حــكام 
أ
ا فــان 

لعــام    1964 وجمهوريــة مصــر  الموريتانيــة 

العربيــة لعــام )1971(  والجمهوريــة اليمنيــة 

الحكومــة  موافقــة  اشــترطت  قــد  لعــام 1990 

الوزيــر، و 
أ
ا الــوزراء  رئيــس  ليــس  و  باجمعهــا 

حــكام الدســتورية الميــل 
أ
والفــرق بيــن هــذه اال

ولــى والثانيــة إلــى النظــام 
أ
كبــر للمجموعــة اال

أ
اال

تتقيــد  لــم  جميعهــا  كانــت  وان   . البرلمانــي 
ي مــن النظاميــن مــا عــدا دســتور 

أ
 بــا

ً
 دقيقــا

ً
تقيــدا

الــذي     1990 لعــام  اليمنيــة  الجمهوريــة 

البرلمانــي  بالنظــام  خــذ 
أ
اال طابــع  عليــه  يغلــب 

المشــترك  القاســم  ن 
أ
ا وبمــا   ، عــام  بشــكل 

تقريــر  عــاه 
أ
ا المذكــورة  الدســتورية  حــكام 

أ
لا

فــان  االســتجوابات  علــى  اإلجابــة  تقديــم  مــدة 

هــذه  دســاتير  مــن  خــرى 
أ
ا مجموعــة  حــكام 

أ
ا

البلــدان العربيــة قــد تركــت تقريــر هــذه المــدة 

نظمــة الداخليــة للســلطة 
أ
حــكام اللوائــح و اال

أ
ال

الســورية  الدســاتير  حــكام 
أ
ا مثــل  التشــريعية 

عــوام 1930 )المــادة52 )و1950 و 1962  
أ
ال

 )60 )المــادة 

خــرى مــن دســاتير 
أ
 بالمقابــل قضــت مجموعــة ا

جملت في حق عضو 
أ
البلــدان العربيــة بصيغــة ا

الســلطة التشــريعية فــي تقديــم االســتجوابات 

التــي يجيــب فيهــا  المــدة  تنــص علــى  ن 
أ
ا دون 

الجمهوريــة  دســاتير  مثــل  االســتجواب  علــى 
ودســتور   1970 لعــام   اليمنيــة  العربيــة 

الســودان لعــام  1973 ودســتور ســوريا لنفــس 

ولعــام    1976 لعــام   الجزائــر  ودســتور  العــام 
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ً
1989ومــن اجــل توضيــح ذلــك نــورد نصوصــا

مــن هــذه الدســاتير  لقــد نصــت المــادة  )65(

مــن دســتور الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة لعــام 

1970 علــى انــه :

مــن  الثقــة  ســحب  حــق  الشــورى  لمجلــس   (

الحكومــة و ال يجــوز عــرض ســحب الثقــة إال بعــد 

الغالــب  ويكــون  للحكومــة  موجــه  اســتجواب 
يجــوز  وال  المجلــس  عضــاء 

أ
ا ثلــث  مــن   

ً
موقعــا

قبــل  الطلــب  فــي  قــراره  يصــدر  ن 
أ
ا للمجلــس 

تقديمــه(. علــى  قــل 
أ
اال علــى  ســبوع 

أ
ا مضــي 

حــكام الدســتور الســوداني لعــام 1973 
أ
مــا ا

أ
   ا

فانــه إلــى جانــب عــدم تحديــد مــدة اإلجابــة علــى 

فقــط  الوزيــر  اســتجواب  قــرر  قــد  االســتجواب 

بعناصــر  الدســتور  هــذا  اخــذ  عــن  ناتــج  وهــو 

حــكام 
أ
كـثيــرة مــن النظــام الرائســي لقــد نصــت ا

ن الــوزراء ملزمــون بالمثــول 
أ
هــذا الدســتور علــى ا

علــى  للــرد  لجانــه  و 
أ
ا الشــعب  مجلــس  مــام 

أ
ا

و  استفســاراتهم  و  الشــعب  مجلــس  ســئلة 
أ
ا

ي بيانــات 
أ
اســتجواباتهم و علــى الوزيــر تقديــم ا

المجلــس و لجانــه وفقــا لائحــة. يطلبهــا 

لعــام  الســوري  الدســتور  حــكام 
أ
ا واتفقــت     

المجموعــة  مــن  الســابقة  حــكام 
أ
اال 1973مــع 

عضــاء مجلــس الشــعب 
أ
جمــال علــى انــه ال

أ
فــي اال

و  ســئلة 
أ
اال توجيــه  و  القوانيــن  اقتــراح  حــق 

للنظــام  وفقــا  الوزيــر  و  للــوزارة  االســتجوابات 
دســتور  قضــى  حيــن  فــي  للمجلــس.  الداخلــي 

عضــاء 
أ
ال يمكــن  نــه 

أ
با  1976 لعــام  الجزائــر 

مجلــس الشــعب الوطنــي اســتجواب الحكومة، 

المجلــس  عضــاء 
أ
ال ويمكــن  )المــادة161( 

فــي  الحكومــة  اســتجواب  الوطنــي  الشــعبي 

لعــام  الجزائــر  دســتور  الســاعة  قضايــا  إحــدى 
)6(.)121 )المــادة   1989

االتجــاه الثانــي : وبالمقابــل صمتــت عــن النــص 

دســاتير  مجموعــة  حــكام 
أ
ا االســتجواب  علــى 

الجمهــوري  النظــام  ذات  العربيــة  البلــدان 

عــوام 1956  
أ
حــكام دســاتير الســودان ال

أ
مثــل ا

1964  1985 و الدستور التونسي و الدستور 

اللبنانــي و دســتور الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 

لعــام 1965  و  1967 وإذا كانــت الحــال علــى 

حــكام دســاتير 
أ
هــذه الشــاكلة مــن التغايــر فــي ا

و  اللوائــح  إلــى  بالعــودة  فانــه  البلــدان  هــذه 

فــي  التشــريعية  للســلطة  الداخليــة  نظمــة 
أ
اال

نهــا قــد قــررت هــذا الحــق رغــم 
أ
تلــك الــدول نجــد ا

عــدم النــص عليــه.)7(

ن الدســاتير العربيــة التــي تتغافــل عــن 
أ
ويذكــر ا

دراج االســتجواب بجــدول 
أ
تحديــد مــدة معينــة ال

للمــدة  قصــى 
أ
ا حــد  تعييــن  وعــن  عمــال 

أ
اال

االســتجواب  خالهــا  يناقــش  ن 
أ
ا يجــب  التــي 

مــر الــذي يترتــب عليــه ســقوط العديــد مــن 
أ
اال

االســتجوابات بانتهــاء الــدور الــذي قدمــت فيــه 

حيــث إذ انــه ال يجــوز بحــال نظــر االســتجواب 

ال  انــه  حيــث  فيــه  قــدم  الــذي  الــدور  بانتهــاء 

بجــدول  درج 
أ
ا إذا  إال  االســتجواب  نظــر  يجــوز 

عمــال مهمــا صاحبــه مــن صفــة االســتعجال 
أ
اال
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وردت 
أ
و دون تحديــد موعــد لنظــره حتــى ولــو ا

دنــى الــذي ال يجــوز قبلــه نظــر 
أ
النــص الحــد اال

االســتجواب وان كان يجــوز بموافقــة الحكومــة 

نظــر  و  الزمنــي  القيــد  هــذا  علــى  الخــروج 
االســتعجال.)8( وجــه  علــى  االســتجواب 

الفصــل الثانــي: االســتجواب كوســيلة رقابيــة 

فــي مصــر ولبنــان والكويــت والعــراق 

عليــه  االســتجواب نصــت  ن 
أ
ا  

ً
    ذكرنــا ســابقا

نظامهــا  كان  ســواء  العربيــة  الــدول  دســاتير 

و مزيــج بيــن البرلمانــي والرائســي وقــد 
أ
برلمانــي ا

جــاءت لوائــح الســلطة التشــريعية لهــذه الــدول 

العمــل  فــي   ) )القاعــدة  و 
أ
ا الحــق  لهــذا  مؤكــدة 

البرلمانــي ولكــن ممارســة هــذا الحــق وفعاليتــه 

ن 
أ
بشــا المهتميــن  وســاط 

أ
ا بيــن  جــدل  مثــار 

العاقة بين الســلطتين التشــريعية والتنفيذية 

فــي إطــار الفقــه الدســتوري والسياســي.

وســوف نتعــرض بالخصــوص إلــى تجــارب بعــض 

تــي:   
أ
الــدول العربيــة وكمــا يا

التجربــة  فــي  االســتجواب  ول: 
أ
اال المبحــث     

المصريــة  البرلمانيــة 

 1971 لعلــم  الدســتور  ن 
أ
ا مــن  الرغــم  علــى 

 
ً
فــي مصــر حقوقــا الشــعب  لمجلــس  كـفــل  قــد 

ووظائـــف تشــريعية ورقابيــة تضاهــي مــن حيــث 

اعــرق  فــي  المســتقرة  ــف  الوظائـ تلــك  الشــكل 

ن  بيئــة النظــام السياســي 
أ
النظــم البرلمانيــة إال ا

 
أ
بمبــدا اإلخــال  إلــى   

ً
دائمــا تدفــع  المصــري 

لصالــح  الســلطتين  بيــن  المعــروف  التــوازن 

مجلــس  تمكــن  وعــدم  التنفيذيــة  الســلطة 

فهنــاك   . الطغيــان  هــذا  وقــف  مــن  الشــعب 

التشــريعية  الســلطة  تواجــه  ومعوقــات  قيــود 

مــن  وتقلــل  االســتجواب  لحــق  ممارســتها  فــي 

مــا  مــن خــال  تلمــس ذلــك  فاعليتــه ويمكــن 

تــي:
أ
يا

ثيــر علــى فاعليــة االســتجواب مــن 
أ
: التا

ً
وال

أ
  ا

خــارج البرلمــان :
 . السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية)9(

أ
ا

الجمهوريــة  لرئيــس   1971 دســتور  عطــى 
أ
ا

ســلطات واســعة وقد كشــفت الممارسة الفعلية 

عــن اضطــاع رئيــس الجمهوريــة بــدور فعــال في 

صنــع السياســة العامــة للدولــة ، ولــم يكـتــف 

لهــذه  العامــة  التوجيهــات  بتحديــد  الرئيــس 

السياســة ورســم خطوطهــا العريضــة ومتابعــة 

تنفيذهــا ، لكنــه تدخــل فــي تفاصيلهــا وتمــت 

هــذه الممارســة فــي إطــار بنــاء دســتوري وقانوني 

ســمح لــه بذلــك ممــا ترتــب عليــه هيمنــة رئيــس 

الجمهوريــة علــى ســائر المؤسســات الدســتورية 

ي هيئــة 
أ
هيمنــة كاملــة دون رقابــة جديــة مــن ا

و مــن معارضــة قويــة وفــي الغالــب دون 
أ
نيابيــة ا

معارضــة مــا.

الجمهوريــة  رئيــس  ســيطرة  ســباب 
أ
ا وترجــع 

إلــى: البرلمانــي  العمــل  ســير  فــي  وتدخلــه 

مجلــس  دعــوة  فــي  الدســتورية  حقوقــه   .1
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الشعب إلى االنعقاد ، وفض الدورة البرلمانية 

وحل البرلمان  2. توحد رائســة الدولة ورائســة 

غلبيــة فــي مجلــس الشــعب 
أ
الحــزب صاحــب اال

س الســلطة التنفيذيــة.
أ
فــي را

ثير الحكومة على مجلس الشعب : )10(
أ
ب.تا

علــى  الحكومــة  ثيــر 
أ
تا ن 

أ
ا القــول  يمكــن      

ثيــر محــدود بالمقارنــة مع 
أ
الســلطة التشــريعية تا

هــم مؤشــرات 
أ
ثيــر رئيــس الجمهوريــة وتتمثــل ا

أ
تا

ثيــر فيمــا يلــي:
أ
التا

 .تقديم برنامج الحكومة 
أ
ا

ب .تحديد موعد مناقشة االستجوابات

هم الوسائل التي تتمتع بها 
أ
    وتعتبر هذه هي ا

ثيــر علــى الســلطة التشــريعية 
أ
الحكومــة فــي التا

الداخليــة  والائحــة  الدســتور  لنــص   
ً
طبقــا

ن هنــاك مــن الوســائل 
أ
ا لمجلــس الشــعب إال 

إلضعــاف  الحكومــة  تســتخدمه  مــا  الخارجيــة 

المجلــس  عليهــا داخــل  للقضــاء  و 
أ
ا المعارضــة 

ومــن هــذه الوســائل سياســة التــودد والتقــرب 

الترغيــب  وســائل  باســتعمال  للمعارضــة 

ومعنويــة  ماديــة  امتيــازات  كمنــح   ( المختلفــة 

جــذب  وراء   
ً
ســعيا  ) ــف  الوظائـ فــي  والتعيــن 

المؤيديــن  لجانــب  االنظمــام  إلــى  المعارضــة 

 
أ
للحكومــة ، وحيــن تفشــل هــذه الوســائل تلجــا

الحكومــة إلــى وســائل الشــدة والعنــف لتغطيــة 

والفســاد. النقــص  وجــه 
أ
ا

ج. الحصول على معلومات : )11(

هميــة المعلومــات وقيمتهــا 
أ
ن ا

أ
    ال جــدال فــي ا

حــوال 
أ
ي اال

أ
فــي الوقــت الحاضــر ، وهــي علــى ا

ي قــرار يتخــذه كل مســؤول فــي موقعــه 
أ
ســاس ا

أ
ا

ن ينكــر الــدور الــذي تلعبــه 
أ
حــد ا

أ
وال يمكــن ال

المعلومــات فــي اتخــاذ القــرار الجيــد، ولذلــك 

المعلومــات  يملــك  مــن  بــان  القــول  يصــدق 

علــى  قــدر 
أ
واال قــوى 

أ
اال يكــون  ن 

أ
ا يســتطيع 

النيابــي  المجلــس  يســتطيع  وحتــى  اإلقنــاع 

نــه البــد 
أ
لــه فا القيــام بالمهــام الرقابيــة المقــررة 

عــن  وكافيــة  دقيقــة  معلومــات  لــه  تتوافــر  ن 
أ
ا

نشــطة المختلفــة فــي الدولــة ، ولمــا كانــت 
أ
اال

الكـثيــر  تملــك  التــي  هــي  التنفيذيــة  الســلطة 

نهــا 
أ
جهــزة جمــع المعلومــات فا

أ
مــن الفنييــن وا

 مــا تتفــوق علــى المجلــس النيابــي الــذي 
ً
غالبــا

ت 
أ
بــدا لذلــك  االمكانــات  هــذه  لــه  ليســت 

الســلطات التشــريعية فــي النظــم الديمقراطيــة 

وكــوادر  للبيانــات  ليــات 
آ
ا إعــداد  فــي  الحديثــة 

بشــرية متخصصــة فــي جمــع المعلومــات ، مــع 

جهــزة ومعــدات 
أ
الحــرص علــى االســتحواذ علــى ا

علــى مســتوى مــن التقنيــة المتاحــة دون 
أ
علــى ا

مامــه 
أ
مراعــاة للتكلفــة الن العائــد منهــا تهــون ا

تكلفــة. يــة 
أ
ا

مــن  االســتجواب  فاعليــة  علــى  ثيــر 
أ
التا  :  

ً
ثانيــا

البرلمــان)12( داخــل 

غلبية البرلمانية
أ
. دور اال

أ
ا

غلبيــة البرلمانيــة فــي مجلــس الشــعب 
أ
تلعــب اال

إلــى توحــد الســلطة لصالــح الســلطة التنفيذيــة 
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غلبية البرلمان 
أ
ن ا

أ
وإضعاف البرلمان ، حيث ا

غلبيــة 
أ
اال وحــده  الحاكــم  للحــزب  ســاحقة 

المطلقــة فــي مجلــس الشــعب والشــورى وهــذه 

ممــا   ، شــروط  بــا  ومؤيــدة  متكـتلــة  غلبيــة 
أ
اال

احــد  و 
أ
ا الحكومــة  مــن  الثقــة  ســحب  جعــل 

 
ً
 مســتحيا

ً
مرا

أ
عضائهــا عــن طريــق االســتجواب ا

أ
ا

مــن الناحيــة العمليــة ، فياحــظ بصــورة شــبه 

بــاب  بقفــل  غلبيــة 
أ
اال نــواب  اقتــراح  دائمــة 

عمــال بــل 
أ
المناقشــة واالنتقــال إلــى جــدول اال

إلــى  اقتــراح االنتقــال   يصحــب تقديــم 
ً
حيانــا

أ
وا

ييــد مجلــس الشــعب وثقتــه 
أ
عمــال تا

أ
جــدول اال

بالوزيــر المعنــي باالســتجواب علــى جهــوده فــي 

مجــال عملــه .

ييــد 
أ
التا فــي  البرلمانيــة  غلبيــة 

أ
اال دور  ويرجــع 

المطلــق لسياســة الحكومــة إلــى طبيعــة النظــام 

فــي مصــر ، حيــث انعكســت هــذه  السياســي 

داء مجلــس الشــعب لوظائـفــه 
أ
الطبيعــة علــى ا

الرقابيــة والســيما االســتجواب ، فبالرغــم مــن 

ســلوب االســتجواب 
أ
التزايــد الكمــي الســتخدام ا

خاصــة فــي الفصــل التشــريعي الســادس ، إال 

 الن 
ً
قــد توقفــت عمليــا ن محاســبة الحكومــة 

أ
ا

غلبيــة البرلمانيــة التــي فــي مجلــس الشــعب 
أ
اال

بدعــوى  ســواء  وتعضدهــا  الحكومــة  تناصــر 

و الن هنــاك تعليمــات مــن 
أ
التماســك الحزبــي ا

إلــى  البرلمانيــة  غلبيــة 
أ
اال تدعــو  علــى 

أ
ا جهــزة 

أ
ا

الحكومــة. مســاندة 
    ب. دور رئيس المجلس : )13(

تنــص الائحــة الداخليــة للمجلــس علــى تحديــد 

موعــد مناقشــة االســتجواب عنــد إدراجــه لهــذا 

قــوال الحكومــة(( وعلــى 
أ
الغــرض)) بعــد ســماع ا

ن المجلــس هــو الــذي يقــرر موعــد 
أ
الرغــم مــن ا

تقــوم  التــي  هــي  الحكومــة  ن 
أ
ا إال   ، المناقشــة 

عــادة مــن واقــع الممارســة بتحديــد الموعــد وال 

 إال الموافقــة   
ً
يملــك المجلــس عمليــا

غلبيته 
أ
حيان ، ومن خال ا

أ
عليه في معظم اال

ليــة المواليــة للحكومــة وبالتعــاون مــع رئيــس 
آ
اال

تجــاه  ممارســة  لهكــذا  يســمح  الــذي  المجلــس 

مــدة  تحديــد  عــدم  ن 
أ
ا النيابي.كمــا  المجلــس 

عطــى ســلطة تقديريــة لعــدم تحديــد 
أ
إلدراجــه ا

مــدة إلدراج االســتجواب.

مــن  االســتجواب  مقــدم  تمكيــن  عــدم  ج. 
الوزيــر)14( رد  علــى  التعقيــب 

المــادة 202 مــن الائحــة الداخليــة     تنــص 

 1979 لســنة  الصــادرة  الشــعب  لمجلــس 

بــان  االســتجوابات  مناقشــة  تجــري  ن 
أ
ا علــى 

يشــرح االســتجواب ثــم يعقــب عليــه مــن وجــه 

المناقشــة   
أ
تبــدا ذلــك  وبعــد  االســتجواب  إليــه 

ن 
أ
ا نجــد  النــص  لهــذا   

ً
وخافــا موضوعــه،  فــي 

 مــا ينتقــل إلــى جــدول 
ً
مجلــس الشــعب كـثيــرا

اإلعمــال دون تمكيــن مقــدم االســتجواب مــن 

 إلــى نــص المــادة 
ً
التعقيــب علــى الوزيــر اســتنادا

ن ) يكــون 
أ
204 مــن الائحــة التــي تشــير إلــى ا

ولويــة 
أ
اال عمــال 

أ
اال لجــدول  باالنتقــال  االقتــراح 

 ما 
ً
علــى غيــره مــن االقتراحــات المقدمــة ( فكـثيــرا
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غلبيــة البرلمانيــة هــذا النــص لقطــع 
أ
تســتخدم اال

المعارضــة  علــى  الخنــاق  وتضيــق  المناقشــة 

فــور انتهــاء رد الوزيــر علــى االســتجواب ، ومــن 

عضــاء 
أ
ا يقــوم  حيــث  المناقشــة   

أ
تبــدا ن 

أ
ا قبــل 

يتضمــن  اقتــراح  بتقديــم  البرلمانيــة  غلبيــة  
أ
اال

عمــال ، فيســارع 
أ
طلــب االنتقــال إلــى جــدول اال

حصــل  مــا  وهــذا  عليــه  بالموافقــة  المجلــس 

الموجهــة  المشــهورة  ربعــة 
أ
اال باالســتجوابات 

الــوزراء ووزيــر الداخليــة.  إلــى رئيــس مجلــس 

إلــى  قدمــت  التــي  االســتجوابات  هــم 
أ
ا ومــن 

ســبيل  علــى  نذكــر  المصــري  الشــعب  مجلــس 
المثــال:)15(

ربعــة الموجهــة إلــى كل مــن 
أ
 = االســتجوابات اال

الداخليــة  وزيــر  الســيد  الــوزراء  رئيــس  الســيد 

احمــد  ومجــدي  ســامة  )علــي  عضــاء 
أ
اال مــن 

بــو إســماعيل( ، 
أ
حســن ومختــار نــوح وصــاح ا

هالــي 
أ
بشــان  اعتــداءات رجــال الشــرطة علــى ا

ومــا  الجيــزة  بمحافظــة  حمــر 
أ
اال الكــوم  قريــة 

ب عليــه وزيــر الداخليــة مــن إســاءة اســتخدام 
أ
دا

حــكام 
أ
قانــون الطــوارئ وامتناعــه عــن تنفيــذ اال

التضامنيــة وارتكابــه لتجــاوزات ضــد المواطنين 

بريــاء .
أ
اال

الدكـتــور  الســيد  إلــى  الموجــه  االســتجواب   =

علــوي  العضــو)  الســيد  مــن  الــوزراء  رئيــس 

فــي  الحكــم  )الفســاد وطهــارة  ن 
أ
بشــا  ) حافــظ 

عــام  االســتجواب  هــذا  نوقــش  وقــد   ) مصــر 

 
ً
كـثــر جــدال

أ
1990. ويعتبــر هــذا االســتجواب اال

فــي هــذه الفتــرة بســبب قــوة موضوعــه، وتمــرس 

 
ً
مقدمــه، وهــو مــا جعــل الحكومــة تماطــل كـثيــرا

مناقشــته. فــي 
الدكـتــور  الســيد  إلــى  الموجــه  االســتجواب   =

وزيــر  المهنــدس  والســيد  الــوزراء  رئيــس 

والمجتمعــات  والتعميــر  والمرافــق  اإلســكان 

العمرانيــة الجديــدة مــن الســيد العضــو) محمــد 

ن انهيــار المركــز المالــي لعــدد 
أ
الســنديوني( بشــا

كبيــر مــن شــركات المقــاوالت التــي اســتنفدت 

محاســبة  دون  واحتياطاتهــا  موالهــا 
أ
ا رؤوس 

هــذا  مناقشــة  وتمــت    ، عنهــا   المســؤولين 

االســتجواب فــي مجلــس الشــعب ســنة 1993.

ن 
أ
ا الديــن  حســام  وســيم  ســتاذ 

أ
اال )ويــرى 

عمــال الحكومــة 
أ
االســتجواب كوســيلة لرقابــة ا

فســاد  إلــى  يرجــع  وذلــك  معطلــة  مصــر  فــي 

الحكومــة  ســيطرة  بعــد  البرلمــان  تشــكيل 

فــي  لعبــة  صبحــوا 
أ
فا  ، عضائــه 

أ
ا غلبيــة 

أ
ا علــى 

 
ً
تجــاوزا يعــد  ممــا   ، تشــاء  متــى  تحركهــم  يدهــا 

ثــم  ومــن   ، الســلطات  بيــن  الفصــل   
أ
لمبــدا

فقــد البرلمــان بــدوره اســتقاله تجاههــا ، هــذا 

وبالتالــي   ، المعارضــة  ضعــف  إلــى  باإلضافــة 

إلــى جــدول  االنتقــال  إلــى  ينتهــي االســتجواب 

يــا كانــت 
أ
عمــال مــع توجيــه الشــكر للحكومــة ا

أ
اال

الوزيــر  ارتكبهــا  التــي  والتجــاوزات  المخالفــات 

(.)16(بينمــا  حــوال 
أ
اال حســب  الحكومــة  و 

أ
ا

ليــة 
آ
ا تفعيــل  الممكــن  مــن  ن 

أ
ا خــرون 

آ
ا يــرى 

مجلــس  الئحــة  بتعديــل  وذلــك  االســتجواب 
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ً
يضــا

أ
ن تتضمــن ا

أ
الشــعب المصــري وضــرورة ا

خــرى التــي ينتهــي لهــا االســتجواب 
أ
البدائــل اال

دون االقتصــار علــى بعضهــا مثــل االنتقــال إلــى 

عمــال 
أ
اال جــدول 

دون محاســبة، مثــل تحويلــه إلــى طلــب رقابــي 

و تشــكيل لجنــة لتقصــي 
أ
خــر هــو طــرح الثقــة ، ا

آ
ا

و تحويــل 
أ
الحقائــق، وتشــكيل لجنــة اســتماع ا

الموضــوع محــل النقــاش إلــى التحقيــق.)17(

التجربــة  فــي  االســتجواب  الثانــي:  المبحــث 

اللبنانيــة  البرلمانيــة 

مرحلتيــن  خــال  التجربــة  هــذه  فــي  ســنتكلم 

بعــد  والثانيــة   1990 تعديــل  قبــل  ولــى 
أ
اال

تــي:  
أ
يا وكمــا   1990 عــام  تعديــل 

ولى: قبل تعديل 1990 
أ
المرحلة اال

ن 
أ
 يذكــر جانــب مــن الفقــه الدســتوري اللبنانــي ا

 كانــت فــي تلــك الفتــرة 
ً
الرقابــة البرلمانيــة عمومــا

ضعيفــة فقدتــم حجــب الثقــة عــن الحكومــة فــي 

ول ســنتين مــن تطبيــق الدســتور لعــام 1926 
أ
ا

لمرتيــن فقــط.)18(

مــا بعــد التعديــل الدســتوري لعام 1929 الذي 
أ
ا

طلــق يــد رئيــس الجمهوريــة فــي حــل البرلمــان 
أ
ا

وخاصــة منــذ االســتقال فلــم يحجــب البرلمــان 

بالمقابــل  مارســت  التــي  الحكومــة  عــن  الثقــة 

صاحياتهــا مــن حــل البرلمــان.

وضعــف الرقابــة البرلمانيــة هــو نتيجة لمجموعة 

الجمهوريــة  عهــد  فــي  همهــا 
أ
ا العوامــل  مــن 

ولــى هيمنــة رئيــس الجمهوريــة علــى البرلمــان 
أ
اال

كانــت  والتــي  المتعاقبــة  الحكومــات  وطبيعــة 

خــر حكومــة وحــدة وطنيــة تتمثــل 
آ
و با

أ
بشــكل ا

ــف والمناطــق والتيــارات  فيهــا مختلــف الطوائـ

السياســية،

و 
أ
 فالحكومــة فــي لبنــان ليســت حكومــة حــزب ا

كـثريــة 
أ
حــزاب تعتمــد فــي حكمهــا علــى ا

أ
تحالــف ا

قــول  حــد  علــى  هــي  بــل  متجانســة  برلمانيــة 

نــواب  )مجلــس  ســليمان)19(  عصــام  الدكـتــور 

ساســية 
أ
مــن الشــخصيات اال مصغــر( يتشــكل 

ي كان 
أ
الموجــودة فــي مجلــس النــواب اللبنانــي ا

السياســة  ركان 
أ
ا مــن  يتشــكل  الــوزراء  مجلــس 

اللبنانيــة ، فالقــرارات تتخــذ فــي مجلــس الــوزراء 

ليــس فقــط  النــواب  وهنــا تقلــص دور مجلــس 

علــى  بــل  الحكومــة  علــى  الرقابــة  صعيــد  علــى 

يــة 
أ
ا إســقاط  يتــم  لــم  بحيــث  التشــريع  صعيــد 

و حجــب الثقــة عنهــا ، لكنهــا تســقط 
أ
حكومــة ا

 
ً
فضــا عضاءهــا، 

أ
ا بيــن  الخــاف  يــدب  عندمــا 

ن المعارضــة البرلمانيــة فــي لبنــان ليســت 
أ
عــن ا

معارضــة سياســية مبدئيــة لرئيــس الجمهوريــة 

نتيجــة  ماهيــة  بقــدر  الحكومــة  ولبرنامــج 

قطابهــا عــن المشــاركة فــي الحكومــة 
أ
الســتبعاد ا

قليــة ضئيلــة ومحــددة فهــي 
أ
، كمــا إنهــا تمثــل ا

كانــت باســتمرار عاجــزة عــن إســقاط الحكومــة. 

 ( يبلــغ  التــي  لبنــان  فــي  الحكومــات  وتغييــر 

تــي 
أ
يا شــهر( 

أ
ا تســعة  الحكومــة  عمــر  معــدل 

مريــن:)20(
أ
ا حــد 

أ
ال نتيجــة 
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1.رغبــة رئيــس الجمهوريــة فــي تغييــر الحكومــة 

مامــه وبهــدف إرضــاء اكبــر 
أ
حتــى تبقــى ضعيفــة ا

عــدد مــن النــواب المســتوزرين.

زمــة سياســية حــادة يتعــدى نطاقهــا 
أ
2.حــدوث ا

المؤسســات الدســتورية وتنعكــس علــى عاقــة 

رئيــس الجمهوريــة رئيــس الحكومــة، عشــرون 

زمــات 
أ
صــل ثــاث وســتين مــرت با

أ
حكومــة مــن ا

سياســية وخلفــت بعدهــا المشــاكل السياســية 

منيــة واالجتماعيــة. 
أ
واال

المرحلة الثانية: بعد تعديل عام 1990 

   التعديــل الدســتوري لعــام 1990 الــذي قيــد 

حــق الســلطة اإلجرائيــة بحــل مجلــس النــواب، 

مســتحيلة  شــبه  اإلمكانيــة  هــذه  جعــل  بــل 

خيــر ممارســة دوره الرقابــي 
أ
ممــا ســمح لهــذا اال

ن ســقف هــذه الرقابــة 
أ
علــى الحكومــة صحيــح ا

الحاليــة )مــن حيــث  الظــروف  فــي ظــل  ازداد 

واالســتجوابات  ســئلة 
أ
اال مــن  الكبيــر(  الكــم 

المناقشــة  فــي جلســات  النــواب  التــي يوجههــا 

العامــة ولكــن ضمــن حــدود اللعبــة السياســية 

تســمح بحجب 
أ
المحكومــة بظــروف اســتثنائية ال

الثقــة عــن الحكومــة.

ن تركيبــة الحكومــة مازالــت كمــا فــي 
أ
    كمــا ا

وفــاق  و 
أ
ا وطنيــة(  )وحــدة  حكومــة  الســابق 

وطنــي تضــم كل التيــارات الســاحقة ممــا يــؤدي 

وجــود  خــال  مــن  المعارضــة  تهميــش  إلــى 

للحكومــة.  مؤيــدة  كبيــرة  كـثريــة 
أ
ا

ساســية للحكومات التي شــكلت 
أ
والمعارضة اال

قبــل  مــن  كانــت  الوطنــي  الوفــاق  إقــرار  بعــد 

التــي رفضــت  السياســية  القــوى والتشــكيات 

و اعترضــت علــى طريقة تنفيذه 
أ
اتفــاق الطائـــف ا

وذلــك بعــد مشــاركـتها فــي االنتخابــات النيابيــة 
جريــت . )21(

أ
الثــاث التــي ا

الداخلــي  النظــام  ن 
أ
ا بالذكــر  الجديــر  ومــن      

الفصــل  فــي  نظــم  اللبنانــي  النــواب  لمجلــس 

بالرقابــة  الخــاص  الثالــث  البــاب  مــن  الثانــي 

قواعــد   
ً
واضعــا االســتجوابات  البرلمانيــة 

هــذا  يتضمنــه  مــا  واهــم  معينــة  وإجــراءات 

تــي:
آ
اال هــو  الفصــل 

يــة قيــود 
أ
ن االســتجواب حــق مطلــق مــن ا

أ
 .   ا

أ
ا

ما مباشرة بتوجيه االستجواب 
أ
يمارسه النائب ا

و مــن 
أ
و احــد وزرائهــا ا

أ
إلــى الحكومــة بمجموعهــا ا

خــال حــق النائــب فــي تحويــل الســؤال الــذي 

مــا  إذا  اســتجواب  إلــى  الحكومــة  إلــى  وجهــه 

ن جوابهــا غيــر مقنــع .
أ
اعتبــر ا

 إلى الحكومة 
ً
ب . يقدم طلب االستجواب خطيا

ن تجيب 
أ
عبــر رئيــس المجلــس وعلــى الحكومــة ا

 إلجــراءات الســؤال البرلمانــي التــي 
ً
عليــه وفقــا

الثالــث  البــاب  مــن  ول 
أ
اال الفصــل  فــي  نظمهــا 

بواســطة  االســتجواب  يوجــه  ن 
أ
ا تؤكــد  والتــي 

ن 
أ
ا ينبغــي  التــي  للحكومــة  المجلــس  رئيــس 

كـثــر 
أ
 علــى اال

ً
تجيــب عليــه فــي مهلــة )15( يومــا

مــن تاريــخ التســليم .

وللحكومــة تمديــد المهلــة المخصصــة لإلجابــة 
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الحكومــة  تجــب  لــم  وإذا  االســتجواب،  علــى 

ُيــدرج  المحــددة  القانونيــة  المهلــة  ضمــن 

ســئلة 
أ
ول جلســة مخصصة لا

أ
االســتجواب في ا

واالســتجوابات 

جميــع  طــرح  بعــد  فانــه  الســؤال  ج.بخــاف 

الــكام  يعطــي  والجــواب عليهــا  االســتجوابات 

لمــن يشــاء مــن النــواب وحتــى فــي الحالــة التــي 

يعلــن فيهــا المســتجوب وبعــد انتهــاء المناقشــة 

يمكــن طــرح الثقــة بالحكومــة

 133 المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  نصــت  كمــا 

علــى حصــر المناقشــة فــي موضــوع االســتجواب 

إلــى جلســة  الجلســة  تحويــل  يجــوز  ال  بحيــث 

إال  عــام  بوجــه  الحكومــة  سياســة  لمناقشــة 

بموافقــة المجلــس بنــاًء علــى طلــب مقــدم مــن 

قــل.
أ
اال علــى  نــواب  مــن عشــرة  و 

أ
ا الحكومــة 

 وقــد قدمــت إلــى مجلــس النــواب اللبنانــي فــي 

مــن  العديــد   )2000  -1996( مابيــن  الفتــرة 
همهــا)22(

أ
ا االســتجوابات 

بطــرس  النائــب  قدمــه  الــذي  االســتجواب   =

حــكام الدســتورية التــي يســتند 
أ
حــرب حــول اال

ســفاره وإلجــراء 
أ
إليهــا رئيــس  الحكومــة للقيــام با

الــدول  مــع  ومفاوضــات  دوليــة  اتصــاالت 

.  1998/3/25 تاريــخ  فــي  جنبيــة 
أ
اال

زاهــر  النائــب)  قدمــه  الــذي  االســتجواب   =

الخطيــب ( حــول سياســية الحكومــة المزدوجة 

بتاريــخ  المتقاعديــن  بحــق  والمجحفــة 

.1998 /3 /24

= االســتجواب الــذي قدمــه النائــب وديــع عقــل 

العموميــة  مــاك 
أ
اال علــى  االعتــداءات  حــول 

.1998/2/25 بتاريــخ 

النائــب  قــدم   2006 ســنة  يــار 
آ
ا  /26 وفــي   =

بطرس حرب اســتجواب شــهير إلى وزير العدل 

خــر فــي البــت بموضــوع 
أ
شــارل رزق حــول التا

علــى 
أ
التعيينــات القضائيــة بمجلــس القضــاء اال

 الفصــل 
أ
، وحملــه مســؤولية التعــدي علــى مبــدا

بيــن الســلطات وتهديــده للســلطة القضائيــة.

فــي  الديــن  حســام  وســيم  ســتاذ 
أ
اال ويذكــر    

رســالته المقدمــة إلــى الجامعــة اللبنانيــة)23(: إن 

رقابيــة  ثــورة  حــدث 
أ
ا اللبنانــي  النــواب  مجلــس 

العربيــة  النيابيــة  المجالــس  مســتوى  علــى 

كرامــي  عمــر  حكومــة  إســقاط  اســتطاع  عندمــا 

فــي جلســة 28/ شــباط 2005 والتــي حضرهــا 

الحكومــة  محاســبة  إلــى  دعــوا  نائــب   )120(

وإهمالهــا. تقصيرهــا  عــن 

ن طبيعة النظام 
أ
ي الذي يرى ا

أ
 إال إننا نؤيد الرا

وتوازناتــه الدقيقــة تفــرض علــى الجميــع احتــواء 

زمــة وقــد تملــي علــى الحكومــة باإليحــاء لهــا 
أ
اال

 للضغــط وليــس معاقبــة 
ً
باالســتقالة امتصاصــا

و فشــلها فــي الحكــم . 
أ
دائهــا ا

أ
لهــا علــى ســوء ا

المبحــث الثالــث: االســتجواب فــي التجربــة 

الكويتيــة  البرلمانيــة 

التجــارب  مــن  الكويتيــة  التجربــة  تعتبــر 

ننــا نلمــس 
أ
البرلمانيــة العربيــة الناهضــة وذلــك ال
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وكذلــك  البرلمــان  مــام 
أ
ا الحكومــة  مســؤولية 

 علــى 
أ
حقهــا فــي حلــه إذ إن الخــاف الــذي يطــرا

لة مــن 
أ
ي مســا

أ
عاقــة الحكومــة بالبرلمــان فــي ا

للدولــة  العامــة  بالسياســة  المتعلقــة  المســائل 

نجــد  بينهمــا   
ً
توافقــا ساســا 

أ
ا تســتوجب  والتــي 

الشــعب  إلــى  باالحتــكام  الغالــب  فــي  طريقــه 

وهــو  الفصــل  والقــول  الســيادة  لــه  الــذي 

مثــل لحــل هكــذا نــوع مــن الخــاف 
أ
الطريــق اال

. والتنفيذيــة(  )التشــريعية  الســلطتين  بيــن 

تــي 
أ
يا مــة 

أ
اال بمجلــس   

ً
ممثــا البرلمــان  فحــل    

ســباب جوهريــة ونتيجــة لخــاف مــع الســلطة 
أ
ال

التنفيذية وحجب البرلمان الثقة عن الحكومة 

و فشــلها فــي 
أ
دائهــا ا

أ
تــي معاقبــة لهــا علــى ســوء ا

أ
يا

الحكــم ويمكــن مــن خــال وســيلة االســتجواب 

تــي:
أ
البرهنــة علــى مــا ذهبنــا إليــه وكمــا يا

: قوة االستجواب البرلماني في الكويت
ً
وال

أ
ا

التــي  دوات 
أ
اال هــم 

أ
ا احــد  االســتجواب  يعــد 

عضــاء مجلــس 
أ
وفرهــا دســتور دولــة الكويــت ال

عضــاء 
أ
ا محاســبة  مــن  تمكينهــم  بهــدف  مــة 

أ
اال

فــي  الداخلــة  مــور 
أ
اال عــن  التنفيذيــة   الســلطة 

المــادة  لنــص   
ً
طبقــا وذلــك  اختصاصاتهــم 

حــكام 
أ
ا وبمراعــاة  الدســتور  مــن   )24()100(

يجــوز  منــه  و)102(   )101( المادتيــن 

موضــوع  طــرح  إلــى  االســتجواب  يــؤدي  ن 
أ
ا

هــذا  اســتخدام  ن 
أ
ا  

ً
علمــا المجلــس  علــى  الثقــة 

التوتــر  مــن  الكـثيــر   
ً
دائمــا يصاحبــه  ســلوب 

أ
اال

والقلــق يصيــب الســاحة الكويتيــة خــال فتــرة 

 لمــا 
ً
 طبقــا

ً
االســتجواب كمــا ســنرى ذلــك الحقــا

و)102(  و)101(   )100( المــواد  فــي  ورد 

مــن الدســتور الكويتــي الســابقة الذكــر وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بطــرح الثقــة بالوزيــر المســتجوب 

حيــان إلــى 
أ
مــور فــي كـثيــر مــن اال

أ
حيــث تصــل اال

السياســي. االحتقــان 

ثيــر االســتجواب علــى الحكومــة ووزرائهــا 
أ
: تا

ً
ثانيــا

:

   فــي دراســة تضمنــت تاريــخ االســتجوابات فــي 

ربعــة عقــود ونيــف بلــغ عــدد 
أ
الكويــت علــى مــدى ا

 مــن 
ً
، وذلــك بــدءا

ً
االســتجوابات )41( اســتجوابا

ول )1963( للفصل التشريعي 
أ
دور االنعقاد اال

ول حتــى تاريــخ 2008/2/3. )25(
أ
اال

حــد 
أ
   فقــد ظلــت مــادة االســتجواب البرلمانــي ا

مســتوى  علــى  للداللــة  المعتمــدة  المقاييــس 

االحتقــان السياســي ولتحديــد معــدل المواجهــة 

بيــن المجلــس والحكومــة ولطالمــا  السياســية 

االســتجوابات  المتعاقبــة  الحكومــات  اعتبــرت 

المواجهــة  نزعــة  علــى   
ً
دليــا البرلمانيــة 

النيابــي،  الوســط  فــي  المنغرســة  زم 
أ
والتــا

المجلــس،  معســكر  فــي  خــرى 
أ
اال الجهــة  وفــي 

دســتورية  داة 
أ
ا البرلمانــي  االســتجواب  اعتبــر 

علــى  الــوزراء  لمحاســبة  النــواب  يســتخدمها 

وفرصــة  لوزاراتهــم  إداراتهــم  وطريقــة  دائهــم 
أ
ا

و ذاك ، ومــن خــال 
أ
ا لإلطاحــة بهــذا الوزيــر 

قــراءة مســارات االســتجوابات فــي الكويــت نجــد 

تــي:
أ
نهــا تتــوزع علــى مســتويات تصاعديــة كمــا يا

أ
ا
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التــي  اللحظــة  فــي   
أ
يبــدا ول: 

أ
اال المســتوى      

النــواب  ومجموعــة 
أ
ا النائــب  بهــا  يتقــدم 

قــد  المرحلــة  هــذه  وعنــد  االســتجواب  بتقديــم 

عــدد  بلــغ  وقــد  ويغلــق،  االســتجواب  ينتهــي 

االســتجوابات التــي توقفــت عنــد مرحلــة تقديــم 

اســتجوابا   )18( مجموعــه  مــا  فقــط  الطلــب 

تلــك  مــن  مختلفــة  ســباب 
أ
ال غلقــت 

أ
وا توقفــت 

الحــاالت:

بســحب  نفســه  المســتجوب  النائــب  قيــام 

 4  ( وبلغــت  المناقشــة  موعــد  قبــل  الطلــب 

حــاالت(، ومنهــا مــن لــم تعقــد جلســة النقــاش 

ســباب قانونيــة ودســتورية طعــن بهــا مــن قبل 
أ
ال

الحكومــة فــي مــادة االســتجواب )3 حــاالت(، 

اســتقالة  نتيجــة  مناقشــته  تتــم  لــم  مــا  ومنهــا 

الوزيــر المســتهدف قبــل موعــد جلســة النقــاش 

وحــدث ذلــك فــي 3 حــاالت، والمســبب الرابــع 

لعــدم مناقشــة االســتجواب يكــون بســبب حــل 

 ، تعديلهــا  و 
أ
ا الحكومــة  اســتقالة  و 

أ
ا المجلــس 

وقــد جــرى ذلــك فــي) 8 حــاالت(.

   المســتوى الثانــي ) مناقشــة االســتجواب (: 

إلــى  االســتجواب  يتحــرك  المســتوى  هــذا  فــي 

عقــد جلســة لمناقشــته ولكــن يكـتفــى بهــا دون 

و إلــى جلســة 
أ
الوصــول إلــى مرحلــة طــرح الثقــة ا

طــرح الثقــة، وقــد بلــغ عــدد االســتجوابات التــي 

 9 مجموعــه  مــا  النقــاش  مرحلــة  عنــد  توقفــت 

اســتجوابات.

   المســتوى الثالــث : وفيــه االســتجوابات التــي 

نوقشــت وبلغــت مرحلــة تقديــم طلــب بطــرح 

الثقــة فقــط فقــد بلغــت 6 اســتجوابات لــم تصــل 

مــا 
أ
ا الثقــة،  التصويــت علــى طــرح  إلــى مرحلــة 

على واخطر 
أ
التــي وصلــت إلــى طــرح الثقــة وهــي ا

مســتويات االســتجواب ، فقــد بلــغ عددهــا  )8(  

اســتجوابات، وعليــه فــان المجمــوع الكلــي 41 

.
ً
اســتجوابا

هــم االســتجوابات التــي قدمــت إلــى 
أ
وفيمــا يلــي ا

مــة وقــدم بعدهــا اقتــراح بطــرح الثقــة 
أ
مجلــس اال

و تســببه باســتقالة الحكومــة 
أ
بالوزيــر المختــص ا

و الوزيــر)26(
أ
ا

عضــاء 
أ
اال الســادة  قدمــه  الــذي  االســتجواب   =

لنفيســي، ســالم 
أ
) عبــد هللا النيبــاري، احمــد ا

الرحمــن  )عبــد  النفــط  وزيــر  ضــد   ) المــرزوق 

لعتيقــي( بشــان احتياطــي الكويــت مــن 
أ
ســالم ا

فــي  الكويتيــن  مــن  البشــرية  والكــوادر  النفــط 

صناعــة النفــط والخطــوات الازمــة مــن إطــراف 

صناعــة  فــي  الوطنــي  القطــاع  وتطويــر  الغــاز 

 5/21 مــن  الفتــرة  خــال  نوقــش  التكريــر 

التشــريعي  الفصــل  ضمــن   1974/  6/4 إلــى 

المناقشــة  الرابــع، وبنــاًء علــى  الثالــث /الــدور 

علــى  يجــز  ولــم  الثقــة  بســحب  اقتــراع  قــدم 

 . المطلوبــة  غلبيــة 
أ
اال

)مبــارك  الســادة  قدمــه  الــذي  االســتجواب    =

عبــد  حمــد   ، لربعــي 
أ
ا احمــد   ، الدويلــة  فهــد 

والشــؤون  العــدل  وزيــر  ضــد   ) الجوعــان  هللا 
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القانونيــة واإلداريــة )ســلمان دعيــج الصبــاح ( 

بشــان صــرف ســندات البــن الوزيــر مــن صندوق 

ربعمائــة 
أ
صغــار المســتثمرين بمبلــغ مليــون وا

لــف دينــار ، كويتــي نوقــش خــال الفتــرة مــن 
أ
ا

الفصــل  /1985ضمــن   4/30 إلــى   4  /24

ول وبنــاًء علــى 
أ
التشــريعي الســادس /الــدور اال

 
ً
طلبــا عضــاء 

أ
ا عشــرة  قــدم  للموضــوع  مناقشــة 

بطــرح الثقــة وســحب الطلــب الســتقالة الوزيــر 

قبــل جلســة التصويــت .

عضــاء 
أ
اال الســادة  قدمــه  الــذي  االســتجواب   =

وزيــر  ضــد   ) الجــري  طــال  )خليفــة  مــن  كل 

ن 
أ
لعوضــي ( بشــا

أ
الصحــة العامــة )عبــد الرحمــن ا

ســماء المرضــى الذيــن 
أ
تزويــده بكشــف يتضمــن ا

ونوعيــة  بالخــارج  للعــاج  الدولــة  وفدتهــم 
أ
ا

إلــى    2/29 الفتــرة  خــال  نوقــش  العــاج 

التشــريعي  الفصــل  1982/11/20 ، صمــن 

تقديــم  الوزيــر  رفــض  الثانــي  الــدور  الخامــس 

مــر للمحكمــة الدســتورية التي 
أ
البيانــات ورفــع اال

 للمــادة 99 مــن الدســتور = 
ً
يــدت موقفــه طبقــا

أ
ا

الــذي قدمــه العضــو )مفــرج نهــار  االســتجواب 

المطيــري ( ضــد وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي 

فــي ســكن  لربيعــي( بشــان مخالفــات 
أ
ا )احمــد 

الجامعــة ، وتجــاوزات بإيفــاد البعثــات للخــارج 

، التعاقــدات فــي جامعــة الكويــت الــذي نوقــش 

 1995  /2/28 إلــى   2/14 الفتــرة  خــال 
/الــدور  الســابع  التشــريعي  الفصــل  وضمــن 

وســقط  الثقــة  بطــرح  اقتــراح  وقــدم  الثالــث، 

. االقتــراح 

)وليــد  الســادة  مــن  المقــدم  االســتجواب   =

الطباطبائــي ، محمــد العليــم ، فهــد الحنــة ( 

عــام )ســعود ناصــر الصبــاح( فــي 
أ
ضــد وزيــر اال

وزارة  جــازت 
أ
ا التــي  الممنوعــة  الكـتــب  ن 

أ
شــا

وتداولهــا  عرضهــا  وتــم  عــام 
أ
اال

الثامــن  العربــي  الكـتــاب  معــرض  فــي    

والعشــرين المقــام بدولــة الكويــت فــي)11/19 

خــال  نوقــش  والــذي   ،)  1972/12/2-

الفتــرة مــن 12/17 إلــى 1998/3/10 ضمــن 

الثانــي،  /الــدور  الثامــن  التشــريعي  الفصــل 

الثاثــاء  تحــدد  الثقــة  طــرح  بتقديــم  وانتهــت 

98/3/17 لمناقشــته والتصويــت عليــه ، وتــم 

بيــوم  التاريــخ  إجــراء تعديــل وزاري مثــل هــذا 

واحــد حيــث تولــى الوزيــر حقيبــة وزارة النفــط 

دى إلــى إلغــاء التصويت.
أ
عــام ممــا ا

أ
 مــن اال

ً
بــدال

)عبــاس  النائــب  قدمــه  الــذي  االســتجواب   =

والشــؤون  وقــاف 
أ
اال وزيــر  ضــد  لخضــاري( 

أ
ا

خطــاء 
أ
ا بشــان   ) الكليــب  احمــد   ( اإلســامية 

والتقصيــر  الشــريف  المصحــف  طباعــة  فــي 

الفاحــش فــي المســؤوليات الــذي نوقــش خــال 

الفتــرة مــن 4/20  إلــى 1999/5/4 ، ضمــن 

الفصــل التشــريعي الثامــن / الــدور الثالــث ، 

وتــم تقديــم اقتــراح بطــرح الثقــة مــن قبــل %20 

نائــب إال انــه ســقط االســتجواب بحــل مجلــس 

 1999/7/3 تاريــخ  وحــدد   
ً
دســتوريا مــة 

أ
اال

لانتخابــات.  
ً
موعــدا
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مــرزوق  الســادة )  الــذي قدمــه  = االســتجواب 

الجــري(  وليــد   ، البــراك  مســلم   ، الحبينــي 

الدولــة  ووزيــر  والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  ضــد 

لشــؤون اإلســكان عــادل الصبيــح حــول الرعايــة 
الســكنية ومخالفة المادة )131( من الدســتور 

وحرمــان البعــض مــن بــدل اإليجــار المخصــص 

 
ً
لهــم وإلغــاء طلبــات الرعايــة الســكنية لهم فضا

مــوال عامــة مســتحقة 
أ
عــن تنــازل الــوزارة عــن ا

الفتــرة  ونوقــش خــال  الشــركات  إحــدى  علــى 

مــن 11/6 إلــى 200/12/4، وضمــن الفصــل 

التشــريعي التاســع /الــدور الرابــع

وخــال مناقشــة االســتجواب قــدم اقتــراح طــرح 

غلبيــة المطلوبــة 
أ
نــه لــم يحــز اال

أ
الثقــة وســقط ال

بجلســة 2000/12/4.

)حســين  النائــب  قدمــه  الــذي  االســتجواب   =

وقــاف 
أ
اال ووزيــر  العــدل  وزيــر  ضــد  القــاف(  

ن 
أ
بشــا الهاشــل  ســعد  اإلســامية  والشــؤون 

ســليمان  القاضــي  حــق  فــي  الظالــم  التعســف 

مســتوى  وتدنــي  اإلشــراف  وضعــف  الطحيــح 

المــال  ســراق  مطــاردة  فــي  واإلهمــال  داء 
أ
اال

فــي  واإلهمــال  والضعــف  ومحاكمتهــم  العــام 

التصــدي للفســاد داخــل إدارات قصــر العــدل 

الحكومــة  اســتقالت   ، مناقشــته  تتــم  لــم 

رقــم  المرســوم  وصــدر   2001/1/29 بتاريــخ 

2001/47 ضمــن الفصــل التشــريعي التاســع 

. الثالــث  الــدور   /

= االســتجواب الــذي قدمــه الســيدين )مبــارك 

وزيــر  ضــد   ) البــراك  مســلم   ، الدويلــة  فهــد 

الماليــة ووزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة 

عــن  االمتنــاع  بشــان   ) االبراهيــم  يوســف  )د. 

مــوال 
أ
ا مــن  المركــزي  البنــك  مــا صرفــه  كشــف 

الحكوميــة  واإلدارات  للــوزارات  عامــة  نقديــة 

فــي  وعــن تقديــم مســتندات الصــرف، نوقــش 
2002/6/24 ضمــن الفصــل التاســع /الــدور 

بالوزيــر  الثقــة  طــرح  بطلــب  وانتهــت  الرابــع، 

لعــدم   2002/7/3 بجلســة  االقتــراح  وســقط 

الكافيــة. غلبيــة 
أ
اال علــى  حصولــه 

التجربــة  فــي  االســتجواب  الرابــع:  المبحــث 

: العراقيــة  البرلمانيــة 

التجربــة  هــذه  خــال  نســتعرض  ســوف      

ساســي 
أ
اال القانــون  فــي ظــل  البرلمانــي  النظــام 

النظــام  إلــى  بالــكام  ونتتقــل   )1925( عــام 

البرلمانــي فــي ظــل قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة 

االنتقاليــة و دســتور عــام 2005 النافــذ ونقســم 
تــي: )27(

أ
الــكام كمــا يا

 : دور مجلس النواب في النظام الملكي  :
ً
وال

أ
ا

ّن الدســتور العراقــي لعــام 
أ
   علــى الرغــم مــن ا

 
أ
وبمبــدا البرلمانــي  بالنظــام  اخــذ   )1925(

الفصــل بيــن الســلطات الثــاث )التشــريعية ، 
والتنفيذية ، وقضائية( والملك بنص الدستور 

يســتعمل  إن     )25 )المــادة  مســوؤل  غيــر 

ســلطته بــارادات ملكيــة تصــدر بنــاء علــى اقتــراح 

و الــوزراء المســوؤلين وبموافقــة رئيــس 
أ
الوزيــر ا
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الــوزراء ويوقــع عليهــا مــن قبلهــم )المــادة 27( 

ّن مجلــس الــوزراء هــو القائــم 
أ
. وفــي الدســتور ا

ومعنــى  )المــادة 65(  الدولــة،  شــؤون  بــإدارة 

يحكــم  وال  يملــك  الملــك  ن 
أ
ا النصــوص  هــذه 

ونحــن نتحــدث عــن النصــوص بصــرف النظــر 

عــن واقــع الممارســة التــي كان عليهــا الحكــم.

نظــام الحكــم فــي ضــوء النصوص الدســتورية –

ن تتركــز الســيادة فــي الدولــة بيــد 
أ
يفتــرض معــه ا

مجلــس النــواب ، وتنبثــق منــه هيئــة تمــارس 

النــواب  إشــراف  تحــت  التنفيذيــة  عمــال 
أ
اال

مســؤولة  ة 
أ
الهيــا تلــك  وتكــون   ، ورقابتهــم 

ة كل علــى 
أ
فــراد الهيــا

أ
مــام النــواب ، وكذلــك ا

أ
ا

فــي  السياســية  الحيــاة  واقــع  ن 
أ
ا انفــراد،إال 

خــر وفــي اســتعراض واقــع 
آ
 ا

ً
العــراق كان شــيا

الحيــاة النيابيــة فــي العــراق وبالــذات موضــوع 

المســؤولية الوزاريــة مــا يبرهــن علــى مــا نقــول:

ول 
أ
ا اجتمــع  مــذ  الملكــي  العهــد  فــي  لــف 

أ
تا    

مجلــس للنــواب فــي بغــداد فــي 16 تمــوز ســنة 

1925 والــى 14 تمــوز ســنة 1958 ســتة عشــر 

ول 
أ
 ، وكانــت فــي الحكــم عنــد اجتمــاع ا

ً
مجلســا

مجلــس للنــواب وزارة عبــد المحســن الســعدون 

، قامــت بعدهــا إلــى نهايــة العهــد الملكــي اثنــان 

احمــد  وزارة  خرهــا 
أ
ا كانــت  وزارة  وخمســون 

الســتة  النــواب  مجالــس  كــون   . بابــان  مختــار 

لــم تقــرر مــرة واحــدة حجــب الثقــة عــن  عشــر 

التــي  والخمســين  الثــاث  الــوزارات  مــن  وزارة 

لفت في العهد الملكي والعن وزير واحد من 
أ
تا

لفــت منهــم تلــك الــوزارات 
أ
الــوزراء)28(  الذيــن تا

الــوزارات  تلــك  ن 
أ
ا ســاس 

أ
ا علــى  ليــس  وذلــك 

ن 
أ
لــم يقــع منهــا مــا يســتوجب المســؤولية بــل ا

مــر متســالم 
أ
عــرض الوقائــع المســجلة والمدونــة ا

تســتوجب  كانــت  تصرفــات  جــرت  عليــه)29( 

عنهــا  المســؤول  الوزيــر  و 
أ
ا الــوزارة  مســؤولية 

وتــم عرضهــا علــى المجلــس ولــم يتخــذ يصددهــا 

مــا يقــرر مســؤوليتها . والســبب يعــود بطبيعــة 

الســلطة  علــى  الملــك  هيمنــة  إلــى  الحــال 

عيــان 
أ
مــة )اال

أ
التشــريعية المتمثلــة بمجلــس اال

مــن  تعينــه  يتــم  عيــان 
أ
اال والنواب(.فمجلــس 

فيتكــون  النــواب  مجلــس  مــا 
أ
ا  . الملــك  قبــل 

ن 
أ
ا والغريــب  الشــعب  قبــل  مــن  باالنتخــاب 

ثــرة بالتجربــة البرلمانيــة البريطانيــة 
أ
التجربــة متا

علــى غــرار مجلــس اللــوردات ومجلــس العمــوم 

ي 
أ
ا يمــارس  ال  اللــوردات  مجلــس  فيهــا  التــي 

عيــان 
أ
دور فــي الســلطة علــى عكــس مجلــس اال

نتيجــة  الملــك  بيــد  داة 
أ
ا يعــد  الــذي  العراقــي 

عضــاء المجلــس ، 
أ
خيــر حــق تعييــن ا

أ
امتــاك اال

و الحــد 
أ
فوجــوده كان إلضعــاف دور البرلمــان ا

رادت 
أ
عضــاءه ورغــم المحــوالت التــي ا

أ
مــن قــوة ا

نهــا فشــلت فــي ذلــك 
أ
عيــان إال ا

أ
إلغــاء مجلــس اال

ممــا عــزز هيمنــة الملــك علــى المجلــس النيابــي 

فــي  يعانيــه  كان  الــذي  الضعــف  عــن   
ً
فضــا

تــي 
أ
 عــن الشــعب ويا

ً
داء دوره باعتبــاره ممثــا

أ
ا

ن هــذه االنتخابــات 
أ
مــن خــال انتخابــات إال ا

لــم تكــن إال إجــراءات شــكلية إلضفــاء الطابــع 
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الديمقراطــي علــى عمليــة تكويــن مجلس النواب 

ن 
أ
ا مــن اجــل تحجيــم هــذه المؤسســة ، كمــا 

إلــى عرقلــة  الغالــب تســعى  فــي  الــوزارة كانــت 

شــخاص ممــن تخشــى 
أ
ومنــع ترشــيح بعــض اال

الســلطة مــن دورهــم فــي داخــل المجلــس. )30(

ن يقــف بوجــه 
أ
 لقــد فشــل المجلــس النيابــي فــي ا

الموازنــة   
أ
لمبــدا  

ً
تحقيقــا التنفيذيــة  الســلطة 

النظــام  يفترضــه  الــذي  المتبــادل  ثيــر 
أ
والتا

البرلمانــي وقواعــده. وكان المجلــس النيابــي هــو 

 فتــم حــل )12( مجلــس يمكــن 
ً
الضعيــف دائمــا

ن يشــكل مصــدر قلــق للنظــام ، فــي الوقــت 
أ
ا

الــذي عجــز البرلمــان عــن تحريــك المســؤولية 

يســتوجب  مــا  قيــام  رغــم  للــوزارة  السياســية 

حيــان منــذ 1925 وحتــى 
أ
ذلــك فــي كـثيــر مــن اال

ســقوط النظــام الملكــي فــي 1958 . )31(

 : دور الســلطة التشــريعية فــي العــراق مــا 
ً
ثانيــا

2003)32( بعــد 

الــذي  الزمنــي  التسلســل  وفــق  نتكلــم  ســوف 

: مراحــل  ثــاث  عبــر  مــه 
آ
واال شــجونه  عاصرنــا 

ولى: المجلس الوطني المؤقت
أ
المرحلة اال

ن شــعرت ســلطة االئـتــاف المؤقتــة 
أ
    بعــد ا

إشــراك  بضــرورة   ،  )33()CPA( المعروفــة 

شــكلت  )التــي  العراقيــة  الوطنيــة  القــوى 

مجلــس الحكــم( بــإدارة الدولــة)34(،  تشــكلت 

الحكومــة العراقيــة المؤقتــة )بالمعنــى الواســع 

الســلطة  لتتولــى   ) الثــاث  الســلطات  ي 
أ
ا

الســيادية لحكــم العــراق فــي موعــد ال يتعــدى 

الســلطة  اســتام  )موعــد  30 حزيــران 2004 

ناقصــة الســيادة( ، لتعمــل علــى تحقيق رفاهية 

إلجــراء  واإلعــداد  عمــاره 
أ
ا وإعــادة  الشــعب 

 31 يتعــدى  ال  موعــد  فــي  وطنيــة  انتخابــات 

ســاس 
أ

ول 2004. )35( وعلــى هــذا اال
أ
كانــون اال

يشــترك  كان  الــذي  الوطنــي  المجلــس  شــكل 

تنفيــذ  مــن خــال مراقبــة  الســلطة  فــي   
ً
جزئيــا

عمــال الهيــات التنفيذيــة، 
أ
القوانيــن ومتابعــة ا

مجلــس  عضــاء 
أ
وا رئيــس  اســتجواب  حــق  ولــه 

وامر التنفيذية 
أ
الــوزراء وللمجلــس حــق نقــض اال

يــام مــن 
أ
عضائــه خــال عشــرة ا

أ
صــوات ا

أ
بثلثــي ا

وامــر إلــى المجلــس ، إال 
أ
تاريــخ تبليــغ تلــك اال

 لــم يطبــق فيمــا يتعلــق باالســتجواب 
ً
انــه عمليــا

ي حالــة تذكــر.
أ
ا

المشــكلة  الوطنيــة  الثانية:الجمعيــة  المرحلــة 

بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية 

   بنــاًء علــى قانــون إدارة دولــة العــراق للمرحلــة 

االنتقاليــة)36( الــذي اعتبــر بمثابــة خارطة طريق 

لبنــاء دولــة العــراق الجديــد تم بموجبه تشــكيل 

الســلطة التشــريعية االنتقاليــة باســم الجمعيــة 

انتخابــات  بعــد  جــاءت  التــي  الوطنيــة)37(،  

راد 
أ
ا الــذي  نفســه  المحتــل  بهــا  شــهد  مذهلــة 

االلتفــاف علــى إرادة الشــعب بشــتى الوســائل، 

ّن شــجاعة هــذا الشــعب حالــت دون ذلــك 
أ
إال ا

مقــدم مــات الضحايــا فــي ســبيل تســلم زمــام 

الحكــم عــن طريــق ممثليــن لــه ، وكانــت مهــام 

الجمعيــة الوطنيــة خطيــرة تشــريعية وتنفيذيــة 
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مــن خالــه  راد 
أ
ا زمنــي ضيــق  وضمــن جــدول 

ســيس 
أ
ن تفشــل هــذه الجمعيــة فــي تا

أ
البعــض ا

دســتور دائمــي للعــراق.

مارســت الجمعيــة الوطنيــة مهامهــا فــي تشــريع 

بعــد  الدســتور  علــى  والتصويــت  القوانيــن 

مخاض عســير وعلى المســتوى الرقابي لم يكن 

خطــاء الســلطة 
أ
هنــاك معارضــة حقيقــة ترصــد ا

 
ً
التنفيذيــة االنتقاليــة بــل كانــت متوافقــة تمامــا

ســئلة 
أ
مــع الســلطة التنفيذيــة علــى الرغــم مــن اال

عضــاء والســؤال الــذي يتبعــه 
أ
الموجهــة مــن اال

العراقــي  الواقــع  فــي  عــرف  الــذي  مناقشــة 

. الحديث)االســتضافة(   البرلمانــي 

المرحلة الثالثة: مجلس النواب الحالي 
الدســتور  النــواب بموجــب      شــكل مجلــس 

الفصــل  فــي  تنــاول  الــذي  النافــذ)38(  العراقــي 

ول مــن البــاب الثالــث الســلطة التشــريعية 
أ
اال

مجلــس  مــن  تتكــون  التــي  االتحاديــة 

مــن   )48 )المــادة  االتحــاد  ومجلــس  النــواب 

اختصاصــات  النــواب  لمجلــس  الدســتور،)39( 

همهــا تشــريع القوانيــن االتحادية 
أ
عديــدة)40(  ا

داء الســلطة التنفيذيــة والرقابــة 
أ
والرقابــة علــى ا

عــام  موضــوع  وطــرح  الســؤال  منهــا  متنوعــة 

خرهــا طــرح موضــوع 
أ
للمناقشــة واالســتجواب وا

)40( الثقــة. 

رقابيــة  كوســيلة  االســتجواب  خصــوص  وفــي 

علــى  العــراق  فــي  النــواب  مجلــس  يمارســها 

داء الســلطة التنفيذيــة نظــم النظــام الداخلــي 
أ
ا

الفصــل  فــي   2006 لســنة  النــواب  لمجلــس 

والمســاءلة  الســؤال   ( المعنــون  العاشــر 

التــي  االســتجواب  حــكام 
أ
ا واالســتجواب( 

حــكام المــادة )56( و )58( و )59( 
أ
تلخصهــا ا

مجلــس  لعضــو   : علــى  كــدت 
أ
ا التــي   : و)60( 

 
ً
عضــوا وعشــين  خمســة  وبموافقــة  النــواب، 

و 
أ
توجيــه اســتجواب إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء ا

دائهــم فــي الشــؤون التــي 
أ
احــد الــوزراء لتقييــم ا

تدخــل فــي اختصاصهــم ، وال تجــري المناقشــة 

قــل 
أ
يــام فــي اال

أ
فــي االســتجواب االبعــد ســبعة ا

مــن تقديمــه ، ويقــدم طلــب توجيه االســتجواب 

 مــن طالــب 
ً
كـتابــة إلــى رئيــس المجلــس موقعــا

 
ً
متضمنــا الطلــب  ويكــون   ، االســتجواب 

مــور المســتجوب عنهــا ، والوقائــع والنقــاط 
أ
اال

ســباب 
أ
الرئيســة التــي يتناولهــا االســتجواب ،واال

التــي يســتند إليهــا مقــدم االســتجواب، ووجــه 

إليــه  وجــه  مــن  إلــى  ينســبه  الــذي  المخالفــة 

مــن  المســتجوب  لــدى  ومــا  االســتجواب، 

مــا    تؤيــد  ســانيد 
أ
ا

وتجربــة مجلــس النــواب الحالــي تجربــة وليــدة 

ننــا نســجل لهــا 
أ
ال يتجــاوز عمرهــا الســنتين إال ا

الن اســتجوابين همــا:
أ
لحــد ا

)راضــي  النزاهــة  ة 
أ
هيــا رئيــس  =اســتجواب 

/ ول 
أ
اال التشــريعي  الفصــل  فــي  الراضــي( 

طلــب  علــى  بنــاًء  الثانيــة  التشــريعية  الســنة 

لســاعدي ( 
أ
مقــدم مــن النائــب )الشــيخ صبــاح ا

بشــان المخالفــات اإلداريــة وهــدر المــال العــام 
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فــي  لنظــام صــدام  المواليــة  العناصــر  وتعييــن 

هيئــة النزاهــة وفســاد طــرق التعيــن فيها وفشــل 

نوقــش   ، الفســاد    مكافحــة  فــي  المفوضيــة 

فــي 2007/6/6 وانتهــت المناقشــة بــان يتــم 

اتخــاذ قــرار طــرح الثقــة  فــي جلســة الحقــة وعلــى 

النزاهــة. هيئــة  رئيــس  اســتقال  إثرهــا 

حســين  النائــب  قدمــه  الــذي  االســتجواب   =

الفلوجــي ضــد وزيــر الدفــاع ) عبــد القــادر محمــد 

ن انتهــاك حقــوق اإلنســان مــن 
أ
جاســم ( بشــا

قبــل قــوات الجيــش والمداهمــات وغيرهــا مــن 

عضــاء 
أ
االنتهــاكات قبــل المناقشــة انســحب اال

اللذيــن كانــوا موقعيــن علــى االســتجواب فتتــم 

للمناقشــة  عــام  موضــوع  طــرح  إلــى  تحويلــه 

.  2007/2/8 بتاريــخ  ونوقــش 

الخاتمة

رغــم إن هــذه الدراســة قــد ســعت إلــى كشــف 

ســاليب الرقابية 
أ
حد اال

أ
االســتجواب البرلماني كا

المهمــة والخطيــرة التــي تســتطيع مــن خالهــا 

الســلطة التشــريعية موازنة الوضع مع الســلطة 

ســلوب بعــد اإلحاطــة به 
أ
التنفيذيــة إال إن هــذا اال

مــن الناحيــة النظريــة ومقارنتــه بالواقــع العملــي 

فعاليتــه  نجــد  العربــي  محيطنــا  فــي  وبالــذات 

تيــة : 
آ
ســباب اال

أ
ثــر وذلــك وفــق اال

أ
تتا

ذات  المصريــة  التجربــة  صعيــد  علــى   :  
ً
اوال

ن الســلطة التنفيذيــة 
أ
النظــام المختلــط وجدنــا ا

وتقييــد  التشــريعية  الســلطة  علــى  مهيمنــة 

مــن  االســتجواب  ومنهــا  البرلمانيــة   الرقابــة 

خــال الســلطات الواســعة لرئيــس الجمهوريــة 

الســاحقة  البرلمانيــة  غلبيــة 
أ
اال إليهــا   

ً
مضافــا

المواليــة للحكومــة مســتثمرة النقــص في النظام 

بعــدم  المصــري  الشــعب  لمجلــس  الداخلــي 

عمــال 
أ
اال جــدول  ضمــن  االســتجوابات  إدراج 

تــرد فيــه مــدة معينــة لذلــك . لــم  الــذي 

فــي  الشــيء  بعــض  مــر 
أ
اال يختلــف  وقــد   :  

ً
ثانيــا

النــواب  مجلــس  فيهــا  يتمتــع  الــذي  لبنــان 

بالســلطة الرقابيــة التــي توســعت بالــذات بعــد 

تعديــل 1990 لكنهــا يشــوبها التلكــؤ بســبب 

كـثــرة  رغــم  النظــام  لهــذا  الدقيقــة  التوازنــات 

. واالســتجوابات  ســئلة 
أ
اال

: التجربــة الكويتيــة تجربــة رائــدة فــي هــذا 
ً
ثالثــا

وجــود  ســباب 
أ
ا لعــدة  يعــود  وذلــك  الصــدد 

مــة 
أ
اال مجلــس  داخــل  الحقيقيــة  المعارضــة 

وســائل  ممارســة  فــي  التمــرس   ، الكويتــي 

عضــاء واللجــان 
أ
الرقابــة البرلمانيــة مــن قبــل اال

وعــدم  التجربــة  لهــذه  السياســي  االســتقرار   ،

وجــود معوقــات تضعهــا الســلطة التنفيذيــة ، 

كل ذلــك ســاهم بخلــق برلمــان فاعــل اســتخدم 

بلغــت)41(  لمــرات عديــدة  االســتجواب  وســيلة 

عــن  الثقــة  ســحب  فــي  ســهمت 
أ
ا اســتجواب 

. الــوزراء  مجلــس  و 
أ
ا الــوزراء 
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علــى  الضــوء  تســليط  خــال  ومــن   :
ً
رابعــا

مــع  مقارنــة   
ً
وحديثــا  

ً
قديمــا العراقيــة  التجربــة 

ن العــراق ونتيجــة لعــدم 
أ
الواقــع النظــري نجــد ا

بوســائل  العهــد  حديــث  السياســي  االســتقرار 

لهــذه  اســتخدامه  رغــم  البرلمانيــة  الرقابــة 

لمجلــس  الوليــدة  التجربــة  ظــل  فــي  الوســائل 

الحالــي. النــواب 

البرلمانيــة  الرقابــة  وســائل  إهمــال  إن   
ً
واخيــرا

 
ً
واســعا المجــال  يفســح  االســتجواب  ومنهــا 

تســعى  التــي  التنفيذيــة  الســلطة  هيمنــة  مــام 
أ
ا

المحاســبة  مــن  التفلــت  إلــى  الوســائل  بشــتى 

كونهــا  هيبتهــا  التشــريعية  الســلطة  ،ويفقــد 

علــى حفــظ  وتعمــل  الشــعبية  الســيادة  تمثــل 

العامــة. المصلحــة 

الهوامش : 
الدســتوري  القانــون   – فــؤاد(  )الدكـتــور  البيطــار   )1(

لبنــان  البوليســية –  والمؤسســات السياســية –المطبعــة 

و357    ص340   1996

 Peofesseur Maurice Duverger ))Institutions )2(

 Politiques et droit constitutionnel Les grands

 systemes politiques, presses Universitaires de

.214-201 France r.r

والقانــون  السياســية  المؤسســات   – موريــس  ديفورجيــه 

الدســتوري ترجمــة الدكـتــور جــورج ســعد – الــدر الجامعيــة 

بيــروت 1993.   للدراســات والنشــر والتوزيــع 
الدســتوري  القانــون   – محمــد(  )الدكـتــور  المجــذوب   )3(

للنشــر  الجامعيــة  الــدار   – لبنــان  فــي  السياســي  والنظــام 

.137 ص136-   2000 بيــروت  والتوزيــع 

مرجــع    214-201.  Maurice Duverger. r.r    )4(

ســابق

 )5( الطربــوش ) الدكـتــور قائــد محمــد ( – مرجــع ســابق 

ص345 ومــا بعدهــا.

تقديــم  حــق  قــررت  التــي  خــرى 
أ
اال الدســاتير  ومــن   )6(

ردن 
أ
االســتجواب مــن قبــل نائــب واحــد كل مــن دســتور اال

لعــام 1952 )المــادة 96( و دســتور الكويــت )المــادة100 

)و دســتور البحريــن )المــادة67( و دســتور مصــر لعامــي 

1923   و 1930 )المــادة 107 ( ودســتور دولــة العــراق 
ساســي لعــام 1925( )المــادة 97( و دســتور 

أ
)القانــون اال

ليبيــا لعــام 1951 )المــادة 54 (.    

مثلــة هــذه اللوائــح  النظــام الداخلــي لمجلــس 
أ
)7( ومــن ا

النــواب اللبنانــي و الســوري، فقــد اشــترط النظــام الداخلــي 

مقــدم  يؤيــد  ن 
أ
ا   1957 لعــام  الســوري  النــواب  لمجلــس 

قــل وفقــا للمــادة  ) 141 
أ
االســتجواب عشــرة نــواب علــى اال

 
ً
راد اســتجواب وزيــرا

أ
( منــه التــي  نصــت علــى كل نائــب ا

ن يوجــه اســتجوابه والــى جانــب مــا تقــدم حــدد 
أ
كـثــر ا

أ
و ا

أ
ا

ن يبلــغ رئيــس 
أ
يــام مــن بعــد ا

أ
موعــد المناقشــة بعــد خمســة ا

المجلــس االســتجواب إلــى الســلطة التنفيذيــة بعــد خمســة 

ى المجلس االستعجال ووافقه الوزير) ف ب 
أ
يام إال إذا را

أ
ا

حــكام النظاميــن الداخلييــن 
أ
ن ا

أ
عــاه( ومــع ا

أ
مــن المــادة ا

عــاه قــد 
أ
لمجلســي النــواب اللبنانــي و الســوري المذكوريــن ا

اتفقــا فــي حــق النائــب بتوجيــه اســتجواب إلــى الحكومــة 

بعــد  يضــع  ن 
أ
ا وعلــى  لــوزراء  مــن  وزيــر  إلــى  و 

أ
ا بموجبهــا 

 بالموضــوع يرفعــه 
ً
 خطيــا

ً
االســتجواب فــي اســتجوابه بيانــا

إلــى رئيــس المجلــس الــذي يحيلــه فــورا إلــى الحكومــة.

نظمــة الداخليــة للســلطات 
أ
حــكام اللوائــح و اال

أ
وإذا كانــت ا

يوجــه  ن 
أ
ا فــي  جمعــت 

أ
ا قــد  عــاه 

أ
ا المذكــورة  التشــريعية 

االســتجواب لــكل مــن رئيــس الحكومــة و الوزيــر المعنــي 

الجمهوريــة  فــي  مــة 
أ
اال لمجلــس  الداخلــي  النظــام  فــان 

العربيــة الموريتانيــة فــي ظــل دســتور  1958  قــد حصــر 

حــق النائــب فــي اســتجواب الــوزراء فقــط نظــرا لطابــع هــذا 

الداخلــي  النظــام  وشــذ  الرائســي.  شــبه  بالطابــع  الدســتور 

نظمــة 
أ
حــكام اللوائــح و اال

أ
لمجلــس النــواب التونســي عــن ا

الــدول العربيــة بعــدم  الداخليــة للســلطة التشــريعية فــي 
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االســتجواب. علــى  النــص 

فت( –مرجع سابق ص136 .
أ
)8(  دسوقي )الدكـتور را

االســتجواب   – عطيــة(  جــال  )الدكـتــور  البنــداري   )9(

كوســيلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة فــي مصــر –رســالة 

 عــن حســام الديــن )وســيم(  – الرقابــة علــى 
ً
دكـتــوراه نقــا

عمــال اإلدارة فــي النظــام البرلمانــي والرائســي، منشــورات 
أ
ا

بيــروت  ط2008 ص341. الحلبــي الحقوقيــة 

)10( و)11(  حســام الديــن ) وســيم ( _ مرجــع ســابق 

 .341 ص 

)12( حســام الديــن ) وســيم( – مرجــع ســابق 341 ومــا 

بعدهــا

)13( الربيــع) الدكـتــور عمــرو هاشــم( – قيــود ومعوقــات 

الرقابــة البرلمانيــة والســبل الكـفيلــة بالحــد منهــا - دراســة 

السياســية  الدراســات  مركــز  االنترنيــت  علــى  منشــورة 

ص24-18 هــرام 
أ
باال واإلســتراتيجية 

ســابق  مرجــع   – هاشــم(  عمــرو  )الدكـتــور  الربيــع    )14(

 24   -18 –ص 

ســابق  مرجــع   – وســيم(   ( الديــن  حســام  و)16(   )15(

344 ص341-

)17( ربيع )الدكـتور عمرو هاشــم( –مرجع ســابق ص18-

24

 1927 يــار 
آ
7ا باشــا   ديــب 

أ
ا اوغســت  حكومــة   )18(

شــكر  راجــع  ب 1928 
آ
ا  9 فــي  لخــوري 

أ
ا بشــارة  وحكومــة 

الدســتوري  القانــون  فــي  الوســيط   – زهيــر(  )الدكـتــور 

اللبنانــي ، المطبعــة البوليســية المجلــد )2( لســنة 2006 

بعدهــا. ومــا   331 ص 

فــي  محاضــرات   – عصــام(  )الدكـتــور.  ســليمان   )19(

طلبــة  علــى  لقيــت 
أ
ا البرلمانيــة  نظمــة 

أ
لا العامــة  النظريــة 

2008 لســنة   _ العــام  القانــون  دبلــوم 

)20( شــكر) الدكـتــور زهيــر( –مرجــع ســابق ص 331 ومــا 

بعدهــا.

ولــى – 
أ
)21(  الحــاج حنــا ســعيد – الحكومــة الحصيــة اال

 عــن د. زهيــر 
ً
المجلــد 2 عــدد 4 ط 1979 ، ص 40 نقــا

شــكر – مرجــع ســابق 331 ومــا بعدهــا.  

)22( حســام الديــن) وســيم احمــد (– مرجــع ســابق ص 

341 ومــا بعدهــا.

)23( حســام الديــن) وســيم احمــد( –مصــدر ســابق ص 

341 ومــا بعدهــا

عضــاء مجلــس 
أ
ا مــن  لــكل عضــو   (( )24(المــادة )100( 

الــوزراء  الــوزراء والــى  إلــى رئيــس مجلــس  ن يوجــه 
أ
مــة ا

أ
اال

وال  اختصاصاتهــم  فــي  الداخلــة  مــور 
أ
اال عــن  اســتجوابات 

يــام علــى 
أ
تجــري المناقشــة فــي االســتجواب إال بعــد ثمانيــة ا

قــل مــن يــوم تقديمــه ، وذلــك فــي غيــر حــال االســتعجال 
أ
اال

الوزيــر((. وبموافقــة 

فــي  االســتجوابات  –تاريــخ  صالــح  لســعيدي 
أ
ا  )25(

الكويــت – جريــدة القبــس الكويتيــة –العــدد 12539 فــي 

 2008/2/3
الدكـتــور  الحميــد)  عبــد  الصــدد  هــذا  فــي  انظــر   )26(

داء البرلمانــي، ص)1-
أ
ثــره علــى اال

أ
رفعــت(- االســتجواب وا

www. الكويتــي  مــة 
أ
اال مجلــس  موقــع  مــن  خــوذ 

أ
ما  )12

majlesalommah.net

ثــرت عــدم الــكام عــن مرحلــة االنقابــات التــي تلــت 
آ
)27( ا

نظمــة الحكــم تســلطية 
أ
عــام 1958 وذلــك لكــون اغلــب ا

تجربــة  ومــا  الســلطات  بيــن  الفصــل   
أ
لمبــدا  

ً
وزنــا تقيــم  ال 

المجلــس الوطنــي الــذي شــكل بالقانــون رقــم )55( لســنة 

1980 في ظل الدســتور المؤقت لعام 1970 إال مؤسســة 

خــرى التــي كانــت 
أ
فوقيــة كباقــي المؤسســات الدســتورية اال

غطــاء لمــا يعــرف دكـتاتوريــة الســلطة. 

ول 
أ
ول فــي ا

أ
)28( حــدث فــي اجتمــاع مجلــس النــواب اال

ن رشــحت الــوزارة حكمــت 
أ
تشــرين الثانــي ســنة 1926 ا

 للمجلــس فــي 
ً
ســليمان لرائســة المجلــس. وقــد كان رئيســا

كـثريــة انتخبــت رشــيد عالــي 
أ
اجتماعــه الســابق . ولكــن اال

عتبر عبد المحســن الســعد ون رئيس الوزراء 
أ
الكياني ، فا

ن هــذا االنتخــاب عــدم ثقــة بالــوزارة ، فقــدم اســتقالته إال 
أ
ا

ن هــذا االنتخــاب ال يرجــع إلــى 
أ
ن االتجــاه = الســائد كان ا

أ
ا

فــي هــذا  و بمرشــحها وإنمــا تدخلــت 
أ
ا بالــوزارة  الثقــة  عــدم 

)حســين(-  جميــل  انظــر  شــخصية  اعتبــارات  االنتخــاب 

الحيــاة النيابيــة فــي العــراق منشــورات مكـتبــة المثنــى بغداد 
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ط1 -1983 ص73 ومــا بعدهــا.

)29()30( جميــل )حســين( – مصــدر ســابق ص 73 ومــا 

بعدها.

خــرون(- 
آ
وا الحميــد  عبــد  إحســان  )د.  لمفرجــي 

أ
ا  )31(

النظريــة العامــة فــي القانــون الدســتوري والنظام الدســتوري 

فــي العــراق- منشــورات جامعــة بغــداد 1990 ص 336ومــا 

بعدهــا

)32( لــم نتطــرق إلــى مجلــس الحكــم الــذي شــكل بموجــب 

الائحــة التنظيميــة رقــم 6 الصــادرة مــن ســلطة ائـتــاف 

والمنشــورة   2006 12/تمــوز  فــي     )CPA( المؤقتــة 

بالوقائــع

العراقيــة عــدد 3978 وذلــك لكونــه كان مجلــس مشــورة 

كـثر من كونه ســلطة تشــريعية والســلطة مركزة بيد ســلطة 
أ
ا

التشــريعية  الســلطة  بيــن  التــي تجمــع  الموقتــة  االئـتــاف 

والتنفيذيــة  وتشــرف علــى القضــاء . 

 )1( رقــم  المؤقتــة  االئـتــاف  ســلطة  نظــام  راجــع   )33(  

منشــور بالوقائــع العراقيــة عــدد 3977 فــي 2003/6/17.

)34(و )35(  راجــع ملحــق إدارة الدولــة العراقيــة للفتــرة 

فــي   3986 عــدد  العراقيــة  بالوقائــع  المنشــور  االنتقاليــة 

. يلــول 2004 
أ
ا

االنتقاليــة  للمرحلــة  العــراق  دولــة  إدارة  قانــون   )36(  

منشــور بالوقائــع العراقيــة عــدد 3981 فــي مايــس 2004 .

)37( راجــع البــاب الرابــع –الســلطة التشــريعية االنتقاليــة- 

( مــن قانــون إدارة دولــة العــراق.
أ
المــادة الثاثــون الفقــرة )ا

)38(  دســتور جمهورية العراق المنشــور بالوقائع العراقية 

عدد 4012 في 2006/12/28.

)39( مجلــس االتحــاد غيــر مشــكل بحكــم المــادة 65 مــن 
الدســتور

يختــص  علــى:  تنــص   (( الدســتور  مــن   61 المــادة   )40(

القوانيــن  تشــريع   –  
ً
وال

أ
ا تــي: 

أ
يا بمــا  النــواب  مجلــس 

التنفيذيــة  الســلطة  داء 
أ
ا علــى  الرقابــة   :  

ً
ثانيــا االتحاديــة. 

.))............
/ ج  مــن الدســتور  

ً
)41( راجــع  المــادة 61  البنــد ســابعا

وبموافقــة خمســة  النــواب  مجلــس  لعضــو   (( تنــص  التــي 

 ، توجيــه اســتجواب إلــى رئيــس مجلــس 
ً
وعشــرين عضــوا

و الــوزراء لمحاســبتهم فــي الشــؤون التــي تدخــل 
أ
الــوزراء ا

فــي اختصاصاتهــم ، وال تجــري  المناقشــة فــي االســتجواب 

قــل مــن تقديمــه((.
أ
يــام فــي اال

أ
االبعــد ســبعة ا

المراجع والمصادر

ن الكريم
آ
 – القرا

أ
ا

ب- القوانين 

1.الدستور العراقي لسنة 2005 .

2.الدستور الكويتي لسنة 1962.

3. الدستور اللبناني لسنة 1926المعدل.

4.الدستور المصري لسنة 1971 .

5.الئحة مجلس الشعب المصري لسنة 1979 .

مة الكويتي لسنة 1963
أ
6.الائحة الداخلية لمجلس اال

لســنة  النواب)العراقــي(  لمجلــس  الداخلــي  7.النظــام 

2006

لســنة  )اللبنانــي(  النــواب  لمجلــس  الداخلــي  8.النظــام 

1994

ب-  المراجع والمصادر باللغة العربية 

1.الحيــاة النيابيــة فــي العهــد الملكــي – حســين جميــل – 

عضــو مجلــس النــواب العراقــي ) فــي العهــد الملكــي ( دار 

الحريــة للطباعــة ســنة 1982. 

النظــام  فــي  اإلدارة  عمــال 
أ
ا علــى  البرلمانيــة  2.الرقابــة 

الديــن  حســام  وســيم  المحامــي   ، والرائســي  البرلمانــي 

 2008 ط   ، حمــد 
أ
اال

3.الســلطة التشــريعية فــي الــدول ذات النظــام الجمهــوري . 

د- قائــد محمــد طربــوش  الــدار الجامعيــة للطباعــة والتوزيــع 

والنشر.

فــؤاد  د-  الدســتورية  والمؤسســات  الدســتوري  4.القانــون 

ط  والنشــر.  والتوزيــع  للطباعــة  الجامعيــة  الــدار  بيطــار 
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.1996

نظمــة البرلمانيــة - د. 
أ
5.محاضــرات فــي النظريــة العامــة لا

لقيــت علــى طلبــة دبلــوم القانــون العــام 
أ
عصــام ســليمان –  ا

لســنة 2008.

والنظــام  الدســتوري  القانــون  فــي  العامــة  النظريــة   .6

لمفرجــي 
أ
الدســتوري فــي العــراق- د. إحســان عبــد الحميــد ا

.  1990 بغــداد  جامعــة  منشــورات  خــرون- 
آ
وا

الســلطة  عمــال 
أ
ا علــى  التنفيذيــة  الســلطة  هيمنــة   .7

المعــارف  ة 
أ
منشــا دســوقي  فــت 

أ
را د-   ، التشــريعية 

 2006 ســنة   1 ط  باإلســكندرية 

زهيــر  د-   ، اللبنانــي  الدســتوري  القانــون  فــي  8.الوســيط 

.  2006 لســنة   )2( المجلــد  شــكر 

 – جميــل  محمــد  حســين   – البرلمانــي  9.االســتجواب 

رســالة مقدمــة الــى كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن بغــداد 

.  2008  )48(  ،  2007)47( العــدد 

جنبية: 
أ
ج -المراجع المترجمة عن اللغة اال

 Peofesseur Maurice Duverger )) Institutions 1-

 Politiques et droit constitutionnel  Les grands

 systemes politiques, presses Universitaires de

.214-201 France  r.r

 موريــس ديفورجيــه ترجمــة د. جــورج ســعد  الــدار الجامعيــة 

للطباعــة والتوزيــع والنشــر بيروت .

د- المجات والدوريات 

1- مجلــة القانــون المقــارن – منشــورات جمعيــة القانــون 

و   2007  )47( العــدد  –بغــداد  العراقيــة  المقــارن 

.  2008)48(

 المصادر من شبكة االنترنيت :

داء البرلمانــي ، ص )12-1( 
أ
ثــره علــى اال

أ
1. االســتجواب وا

- د. رفعــت عبــد الحميــد عطفــي 

net   www..مــة الكويتــي
أ
خــوذ مــن موقــع مجلــس اال

أ
 ما

.majlesalommah

د.  العربيــة-  النيابيــة  المجالــس  فــي  البرلمانيــة  2.الرقابــة 

رغيــد الصلــح . 

الكـفيلــة  والســبل  البرلمانيــة  الرقابــة  ومعوقــات  قيــود   .3
عمــرو  د.   -) البرلمانــي  االســتجواب  حالــة   ( منهــا  بالحــد 

ربيــع. هاشــم 
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إدارة المياه في القرن 
الحادي والعشرين :
 مشاكل وتحديات

الدكتور عدنان عبد الحسين زوين

   وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي
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INTRODUCTION    المقدمة

مشــاكل  تبحــث  التــي  العامــة  طــر 
أ
اال تبــدو 

التــي  تلــك   –   Water problems الميــاه 

 –  
ً
وشــيكا العالــم  فــي  حدوثهــا  المتوقــع  مــن 

 ، للعيــان  ظاهــرة  الحاضــر  يومنــا  فــي  تبــدو 

نــه تــم التطــرق للكـثيــر منهــا فــي العديــد 
أ
كمــا ا

مــن المطبوعــات . وتعتبــر هــذه المشــاكل فــي 

 مــن 
ً
مجملهــا معقــدة  وتضــم بيــن طياتهــا عــددا

 عــن 
ً
المقاييــس التقنيــة واالقتصاديــة هــذا فضــا

  Contextual Factors العوامــل االرتباطيــة  

خــر .
آ
التــي تتبايــن بدورهــا  مــن مــكان ال

بيــن  الــذي  المبحــث  مــن هــذا  الهــدف  يكمــن 

تلــك  مــن  بعــض  وتبســيط  عــرض  فــي  يدينــا 
أ
ا

الســس لمجموعــة 
أ
التعقيــدات الراســخة  ووضــع ا

مــن  التــي  والخصائــص  الســمات  مــن  صغــر 
أ
ا

التوجهــات  علــى مســتقبل  تؤثــر  ن 
أ
ا المحتمــل 

المازمــة  للسياســات العامــة مــن جهــة وإدارة 

العقــود  مــدى  علــى  خــرى 
أ
ا جهــة  مــن  الميــاه 

. القادمــة  القليلــة 

 قــد تكمــن الفوائــد المرجــوة مــن وراء البحــث  

فــي عــرض ومراجعــة طبيعــة المشــاكل المائيــة 

 
ً
فضــا الــدوام  علــى  الســطح  علــى  تطفــو  التــي 

عــن التحديــات ذات الطابــع التنظيمــي والتــي  

 , العامــة  القــرارات  صانعــي  مــام 
أ
ا جليــة  تظهــر 

ي المبحــث(  يقتــرح مواضيــع عامــة فــي 
أ
وهــو( ا

مجــال الميــاه  وتنميــة المــوارد البشــرية ومــدى 

. للتحديــات  اســتجابتها 

نمــاذج  مــن   
ً
عــددا البحــث  يقتــرح    

ً
خيــرا

أ
وا  

طــرز  ينــاقــــش  نــه 
أ
ا كمــا  المتوقعــة  التغييــر 

 Contextual االرتباطيــة   التباينــات  نــواع 
أ
وا

difference والتــي تعمــل علــى تحفيــز الــدول 

إلــى  الوصــول  فــي  المختلفــة  المجتمعــات  و 
أ
ا

مــع  متباينــة   تكــون  قــد  اســتجابات  إظهــار 

.  
ً
يضــا

أ
ا التباينــات  تلــك  معــدالت  احتســاب 

 
ً
كـثر السلع استخداما

أ
حد ا

أ
ن الماء يعتبر ا

أ
ُرغم ا

نــه – وفــي مجــال المقارنــة - ليــس هنــاك 
أ
إال ا
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ثمــة شــيء يماثلــه , وقــد يكــون ذلــك هو الســبب 

ســاليب وطــرق خاصــة عنــد بحــث 
أ
وراء اعتمــاد ا

يمكــن  ال  وبالتالــي  بالميــاه  المتعلقــة  مــور 
أ
اال

و القانــون 
أ
مقارنتــه بعلــوم مــن قبيــل الهندســة ا

و االقتصــاد  إذ تتطلــب دراســات الميــاه طرقــا 

خاصــة بهــا  ومــن المفيــد بمــكان عــرض بعــِضِ 

مــن تلــك الخصائــص :

الســائل  ــب  المركـّ يعتبــر  ال  انــه  رغــم  فالمــاء   -

نــه الوحيــد الــذي يتوفــر طبيعيــا« 
أ
الوحيــد  بيــد ا

كان ذلــك فــوق 
أ
ويتصــف بســرعة تحولــه  ســواء ا

ســاس 
أ
اال هــذا  تحتهــا  ووفــق  و 

أ
ا رض 

أ
اال ســطح 

فهــو يتغيــر مــن حيــث الزمــان والمــكان.

ن حوالــي  
أ
ن الميــاه تتوفــر بغــزارة  إال ا

أ
-ورغــم ا

98% منهــا ليســت صالحــة لمعظــم اســتعماالت 

عــن  ذاتــه  يلــوث  كونــه  ساســية   
أ
اال اإلنســان 

مــاح .
أ
طريــق إذابــة اال

 Renew نفســه  واعــادة  قابليــة تجديــد  -للمــاء 

  Quality  والنوع  Quantity  من حيث الكم

ن معــدالت اإلعــادة 
أ
بفعــل تلقائــي وســريع  إال ا

ماكــن حدوثهــا ال يمكــن التنبــؤ بهــا اال 
أ
تلــك وا

 
ً
 فقــط  Statistically   وليــس تقديريــا

ً
إحصائيــا

 كانــت تلــك 
ً
يــا

أ
Deterministically  ا

- ورغــم ان للمــاء فــي محصلتــه صفــة الضــرورة 

نــواع الحيــاة 
أ
القصــوى لحيــاة اإلنســان ولجميــع ا

ال  اســتعماالته  مــن  العديــد  ن 
أ
ا بيــد  خــرى  

أ
اال

تعــدو مــن االساســيات الملحــة  .

ن تتســع اكـثــر 
أ
عــاه ا

أ
يمكــن للبنــود المذكــورة ا

فهــم  فــي  بالتاكيــد  تســاعدنا  قــد  وانهــا  فاكـثــر 

. الحقيقيــة  المشــكلة  جوهــر 

 EMERGING OF المشــكلة  نشــوء 

P R O B L E M
بعــض  و  2    والجــدوالن 1  المصــور1  يبيــن 
ن المصــور  

أ
ساســية للمشــكلة ، كمــا ا

أ
بعــاد اال

أ
اال

ســباب المؤدية 
أ
قــد يعيننــا كذلــك فــي توضيــح اال

بشــكل  قائمــة  مــر مشــكلة 
أ
اال اعتبــار  نفــي  الــى 

نهــا ال تعتبــر كذلــك بالتاكيــد .
أ
دائــم  رغــم ا

  CLARKE بيانــات  يشــير الشــكل 1 ] وفــق 

 Meybeckومعطيــات  1991 لعــام 

Chapman and Heimerلعام  1989 [ إلى  

ن إجمالــي كميــات الميــاه التــي تــم إســتجرارها 
أ
ا

والبحيــرات  نهــار 
أ
كاال الطبيعيــة  مــن مصادرهــا 

والســدود بلغــت بحــدود 1360 كم3/ســنة فــي 

عــام 1950 ، فيمــا  ارتفعــت  فــي عــام 1996 

الى  4750  كم3/سنة , هذا وقد تصل إلى ما 

يقــرب مــن  5200 كم3/ســنة مــع مطلــع القــرن 

الســجات  تذكرهــا  كمــا  والعشــرون  الحــادي 

لحالــة   
ً
ملحوظــا  

ً
تســارعا الكميــات  تبيــن  فيمــا 

ن 
أ
  بــا

ً
االزديــاد التــي تشــهدها المعطيــات علمــا

ي مؤشــرات تســويقية 
أ
تلــك البيانــات لــم تظهــر ا

للحــد مــن معــدالت الطلــب المرتفعــة وتعديلهــا 

يمثــل  ال  المصــور  ن 
أ
ا مــن  الرغــم  علــى  هــذا   ,

اجمالــي كميــات الميــاه المســتخدمة مــن قبــل 

الســكان فعــا« .
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ن نصــف اإلنتــاج 
أ
خذنــا بنضــر االعتبــارا

أ
وإذا مــا ا

الزراعــي فــي العالــم تقريبــا« يتــم تحــت ظــروف 

الزراعة المطرية ( الديم  Rain fed   ) فسوف 

المســتخدمة  الميــاه  ن 
أ
بــا للقــول  هــذا  يقودنــا 

فــي تلــك الزراعــات ال تدخــل ضمــن حســابات 

نهــار الطبيعيــة . ورغــم صعوبــة إجــراء 
أ
ميــاه اال

فــي  اســتهاكها  يتــم  التــي  للكميــات  تقديــرات 

ن تكــون ضمــن 
أ
نــه يحتمــل ا

أ
هــذا المجــال إال ا

لــوف مــن الكيلومتــرات المكعبــة 
آ
مــدى بضعــة ا

. 
ً
ســنويا

والســؤال المنطقــي المطــروح  :  كيــف يمكــن 

الميــاه  مــن  المســتخدمة  الكميــات  احتســاب 

 ؟ .... وفــي 
ً
ومقارنتهــا مــع الوضــع القائــم   فعــا

ســس 
أ
معــرض اإلجابــة نقــول انهــا مبنيــة علــى ا

تقديريــة فحســب .

 تقــدر إجمالــي كميــات الهطــول المطــري علــى 

 / كــم3   110 بحوالــي  رضيــة 
أ
اال الكــرة  ســطح 

مــا 
أ
ا تفقــد  الكميــات  تلــك  ومعظــم   ،  

ً
ســنويا

و النتــح  
أ
عــن طريــق التبخــر Evaporation   ا

Transpiration  مــن قبــل الغطــاء الطبيعــي 

الســطحي  المــاه  مــن جــراء جريــان  و 
أ
ا النباتــي 

الكميــات  تلــك  تتــراوح  اذ   Surface runoff

 رغــم 
ً
مــا بيــن 40 الــى 45 الــف كــم3 / ســنويا

ن معظمهــا ينتهــي بهــا المطــاف الــى البحــار وال 
أ
ا

مــر سيســتمر علــى مــا هــو عليــه 
أ
ن اال

أ
ريــب فــي ا

ن معــدالت تدفــق الميــاه كبيــرة جــدا« 
أ
…. امــا ال

الميــاه  تدفــق  لضــرورة  و 
أ
ا احتجازهــا   يصعــب 

باتجــاه البحــار فــي ســبيل اإلبقــاء علــى هيمنــة 

. الطبيعــة 

تقديــرات  وفــق  المفترضــة  الكميــات  تتــراوح 

لــف كــم3 
أ
التدفــق  Runoff مــا بيــن 9 الــى 14 ا

رفــع  إمكانيــة  الــى  االشــارة  مــع ضــرورة   
ً
ســنويا

طريــق  عــن  التقديــرات  لتلــك  العليــا  الحــدود 

زيــادة االســتثمارات فــي مجــال حجــز وتخزيــن 

النتائــج  ن 
أ
ا بيــد    ( منهــا  (لاســتفادة  الميــاه 

المتوقعــة مــن جــراء تلــك االســتثمارات عرضــة 

االقتصــادي   العائــد  تناقــص   
أ
بمبــدا يعــرف  لمــا 

.  Diminishing  Return

فــي   
ً
فعــا حــدث  مــا  تلخيــص  ويمكــن  هــذا     

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين الماضــي 

التاليــة:  المتغيــرات  ضــوء  فــي 

 – المطــري  مقاديرالهطــول  كانــت   ... نقــول 

فيمــا ســبق – تســد معظــم المتطلبــات الزراعيــة 

ن الضغــوط المشــتركة مــن جــراء التوســع 
أ
، إال ا

العمرانــي  Urbanizationوالنشــاط الصناعــي 

Industrialization  ونمــو الســكان والتحــول 

الــى  دت 
أ
ا مشــتركة  المرويــة  الزراعــة  إلــى 

ازديــاد الطلــب علــى نظــم الــري المقامــة علــى 

نهــار والبحيــرات والســدود بشــكل متســارع 
أ
اال

الميــاه  كميــات  فيــه  تراوحــت  وبشــكل  جــدا« 

المســتجرة  فــي عــام 1950 مــا بيــن 10- 15 % 

 
ً
مــن إجمالــي الكميــات القابلــة لاســتجرار اصــا

كميــات  الراهــن  الوقــت  فــي  نســتعمل  ولعلنــا 

فــي  يتوقــع   50 % فيمــا  بيــن 35-  مــا  تتــراوح 
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حــال اســتمرار النمــو الوصــول الــى الحــد االعلــى 

 ) الحاليــة  العالميــة  المعــدالت  ظــروف  فــي   (

 القادمــة ، وتدلنــا 
ً
فــي غضــون 30- 50  عامــا

وجه المشــكلة 
أ
المتوســطات العامــة علــى تعــدد ا

الكبيــرة  والعالميــة  المحليــة  التباينــات  رغــم 

المتوســطات. لتلــك 

 كما شهدت العديد من مناطق العالم مشاكل 

 الماضية 
ً
تخص المياه خال الـ  30- 50  عاما

حيــث تقــع دول شــمال إفريقيــا وجنــوب غــرب 

 ضمــن تلــك الفئــة مــن المناطــق 
ً
ســيا عمومــا

آ
ا

بمــا فيهــا كينيــا وشــمال نيجيريــا ومعظــم شــمال 

الصيــن . ويظهــر الجــدول )2( اشــارة واضحــة 

كمــا  للمشــكلة   اإلقليميــة  التباينــات  لتلــك 

بالكـثافــة  المتعلقــة  للجوانــب   
ً
يضــا

أ
ا ويعــرض 

والنمــو الســكانيين عــن طريــق تحديــد نصيــب 

الفــرد مــن المــوارد المائيــة . 

 كبيــرة 
ً
وربيــة ضغوطــا

أ
اال القــارة   لقــد شــهدت   

 خــال منتصــف القــرن الحالــي بحيــث 
ً
نســبيا

الميــاه  مــن  الفــرد  نصيــب  فيهــا  انخفــض 

التغيــرات  دت 
أ
ا  

ً
وعمومــا  . الدنيــا  لمســتوياته 

 )  Demographic( Changesالســكانية

ول مــن هــذا القــرن الــى وضــع 
أ
فــي النصــف اال

ســيوية واإلفريقيــة علــى حــد ســواء  
آ
البلــدان اال

كان  فيمــا   . متزايــدة  مائيــة  ضغــوط   تحــت 

مــن  بكـثيــر  بســط 
أ
ا مريكيتيــن 

أ
اال فــي  الوضــع 

. المقارنــة  حيــث 

كميــات  تباينــت  اإلقليمــي   المســتوى  وعلــى 

العــرض والطلــب علــى الميــاه اذ يظهــر الجــدول 

)1( مســتويات اســتجرار الفــرد مــن الميــاه فــي 

مختلــف القــارات ، فلــم تكــن الــدول الناميــة 

الــدول  كانــت  بــل  للميــاه  المســتهلكين  كبــر 
أ
ا

 . المعتدلــة  المناطــق  فــي  الغنيــة  الصناعيــة 

اســتهاك  مــن  فارقــة 
أ
اال نصيــب  يتجــاوز  لــم 

ســوى  بالمتوســط  الزراعيــة  غــراض 
أ
لا الميــاه  

بلغــت  الشــمالية فيمــا  مريــكا 
أ
ا اســتهاك  ربــع 

نســبة 3 % لمــا يســتهلكه الســكان مــن الميــاه 

 ( ســيا 
آ
ا قــارة  فــي  وحتــى   . خــرى 

أ
اال غــراض 

أ
لا

راضــي الزراعيــة  المرويــة فــي 
أ
حيــث 70 % مــن اال

غــراض 
أ
ن اســتهاك الميــاه لا

أ
العالــم ( يظهــر بــا

الزراعيــة يتــم بوجــه االعتــدال علــى العمــوم .

خــر يشــير الجــدول )2( الــى 
آ
 وفــي الجانــب اال

الكـثيــر  فعــل  يمكنهــا  االقتصاديــة  الثــروة  ن 
أ
ا

عندمــا يــراد وضــع الحلــول لتلــك التباينــات ، 

  ازداد اســتهاكها 
ً
فكلمــا ازدادت البلــدان غنــا

غــراض الزراعيــة  ولكــن بنســب 
أ
مــن الميــاه لا

يشــهد  الــذي  بالوقــت  هــذا  مــا  نوعــا  قليلــة 

 
ً
غــراض غيــر الزراعيــة نمــوا

أ
اســتعمال الميــاه لا

ن تكــون التنميــة 
أ
 وعليــه مــن المتوقــع ا

ً
ملحوظــا

شــرق   قاليــم 
أ
ا تشــهدها  التــي  االقتصاديــة  

ســيا  وراء 
آ
ســيا وربمــا جنــوب ا

آ
وجنــوب شــرق ا

فــي  الميــاه  اســتهاك  تزايــد  مــن  حالــة  خلــق 

. الزراعيــة  المجــاالت 

الحقيقــة  وتتاكــد  الميــاه  الدوائــر حــول  وتــدور 

ان  إال  للحيــاة  ضــروري  المــاء  ن 
أ
بــا القائلــة  
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كانــت 
أ
ا ســواء  لــه   اســتعماالتنا  مــن  العديــد 

و 
أ
لســقي ســاحات رياضــة الغولــف فــي تايلنــد ا

تعتبــر  لمانيــا  ال 
أ
ا فــي  الســباحة  حــواض 

أ
ا ملــئ 

مــا   ... المطــروح  والســؤال    . البتــة  ضروريــة 

احتياجاتنــا  لســد  الازمــة  الميــاه  كميــة  هــي 

نقــول  االجابــة  معــرض  وفــي  ؟  ساســية 
أ
اال

 
ً
ســنويا م3   40 بحــدود   يحتــاج  فــرد  كل  إن 

لمختلــف اغــراض  الشــرب والطبــخ والغســيل 

. واالســتحمام 

 وبهــدف تلبيــة احتيــاج الفــرد مــن الغــذاء ) بمــا 

  بمعــادل 
ً
يعــادل 300 كــغ لمــا اصطلــح مجــازا

الحبــوب ســنويا« وبمســتوى إنتــاج واحــد كغــرام  

يســتوجب   ) الميــاه  مــن  مكعــب  متــر  لــكل 

 مــن الميــاه 
ً
 مكعبــا

ً
اســتخدام كميــة 300 متــرا

ساســية لديمومــة 
أ
, وعليــه تبلــغ االحتياجــات اال

 .
ً
 مكعبــا

ً
 بحــدود 340 متــرا

ً
الحيــاة للفــرد ســنويا

والتوظيــف  العمالــة  بالحســبان  خذنــا 
أ
ا وإذا 

 
ً
ساســية للميــاه بــات لزاما

أ
ضمــن االحتياجــات اال

النشــاطات  لمختلــف  إضافيــة  حصــص  وضــع 

االقتصاديــة وإضافتهــا إلــى اجمالــي الكميــات .

هــام  جــزء  تلبيــة   يتــم  االخــر  الجانــب  وفــي 

طريــق  عــن  للزراعــة  الميــاه  احتياجــات  مــن 

نهــا اي 
أ
الهطــوالت المطريــة مباشــرة ذلــك رغــم ا

االمطــار ال تدخــل فــي عــداد كميــات الميــاه التــي 

نهــار علــى وحــه العمــوم .
أ
يتــم ضخهــا مــن اال

ومــع تفاقــم المشــكلة تترســخ الحقيقــة القائلــة 

ن معظــم المســتهلكين هــم مــن مســتهلكي 
أ
بــا

النظــام  إلــى  خــر 
آ
با و 

أ
ا المعــادة  بشــكل  الميــاه 

تعتبــر  والتــي   Natural System الطبيعــي 

  مــن الكميــات التــي يتــم اســتجرارها مــن 
ً
جــزءا

العائــدة  التدفقــات  هــذه  تعتبــر  حيــث  جديــد 

فــي  نهــا 
أ
ا إال   

ً
جــدا مفيــدة   Reusable Flows

   Contaminated حــاالت كـثيــرة  تكــون ملوثــة

  Usability تقــل معهــا كـفاءة إعادة االســتعمال

 االســتجرار لهــا .
ً
صــا

أ
غــراض التــي تــم ا

أ
لا

الميــاه  بنوعيــة  المتعلقــة  التســاؤالت  إن 

  Re-use Potent وإمكانيــة إعــادة اســتخدامها

مــن  العديــد  فــي  بدقــة  توصيفهــا  يتــم  لــم 

حــواض المائيــة ويعــود ذلــك إلــى نقــص فــي 
أ
اال

المائيــة. إالحصــاءات 

THE CHALLENGE   التــحــدي

الوقــت  فــي  نواجــه  الــذي  التحــدي  يبــدو  ال 

سياســية   
ً
بعــادا

أ
ا لــه  ن 

أ
ا بــل   

ً
تقنيــا الراهــن 

هنــاك  ان  الــى  االشــارة  مــع  هــذا  وتنظيميــة 

االقتصــاد   مجــاالت  فــي  تقنيــة  عناصــر   
ً
دومــا

يســتوجب   ممــا  والهندســة  والهيدرولوجيــا 

ريــد إنجــاح هــذا الجهــد 
أ
اقتــراح الحلــول إذا مــا ا

فــي  التحديــات  جوهــر  يكمــن    . المؤسســاتي 

تطويــر المؤسســات Institutions  المناســبة 

ذات اإلدارة  الفاعلــة فــي توزيــع وحمايــة مــوارد 

الميــاه لــكل حــوض مائــي او ســد مــن الســدود 

ضمــن شــروط مســاهمة العوامــل االجتماعيــة 

. واســع  بشــكل 
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المرغــوب ان تكــون  مــن  ليــس  الصــدد  وبهــذا 

التنظيمــي  النــوع  مــن  المطلوبــة  المؤسســات 

ان  يجــب  بــل  وحســب    Organizational

 مــن القوانيــن ) النواظــم 
ً
يضــاف إلــي ذلــك  كا

وتقتضــي  كمــا  المناســبة  التمويــل  ليــة 
آ
ا و   )

بشــكل حقيقــي   المؤسســات  تفعيــل  الضــرورة 

تلــك  المؤسســات  و  االجــراءات  التكــون  ن 
أ
وا

و تقتصر نشاطاتها على الورق 
أ
ضعيفة البنيان ا

ثيــر التيــارات 
أ
ن تخضــع بســهولة لتا

أ
وحســب كا

السياســية ومتاهاتهــا . قــد ال يتــاح لمثــل هــذه 

االســتقرار  حالــة   الــى  تصــل  ن 
أ
ا المؤسســات 

و 
أ
نــي  فقــد تحتــاج الــى عــدة ســنوات او عقــد ا

آ
اال

عقــدان مــن الزمــان للوصــول الــى مرحلــة فاعلــة 

مــن  المؤسســات  تلــك  واحتــرام  ومســتقرة  

قبــل  الغيــر... وعليــه امكــن القــول بــان الوقــت 

الراهــن يعتبــر خيــر زمــان للبــدء .

 Hydrological المائيــة  الوحــدات  إن 

 River Basins نهــار
أ
حــواض اال

أ
Units  مثــل ا

حواض الجوفية Sub - Basins  ومخازين 
أ
واال

البحيــرات  حيــان 
أ
اال بعــض  وفــي  الســدود 

إداريــة  وحــدات  تمثــل  ن 
أ
ا يجــب    Lakes

مســتقلة  فضمــن حــدود تلــك الوحــدات فقــط 

يمكــن وضــع نظــام تحاصــص للمــوارد المائيــة 

وتوزيعهــا وبذلــك يمكــن تطويــر نظــم لحقــوق 

. فاعلــة  بصــورة   Water Rights الميــاه  

الميــاه  حقــوق  مصداقيــة  إلــى  الركــون  يمكــن 

ضــد  فاعلــة  قــرارات  اعتمــاد  يتــم  عندمــا  فقــط 

والننــا  الحقــوق  تلــك  تجابــه  التــي  االنتهــاكات 

نتعامــل مــع مــوارد محــدودة  ومتناقصــة لطالمــا 

وعليــه  باســتمرار   عليهــا  الطلــب  نمــو  ازداد 

يســتوجب إحبــاط كل المحــاوالت ) ســواء مــن 

النتهــاك  (المؤديــة  مجموعــات  و 
أ
ا افــراد  قبــل 

حقــوق الميــاه ويجــب علــى إدارة المؤسســات 

بالصاحيــة  تتمتــع  ن 
أ
ا بالميــاه  المعنيــة  

انتهــاك  ي 
أ
ا لمقاومــة  الازمتيــن  والحصانــة 

. الحقــوق  لتلــك  محتمــل 

 Market الســوق  قــوى  ن 
أ
ا مــن  الرغــم  وعلــى 

هــذه  فــي   
ً
هامــا دورا«  ســتلعب     Forces

ن تهيمن 
أ
ن تلك القوى ال يمكن ا

أ
التطورات إال ا

علــى الســوق البتــه , وبهــذا الصــدد  تقــدم البنــك 

الدولــي فــي عــام 1993 بكشــوف واضحــة عــن 

 فــي 
ً
حســابات لمــوارد الســوق قــد تكــون ســببا

اوبعبــارة   , للميــاه  الخارجــي  التســويق  فشــل 

بشــيئ  تتمتــع  الســوق  ليــات 
آ
ا ن 

أ
ا يبــدو  اخــرى 

الحــدود  اســتخدام  يخــص  فيمــا  االمــان  مــن 

الدنيــا مــن الميــاه لتاميــن النشــاطات الحياتيــة 

نجــاح  مســتوى  ازديــاد  مــع  هــذا   .. ساســية 
أ
اال

تكــون  عندمــا  امــا  الصغيــرة  الميــاه  مشــاريع 

 
ً
نســبيا كبــر 

أ
ا بمســتويات  الميــاه  اســتثمارات 

فإنــه يحتمــل اســتمرار بقــاء الخدمــات وســيادة 

القطــاع العــام علــى مــا هــي عليــه .

فــكار للتـطويـر
أ
ا

THEMES FOR DEVELPMENT

اذا كان التحــدي المســتقبلي يســتهدف تطويــر 
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إلدارة  فاعلــة  وهيدرولوجيــة  مائيــة  مؤسســات 

تلــك  مــن خــال  العمــل  فــان  الميــاه  وتوزيــع 

المؤسســات ســيهدف الى الحد من نمو الطلب 

ل ..! 
أ
المتزايــد علــى الميــاه وعليــه يمكننــا التســا

 جميــع الوســائل الازمــة 
ً
هــل تتوفــر لدينــا فعــا

هــداف ؟ وإذا لــم يكــن 
أ
للوصــول الــى تلــك اال

و المجــاالت 
أ
مــر كذلــك  فمــا هــي المواضيــع ا

أ
اال

التــي تبــدو بحاجــة الــى رعايــة وتنميــة خاصتيــن 

رغــب فــي اقتــراح ثاثــة محــاور اساســية 
أ
؟ وهنــا ا

للحديــث: إحصائيــات الميــاه ، حقــوق الميــاه 

، واقتصاديــات الميــاه .

حصائيات المياه  اإ

WATER STATISTICS 

 بــادئ ذي بــدء نطــرح تســاؤال« عــن المعلومــات 

بإمكانيــة  نعتقــد  ال  ننــا 
أ
ا إذ  بالميــاه   المتعلقــة 

اعتمــاد طــرق منطقيــة لتحديــد حصــص الميــاه 

فضــل 
أ
فــي الوقــت الحاضــر مــا لــم يكــن لدينــا ا

الســبل فــي تحديــد المــوارد المائيــة مــن الناحيــة 

يتــم  التــي  الميــاه  مقاديــر  عــن   
ً
فضــا الكميــة 

و تلــك التــي يتــم إعادتهــا الــى مجــاري 
أ
ضخهــا ا

نهــار بعــد االســتعمال .
أ
اال

نظمــة قيــد االســتعمال 
أ
مــر وضــع ا

أ
يســتوجب اال

بالميــاه وذلــك  المتعلقــة  البيانــات  عنــد جمــع 

بحقــوق  نظــام خــاص  يتــم إصــداراي  ن 
أ
ا قبــل 

تحديــد  تــم   
ً
وفعــا الحقيقــي  بمعنــاه  الميــاه 

عنــد  بدقــة  الميــاه  حقــوق  مــن  حــق  كل 

مناقشــة اطروحــات عــن المــوارد المائيــة ســيما 

المحــدودة منهــا وغيــر المتقاســم عليهــا . وفــي 

حــد يعلــم المــدى 
أ
مجــال تحصيــص الميــاه ال ا

المســار  بهــذا  معــه  االســتمرار  يمكــن  الــذي 

خــرى مــا هــي الكميــات التي يســتعملها 
أ
وبعبــارة ا

ذلــك  يــؤدي  بحيــث  الميــاه  مســتخدمي  كـثــر 
أ
ا

خريــن ؟ وهــذا 
آ
الحــاق الضــرر بحقــوق اال الــى 

ســس 
أ
اال انعــدام  ضــوء  فــي  الحــال  بطبيعــة 

. الميــاه  عــن  موثوقــة  لمعطيــات 

العالــم  بلــدان  مــن  العديــد  هملــت 
أ
ا لقــد 

والمــوارد  والبيانــات  الفيزيائيــة   التجهيــزات 

ن العديــد مــن 
أ
ا البشــرية مجتمعــة و ياحــظ  

حــواض المائيــة تفتقــر الــى نــوع مــن البيانــات 
أ
اال

. فاعلــة  إلدارة  والازمــة  الضروريــة 

تتبايــن التدفقــات المائيــة  Runoff  باختــاف 

فــي  الحاصلــة  التغيــرات  ضــوء  فــي  البلــدان 

  Land - use الزراعيــة  راضــي 
أ
اال اســتخدام 

وطبيعــة الغطــاء النباتــي  Vegetation  وبهــذا 

بمســتوى  الســنوي  التغيــر  يعتبــر  الصــدد 

جــدا«  الشــائعة  مــور 
أ
اال مــن   %1 احتمــال 

وهــذا التغيــر يترافــق عــادة« بشــكل كبيــر مــع 

وذلــك  الزمــان   عامــل  يفرزهــا  التــي  التغيــرات 

كبرللميــاه فــي الســنوات 
أ
صــوب اعتمــاد تدفــق ا

الجفــاف  ســنوات  فــي   
ً
نســبيا قــل 

أ
وا المطيــرة  

ممــا يــؤدي الــى تفاقــم الصعوبــات عنــد مجــاراة 

حيــث  ومــن   ، الميــاه  علــى  والطلــب  العــرض 

معروفــة  الظواهــر  هــذه  جميــع  باتــت    
أ
المبــدا
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 وتوجهــات التخطيــط 
ً
يضــا

أ
نهــا  ال تتائــم ا

أ
رغــم ا

 Basin - Scale المائيــة   حــواض 
أ
اال لمــوارد 

.   Resources

الميــاه  باحصــاءات  الحاصلــة  التناقضــات  إن 

 مــن حالــة 
ً
ــا سيكســب الموضــوع مســتوى جدي

التغيــرات  اصبحــت  مــا  إذا  ســيما  الطــوارء 

اننــا  يبــدو   . واقعــة  حقيقــة  بالمنــاخ  الحاصلــة 

ال ننعــم بالوفــت الحاضــر بمنــاخ مســتقر و إذا 

كان تسلســل الســنوات الحــارة بالعقــود الجافــة 

ذلــك  يــؤدي  فقــد   
ً
فعليــا  

ً
مناخبــا  

ً
تغيــرا يمثــل 

الــى تغيــرات يتوقــع حصولهــا لتدفقــات الميــاه 

.  
ً
مســتقبا

خــرى 
أ
ولقــد بــات مــن المؤكــد حــدوث تغيــرات ا

تترافــق مــع عاملــي الزمــان والمــكان فــي العديــد 

الســدود  قيمــت 
أ
ا عندمــا  نهــار 

أ
اال حــواض 

أ
ا مــن 

خــال مرحلــة اســتثمارالحد االعلــى مــن الميــاه 

ن 
أ
ا حتــى  والســبعينات  الســتينات  بعقــدي 

العديــد مــن خزانــات الســدود فقــدت محتواهــا 

المائــي ووصلــت الــى مرحلــة الترســيب  هــذا مــع 

الميــاه ضمــن  فقــدان  معــدل  ن 
أ
ا الــى  االشــارة 

الظواهــر  مــن  تبــدو   
ً
ســنويا  %3 الــى   1 مــدى 

مــن  العديــد  ان  حتــى  الشــائعة  الطبيعيــة 

فــي  فعاليتهــا  تفقــد  ســوف  الســدود  مخازيــن 

المطيــرة  المواســم  مــن  الميــاه  تدويــر  إعــادة 

 
ً
الــى المواســم الجافــة علــى مــدى عشــرين عامــا

. القادمــة 

 
ً
يضــا

أ
ومثلهــا مثــل عاملــي الكــم والزمــان  تتغيــر ا

 فــي يومنــا الحاضــر فــي 
ً
نوعيــة الميــاه جوهريــا

الكـثيــر مــن مناطــق العالــم حتــى ان النشــاطات 

العمراتــي  والتوســع  للتصنيــع  المازمــة 

الزراعيــة  الكيميائيــات  واســتخدام  والملوحــة  

ســباب 
أ
اال مــن  كلهــا  تعتبــر  المجــاري  وميــاه 

الرئيســية للتغيــرات الحاصلــة بنوعيــة المياه . ال 

حــواض 
أ
تعــدو  المعلومــات المتوفــرة لدينــا عــن ا

ن تكــون بســيطة  وهــي قــد 
أ
وخزانــات الســدود ا

ال تظهــر بوضــوح  تغيــرات الميــاه مــن الناحيــة 

ثيــر ذلــك علــى حقــوق 
أ
النوعيــة  وال حتــى مــدى تا

. للميــاه  المســتهلكين 

 مــا يشــوب النقــص االحصــاءات المتوفــرة 
ً
غالبــا

الــذي  عــن مواقيــت وكميــات الميــاه حتــى ان 

 
ً
كـثــر ســوءا

أ
ا بــات  الميــاه  بنوعيــة  منهــا  يتعلــق 

متباينــة  البيانــات  تلــك  تكــون  مــا  وعــادة   ,

وان  والمــكان  الزمــان  عاملــي  حيــث  مــن 

 مــن تلــك البيانــات فقــط عرضــة 
ً
جــزًء بســيطا

 , ففــي الوقــت الــذي 
ً
لتغيــرات محتملــة مســتقبا

ال تتحكــم فيــه المنظمــات المعنيــة علــى وضــع 

تقديــرات  لكميــات الميــاه تلــك يشــهد العنصــر 

 
ً
نقصــا االحصــاءات  لتفســير  الــازم  البشــري 

. االداء  فــي   
ً
واضحــا

WATER RIGHTS   حقوق المياه

  ان المنحــى الثانــي المتعلــق ببحــث وتطويــر 

مــن  انــه  يبــدو  الميــاه  الدارة  جديــدة  طــرق 

ســس 
أ
و خلــق ا

أ
الضروريــات الملحــة فــي إيجــاد ا
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حــواض المائيــة وهــو 
أ
دارة مؤسســات اال

أ
متينــة ال

 بحقــوق الميــاه  وتنتشــر 
ً
مــا يعــرف اصطاحــا

علــى  المحاقظــة  فــي  تقليديــة  انظمــة   
ً
حاليــا

فــي  انــه  حتــى  مــكان  كل  فــي  الميــاه  حقــوق 

العديــد مــن البلــدان وضعــت البنــود الرئيســية 

للقوانين الناظمة للمياه على عاتق الحكومات 

المســتعمرة ولكــن ضمــن درجــات متفاوتــة  مــن 

المصداقيــة , وبشــكل عــام  تــم تبنــي وتكييــف 

التــي تائــم حصــص توزيــع  القديمــة  نظمــة 
أ
اال

المســتثمرين  بيــن  فيمــا  الفائضــة  الميــاه 

الضغــوط  مــع  بالتزامــن  جهــة  مــن  الزراعييــن 

الجديــدة للتوســع الســكاني والتصنيــع مــن جهة 

نظمــة الصارمــة 
أ
ثانيــة , حتــى لوحــظ تحطــم اال

لحقــوق الميــاه الزراعيــة – كمــا هــو فــي نظــام 

الباكســتان-   Warabandiفــي  الواربانــدي  

ة الضغــوط الجديــدة الناشــئة عــن 
أ
تحــت وطــا

خفــض النســبة المتعــارق عليهــا )كميــة الميــاه 

/ عــدد الســكان (.

بلــدان  مــن  العديــد  تســود  الميــاه  بســبب      

حيــث  اجتماعــي  اســتقرار  عــدم  حالــة  العالــم 

خالهــا  مــن  الزراعيــون  المســتخدمون  يشــعر 

 ببعــض مــن حقوقهــم 
ً
نــه يتــم المســاس فعــا

أ
با

ن محــاوالت إعــادة توظيــف 
أ
التاريخيــة ، بيــد ا

تلــك الحقــوق عــن طريــق الفعاليــات السياســية 

 لصالــح 
ً
لتهــا – يتــم غالبــا

آ
واإلداريــة  - رغــم ضا

جــراء   مــن  و 
أ
ا جــدد  صناعييــن  مســتثمرين 

. 
ً
حــاالت اســتجرار ميــاه محليــا

مــع اتســاع  رقعــة المــدن  واســتعمال كميــات  

صبــح 
أ
راضــي المرويــة  ا

أ
متزايــدة  مــن الميــاه باال

الخاصــة  حقوقهــم  بيــع  المزارعيــن  بوســع 

فــي  العاملــون  ولئــك 
أ
ال الزراعيــة   راضــي 

أ
باال

مجــال البنــاء والتشــييد رغــم ان حقوقهــم تلــك 

. للتاشــي  عرضــة  باتــت 

نظــام  ي 
أ
ال الثــاث  الرئيســية  للخصائــص  ن 

أ
ا

ن يضــم فــي 
أ
ناجــح لحقــوق الميــاه يســتوجب ا

الازمــة  والضمانــات  التــام  الوضــوح  طياتــه  

نظمــة 
أ
اال تلــك  نقــل  إمكانيــات  الــى  باالضافــة 

مــر 
أ
اال يســتلزم  وربمــا   ,  )   Merrey  1993  (

 
أ
الثــاث ضمــن مبــدا اغتمــاد هــذه الخصائــص 

وفــق  وليســت دفعــة واحــدة  الخطــوة خطــوة 

عــاه  واعتبــار الشــفافية 
أ
الترتيــب المشــار إليــه ا

ول  والــذي يعتمــد بطبيعــة 
أ
بمثابــة  الهــدف اال

الميــاه  لمــوارد  الكمــي  المســح  علــى  الحــال 

. المتوفــرة 

ن عامــل الزمــان  والحصــول علــى 
أ
ال شــك فــي ا

حــواض 
أ
اال فــي  الجفــاف  مواســم   فــي  ميــاه  

وشــبه  االســتوائية  بالمناطــق  المائيــة  

لهمــا دور هــام  وبمثابــة  االســتوائية  ســيكون 

نــه مــا زال مجــال 
أ
 رغــم ا

ً
العامــل المهيمــن دائمــا

ولويــات 
أ
جــدل حيــث تحتــاج طريفــة اختيــار اال

معظــم  فــي  وشــاقة  معمقــة  دراســات  الــى 

المرونــة  مــن  بالكـثيــر  تتصــف  ن 
أ
وا حيــان 

أ
اال

تؤهلهــا للتعامــل مــع احتماليــة كــون تدفقــات 

 اقــل ممــا 
ً
الميــاه فــي المواســم الجافــة مســتقبا
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. الراهــن  الوقــت  فــي  عليــه  هــي 

اقتصاديات المياه

WATER  ECONOMICS

تــم  التــي  ربعــة 
أ
اال ساســية 

أ
اال المبــادئ  إن 

فــي  المتحــدة  مــم 
أ
اال مؤتمــر  فــي  اعتمادهــا 

دبلــن  UN Dublin Conference  فــي عــام 

جــدول  ضمــن  صياغتهــا  اعيــد  والتــي   1992
عمــال 21 لمؤتمــر البيئــة فــي الريودوجانيــرو 

أ
اال

ن الميــاه فــي جميــع 
أ
 عــن ا

ً
فــكارا

أ
قــد تضمنــت ا

نهــا 
أ
ن تعامــل علــى ا

أ
مناحــي االســتعمال يجــب  ا

وهــذا  الحقــوق  مــن  او حــق  اقتصاديــة  ســلعة 

 وجــوب تطويــر وصقــل التقنيــات 
ً
يعنــي ضمنــا

المتوفــرة وطــرق اســتخدامها ســيما انهــا تهيمــن 

فــي الوقــت الحاضــر علــى اقتصاديــات الميــاه ، 

ســاس فــي وضــع تســعيرة للميــاه  فــي 
أ
ن اال

أ
إذ ا

البلــدان التــي يســتوجب علــى المزارعيــن دفــع 

مبالــغ لخدمــات الــري يرتبــط عــادة بالتكاليــف 

ي 
أ
نهــا ا

أ
 با

ً
الازمــة إلنجــاز تلــك الخدمــات , علمــا

التســعيرة  قــد ال تعكــس بالضــرورة قيمــة الميــاه 

الحقيقيــة بحــد ذاتهــا وليــس لهــا عاقــة برغبــة 

. بالدفــع  المســتهلك 

مــن   ( تكــون  قــد  القبيــل  هــذا  مــن   
ً
طرقــا إن 

عمــل  لضمــان   كافيــة    ) التمويليــة  الناحيــة 

 ، للميــاه  ادارتهــا  عنــد  المعنيــة  المنظمــات 

الميــاه  نقــص  مواضيــع  تاخــذ  ال  قــد  نهــا 
أ
ا بيــد 

علــى المســتويات المحليــة بنضــر االعتباروهــي 

بالمقابــل ال تبــدو قــادرة علــى كبــح نمــو الطلــب 

. الميــاه  علــى  المتزايــد 

ســعار الميــاه – خاصــة للمزارعيــن – 
أ
تتبايــن ا

بصــورة كبيــرة علــى مــدار العــام  ففــي المواســم 

قيمــة   ذات  الميــاه  تكــون  مــا   
ً
غالبــا المطيــرة 

تعانــي   التــي  المناطــق  بعــض  مثــل   ( ســالبة 

مطــار 
أ
اال جــراء  مــن  الفيضانــات  مشــاكل 

ياحــظ  قيمــا   ) الباكســتان  فــي  الموســمية 

 بمواســم الجفــاف  
ً
ارتفــاع تكاليــف الميــاه كـثيــرا

الميــاه  تســعير  انظمــة  ن 
أ
بــا االشــارة  مــع  هــذا 

ال  تكاليفهــا  وحســاب   
ً
حاليــا بهــا  المعمــول 

حســن 
أ
تعكــس البتــه  تلــك التباينــات او فــي ا

الظــروف قــد تشــير اليهــا بشــكل عابــر , وعليــه 

نشــاطات  تخــدم  ن 
أ
ا نظمــة 

أ
اال لتلــك  يمكــن  ال 

 
ً
صــا

أ
ا الشــحيحة  بمواردهــا  الميــاه   تحصيــص 

. منهــا  المســتفيدين  لمعظــم 

دفــع  المزارعــون  يرغــب  قــد  الظاهــر  وحســب 

مبالــغ مجزيــة بهــدف الوصــول الــى بنــاء الثقــة  

لكميــات الميــاه المعروضــة وان االســتثمارات 

الفرديــة فــي مجــال الميــاه الجوفيــة خيــر دليــل 

ضمــن  ذلــك  تــم  وإن  حتــى  القــول  هــذا  علــى 

شــروط هيمنــة قنــوات الــري فــي كل مــن الهنــد 
جــور 

أ
و مــن جــراء اال

أ
والباكســتان وبنغاديــش ا

نظمــة التغذيــة بالضــخ فــي نيجيريــا 
أ
المرتفعــة  ال

.

نــه 
أ
ا  : اقتــراح مايلــي  فــي  الصــدد نرغــب  وبهــذا 

مــازال هنــاك متســع مــن الوقــت لاقتصادييــن 
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في دراسة تلك المواضيع وتحديد موقفهم من 

مواضيــع الميــاه, هــذا وقــد يعــرض المســتهلكون 

)علــى اختــاف مشــاربهم(  قيمــة ماديــة للميــاه 

نظمــة لحســاب التكاليــف 
أ
مــع ارغبتهــم ابتــكار ا

نظمــة 
أ
اال تلــك  ثيــرات 

أ
تا معرفــة  مســتهدفين 

مــن جهــة وعلــى معــدل  الطلــب  علــى مجمــل 

اســتهاك الميــاه لمختلــف الشــرائح المســتفيدة 

مــن جهــة ثانيــة .

نماذج التطويـر  

 S C E N A R I O S O F

D E V E L O P M E N T

المؤسســات  تطويــر  ن 
أ
ا مــن  الرغــم  علــى   

الهـيدرولـوجيـــة التــي تســتهدف توزيــع وحمايــة 

المــوارد المائيــة بمســتوييها المحلــي والعالمــي  

ننــا 
أ
ا بيــد    

ً
جــدا المرغوبــة  االهــداف  مــن  يبــدو 

بعيــدون عــن هــذا الهــدف فــي يومنــا الحاضــر 

 . المائيــة  حــواض 
أ
اال لمعظــم  االقــل  علــى 

اتباعهــا  يمكــن  المســارات  ي 
أ
ا  : والســؤال 

للوصــول الــى ذلــك الهــدف ؟  ومــا هــي طبيعــة 

؟ عليهــا  التغلــب  يســتوجب  التــي  العقبــات 

قاليــم 
أ
اال تتفــاوت   : نقــول  االطــار  هــذا  وفــي 

 فيمــا بينهــا .... وعليــه 
ً
نهــار كـثيــرا

أ
حــواض اال

أ
وا

ال تتوفــر إجابــات شــافية لتلــك التســاؤالت..!! 

فــكار لمــا يــراد 
أ
و نعــرض هاهنــا لبعــض مــن اال

العمــوم: وجــه  علــى  جــراءه 
أ
ا

البعد السياسي

 THE  POLITICAL  DIMENSION

االنهــار  واحــواض  الميــاه  إدارة  ملفــات  تعتبــر 

والســدود غايــة فــي التعقيــد وهــي اذ تســتغرق 

بحاجــة  فانهــا  إنجازهــا  ال  بالقصيــر  ليــس   
ً
وقتــا

ماســة الــى دعــم سياســي كبيــر .

المــوارد المائيــة  ن إدارة واســتعمال 
أ
ا     رغــم 

الناحيــة  مــن  التقنيــة  المســائل  تعتبرمــن 

ال  الميــاه  توزيــع  اجــراءات  ان  إال  المبدائيــة 

تعتبــر كذلــك بالضــرورة  كمــا ويرتبــط  توزيــع 

بعــاد سياســية,  فكلمــا 
أ
الميــاه بشــكل وثيــق با

ســوق  حالــة  مــن  المائيــة  حــواض 
أ
اال اقتربــت 

ازداد  كلمــا  العــرض   فيهــا  الطلــب  يتجــاوز 

عمليــة  علــى  السياســية  ثيــرات 
أ
التا احتمــال 

فيــه  تعنمــد  وقــت  فــي  هــذا  الميــاه  تحصيــص 

نظمــة 
أ
 اعتمــاد  ا

أ
حمايــة حقــوق الميــاه وفــق مبــدا

. مشــروعة  وقانونيــة  سياســية 

 
أ
مبــدا جعــل  فــي  الموضــوع  ســر  يكمــن  وهنــا 

نشــطة المتعلقــة 
أ
تحصيــص الميــاه مــن قبــل اال

بالمســتهلكين غيــر واضحــة المعالــم بمــا يكـفــي 

, ففــي العديــد مــن المناطــق التــي تعنــى باقامــة 

مؤسســات   - تقويــة  الحــاالت  بعــض  وفــي   -

بالقطاعــات  المســتفيدين  علــى تجميــع  تعمــل 

المختلفــة مــع تحســين اواصــر تلــك القطاعــات 

بالنظــام السياســي مــع اســتمرار حياديــة تلــك 

المــوارد  لحصــر  ليــات 
آ
ا وتحديــد  المؤسســات 

ذات  وفــي  بهــا  والتعريــف  الحصــص  وتوزيــع 



|   العدد 7  |   شعبان   |  آب  |  2008 196

المســتهلكين  نشــاطات  تضــم  ال  الوقــت  

إلــى  اإلشــارة  المناســب  مــن  ويبــدو   ، 
ً
تحديــدا

 إليجــاد 
ً
احتياجنــا   مــا بيــن 10 الــى 20 عامــا

علــى 
أ
مثــل هــذه المؤسســات ، والوصــول الــى ا

الازميــن. االحتــرام  ونيــل  كـفــاءة 

  TRANSFERABLE   حقوق تحويل المياه

WATER  RIGHTS

المتعلــق  المبــادئ  تكــون  ن 
أ
ا المتوقــع  مــن 

مــور 
أ
اال كـثــر 

أ
ا مــن  الميــاه  حقــوق  بتحويــل 

ي 
أ
ال يمكــن  ال  و  هــذا  المســتقبل  فــي   

ً
شــيوعا

ن تــدوم 
أ
منظومــة تعنــى بتوزيــع حقــوق الميــاه ا

 Flexible مــا لــم تكــن تتمتــع بالمرونــة 
ً
طويــا

لتطــور  المتغيــرة  الطبيعــة  مــع  تتكيــف  ن 
أ
وا

 
ً
ناميــا مــا  بلــد  كان  فــإذا   , الميــاه  اقتصاديــات 

االقتصــادي  المنطلــق  مــن   ســيكون  فإنــه 

النمــط  إن  و  الطــرق  بشــتى  للتغييــر  عرضــة 

الســائد للطلــب علــى الميــاه ولمــن يســتخدمها 

فــي يومنــا الحاضــر قــد ال يكــون بالضــرورة هــو 

ليــة إعــادة 
آ
 وعليــه تعتبــر ا

ً
نفســه بعــد 20 عامــا

مــور الضروريــة 
أ
النضربتحصيــص الميــاه مــن اال

 . فعندمــا ال يكــون لمالكــي حقــوق الميــاه 
ً
جــدا

يســتلزم  الحقــوق  تلــك  اســتعمال  الــى  حاجــة 

تلــك  عــن  للتنــازل  لهــم  حوافــز  ميــن 
أ
تا مــر 

أ
اال

مــس الحاجــة اليهــا , 
أ
الحقــوق لصالــح مــن هــم  با

وبطبيعــة الحــال إذا لــم يتــم توفيرالحوافــز فــإن 

يتــم اســتغالها حتــى  الحقــوق ســوف ال  تلــك 

.
ً
يضــا

أ
ا عنهــا اصحابهــا  يتنــازل  لــم  وإن 

 
ً
اصطاحــا يعــرف  مــا  يظهــر  ذلــك  ضــوء  وفــي 

و غيــر 
أ
كانــت شــرعية ا

أ
بتجــارة الحقــوق ســواء ا

العديــد  فــي   
ً
فعــا ذلــك  رغــم ممارســة  شــرعية 

االتجــار  الصعوبــة  مــن  نــه 
أ
ا إال   , البلــدان  مــن 

بشــيء لــم يتــم توصيفــه بشــكل واضــح وســليم  

 تطويــر الســبل لحمايــة 
ً
وال

أ
ا وعليــه يســتوجب 

الحقــوق  وتوضيــح معالمهــا  قبــل االتجــار بهــا 

رض 
أ
شــبه مــا يكــون بصعوبــة االتجــار بــا

أ
مــر ا

أ
واال

دون معرفــة حدودهــا المســجلة وعليــه يمكــن 

تطبيــق مبــدا المقاييــس والظوابــط  فــي مجــال 

 , وإن الســجات المتعلقــة بالميــاه 
ً
يضــا

أ
الميــاه ا

هميــة 
أ
كـثــر ضــرورة وا

أ
فــي بعــض البلــدان تصبــح ا

 Land راضــي
أ
مثلمــا هوالحــال مــع ســجات اال

.   Registries

WATER CHARGES   نفقات المياه

المتعلقــة  التكاليــف  حســابات  اعتبــار  يمكــن 

 علــى االطاق 
ً
كـثــر تعقيــدا

أ
مــور اال

أ
بالميــاه مــن اال

بيــن  المتغيــرات  مــن  الكـثيــر  الحتــواء   
ً
نظــرا

طياتهــا ممــا يجعلهــا تتفاقــم بشــكل كبيــر .

نظمــة المعمــول بهــا فــي حســاب تكاليــف 
أ
إن اال

وتعتمــد  بســيطة  الحاضــر  الوقــت  فــي  الميــاه 

الحســابات  علــى  فقــط  حــوال 
أ
اال معظــم  فــي 

التقريبيــة لكميــات الميــاه التــي يتــم توريدهــا ، 
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ن المعــدالت ترتبــط  بطريقــة مــا بتكاليــف 
أ
كمــا ا

عمليــة توزيــع الميــاه وحســب . إن مــا يمكــن 

مجــال  فــي  الميــاه  مســتخدموا  بــه  يســاهم  ن 
أ
ا

 
ً
غالبــا الميــاه  اســتعمال  وإعــادة  االســتثمار 

وفــي   , الصفــر  مــن  ويقــرب   
ً
بســيطا يكــون  مــا 

 
ً
خــر التتغيــر تكاليــف الميــاه كـثيــرا

آ
الجانــب اال

تعكــس  ال  قــد  نهــا 
أ
وا المواســم   اختــاف  مــع 

و كـفايــة الميــاه .
أ
ا نــدرة  بالضــرورة 

بإصــرار  يرفضــون  الميــاه  مســتخدموا  وبــات 

دفــع مبالــغ  إضافيــة وفــق اســس قــد يكــون مــن 

همهــا عــدم الرضــى التــام عــن الخدمــات التــي 
أ
ا

. تقدمهــا منظمــات توزيــع الميــاه 

القادمــة ارتفــاع  العقــود   ســوف نتوقــع خــال 

النفقــات الــى مســتويات تعكــس  تطــور تكاليــف 

وبنفــس  واقعــي   بشــكل  المائيــة  المــوارد 

تعرفــة  ارتفــاع  مــع  االمــر  ســيكون  المنحــى 

الميــاه , فقــد تتبايــن التعرفــة تلــك مــع اختــاف 

المواســم وطبيعــة  المســتفيدين للخدمــات ، 

هــذا لاســتعماالت الضروريــة للميــاه طالمــا انهــا 

 
ً
علــى نســبيا

أ
تســاعد بطريقــة احتســاب تكاليــف ا

ساســيين , ومــن 
أ
ضــد مســتخدمي الميــاه غيــر اال

استشــارتهم  يتــم  مســتفيدين  رؤيــة  المتوقــع 

وقــرارات  نقاشــات  مــن  يــدور  فيمــا  وإشــراكهم 

اســتثمارية مــع احتمــال اقحامهــم فــي معظــم 

.  
ً
الميــاه تحديــدا عــرض  بنشــاطات  االحــوال 

الفوارق االرتباطية 

CONTEXTUAL DIFFERENCES   

عمــل  تطويــر  علــى  العالــم  دول  تعمــل  ال   

حــواض المائيــة 
أ
منظمــات تحصيــص الميــاه ـ لا

والســؤال   ... والخطــوات  المنحــى  بنفــس  ـ 

المطــروح : فــي مجــال الميــاه مــا هــي العوامــل 

التــي     Contextual Factors االرتباطيــــة  

تشــكل قــوام اإلختافــات السياســية ...!  وفــي 

معــرض اإلجابــة يتــم التطــرق لخمســة مــن تلــك 

هامــة  محــددات  بمثابــة  واعتبارهــا  العوامــل 

المؤسســاتية  لــإلدارة  يمكــن  التــي  ســاليب 
أ
لا

تــم  المؤثــرات  تلــك  معظــم  إن  رغــم   , اتباعهــا 

وقتنــا  فــي   
ً
جــدا ضيــق  نطــاق  علــى  توصيفــه 

الحاضــر والقائمــة التاليــة تتيــح لنــا معرفــة فــرص 

ومبــادرات البحــث العلمــي فــي هــذا المجــال :

LOCATION   الموقع

ساســية 
أ
حــد اهــم المحــددات اال

أ
يعتبــر الموقــع ا

الجغرافيــة Geographical   حيــث ياحــض 

عالــي 
أ
و ســكان ا

أ
ان دول المنبــع Upstream  ا

نهــار ال يواجهــون بالضــرورة نفــس الظــروف 
أ
اال

مناطــق  فــي  القاطنــون  ولئــك 
أ
ا تواجــه  التــي 

تمتــاز  حيــث   ,   Downstream المصــب 

 بعــدد مــن الروافــد 
ً
نهارغالبــا

أ
عالــي اال

أ
مناطــق  ا

ذروة  وبفتــرات    Small Streams الصغيــرة 

ن مناطــق 
أ
تصريفيــة علــى مــدار العــام فــي حيــن ا

مــر فيهــا وجــود نهــر 
أ
المصــب قــد ال يتجــاوز اال
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وســلوكه  ببســاطته   
ً
نســبيا يتصــف  وحيــد 

كليــة  تختلــف  وبذلــك  المعهــود   الموســمي  

. توزيعهــا  عــن مشــكات   
ً
الميــاه فضــا كميــة 

ن المســتفيدين مــن 
أ
وفــي الجانــب االخــر نجــد ا

 
ً
ســفل المصــب غيــر محصنيــن تمامــا

أ
الميــاه فــي ا

ونوعيــة  كميــة  ن 
أ
ال  

ً
نظــرا الخســائر  جــراء  مــن 

الميــاه والتوقيــت الزمنــي للتصريــف مجتمعــة 

الحياتيــة  للنشــاطات  كنتيجــة  تتغيــر  قــد 

المختلفــة بالمقارنــة مــع ســكان المنبــع  ووفــق 

ن يكــون مســتخدموا الميــاه فــي 
أ
ذلــك  يتوقــع ا

 مــن غيرهــم 
ً
 وقدمــا

ً
كـثــر توقــا

أ
ســفل المصبــات ا

أ
ا

فــي إبــرام اتفاقيــات تتيــح لهــم ضمانــات حقــوق 

الميــاه .

    CLIMATE  المناخ 

يبــدو ان البلــدان الواقعــة فــي المناطــق الجافــة 

رغــم  الميــاه  تجــاه  اولوياتهــا  تعــي  المطيــرة  و 
أ
ا

للســكان  يكــون  وقــد  االولويــات  تلــك  تبايــن 

وجــود  عــن  كافيــة  درايــة  المناطــق  تلــك  فــي 

انحرافات جوهرية  لكميات الهطول المطري، 

هــذا بالوقــت الــذي تمتــاز فيــه الميــاه الســطحية 

فــي تلــك المناطــق علــى العمــوم بشــدة وســرعة 

وقصــر فتــرات الجريــان ، فيمــا يعتمــد الســكان 

بدرجــة  كبيــرة  علــى الميــاه الجوفيــة التــي تعتبــر 

احــد اكـثــر مصــادر الميــاه اهميــة فــي المنطقــة  .

عــن  تشــريعات  وضــع  بمــكان  الصعوبــة  مــن 

حقــوق الميــاه مــن حيــث التقديــر الكمــي  فــي 

البيئــة الجافــة وشــبه الجافــة مــن العالــم ,  ففــي 

كبيــر  عــدد  طلبــات  تؤخــذ   الراهــن   الوقــت 

مــن المنتفعيــن الجــدد مــن الميــاه )لاغــراض 

ســبيل  علــى  العمرانــي  والتوســع  الصناعيــة 

المثــال ( تؤخــذ بنظــر االعتبــار كونهــا حقــوق 

تنعكــس  ان  يتوقــع  وعليــه  فيهــا   الرجعــة 

الخافــات  جــراء  مــن  الناجمــة  التاثيــرات 

 علــى مســتخدمي الميــاه لاعــراض 
ً
المذكــورة انفــا

!.. الرئيســية  بالدرجــة  الزراعيــة 

URBANISATION   المدنية

مــن  التمــدن  ودرجــة  الرقــي  مــن  يعتبــركل 

العوامــل المحــددات والهامــة  فــي المجتمعــات 

عــداد 
أ
الســكانية , ففــي بعــض البلــدان تتناقــص ا

وجليــة   ســريعة  بصــورة  الزراعييــن  الســكان 

بعــض  فــي  تناقــات  الــى  البتــه  ســيؤدي  ممــا 

المــوارد المائيــة فيمــا بيــن القطاعــات االخــرى 

 متوســطة الدخــل مــن 
ً
غيــر الزراعيــة  وإن بلدانــا

مثلــة 
أ
رجنتيــن خيــر ا

أ
قبيــل ماليزيــا وتشــيلي واال

علــى ذلــك وقــد يــؤدي احتمــال زيــادة الثــروات 

فــي هــذه البلــدان الــى ازديــاد الطلــب على المياه 

غــراض المحليــة   Domestic use االخــرى .
أ
لا

WEALTH   الثـــروة

و 
أ
ينعكس المســتوى االقتصادي العام لبلد ما ا

حــوض مائــي مــا علــى نصيــب الفــرد مــن إجمالــي 

مســتويات  علــى  يؤثــر  وبمــا  القومــي  الدخــل 
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اســتهاك الميــاه وعلــى االســتثمارات الموجهــة 

تقبــل  امكانيــة  الــى  باالضافــة  الميــاه  صــوب 

مــن  إضافيــة  تكاليــف  دفــع  لفكــرة  المجتمــع  

نقــل الميــاه وهــي تكاليــف تدخــل فــي تطويــر 

المنظمــات  العاملــة فــي مجــال النمــو الســكاني 

وتوزيــع عــادل للميــاه .

 WATER - الميــاه     مــن  الفــرد  نصيــب 

PEOPLE  RATIO

الســكاني يؤثــر مــدى وفــرة  التعــداد  فــي ضــوء 

مــن  بلــد  ي 
أ
ال الطبيعيــة  المــوارد  تقصــان  و 

أ
ا

مجالــي  فــي  سياســتها  علــى   
ً
جوهريــا البلــدان 

اســتعمال الميــاه ونظــام التحصيــص المعتمــد 

ن تؤثــر تلــك 
أ
علــى حــد ســواء  وحتــى يحتمــل ا

فكــرة  إزاء  الســكان  موقــف  علــى  السياســات 

. الميــاه  اســتهاك  تقنيــن 

و ان 
أ
ن تتنعــم ا

أ
يمكــن لــدول مثــل ســنغافورا ا

تصبــح غنيــة  بمواردهــا الخاصــة بكميــات ميــاه 

وذلــك  ســنويا«  للفــرد   / 100م3  عــن  تقــل 

واالعتمــاد  غذيــة 
أ
اال إنتــاج  إلغــاء  طريــق  عــن 

اســتيرادها  الــى  باالضافــة  التجــارة  علــى   
ً
تمامــا

ن هــذا  المثــال يبقــى 
أ
للميــاه مــع االشــارة الــى ا

 وينــدر حدوثــه , فعندمــا يكــون نصيــب 
ً
محــدودا

 
ً
عمومــا  ) الســكان  الــى  المــاء  نســبة   ( القــرد  

تظهــر   
ً
ســنويا للفــرد   / 1000م3  مــن  قــل 

أ
ا

بشــكل  الميــاه  نقــص  فــي  الموقــف  خطــورة 

العديــد   
ً
ايضــا ثــر 

أ
تتا ن 

أ
ا ويحتمــل    

ً
جــدا حــاد 

االقتصاديــة  والنشــاطات  االســتراتيجيات  مــن 

فــي ضــوء ذلــك , وبالمنحــى المعاكــس وعندمــا 

نجــد   
ً
ســنويا م3   2000 الفــرد  يتجاوزنصيــب 

 
ً
ن فــرض تلــك النســبة ال يجــد صــدى واســعا

أ
بــا

. الســكان  لــدى 

   وجــد ) Wade ( منــذ بضــع ســنين مضــت فــي 

ن هنــاك عاقــة  مــا بيــن وفــرة 
أ
جنــوب الهنــد ا

الميــاه  مــن جهــة ومحــاوالت التعــاون فيمــا بيــن 

المزروعــات  ري  غــراض 
أ
ال الميــاه  مســتخدمي 

نــه فــي حــال 
أ
يضــا« ا

أ
مــن جهــة ثانيــة  , ووجــد ا

توفيرالميــاه بكميــات كافيــة فإنــه يصعــب علــى 

مســتخدمي الميــاه تشــكيل جمعيــات لاغــراض 

إجــراءات  اعتمــاد  يــراد  عندمــا  و 
أ
ا التعاونيــة 

تلــك  جــدوى  عــدم  يظهــر  ممــا  اخــرى  إضافيــة 

اإلجــراءات.

تحــت  يذكــر   
ً
تعاونــا المزارعــون  يظهــر  لــم     

التنافــس  قــوة  بســبب  الميــاه  شــحة  ظــروف 

علــى المــوارد المائيــة بطبيعــة الحــال كمــا  وإن 

علــى  الحصــول  مــا  بطرقــة  اســتطاعوا  الذيــن 

ليــة  
آ
حصــة مائيــة لــم يبــدوا اي رغبــة فــي اعتمــاد ا

 فــي تخفيــض حصصهــم مــن الميــاه 
ً
تكــون ســببا

ن تجاوز الموارد 
أ
 بــا

ً
ضــاف  Wade ايضــا

أ
. كمــا وا

يســاعد  الطلــب  عــن   %30 مســتوى  المائيــة 

فــراد .
أ
 علــى خلــق تعــاون فيمــا بيــن اال

ً
كـثيــرا

يمكــن  التــي  الــدروس  تتمثــل  وباعتقــادي  

اقتراحهــا  يمكــن  التــي  تلــك  او  اســتنتاجها 

مبكرتــودي  بشــكل  للــدول  ليــات 
آ
ا إقامــة  فــي 
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تســود مرحلــة  ن 
أ
ا قبــل  الميــاه  الــى تحصيــص 

الســكان  اســتمر  مــا  إذا  الشــديدة   التنافــس 

بإظهــار الكـثيــر مــن التراخــي فــي إدراك الحاجــة 

ن  صياغــة حملــة واســعة 
أ
ليــات ، كمــا ا

آ
لتلــك اال

لنظام معلومات يوضع في خدمة المستفيدين 

مــن   
ً
ضروريــا  

ً
جــزءا تكــون  ن 

أ
ا المحتمــل  مــن 

. المجــال  هــذا  فــي  المقترحــة  الحلــول  
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 المقدمة

االزل  منــذ   
أ
بــدا للطاقــة  نســان  اال  احتيــاج  ان 

للطاقــة  الرئيســي  المصــدر  هــي  ذاتــه  وكانــت 

فقــد اســتخدم قــوة عضاتــه. اليتجــاوز معدلهــا 

عــن )0,2( ْ  مــن القــوة الحصانيــة فــي تنظيــم 

والزراعــة  البيــوت  وبنــاء  االثقــال  كرفــع  حياتــه 

مــن  يســتهلكه  مــا  مجمــوع  وكان  وغيرهــا.   ...

الطاقــة لقــاء الجهــود فــي اليــوم الواحــد )2ـ4(

الواحــد  غــرام  الكيلــو  ن 
أ
بــا كيلــو كلوريــا )نذكــر 

مــن الفحــم يعطــي عنــد احتراقــه طاقــة ال تتجــاوز 

كلــوري(. كيلــو   7000

وتطــورت مصــادر الطاقــة بعثــوره علــى الخشــب 

والفحــم والنفــط والغــاز وغيرهــا. حتــى اضحــت 

حياتــه  مــن   
ً
اساســيا  

ً
ركنــا تشــكل  الطاقــة 

فــا  الحضــاري.  وجــوده  مــن  بــل  اليوميــة، 

وجــود. بــدون  طاقــة  وال  طاقــة  بــدون  وجــود 

ســريعة.  بصــورة  االخيــرة  العبــارة  ولنناقــش 

فــاذا اعتبرنــا مصــدر الحركــة هــو ا لطاقــة، و هنــا 

ذلــك  فــي  بمــا  انواعهــا  بجميــع  الحركــة  نقصــد 

حركــة الــذرات فــي الجــزيء وااللكـترونــات فــي 

مــن  وغيرهــا  النــواة  فــي  والنيوكلونــات  الــذرة 

انعــدام  فــان  للحركــة،  المتعــددة  االشــكال 

ولكــن   .
ً
كليــا الحركــة  توقــف  ســيعني  الطاقــة 

اســتطعنا خفــض  لــو  يحــدث  ان  يمكــن  ذلــك 

درجــة حــرارة الجســم الــى الصفــر المطلــق. وفــي 

هــذه الحالــة سيســاوى عامــل الكـفــاءة الحراريــة 

للثرموداينميــك: الثانــي  القانــون  بموجــب 

 

 وتشــيرt 2ـ الــى درجــة حــرارة الصفــر المطلــق. 

وبذلــك نكــون قــد تمكنــا مــن انشــاء المحــرك 

االبــدي وان نحــول الطاقــة بالكامــل الــى شــغل 

وهو ما يرفضه القانون الثاني للثرموداينميك، 

كمــا يرفضــه قانــون حفــط الطاقــة.

هــذا هــو الحــال مــع القوانيــن الطبيعيــة. ولعــل 

نــا الــى 
أ
الحــال ســوف لــن يكــون افضــل اذا لجا

الظواهــر الطبيعيــة.
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ن انعــدام حركــة الكواكــب والنجــوم بعضهــا 
أ
ال

يعنــي  لبعــض  نســبة  بعضهــا  او  بعــض  حــول 

حركــة  وانعــدام  الكونــي،  بالنظــام  االخــال 

االلكـترونــات يعنــي ســقوطها علــى النــواة تحــت 

بموجــب  المختلفــة  الشــحنات  تجــاذب  ثيــر 
أ
تا

كولــوم. قانــون 

 كيف تتحرر الطاقة

تاتــي الطاقــة ياتــرى؟ ســؤال يتبــادر  ايــن  مــن 

الضــوء  ســلطنا  التــي  العاقــة  ولعــل  للذهــن. 

فــي  ستســاعدنا  والحركــة  الطاقــة  بيــن  عليهــا 

الطاقــة.  فيهــا  تتحــرر  التــي  الكيفيــة  تفســير 

اوضــح ذلــك ودعونــي اســتعين بابســط نمــوذج 

وضــع للــذرة وهــو النمــوذج المــداري لرذرفــورد 

) بالطبــع يمكــن االســتعانة بالنمــاذج االخــرى 

القشــري(. كالنمــوذج 

حركــة  ســتكون  رذرفــورد  نمــوذج  بموجــب 

االلكـترونــات فــي المــدارات االبعــد عــن النــواة 

و  االقــرب،  المــدارات  فــي  مــن حركـتهــا  اســرع 

المــدارات  فــي  الحركيــة  يعنــي ان طاقتهــا  هــذا 

2/E=mv2 :الن 
ً
البعيــدة ســتكون اكبــر ايضــا

ـ    Eو ـ   vو االلكـتــرون  كـتلــة  الــى  ـ   m وتشــير 

طاقــة االلكـتــرون فــي المــدارi . لذلــك فعندمــا 

ينتقــل االلكـتــرون مــن مــدار ابعــد عــن النــواة 

   AEI الطاقــة  مــن  الــى مداراقــرب ســيحرركمية 

تســاوي 

 وتشــير الرمــوز الــى v 1 ـ ســرعة االلكـتــرون فــي 

المــدار االبعــد i و 1ـ i v ـ ســرعة االلكـتــرون فــي 

.) i المــدار االقــرب )1ـ

ي ان االلكـتــرون اذا 
أ
 ا

ً
والعكــس صحيــح ايضــا

 ) i(الــى المــدار ) iاراد  االنتقــال مــن المــدار )1ـ

عليه ان يكـتسب كميه من الطاقة AEi)الفرق 

بيــن طاقــة المداريــن(.

الكـتــرون  لــكل  ان  القــول  يمكــن  هنــا  مــن 

موجــود فــي الــذرة طاقــة معينــة تتزايــد كميتهــا 

فــان  وبالتالــي  النــواة  عــن  ابتعدنــا  كلمــا 

يمتلــك  الــذرة(  )خــارج  الطليــق  االلكـتــرون 

مــدار  ابعــد  فــي  الموجــودة  االلكـتــرون  طاقــة 

عــن النــواة لذلــك اذا دخــل االلكـتــرون الطليــق 

مــن طاقــة  اكبــر  الــذرة( يمتلــك طاقــة  )خــارج 

عــن  مــدار  ابعــد  فــي  الموجــودة  االلكـتــرون 

النــواة. لذلــك فــاذا دخــل االلكـتــرون الطليــق 

هــذا الــى الــذرة فانــه ســيفقد جــزءا مــن طاقتــه 

يســاوي الفــرق بيــن طاقتــه فــي الحالــة الطليقــة 

وطاقتــه فــي الحالــة )المربوطــة( داخــل الــذرة.

ماهيــة  لفهــم  البســيط  الشــرح  هــذا  يســاعد 

والنفــط  الخشــبة  احتــراق  عنــد  الطاقــة  تحــرر 

والغــاز وغيرهــا مــن المــواد المحترقــة. فعندمــا 

لتكويــن  باالوكســجين  الكربــون  ذرات  تتحــد 

االتــي:  يحصــل  الكربــون  اكاســيد  جزيــات 

فــي  الخارجيــة  المــدارات  الكـترونــات  تتبــادل 

ذرات المــواد الداخلــة فــي التفاعــل )الكربــون 

جزيــات  لتكويــن  مواقعهــا  االوكســجين( 

جديــدة هــي جزيــات اكاســيد الكربــون. وحيث 
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الخارجيــة  المــدارات  فــي  الكـتــرون  لــكل  ان 

مــن الطاقــة )تعتمــد علــى  بــه  الخاصــة  كميتــه 

نــوع الــذرة ـ العنصــر( لذلــك يفتــرض ان تكــون 

ت« حركـتهــا نتيجــة 
أ
هــذه االلكـترونــات قــد »بطــا

مــن  كميــة  تحــررت  وبذلــك  المواقــع،  تبــادل 

الطاقــة.

والكـتلــة وجهــان  الطاقــة  اينشــتاين ان  يقــول 

بالعاقــة  ذلــك  عــن  ويعبــر  واحــد،  لشــيء 

E=me2:االتيــة الرياضيــة 

e ،الكـتلــةm ، الطاقــةE اذ تشــير الرمــوز الــى

ســرعة الضــوء. وياحــظ فــي هــذه العاقــة ان 

الثانــي  والوجــة  الطاقــة   يمثــل  االول  الوجــه 

يمثــل الكـتلــة. وهــذا يعنــي ان مــا تفقــده المــادة 

ي ان 
أ
مــن كـتلتهــا يمكــن ان تفقــده من طاقتها. ا

الكـتلــة المفقــودة ستســاوي الطاقــة المتحــررة. 

عمليــة  فــي  الداخلــة  المــواد  كـتلــة  وزنــا  فلــو 

والمــواد  واالوكســجين(  )الكربــون  االحتــراق 

الكربــون(  )اكاســيد  االحتــراق  عــن  الناتجــة 

الطاقــة  يكافــئ  بينهمــا   
ً
فرقــا ثمــة  ان  التضــح 

مــن  البــد  وهنــا  االحتــراق.  نتيجــة  المتحــررة 

االشــارة الــى ان هــذا الفــرق يصعــب ماحظتــه 

فــي  ســيظهر  ولكنــه  الكربــون  احتــراق  عنــد 

النــواة.  علــى  الضــوء  لنســلط  اخــرى.  حــاالت 

النيكلونــات  مــن  عــدد  مــن  تتكــون  وهــي 

)بروتونــات ونيترونــات( التــي ترتبــط فيمــا بينهــا 

بقــوى رابطــة يبينهــا الشــكل )1( التــي تعتمــد 

علــى كـتلــة النــواة.

ويظهــر فــي الشــكل المذكــور ان هــذه الطاقــة 

تتضاعــف بزيــادة العــدد الكـتلــي لغايــة 50ـ 40 

، ومــن ثــم 
ً
غــرام ذري تقريبــا

الخفيفــة  النويــات  دمــج  ان  منــه  ويســتنتج 

زيــادة  يعنــي  ثقــل 
أ
ا نــواة  علــى  والحصــول 
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الــى  الثقيلــة  العناصــر  شــطر  ان  كمــا  الربــط، 

الكـتلــة  متوســطة  شــظايا  ثــاث  او  شــظيتين 

ســيؤدي الــى زيــادة طاقــة الربــط. وهــذا يعنــي 

ان الحالــة االولــى )االندمــاج النــووي( والحالــة 
تحــرر  ان  يمكــن  النــووي(  )االنشــطار  الثانيــة 

االف  بمــات  اكبــر  الطاقــة  مــن  هائلــة  كميــة 

انتقــال  عــن  المتحــررة  الطاقــة  مــن  المــرات 

النيوكلونــات  ترابــط  االلكـترونــات، الن طاقــة 

االلكـترونــات.  ترابــط  طاقــة  مــن  بكـثيــر  اكبــر 

وهنــا يمكــن بوضــوح تطبيــق عاقــة انشــتاين 

والطاقــة. بالكـتلــة  المتعلقــة 

مصادر الطاقة

االساســي  المصــدر  يــزال  وال  الفحــم  كان 

للحصــول علــى الطاقــة حيــث زادت نســبته عــن 

70% مــن المصــادر االجماليــة لتوليــد الطاقــة 

فــي بدايــة هــذا القــرن، بينمــا لــم تتجــاوز نســبة 

النفــط عندئــذ 5ـ7% وبقــي الفحــم فــي المقدمــة 

القــرن العشــرين، حيــث كان  حتــى منتصــف 

فــي  المصــادر،  مــن  الكبيــر  النصــف  يشــكل 

حيــن تراجعــت االنــواع االخــرى )وهــي النفــط، 

الغــاز، الخشــب( ولكــن النفــط ازدادت نســبته 

حتــل المصــدر االول ويتوقــع 
أ
فــي الســبعينات فا

ان يســتمر فــي المقدمــة حتــى نهايــة هــذا العقــد.

 وعلــى الرغــم مــن ان نســبة اســتهاك النفــط 

عــام 1975)الجــدول1(  منــذ  تتناقــص  ت 
أ
بــدا

إال ان كمية النفط المســتهلك اخذت بالزيادة.

الكميــة  ان  القــول  يمكــن  عامــة  وبصــورة 

االجماليــة لمصــادر الطاقــة المســتهلكة و التــي 
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بلغــت )3, 10(مليــار طــن متــري عــام 1975، 

كانــت قــد تضاعفــت بعــد مضــي اقــل مــن 20 

االحصائيــات  ن 
أ
فــا اخــرى  جهــة  ومــن   .

ً
عامــا

تشــير الــى ان مــا يســتهلكه العالــم مــن مصــادر 

 ،1980 بيــن  المحصــورة  للفتــرة  الطاقــة 

 
ً
2000 تســاوي 275 مليــار طــن متــري تقريبــا

)وهنالــك احصائيــات تشــير الــى ان مجمــوع مــا 

اســتهلكـته الكــرة االرضيــة مــن مصــادر الطاقــة 

طــن  مليــار   210 بلغــت   1980 عــام  لغايــة 

متــري(. كمــا ان هــذه الكميــة ســتزيد بنســبة 8, 

53% للفتــرة المحصــورة بيــن 2000 ـ 2020 

حيــث ستســاوي عندئــذ 7, 576 مليــار طــن. 

ومهمــا يكــن مــن امــر فثمــة ســؤال يمكــن ان 

يطــرح فــي هــذا المجــال وهــو: مــا ســبب هــذه 

االســباب  تلخيــص  هنــا  حاول 
أ
وســا الزيــادة؟ 

االتيــة: الفقــرات  مــن  بعــدد  وحصرهــا 

 ـ المســتوى المتذبــذب والمتناقــض فــي كميــة 
أ
ا

دول  فــي  االنســان  يســتهلكها  التــي  الطاقــة 

مــن  كبيــرة  اعــداد  فهنــاك  المختلفــة.  العالــم 

القــرى  يقطنــون  ممــن  االرضيــة  الكــرة  ســكان 

ابســط  الــى  تفتقــر  المــدن  وبعــض  واالريــاف 

المــاء  كوصــول  االنســانية  الخدمــات  انــواع 

يلفــت  وممــا  االخــرى.  والخدمــات  والكهربــاء 

النظــر هــو ان الغالبيــة العظمــى لســكان الكــرة 

االرضيــة ينتمــون الــى هــذا الصنــف، فــي حيــن 

ان نســبة الســكان مــن الذيــن يتمتعــون بجميــع 

تقدمهــا  التــي  والتســهيات  الخدمــات  انــواع 

لهــم الطاقــة الكهربائيــة ال يتجــاوز )10ـ20( %  

االتــي: تفــرض  الحيــاة  ن 
أ
فــا بالطبــع  فقــط. 

المعاشــي والحياتــي  المســتوى  يرتفــع  : ان 
ً
اوال

الســكان. لهــؤالء 

الحياتــي  المســتوى   
ً
ايضــا يتطــور  ان   :

ً
ثانيــا

متطــورون   
ً
اصــا هــم  الــذي  االخريــن  للنــاس 

فــي هــذا الجانــب، و ان يتســاوى جميــع ســكان 

الكــرة االرضيــة فــي كميــة الحصــة التــي تســتهلك 

مــن الطاقــة.

ب ـ الزيــادة المســتمرة فــي عــدد ســكان الكــرة 

االرضيــة والتــي يختلــف الخبــراء فــي تقديــر وقت 

اذ ســيتضاعف  ـ 2100م(،  توقفهــا )2025م 

هــو  كمــا  االرضيــة  الكــرة  نفــوس  عــدد  عندئــذ 

عليــه االن ببضــع مــرات، ويتطلــب هــذا:

االراضــي  مــن  اضافيــة  كميــات  توفيــر   :
ً
اوال

والخدمــات  والمعيشــية  للزراعــة  الصالحــة 

االخــرى.

الميــاه  فــي  اضافيــة  كميــات  توفيــر   :
ً
ثانيــا

للشــرب. الصالحــة 

ج ـ التوزيــع الــا منتظــم لمصــادر الطاقــة علــى 

المختلفــة  البلــدان  فــي  االرضيــة  الكــرة  ســطح 

 فــي البلــد الواحــد. وياحــظ ان الكـثيــر 
ً
واحيانــا

)او  تملــك  ال   
ًَ
صناعيــا المتقدمــة  الــدول  مــن 

التــي  مصادرالطاقــة  محــدودة(  بصــورة  تملــك 

الصناعــة. عليهــا  تعتمــد 

كروســيا   
ً
جغرافيــا الكبيــرة  الــدول  بعــض  وان 

االتحاديــة اقامــت صناعتهــا فــي القســم االوربــي 
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بدرجــة رئيســية فــي الوقــت الــذي تحصــل فيــه 

والغــاز  والنفــط  كالفحــم  الطاقــة  علــى مصــادر 

من القسم االسيوي. كما ان البلدان الصناعية 

سياســية  لضغــوط  تتعــرض  قــد  اليهــا  المشــار 

مختلفــة خــال جميــع مراحــل الحصــول علــى 

للشــركات  يمكــن  انــه  كمــا  الوقــود،  مصــادر 

المجهــزة للوقــود ان تتوقــف عــن العمــل نتيجــة 

ممــا   
ً
مثــا كاالضــراب  معينــة  ظــروف سياســية 

يجعــل االســتقال االقتصــادي لهــذه البلــدان 

.
ً
مهــددا

كميــات  الــى  الكهربائيــة  المحطــات  تحتــاج  دـ 

ويتطلــب   
ً
ســنويا لتحرقــه  الوقــود  مــن  كبيــرة 

االمــر انشــاء صناعــة متكاملــة بهــذا المجــال، 

 
ً
والتنقيب،مــرورا البحــث  عمليــة  مــن   

أ
تبــدا

المعــدات  ونصــب  الهائلــة،  بالحفريــات 

ووســائل  المتنوعــة،  والشــبكات  الضخمــة 

فــي  التقنيــات  احــدث  واســتخدام  االســتخراج 

مائمــة،  حديديــة  ســكك  طــرق  مــن  نقلهــا 
وبنــاء عربــات لقطــارات الحمــل واقامــة مخــازن 

حالتــه  مــن  الوقــود  لتحويــل  ومســتودعات 

البدائيــة الــى الشــكل الــذي يتائــم مــع محرقــة 

المحطــة، وربمــا انتهــاء باقامــة المســتودعات 

الضخمة التي تؤمن وجود احتياطي مناســب، 

توقــف  بــا  معينــة  لفتــرة  المحطــة  لتشــغيل 

تحددهــا الظــروف المحليــة والدوليــة. ويتطلــب 

طائلــة. امــواٍل  كلــه صــرف  هــذا  االمــر 

يحتــاج  التــي  العمليــات  مــن  عــدد  هنالــك  ـ  هـــ 

بدرجــة  تعتمــد  معنيــة  لخصوصيــات  تنفيذهــا 

رئيســية علــى الطاقــة لفتــرة طويلــة. فالغواصــة 

لفتــرات  والمحيطــات  البحــار  فــي  تســير  التــي 

مشــكلة  تجابــه  الســنة  علــى  تزيــد  قــد  طويلــة 

خيــاران: وامامهــا  بالوقــود  التــزود 

حجمهــا  مــن  جــزء  تخصــص  ان  هــو  االول 

عندئــذ  مصادرالطاقــة،  لشــحن  وحمولتهــا 

والثانــي  اهدافهــا  وتتحــدد  ابعادهــا  ســتتحجم 

هــو ارســال بــوارج خاصــة لتزويدهــا بالوقــود، او 

الركــون الــى الموانــئ بيــن فتــرة واخــرى للغــرض 

الســرية   
أ
مبــدا مــع  يتعــارض  مــا  وهــو  نفســه، 

لهــذه الغواصــات. وهنالــك امثلــة كـثيــرة يمكــن 

ذكــر البعــض منهــا كبارجــات الحمــل وطائــرات 

وغيرهــا. الكونيــة  والســفن  المســتقبل 

 
ً
ولعــل تلــك االســباب التــي ذكــرت كانــت ســببا

منتصــف  فــي  الخطــر  ناقــوس  يقــرع  ان  فــي 

القــرن العشــرين مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى 

ان التجربــة كانــت قــد اوضحــت بصــورة التقبــل 

التشــكيك امكانيــة اســتخدام النفــط فــي العديــد 

افضــل  وهــي  البتروكيمياويــة  الصناعــات  مــن 

مــن عمليــة )الحــرق( لبنــاء االقتصــاد الوطنــي.

 ٍ
ً
فــاذا كانــت الكميــات التــي تحــرق منــه ســنويا

 
ً
تهديــدا يعنــي  هــذا  فهــل  مســتمر،  بازديــاد 

ان  الواضــح  مــن  اليهــا  المشــار  للصناعــات 

ســيهدد  النفــط  مــن  االرضــي  المخــزون  انتهــاء 

ن واحد:عمليــة الحصــول علــى 
آ
العمليتيــن فــي ا

المصانــع  فــي  اســتخدامه  وعمليــة  الطاقــة، 
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النفــط تخــزن  البتروكيمياويــة. ولكــن كــم مــن 
االخــرى  المصــادر  كميــة  هــي  وكــم  االرض! 

للطاقــة كالفحــم والغــاز توجد في باطن االرض!

 احتياطي االرض من المصادر التفليدية

مــن  الطاقــة  مصــادر  تحديــد  عمليــة  تعتبــر  ال 

، كمــا ان تحديدهــا 
ً
المواضيــع الســهلة اطاقــا

بصــورة دقيقــة ونهائيــة عمليــة غيــر ممكنــة ان 

لذلــك  مســتحيلة.  شــبه  االقــل  علــى  تكــن  لــم 

ياحــظ اختــاف واســع فــي تقديــرات الخبــراء. 

العوامــل  بعــض  الــى  اشــير هنــا  يفيــد ان  وقــد 

التــي تؤثــر بصــورة مباشــرة فــي هــذه التقديــرات:

فــي  تســتخدم  التــي  التقنيــات  فــي  التطــور  ـ 
أ
ا

االرضيــة! للكــرة  الجغرافــي  المســح 

اســعار  فــي  والتغيــر  االســتخراج  كلفــة  ـ  ب 

لوقــود! ا

ج ـ حركة السوق العالمية!

د ـ االختــاف فــي وجهــات النظــر االقتصاديــة 

للخبــراء!

ان  الخمســينات  فــي  )بوتمــان(  توقــع  لقــد 

احتياطــي الكــرة االرضيــة مــن الفحــم يســاوي 

متــري. طــن  مليــار   1200

وتوقــع غيــره فــي الثمانينــات ان هــذا االحتياطــي 

فريــق  وتوقــع  متــري،  طــن  مليــار  هــو 7000 

ثالــث ان تــزداد كميــة االحتياطــي الى )10ـ20(

الــف مليــار طــن متــري...

والتوقعــات  والتنبــؤات  االحصائيــات  ان  بيــد 

الواحــد والعشــرين  القــرن  فــي مطلــع  للخبــراء 

تغيــرت بصــورة كبيــرة وهــذه نبــذة منهــا.

حجم الرصيد

القــرن  بدايــة  العالمــي  الرصيــد  يصــل مجمــوع 

االحفوريــة  المصــادر  مــن  والعشــرين  الواحــد 

الــذي يقابــل االســتهاك المذكــور الــى حوالــي 

)الرســم  بتــرول  معــادل  طــن  مليــار   740

البيانــي 1( ويمثــل الفحــم ثلثــي هــذا الرصيــد، 

بتــرول. معــادل  طــن  مليــار  حوالــي 490  ي 
أ
ا

اذا كانــت وفــرة الفحــم تســمح باســتمرار تغطيــة 

قرنيــن  مــن  الكـثــر  عليــه،  الحالــي  الطلــب 

للحامليــن  بالنســبة  الوضــع  فــان  )210ســنة( 

اعتبــاره  يمكــن  والغــاز،  البتــرول  االخريــن، 

 )الرســم البيانــي2(. فالرصيــد المؤكــد ال 
ً
حرجــا

تقــرب  لفتــرة  اال  ثابــت  طلــب  بتغطيــة  يســمح 

مــن 40 ســنة بالنســبة للبتــرول وتقــرب مــن 60 

للغــاز. بالنســبة  ســنة 
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امــا اذا اخذنــا بعيــن االعتبــار التزايــد الســكاني 

بالعالم وضرورة الرفع من مســتوى االســتهاك 

الفــردي بــدول العالــم الثالــث لتحقيــق التنميــة 
 تطــور 

ًَ
االجتماعيــة واالقتصاديــة واعتبرنــا ايضــا

االســتهاك العالمــي منــذ نهايــة الحرب العالمية 

الثانية )3,3% كمتوســط ســنوي لهذه الفترة(، 

فــان زيــادة مــن حوالــي 3% كمتوســط عالمــي  

تعتبــر  اخــرى،   عقــود  اربعــة  او  خــال ثاثــة 

التخلــف  مشــاكل  مــن  العديــد  لحــل  ضروريــة 

بالــدول الناميــة )علــى شــرط ان تتحقــق هــذه 

 بهــذه الــدول(. فــي هــذه الحالــة 
ً
الزيــادة اساســا

 فــي اســتهاك المصــادر 
ً
ي بزيــادة 3% ســنويا

أ
)ا

االحفوريــة( فــان الرصيــد المؤكــد المذكــور، لــن 

يســمح بتغطيــة  الطلــب اال لفتــرة اقــل بكـثيــر، 

ال تصــل اال الــى 70 ســنة بالنســبة للفحــم واال 

الــى 25 ســنة بالنســبة للبتــرول.

وحتــى اذا اعتبرنــا انــه يمكــن تعويــض حامــل 

بكـثــرة  المتوفــر  الفحــم  اســتعمال  ي 
أ
ا باخــر، 

الطبيعــي  والغــاز  البتروليــة  المنتجــات  عــوض 

مــن  للعديــد  بالنســبة  الــذي يصعــب  )الشــيء 

والطرقــي،  الجــوي  كالنقــل  االســتعماالت 

بعــد  اال  االضطــرار  عنــد  يتحقــق  ال  والــذي 

ن 
أ
القيــام بتجــوالت كيمياويــة جــد معقــدة(، فــا

اال  تصــل  لــن  ثابــت  لطلــب  الزمنيــة  التغطيــة 
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الــى حوالــي 100 ســنة، امــا اذا اخذنــا بعيــن 

فــان  الطلــب  فــي  المقترحــة  الزيــادة  االعتبــار 

قــرن  نصــف  الــى  حتــى  تصــل  لــن  التغطيــة 

فقــط(. )47ســنة 

االخــرى  هــي  الطاقــة  قطــاع  ثقالــة  اخذنــا  واذا 

حســب  قــرن،  نصــف  فــان  االعتبــار،  بعيــن 

التجربــة التاريخيــة، غيــر كاف لتغييــر منظومــة 

التشــابك  وهــذا  التعقيــد  وهــذا  الحجــم  بهــذا 

ا حــدى  تتضــح  هنــا  مــن  المطلــوب.  بالشــكل 

الحالــي  الطاقــي  للوضــع  االساســية  المشــاكل 

والتحــرك  المناســب  البديــل  ايجــاد  وضــرورة 

نحــو المنعطــف فــي اقــرب وقــت وبشــكل جــدي 

وفعــال.

النفــط  احتياطيــات  حــول  الدراســات  اظهــرت 

الــدول  بينهــا  ومــن  العالــم،  دول  فــي  الخــام 

العشــرين  القــرن  مــن  االخيــر  للعقــد  العربيــة 

الجــدول)2( فــي  يظهــر  كمــا   
ً
طفيفــا  

ً
تغيــرا
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فالوضــع  الطبيعــي  الغــاز  الــى  بالنســبة  امــا 

مختلــف، ويبلــغ االحتياطــي العالمــي منــه عــام 

 152215 مقدارهــا  اجماليــة  1998كميــة 

مليــار متــر مكعــب )الجــدول 3( وتبلــغ نســبة 

.%22 فيــه  العربيــة  الــدول  احتياطــي 
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االحتباس االحراري
االحفــوري  الطاقــي  المخــزون  اســتهاك  ان 

المركبــات  مــن  عــدد  انبعــاث  فــي  يتســبب 

العناصــر  لكــون   
ً
واعتبــارا اخــرى.  وامتصــاص 

هــي  المخــزون  هــذا  تكويــن  فــي  تدخــل  التــي 

تحمــل  )لهــذا  والهيدروجيــن  الكربــون   
ً
اساســا

المصــادر  هــو  خــر 
آ
ا  

ً
اســما المصــادر  هــذه 

الســتهاك  وان  الكربهيدروجينيــة(. 

يتفاعــل  ان  يجــب   
ً
طاقيــا المخــزون  هــذا 

االنبعاثــات  اهــم  فــان  االوكســجين،  مــع 

اوكســيد  ثانــي  انبعــاث  هــي  واالمتصاصــات 

وامتصــاص  بخــاره(  )او  والمــاء  الكربــون 

. وكســجين ال ا

 )co  2( الكربــون  اوكســيد  ثانــي  تراكــم  امــا 

ي انتبــاه عند 
أ
الــذي، هــو االخــر، لــم يعــره احــد ا

االنطــاق فــي اســتهاك المدخــرات االحفوريــة 

مــن الطاقــة، فقــد اصبــح اليــوم احــد المشــاكل 

الكبــرى التــي تجنــد االنســانية طاقــات فكريــة 

تاثيراتــه  ودراســة  دراســته  اجــل  مــن  مهمــة 

الحيــوي  المجــال  علــى  والمنتظــرة  الحاليــة 

وتضــع   ،
ً
خصوصــا البشــري  والنشــاط   

ً
عمومــا

بهــذا  العاملــة  الفكريــة  الطاقــات  ايــدي  بيــن 
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الميــدان امكانــات ماديــة مهمــة مــن اجــل ايجاد 

فعالــة. لحلــول  ســريع 
تقــدر كميــة غــاز ثانــي اوكســيد الكربــون المتحــرر 

نتيجــة توليــد ميغــاواط ســاعة مــن الفحــم 101 

ومــن  كغــم   511 الطبيعــي  الغــاز  ومــن  كغــم 

النفــط 71كغــم وبلغــت كميــة هــذا الغــاز علــى 

شــكل كربــون ســبعة مليــارات طــن فــي الســنة 

خــال عقــد التســعينات، وهــو مــا يعــادل 7, 

25 مليــار طــن مــن غــاز ثانــي اوكســيد الكربــون. 

تركيــزه  ارتفــاع  الــى  ادى  االنبعــاث  هــذا  ان 

منــذ   %25 تجــاوزت  بنســبة  الجــوي  بالغــاف 

الحجــري  للفحــم  المكـثــف  االســتغال  بدايــة 

 ،)2 )الشــكل  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف 

 فــي معــدل درجــة حــرارة االرض.
ً
 ارتفاعــا

ً
مســببا
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فــي  االرتفــاع  هــذا  ان  البعــض  يعتبــر  قــد 

الســطح  حــرارة  لدرجــة  الســنوي  المتوســط 

بيــن  الحــرارة  درجــة  فتغيــر   ،
ً
جــدا ضعيــف 

مــن  اكبــر  هــو  الفصــول  وبيــن  والنهــار  الليــل 

ذلــك بكـثيــر، لكــن المختصيــن فــي عــدد مــن 

المياديــن )علــوم الحيــاة، المنــاخ( يؤكــدون ان 

هــذا التغيــر كاف لجعــل جــزء مهــم مــن الجليــد 

المتراكــم بالمناطــق القطبيــة ينصهــر )الشــكل 

ترتفــع. البحــار  ميــاه  وجعــل   )4

 

ـ البدائل

دوليــة  مؤتمــرات  عقــدت  ذلــك  ضــوء  وفــي 

عــن  البحــث  فــي  تركــزت  مختلفــة  بمســتويات 

الطاقــة. لمصــادر  بدائــل 

وكانت هذه البدائل هي: 

ـ الطاقة الشمسية

ـ طاقة الريح

ـ طاقة المياة الساخنة

والمــد  الميــاه  حركــة  وطاقــة  االمــواج  طاقــة  ـ 
والجــزر

ـ طاقة الغازات البايولوجية

ـ الطاقة النووية 

تلــك  علــى  ســريعة  بصــورة  الضــوء  سنســلط 

لمصــادر ا

ـ الطاقة الشمسية
أ
ا

ن الشــمس تبقــى المصــدر االساســي 
أ
وبالطبــع فــا

اليابــس  بجزئيهــا  االرضيــة  فالكــرة  للطاقــة، 

الشــمس  طاقــة  تتســلم  بالميــاه  والمغمــور 

منــذ تكوينهــا. وتقــدر هــذه الطاقــة باكـثــر االف 

الكهربائيــة  المحطــات  قــدرة  مــن  المــرات 
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تســاوي  اذ  مجتمعــة،  العالــم  فــي  الموجــودة 

ميــكاواط. مليــار   80

الشــمس  اشــعة  ان  الــى  االحصائيــات  وتشــير 

الوقــود  مــن  كبيــرة  كميــة  توفــر  ان  تســتطيع 

تقــدر حوالــي 160 الــف طــن متــري فــي الســنة 

فقــط. االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي 

تغطــي  ان   2040 ســنة  بحلــول  ويتوقــع 

ربــع  الفوتوفولطيــة  الاقطــات  تكنولوجيــا 

 
ً
االحتياجــات العالميــة مــن الكهربــاء، خصوصــا

التــي ال تصلهــا شــبكات  النائيــة  المناطــق  فــي 

التوزيــع العموميــة. فــي هــذه الاقطــات تحــول 

الخايا الشمســية ضوء النهار الى تيار كهربائي 

. والتيــار 
ً
مباشــر يمكــن ان يشــحن بطاريــة مثــا

متنــاوب،  تيــار  الــى  تحويلــه  يمكــن  المباشــر 

ن توصــل الخايــا الشمســية بعضهــا ببعــض 
أ
ــا ب

ســطوح  علــى  وتركــب  مجموعــات  لتشــكل 

واجهاتهــا. او  البنايــات 

انتشــار  تحجــم  التــي  القضايــا  مــن  ولعــل 

الواســعة  المســاحة  هــي  الشمســية  المحطــات 
التــي تحتاجهــا هــذه المحطــات والتــي تتجــاوز 

االف المــرات المســاحة التــي تحتاجهــا المحطــة 

فــي  وتظهــر  نفســها.  الســعة  ذات  الحراريــة 

الشــكل )5( محطــة حراريــة شمســية امريكيــة.

يقــدر معــدل ســعر نصــب االنظمــة الكهربائيــة 

اوربــا  فــي  الحاضــر  الوقــت  فــي  الشمســية 

وامريــكا واليابــان بـــ 3،5ـ4  دوالر لــكل وات، 

التــي  الكهربائيــة  للمحطــات  الكلفــة  بينمــا 

تعتمــد علــى الوقــود االحفــوري فــي تلــك الــدول 

. ويعتبــر هــذا 
ً
تســاوي 0،4دوالر/ وات تقريبــا
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 يعيــق تطــور انتشــار هــذه 
ً
الفــرق الكبيــر مؤشــرا

المحطــات.

ب ـ طاقة الرياح

 
ً
نمــوا االســرع  هــو  المصــدر  هــذا  ان  يعتقــد 

باســتخدام توربينــات عماقــة لتوليــد الكهربــاء 

الطاقــة  قفــزت   2003 عــام  ففــي  العالــم.  فــي 

االنتاجيــة بنســبة 26% متجــاوزة بذلــك بدائــل 

المــد  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  فــي  اخــرى 

فــي  الهــواء  طاحونــات  عــدد  وبلــغ  والجــزر. 

عــام 2004  فــي  طاحونــة  الــف   )16( المانيــا 

نســبة  لتشــكيل  14609ميغــاواط،  لتوليــد 

التــي  االجماليــة  الطاقــة  مــن   %35 مقدارهــا 

تولدهــا الطاحونــات الهوائيــة فــي العالــم والتــي 

تجــاوزت )40(الــف ميغــاواط. وفــي عــام 2006 

74223ميغــاواط  االجماليــة  الطاقــة  بلغــت 

االســتخدام  مــن   %1 مقدارهــا  نســبة  لتشــكل 

هــذه  اقامــة  وتحتــاج  للكهربــاء.  العالمــي 

المحطــات الــى مســاحات شاســعة، فللحصــول 

علــى ميغــاواط واحــد يجــب توفيــر مســاحة تقــدر 

مربــع. 250000متــر 

ج ـ طاقة المياه الساخنة

تحــاول الحــرارة فــي لــب االرض بالتدفــق نحــو 

الخــارج مســخنة بذلــك طبقــة الصخــور والميــاه 

ضمــن  حرارتهــا  درجــة  تصبــح  التــي  المجــاورة 

حــدود )350ـ 500( درجــة ســيليزية.

مــن الممكــن االســتفادة مــن تلــك الكميــة مــن 

الــى طاقــة كهربائيــة. وكلمــا  الحــرارة وتحويلهــا 

كانــت تلــك الميــاه الســاخنة قريبــة مــن قشــرة 

ايســلندة،  دولــة  فــي  الحــال  هــو  كمــا  االرض. 

مــن  احتياجاتهــا  تغطــي  ان  لهــا  يمكــن  التــي 

الطاقــة، كانــت  تلــك  مــن  الكهربــاء والتدفئــة 

. ومنــذ اكـثــر مــن عقديــن من الزمن 
أ
الكلفــة اوطــا

ت شــركات الطاقــة العماقــة مثــل شــيفرون 
أ
بــدا

الطاقويــة  االمكانــات  استكشــاف  وبونــوكال 

الضخمــة المحتبســة فــي البراكيــن االندنوســية، 

التــي فيهــا اعلــى كـثافــة بركانيــة فــي العالــم. فمــن 

 مــا 
ً
بيــن 500 بــركان اليــزال هنالــك 128 بركانــا

. وهــذه البراكيــن قــادرة علــى جعــل 
ً
زال نشــطا

اندنوســيا الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي لهــا 

مــن كهربائهــا  المئــة  فــي  امكانيــة توليــد 100 

مــن مخزونــات نظيفــة النهايــة لهــا مــن الطاقــة 

الجيولوجيــة. وتســعى اندنوســيا الحيــاء خطــة 

متوقفــة لتطويــر 11 محطــة جيوحراريــة بقــدرة 

وتقــدر  ميغــاواط.   3417 تســاوي  اجماليــة 

القــدرة المتولــدة مــن باطــن االرض فــي الوقــت 

امــا  ميغــاواط.  بـــ 590  اندنوســيا  فــي  الحاضــر 

مجمــوع المحطــات الجيوحراريــة فــي 15 دولــة 

ثلثهــا  مــن  اكـثــر  ميغــاواط   8250 فتتجــاوز 

موجــودة فــي الواليــات المتحــدة االميركيــة.

د ـ طاقــة االمــواج وطاقــة حركــة الميــاه والمــد 
والجــزر

الميــاه  مناســيب  فــي  الفــرق  اســتخدام  يمكــن 

الطاقــة  لتوليــد  والجــزر  المــد  عمليتــي  خــال 

واجهــزة  منظومــات  بواســطة  الكهربائيــة 
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مختلفــة، فضــا عــن اقامــة الســدود والخزانــات 

للحصــول علــى تيــارات لهــا االمكانيــة على تدوير 

الحركيــة  الطاقــة  لتحويــل  خاصــة  توربينــات 

النــوع  لهــذا  ويمكــن  كهربائيــة.  طاقــة  الــى 

 فــي 
ً
 مهمــا

ً
مــن مصــادر الطاقــة ان يلعــب دورا

 هــذا النــوع، 
أ
التــزود بالطاقــة الكهربائيــة. وبــدا

الــذي يمكــن اعتبــاره مــن اقــدم انــواع مصــادر 

الواقــع  فــي  مؤثــرة  نســبة  يشــكل  الطاقــة، 

الطاقــي العالمــي، وستشــهد الســنوات المقبلــة 

العالــم. مــن دول  العديــد  فــي   
ً
 واســعا

ً
انتشــارا

هـ ـ طاقة الغازات البايولوجية

الكـتــل  او  البايولوجيــة  الغــازات  طاقــة 

نســبة   2001 عــام  فــي  شــكلت  البايولوجيــة 

للطاقــة  االوليــة  المــادة  مــن   %55 مقدارهــا 

المتجــددة، وهــي تعــادل 3, 150 مليــون طــن 

الطاقــة  مجمــل  مــن   %3 وتمثــل  النفــط  مــن 

المخلفــات  جميــع  تشــمل  وهــي  المســتهلكة. 

الحيــة )وباالخــص النباتــات(، مثــل الخشــب 

االشــجار  مــن  الغابــات  وبقايــا  واالغصــان 

اليابســة  واالوراق  والحشــائش  والشــجيرات 

الحيوانيــة  والمخلفــات  المائيــة  والنباتــات 

التــي تســتعمل كوقــود. ورغــم ان احتــراق هــذه 

الــذي  الكاربــون  اوكســيد  ثانــي  ينتــج  المــواد 

يســبب االحتبــاس الحــراري، لكنهــا تعتبر طاقة 

حراريــة نظيفــة مــن حيــث انتــاج هــذا الغــاز ا ذ 

، وبــذا 
ً
ان االنســان يعمــل علــى انتاجهــا مجــددا

خــذ مرةاخــرى نفــس القــدر مــن ثانــي اوكســيد 
أ
تا

الكاربــون الــذي اطلقتــه الــى الجــو عنــد حــرق 

لــو  فانهــا  االحــوال  وفــي كل  لهــا.  وزن مكافــئ 

وبالنتيجــة  ستتفســخ،  حــرق(  )بــدون  تركــت 

تطلــق غــاز ثانــي اوكســيد الكربــون او الميثــان 

. ويــزرع فــي 
ً
الــذي يحتــوي علــى الكربــون ايضــا

كل ســنة فــي انحــاء العالــم حوالــي 80 بليــون 

االضافيــة. الحيويــة  الكـتلــة  مــن  طــن 

 فــي 
ً
ان الوحــدات الكهربائيــة المنصوبــة حاليــا

العالــم التــي تعتمــد فــي الوقــود علــى البايومــاس 

 )2005 )عــام  ميغــاواط  الــف   35 تعــادل 

منهــا 7000 ميغــاواط فــي الواليــات المتحــدة 

مــن  اكـثــر  المانيــا  فــي  توجــد  كمــا  االمريكيــة. 

1700 محطــة تســتخدم الغــاز الحيــوي لتوليــد 

الكهربــاء والحــرارة مــن غــاز التخميــر الناتــج مــن 

محطــات تنقيــة ميــاه الصــرف ومــن غاز المناجم 

وغــاز مطامــر النفايــات والــروث الســائل الناتــج 

مــن مــزارع الماشــية.

 
ً
البايومــاس مخلوطــا اســتخدام  الممكــن  ومــن 

فــي المحطــات الكهربائيــة التــي تعمــل بالفحــم 

ـ   5 بيــن  نســبته  تكــون  حيــث  الحجــري، 

تقــارب  اضافيــة  انتاجيــة  بكلــف  ولكــن   %15

المحطــات  فــي  كيلــو وات ســاعة  5،. ســنت/ 

االمريكيــة.  المتحــدة  الواليــات  فــي  المنصوبــة 

المحطــات  مــن  المنتجــة  الكهربــاء  ان  اذ 

تكلــف  بالبايومــاس  تعمــل  التــي  الكهربائيــة 

اكـثــر.

وـ الطاقة النووية
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ان وجــود مصــدر طاقــي نظيــف بصــورة مطلقــة 

ال وجــود لــه، فحتــى عنصــر الهيدروجيــن عندمــا 

 للحصــول علــى الطاقــة فانــه 
ً
يســتخدم مصــدرا

النســب  ن 
أ
فــا وبذلــك  المــاء،  بخــار  ســيولد 

الطبيعيــة لمكونــات الهــواء ستتســغير.  يمكــن 

الحصــول علــى الطاقــة الكهربائيــة او الحراريــة 

مــن االنشــطارات او االندمــاج النــووي.
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آليات العدالة الجنائية 
مابعد إحتالل العراق

القاضي خالد محيي الدين أحمد
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ســي التــي 
آ
ن حجــم الجرائــم والما

أ
يشــهد التاريــخ ا

يتجــاوز  العــراق  فــي  الســاِبق  الِنظــام  ارتكبهــا 

 
أ
ن تنشــا

أ
الحصــر، ولذلــك كان مــن الطبيعــي ا

ليــاٍت عديــدة إلعــادة الحقــوق إلــى 
آ
فــي العــراق ا

صحاِبهــا وإنصــاف الضحايــا. 
أ
ا

و الُمعارضــة 
أ
راء المؤيــدة ا

آ
وبغــض النظــر عــن اال

لُمحاكمة الرئيس الســابق صدام حســين ورموز 

نهــا 
أ
ا للمحكمــة  َســَجَل  التاريــخ  ن 

أ
ا إال  الِنظــام 

هــم تجــارب عدالــة مابعــد النزاعــات 
أ
كانــت مــن ا

الُمســلحة فــي العقــود الماضيــة. 

ليــات التــي ســيلي بيانهــا هــي مجــرد نمــاذج 
آ
اال

العــراق، وجميعهــا  فــي  ت 
أ
نشــا التــي  ليــات 

آ
لا

وفاِعلــة.  ناِفــذة  مازالــت 

هيئة إجتثاث البعث 

ســلطة  صــدرت 
أ
ا  2003 نيســان   16 فــي     

 1 رقــم  القــرار  المؤقتــة  المدنيــة  اإلئـتــاف 

العــراق  فــي  البعــث  حــزب  هيــكل  باجتثــاث 

وإزالــة قياداتــه مــن مواِقــع الُســلطة، وتــا ذلــك 

يــار 
أ
ا فــي  البعــث  اجتثــاث  هيئــة  نِشــئت 

ُ
ا ن 

أ
ا

ول القــرارات التــي اتخذتهــا 
أ
2003 فــي إطــار ا

ميركــي بــول بريمــر 
أ
ســلطة االئـتــاف بقيــادة اال

ميركــي للعــراق. ولقــد كان الســبب 
أ
بعــد الغــزو اال

نظــر  وجهــة  –مــن  الهيئــة  هــذة  إنشــاء  فــي 

هــي  البعــث  إجتثــاث  قضيــة  ن 
أ
ا االحتــال- 

خاقيــات وسياســات البعــث 
أ
قضيــة إجتثــاث ا

ثــار 
آ
ا وإبعــاد  العراقــي  المجتمــع  مــن  المهــزوم 

الدولــة  مــن  خاقيــات 
أ
واال السياســات  هــذه 

البعثييــن  هيــل 
أ
تا عــن   

ً
فضــا ودوائرهــا، 

بالمجتمــع  االندمــاج  إلــى  ليعــودوا  وتوعيتهــم 

كعناصــر صالحــة تحتــرم الديمقراطيــة وتؤمــن 

بالحريــة والعدالــة والمســاواة وتحتــرم حقــوق 

االنســان. 

ولقــد اشــتكى العديــد مــن العراقييــن، وخاصــة 

البعــث  اجتثــاث  إجــراءات  ن 
أ
بــا الُســنيين- 

متكافئــة  غيــر  بطريقــة  طبقــت  قــد  كانــت 

اإلجــراءات  تلــك  طالــت  وقــد  عادلــة،  وغيــر 
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الِقطاعــات  وخاصــة  الدولــة  ِقطاعــات  كافــة 

ن الجانــب 
أ
هميــة االســتراتيجية، بيــد ا

أ
ذات اال

ن ِتلــك اإلجــراءات غيــر 
أ
خطــر فــي الموضــوع ا

أ
اال

العاِدلــة –االنتقاميــة كمــا وصفهــا البعــض- قــد 

طالــت ِقطاعــات حيويــة ِمثــل قطــاع التعليــم، 

ســاتذة 
أ
وا المعلميــن  انتمــاء  شــرط  ن 

أ
ا حيــث 

الِنظــام  ُحكــم  إبــان  الحــزب  الــى  الجامعــة 

 يطبــق بشــدة فكانــت نتيجــة 
ً
مــرا

أ
الســاِبق كان ا

ن العديــد مــن المعلميــن الذيــن كانــوا 
أ
ذلــك ا

تــم طردهــم  قــد  فقــط  باإلســم  الحــزب  عضــاء 
أ
ا

مــن وظائـفهــم، ومــن ثــم تدهــور ِقطــاع التعليــم 

بِشــدة.  العــراق  فــي 

فــي  الُمســتمر  والطعــن  الشــكاوى  وبســبب    

تــم  قرارتهــا  وشــفافية  الهيئــة  جــدوى  مــدى 

فــي  البعــث  اجتثــاث  مراجعــة  لجــان  ســيس 
أ
تا

الف 
آ
جــل إعــادة النظــر فــي اال

أ
عــام 2006 مــن ا

بعثيــون  التــي قدمهــا  االســتئناف  مــن طلبــات 

الذيــن  مــن  فرقــة  عضــو  درجــة  مــن  ســابقون 

الحــق  لهــم  مــن وظائـفهــم ولكــن  تــم فصلهــم 

ن يقدمــوا 
أ
حســب إجــراءات اجتثــاث البعــث بــا

ن إجــراءات 
أ
طلبــات إعادتهــم إلــى الخدمــة بيــد ا

 قبــول ِفئــة عريضــة مــن 
ً
يضــا

أ
اللجنــة لــم تلــق ا

الشــعب العراقــي وتركــزت اإلنتقــادات فــي عــدم 

عمالهــا 
أ
ا مــن  الشــكاوى  وتوالــت  الشــفافية، 

مــر الــذي حــدا بالُمشــرِع العراقــي إلــى البــدء 
أ
اال

فــي إعــداد قانــون المســاءلة والعدالــة كبديــل 

البعــث  إجتثــاث  لقانــون 

نوفمبــر/ فــي  العراقــي  البرلمــان   
أ
بــدا ولقــد    

تشرين الثاني 2007 مناقشة قانون المساءلة 

والعدالــة البديــل عــن قانــون اجتثــاث البعــث، 

تجــاه  صرامــة  قــل 
أ
ا إجــراءات  تضمــن  والــذي 

وتــم  للحــزب،  الُدنيــا  المراتــب  فــي  البعثييــن 

إقــراره فــي 21 ينايــر /كانــون الثانــي الماضــي، 

اجتثــاث  قانــون  مــن  صرامــة  قــل 
أ
ا يعــد  وهــو 

حــزب البعــث المثيــر للجــدل. ويســمح القانــون 

للكـثيــر مــن البعثييــن بالعــودة إلــى مناصبهــم 

الوظيفيــة والحصــول علــى حقوقهــم التقاعدية، 

المتورطيــن  لغيــر  السياســية  للحيــاة  والعــودة 

عمــال عنــف. 
أ
فــي ا

الــذي صــادق عليــه  القانــون الجديــد  يتضمــن 

همهــا: »إحالــة 
أ
ا مــادة  النــواب ثاثيــن  مجلــس 

عضــو  بدرجــة  كانــوا  ممــن  الموظفيــن  جميــع 

إلــى التقاعــد, وإحالــة جميــع  شــعبة فمــا فــوق 

منيــة القمعيــة )مخابــرات 
أ
جهــزة اال

أ
منتســبي اال

إلــى  و 
أ
ا التقاعــد  علــى  ودفــاع(  مــن 

أ
وا وداخليــة 

جهــزة 
أ
واال الــوزارات  باســتثناء  مدنيــة  وظيفــة 

الخارجيــة«  ووزارة  منيــة 
أ
اال

يــة حقــوق تقاعديــة، 
أ
ــي صــدام مــن ا ـ منــع فدائيـ

مراجعــة  مــن  البعــث  حــزب  ضحايــا  وتمكيــن 

»بتعويضــات  للمطالبــة  المتخصصــة  جهــزة 
أ
اال

ِحــَق بهــم. ويؤِكــد القانــون فــي إحــدى 
َ
جــراء مــا ل

البعــث  حــزب  عناصــر  »إحالــة  علــى  فقراتــه 

يثبــت  التــي  القمعيــة  جهــزة 
أ
واال المنحــل 

وتطهيــر  جزاءهــم,  لينالــوا  إدانتهــم  التحقيــق 
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مــن  المدنــي  والمجتمــع  الدولــة  مؤسســات 

البعــث«.  حــزب  منظومــة 

هيئــة  »تشــكيل  القانــون  يتضمــن   
ً
خيــرا

أ
وا

ال  عضــاء 
أ
ا ســبعة  تضــم  والعدالــة  للمســاءلة 

عــام هدفهــا  مديــر  عــن  منهــم  تقــل درجــة كل 

داء 
أ
 وســيادة وا

ً
عــدم عــودة حــزب البعــث فكــرا

لجنــة  تشــكيل  مــع  البــاد،  فــي  وممارســة 

التخــاذ  مســتقلين  قضــاة  ســبعة  مــن  قضائيــة 

المنحــل«.  البعــث  عضــاء 
أ
با تتعلــق  قــرارات 

ولقــد وقــع مجلــس رائســة الجمهوريــة العراقيــة 

الثالــث  فــي  بِصفــة رســمية  القانــون  هــذا  علــى 

ذلــك  وبفضــل   ،2008 /شــباط  فبرايــر  مــن 

لفــا مــن 
أ
ن يتمكــن حوالــى 28 ا

أ
مــن الُمفتــرض ا

عضــاء حــزب البعــث االشــتراكي فــي فتــرة حكــم 
أ
ا

مــن  حســين  صــدام  الســابق  النظــام  رئيــس 

كمــا ســيتمكن  الحكوميــة  اســتعادة وظائـفهــم 

عضــاء حــزب البعــث الذيــن بلغــوا ســن التقاعــد 
أ
ا

مــن الحصــول علــى مراتــب تقاعديــة. 

الجمهوريــة  الرئيــس  نائــب  ن 
أ
ا بالِذكــر  جديــر 

علــى  التوقيــع  َرَفــَض  الهاشــمى  ســتاذ طــارق 
أ
اال

ن بعــض بنــوده 
أ
هــذا القانــون علــى ســنٍد مــن ا

كانــوا  الذيــن  مــن  عراقــي  الف 
آ
ا  7 ســتمنع 

عهــد  فــي  العراقيــة  مــن 
أ
اال دوائــر  فــي  يعملــون 

مــن  إلــى وظائـفهــم. وكان  العــودة  مــن  صــدام 

القانــون  هــذا  ن 
أ
ا الرئيــس  نائــب  نظــر  وجهــة 

عضــاء حــزب 
أ
يرمــى فــي الواقــع إلــى منــع كبــار ا

البعــث الســابقين وخاصــة ذوى الكـفــاءات مــن 

ن هــذا المشــروع 
أ
 ا

ً
تولــى مناصــب حكوميــة قائــا

مــع  ويتنافــض  الوطنيــة  المصالحــة  ســيعرقل 

النهــج الديمقراطــي الجديــد للبــاد. ورغــم رفــض 

علــى  ينــص  العراقــي  الدســتور  فــإن  الهاشــمي 

ي قانــون يصبــح ســاري المعفــول إذا وقــع 
أ
ن ا

أ
ا

عليــه إثنــان مــن مجلــس الرائســة ولــم يعتــرض 

يــام، ومــن ثــم لــم 
أ
العضــو الثالــث خــال عشــرة ا

يمنــع رفِضــِه مــن ســريان معفــول القانــون

قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 

ــَح  صــدر قانــون العفــو إلتاحــة الُفرصــة لمــن َجَن

مــن العراقييــن والمقيميــن فــي العــراق بصــورة 

شــرعية بالعــودة إلــى ســبيل اإلصــاح واالندماج 

فــي الُمجتمــع وإشــاعة روح التســامح والُمشــاركة 

فــي بتــاء الوطــن. 

هــذا القانــون يعفــي مــن عقوبــة كافــة الجرائــم 

التــي إرُتِكَبــت قبــل نفــاذه إال مــا اســُتثني بنــٍص 

و 
أ
و ُمكـفليــن ا

أ
و موقوفيــن ا

أ
خــاص محكوميــن ا

هاربيــن. 

74% مــن المحكوميــن والموقوفيــن إســتفادوا 

مــن هــذا القانــون إذ تجــاوز عــدد المشــمولين 

مائــة  علــى  يزيــد  مــا  العفــو  قانــون  حــكام 
أ
با

لف بينما يبلغ عدد غير المشــمولين 
أ
وعشــرون ا

وســتمائة وخمســة وخمســون.   
ً
لفــا

أ
ا ثاثــون 

ضحايــا  لرعايــة  نشــات  
أ
ا التــي  المؤسســات 

الســابق  العراقــي  النظــام 

والســجناء  الشــهداء  مؤسســتي  إنشــاء  تــم     

النظــام  وتعويــض ضحايــا  لرعايــة  السياســيين 
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إذ  مســتقلتين  مؤسســتين  وهمــا  الســابق، 

ولــى برعايــة ذوي الشــهداء والثانيــة 
أ
تختــص اال

ناحيــٍة  ومــن  السياســيين.  الُســجناء  برعايــة 

خــرى، قــام البرلمــان العام الماضي بالتصويت 
أ
ا

تعويــض  قانــون  مثــل  القوانيــن  بعــض  علــى 

الحربيــة  العمليــات  جــراء  مــن  المتضرريــن 

االرهابيــة.  والعمليــات  العســكرية  خطــار 
أ
واال

: مؤسسة الشهداء: 
ً
وال

أ
 ا

  انشــات مؤسســة الشــهداء بموجــب القانــون 

رقــم 3 لســنة 2006 وهــي مؤسســة عامــة لهــا 

 وترتبط برائســة 
ً
شــخصية معنوية مســتقلة ماليا

الشــهداء  مؤسســة  قانــون  يســري  الــوزراء. 

بســبب  حياتــه  فقــد  عراقــي  مواطــن  كل  علــى 

ي والمعتقــد 
أ
معارضتــه للنظــام الســابق فــي الــرا

و تعاطفــه مــع معارضيــه 
أ
و االنتمــاء السياســي، ا

أ
ا

و غيــر مباشــر 
أ
و مســاعدته لهــم بفعــل مباشــر ا

أ
ا

و بســبب الســجن 
أ
فعــال النظــام الســابق ا

أ
مــن ا

و نتيجتهمــا. 
أ
ا و التعذيــب 

أ
ا

: مؤسسة السجناء السياسيين: 
ً
ثانيا

السياســيين  الشــهداء  مؤسســة  انشــات   

وهــي  لســنة 2006  رقــم 4  القانــون  بموجــب 

مؤسســة عامــة لهــا شــخصية معنويــة مســتقلة 

الــوزراء. برائســة  وترتبــط   
ً
ماليــا

ويســري قانــون مؤسســة الســجناء السياســيين 

تَعــَرَض  سياســي  معتقــل  و 
أ
ا ســجين  كل  علــى 

و اإلعتقــال بســبب معارضتــه للنظــام 
أ
للحبــس ا

االنتمــاء  و 
أ
ا المعتقــد  و 

أ
ا ي 

أ
الــرا فــي  الســابق 

و مســاعدته 
أ
و تعاطَفُه مع معارضيه ا

أ
السياســي ا

لهــم. 

هيئة حل نزاعات الملكية العقارية  

سســت هيئــة 
أ
  فــي نيســان مــن عــام 2004 تا

مــر ســلطة 
أ
دعــاوى الملكيــة العراقيــة بموجــب ا

االئـتــاف المؤقتــة رقــم 12 لســنة 2004, ثــم 

صبحــت فيمــا بعــد هيئــة حــل نزاعــات الملكيــة 
أ
ا

لســنة  رقــم 2  القانــون  بموجــب  نشــات 
أ
ا التــي 

الــوزراء  بمجلــس  ترتبــط  هيئــة  وهــي   2006

علــى  حاصــل  وزيــر  بدرجــة  موظــف  ســها 
أ
ويرا

 
ً
وليــة فــي القانــون، وهــو حاليــا

أ
شــهادة جامعيــة ا

الحكــم  مجلــس  عضــو  البــراك  شــياع  حمــد 
أ
ا

 
أ
نشــا

أ
ن القانــون ا

أ
 ا

ً
يضــا

أ
الســابق. جديــر بالِذكــر ا

مكـتــب للهيئــة يخــص اقليــم كردســتان تتبعــه 

الفــروع الخاصــة بالمحافظــات التابعــة لإلقليــم. 

حصــر القانــون ســريانه علــى المطالبات الواقعة 

مــن 17  للفتــرة  بــه  المشــمولة  العقــارات  علــى 

ي فتــرة 
أ
تمــوز 1968 حتــى 9 نيســان 2003 ا

ت بالثــورة فــي 
أ
حكــم حــزب البعــث والتــي بــدا

التاريــخ المذكــور وانتهــت بســقوط النظــام فــي 

ي مطالبــات 
أ
التاســع مــن نيســان وعليــه فــإن ا

و 
أ
ا حــول نزاعــات حصلــت فــي العهــد الملكــي 

 9 الفتــرة  عــن  النزاعــات  و 
أ
ا الجمهــوري  العهــد 

نيســان 2003 صعــودا فهــي غيــر مشــمولة. 
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 للقانون هي:
ً
العقارات المشمولة وفقا

و حجــزت 
أ
: العقــارات التــي تمــت مصادرتهــا ا

ً
وال

أ
ا

ســاس 
أ
ا علــى  و 

أ
ا عرقيــة  و 

أ
ا سياســية  ســباٍب 

أ
ال

خــرى تمــت 
أ
ي حــاالت ا

أ
و ا

أ
و المذهــب ا

أ
الديــن ا

نتيجــة لسياســات النظــام الســابق فــي التهجيــر 

و القومــي. 
أ
و الطائـفــي ا

أ
العرقــي ا

و 
أ
: العقــارات المســتولى عليهــا بــدون بــدل ا

ً
ثانيــا

و خافــا لإلجــراءات 
أ
المســتملكة بغبــن فاحــش ا

القانونيــة المتبعــة فــي االســتماك، ويســتثنى 

 
ً
وفقــا عليهــا  المســتولى  العقــارات  ذلــك  مــن 

التعويــض  وقضايــا  الزراعــي  االصــاح  لقانــون 

غــراض المنفعــة العامــة 
أ
العينــي واالســتماك ال

 للنفــع العــام. 
ً
والتــي اســتخدمت فعــا

و 
أ
: عقــارات الدولــة المخصصــة بــدون بــدل ا

ً
ثالثــا

تبــاع النظام الســابق. 
أ
ببــدل رمــزي ال

الهيئــة جهازيــن قضائييــن مهميــن  فــي  يوجــد 

همــا: 

: اللجنة القضائية: 
ً
وال

أ
ا

شــخاص 
أ
تتشــكل اللجنــة القضائيــة مــن ثاثــة ا

علــى 
أ
اال القضــاء  مجلــس  يعينــه  قــاض  هــم: 

التســجيل  دائــرة  ومديــر  لهــا؛  رئيســا  ويكــون 
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و مــن ينــوب عنــه؛ وموظــف قانونــي 
أ
العقــاري ا

يرشــحه رئيــس الهيئــة مــن العامليــن فيهــا ولديــه 

و مهنــة المحامــاة  
أ
ممارســة فــي العمــل القانونــي ا

مــدة ال تقــل عــن 10 ســنوات. 

فــي  قضائيــة  لجنــة  يوجــد  نــُه 
أ
ا بالِذكــر  جديــر 

بغــداد  ففــي  الهيئــة,  فــروع  مــن  فــرع  كل 

الســتة  للفــروع   
ً
تبعــا لجــان  ســتة  يوجــد   

ً
مثــا

للهيئــة  فــروع  ويوجــد  بغــداد،  فــي  الموجــودة 

بعــض  فــي  يوجــد  كمــا  المحافظــات،  كل  فــي 

كـثــر مــن 
أ
كـثــر مــن فــرع وبالتالــي ا

أ
المحافظــات ا

قضائيــة.  لجنــة 

: الهيئة التميزية: 
ً
ثانيا

 يوجــد هيئــة تمييزيــة واحــدة فــي العراق تتكون 

 في محكمة 
ً
من ســبعة ُقضاة ممن عملوا ســابقا

التمييــز يرشــحهم مجلــس القضــاء االعلــى مــن 

كمــا  المتقاعديــن،  و 
أ
ا بالخدمــة  المســتمرين 

 لــُه علــى 
ً
خــر نائبــا

آ
 لهــا وا

ً
حدهــم رئيســا

أ
يســمى ا

ن يتــم ترشــيح اثنــان مــن إقليــم كوردســتان، 
أ
ا

قضــاء  عــن  اختصاصهــا  فــي  الهيئــة  وتســتقل 

محكمــة التمييــز العراقيــة 

وتختص الهيئة التمييزية بالنظر في: 

حــكام 
أ
واال بالقــرارات  المتعلقــة  1.الطعــون 

القضائيــة.  اللجــان  مــن  الصــادرة 

خرى. 
أ
2.نقل الدعوى من لجنة إلى لجنة ا

3.تنحية رئيس اللجنة القضائية. 

4.رد القضاة. 

ي االستشاري. 
أ
5.إعطاء الرا

كوردستان 

قانــون  كوردســتان  إقليــم  فــي  ُهنــاك  ليــس    

عــن  يصــُدر  ولــم  الضحايــا،  بتعويــض  خــاص 

فــي  تعليمــات  و 
أ
ا قوانيــن  يــة 

أ
ا اإلقليــم  برلمــان 

ت 
أ
ن ُســلطات اإلقليــم انشــا

أ
هــذا الصــدد، إال ا

مــن  المتضرريــن  لتعويــض  العليــا  »اللجنــة 

الداخليــة  الحــرب  ي 
أ
ا االخويــة«  الحــرب 

الكورديــة فقــط حيــُث يقــدم المتضــرر عريضــة 

التــي  ضــرار 
أ
واال ومطالبــه  شــكواه  تتضمــن 

لِحَقــت بــه، وهــذه اللجنــة ال تســتند إلــى قانــون 

اإلقليــم  قيــادة  مــن  صــادرة  تعليمــات  وإنمــا 

إلــى   
ً
إســتنادا المتضرريــن  بتعويــض  وتقــوم 

والشــهود.  دلــة 
أ
اال

ذار مــن كل 
آ
فــي الســادس عشــر مــن مــارس/ ا

كــراد العــراق فــي 
أ
عــام، منــذ 1988، يتجمــع ا

بلــدة حلبجــة الشــمالية لتخليــد ذكــرى إحــدى 

راح  التــي  حســين  صــدام  نظــام  مجــازر  كبــر 
أ
ا

ســكان  مــن  الف 
آ
ا بخمســة  ُيقــدر  مــا  ضحيتهــا 

وإحيــاًء  الســامة.  الغــازات  باســتخدام  البلــدة 
لذكرى هؤالء الُشهداء فلقد ُشيَد نصب تذكاري 

مــن الرخــام االســود يذكــر بضحايــا هــذا الحــدث 

الشــكل  المثلــث  النصــب  ويحمــل  الُمرعــب. 

الضحايــا،  ســماء 
أ
ا  

ً
متــرا  30 ارتفاعــه  والبالــغ 

كمــا توجــد علــى جدرانــه الداخليــة صــور لجثــث 
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و مــن 
أ
الضحايــا ملقــاة فــوق بعضهــا البعــض، ا

نجــوا مــن المــوت لكــن تعرضــوا لتشــوهات. 

 
ً
صَبــَح رمــزا

أ
الُنصــب التــذكاري العــام الماضــي ا

الســكان  غضــب  وهــو  ال 
أ
ا مختلــف،  لشــيء 

خــرج  إذ  واالهمــال  بالفســاد  يصفونــه  ممــا 

الشــوارع مردديــن شــعارات  الــى  المتظاهــرون 

مناهضــة للحكومــة. ومــع نهايــة اليــوم، إنضــم 

الف 
آ
ا خمســة  حوالــي  االحتجاجــات  الــى 

شــخص مــن بينهــم العديــد مــن اقربــاء ضحايــا 

االحتجاجــات  انتهــت  ولقــد   .1988 مجــذرة 

ممــا  التــذكاري  النصــب  فــي  النيــران  بإضــرام 

ســود 
أ
عمــدة مــن الدخــان اال

أ
دى إلــى تصاعــد ا

أ
ا

عــدد  اشــتبك  كمــا  البلــدة،  فــوق  وانتشــاره 

دى 
أ
ا ممــا  مــن 

أ
اال قــوات  مــع  المتظاهريــن  مــن 

إقليــم  ُســلطات  ن 
أ
ا إال  حدهــم، 

أ
ا مقتــل  إلــى 

كورســتان قامــت ِخــال فتــرة وجيــزة بإصــاح 

خــرى. 
أ
ا مــرة  التــذكاري  النصــب  وتجديــد 
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مؤتمرات على الطريق
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 : ـ مؤتمر عدالة مابعد النزاعات المسلحة 
ً
اوال

والمحكمة الجنائية الدولية

ُعقــد مؤتمــر إقليمــي بخصــوص »عدالــة مابعــد 

الجنائيــة  والمحكمــة  المســلحة  النزاعــات 

العربيــة  الــدول  جامعــة  مقــر  فــي  الدوليــة« 

بالقاهــرة خــال الفتــرة مــن 15 إلــى 17 كانــون 

مشــروع   إطــار  فــي  وذلــك   ،  2009 الثانــي 

مشــترك بيــن المعهــد الدولــي للدراســات العليــا 

إيطاليــا،  ســيراكوزا،  الجنائيــة،  العلــوم  فــي 

اإلنســان،  حقــوق  لقانــون  الدولــي  والمعهــد 

مريكيــة 
أ
اال المتحــدة  الواليــات  شــيكاغو، 

والجمعيــة الدوليــة لقانــون العقوبــات، فرنســا 

يرلنــدا، باإلشــتراك مــع جامعــة الدول 
أ
وجامعــة ا

اإلنســان  لحقــوق  القومــي  والمجلــس  العربيــة 

الحقــوق  وكليــة  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة 

جامعــة القاهــرة، وكليــة الحقــوق جامعــة عيــن 

شــمس، والمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، 

وروبيــة 
أ
اال المفوضيــة  مــن  بتمويــل  وذِلــك 

رثــر.
آ
ا مــاك  ومؤسســة 

يمثلــون  مشــارك    151 المؤتمــر  هــذا  حضــر 

رئيــس  بينهــم  مــن  عربيــة  دولــة  عشــرة  ثمانــي 

العــدل  ووزيــر  المصــري  الشــعب  مجلــس 

العراقــي و وزيــر العــدل الفلســطيني، و رئيــس 

علــى العراقــي و النائــب العــام 
أ
مجلــس القضــاء اال

القانونيــة  للشــؤون  الدولــة  ووزيــر  البحرينــي 

والمجالــس النيابيــة المصــري و محافــظ القاهــرة 

ممثلــو  شــارك   كمــا  القليوبيــة،  محافــظ  و 

وتونــس  االردن،  فــي  العــرب  العــدل  وزراء 

قطــر،  و   ، عمــان  وســلطنة   الســودان،  و   ،

ممثــل  و   المغــرب،  و  لبنــان،  والكويــت، 

وزارة  ممثــل  و   اإلماراتــي،  الخارجيــة  وزارة 

الدفــاع الكويتيــة و ممثــل وزارة حقــوق اإلنســان 

العــام  لاميــن  القانونــي  المستشــار  و  اليمنيــة 

مانــة العامــة 
أ
عضــاء اال

أ
لجامعــة الــدول العربيــة وا

واإلدارة القانونية بالجامعة ولفيف من  ممثلي 

المندوبيــات الدائمــة للــدول العربيــة بالجامعة.
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   و َقــّدم الخبــراء مــن  مختلــف الــدول العربيــة 

ربع عشرة  مداخلة، تم من خالها 
أ
المشا ركة ا

هدافــه، باإلضافــة 
أ
عــرض لموضــوع المؤتمــر وا

إلــى عــرض لســبل تعزيــز المعرفــة حــول مفهــوم 

ليــات 
آ
واال المســلحة  النزاعــات  بعــد  مــا  عدالــة 

ت فــي الــدول المختلفــة، 
أ
المختلفــة التــي نشــا

الدوليــة وطبيعــة  وتقديــم للمحكمــة الجنائيــة 

نظمــة 
أ
باال وعاقتهــا  التكميلــي  إختصاصهــا 

الوطنيــة. القضائيــة 

المدعــي  وكامبــو 
أ
ا لويــس  الســيد  رك  َشــا  كمــا 

العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن  خــال  

مداخلة  متلفزة  مسجلة   عّبر من  خاِلها عن 

ِ وجهــة نظــر المحكمــة فــي  مجريــات العدالــة 

علــى المســتويين الدولــي والعربــي.

ــا و  ولقــد شــهدت جلســات المؤتمــر حــواًرا علمًي

ُقّدمــت  مشــاركة بنــاءة مــن المشــاركين حيــث 

عقبتهــا  مناقشــات 
أ
بحــاث ودراســات ا

أ
عــروض وا

قانونيــة كمــا و عّبــر المؤتمــرون عــن اســتنكارهم 

التــي  الدوليــة  والجرائــم  اإلنســانية  ســاة 
أ
للما

ُترتكــب بحــق الشــعب الفلســطيني وخاصــة مــا 

يجــري فــي غزة،ووّجهــوا الدعــوة إلــى المجتمــع 

للعدالــة  دعًمــا  مســؤولياته  لتحّمــل  الدولــي 

الدوليــة. الجنائيــة 

والمعهــد الدولــي )ISISC( معهــد غيــر حكومــي 

لــه مكانــة استشــارية مــع المجلــس االقتصــادي 

والمعهــد  المتحــدة  لامــم  التابــع  واالجتماعــي 

مؤسســة تختــص فــي التعليــم العالــي والتدريــب 

العلــوم  فــي جميــع مجــاالت  العلمــي  والبحــث 

فــي ذلــك حقــوق االنســان وّقــع  الجنائيــة بمــا 

االمــم  مكـتــب  مــع  تفاهــم  مذكــرة  المعهــد 

1992م   بتاريخ20يوليــو  بفيينــا  المتحــدة 

شــريف  محمــود  المصــري  البروفســور  ســه 
أ
ويرا

بســيوني ويتخــذ مــن ســاراكوزا بايطاليــا مقــرا ً لــه 

توصيات المؤتمر

وقد خرج المؤتمرون بوصايا مهمة هي:

مــن الصــادر 
أ
1_ ضــرورة تنفيــذ قــرار مجلــس اال

ن 
أ
فــي 8 يناير/كانــون الثانــي لعــام 2009 بشــا

النــداء  وتوجيــه  غــزة  فــي  النــار  إطــاق  وقــف 

إلــى الجهــات الدوليــة وجامعــة الــدول العربيــة 

علــى  العــدوان  وقــف  علــى  العمــل  لمواصلــة 

راضــي 
أ
اال مــن  اإلحتــال  قــوات  وخــروج  غــزة 

طــراف بقــرار وقــف 
أ
الفلســطينية والتــزام كافــة اال

النــار. إطــاق 

2_ دعــم قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان الصــادر 

فــي 12 يناير/كانــون الثانــي لعــام 2009

بإرســال لجنــة تقصــي الحقائــق حــول الجرائــم 

المرتكبــة ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة

بالمخالفة للقانون اإلنساني الدولي.

اللجنــة  دعــم  إلــى  العربيــة  الــدول  دعــوة   _3

المشــكلة بموجــب قــرار مجلــس وزراء العــدل 

اإلبــادة  جرائــم  فــي  دلــة 
أ
اال لجمــع  العــرب 

والجرائــم  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم  الجماعيــة 

غــزة. قطــاع  فــي  إســرائيل  ترتكبهــا  التــي 
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مجلــس  مــن  قــرار  اعتمــاد  علــى  العمــل   _4

االختصــاص  بإرســاء  العربيــة  الــدول  جامعــة 

العالمــي فــي الجرائــم الدوليــة بصــورة واضحــة 

فــي  الوطنــي  الجنائــي  القضــاء  لفائــدة  وثابتــة 

كافــة الــدول العربيــة بمــا يعــزز مكانــة المحكمــة 

جميــع  كــون  مــن  وإنطاًقــا  الدوليــة  الجنائيــة 

جنيــف  اتفاقيــات  فــي  طراًفــا 
أ
ا العربيــة  الــدول 

فــي  طراًفــا 
أ
ا منهــا  البعــض  كــون  عــن  فضــا 

خــرى معنيــة باإلختصــاص العالمــي 
أ
معاهــدات ا

محــددة. دوليــة   ن جرائــم 
أ
بشــا

العــدل  إلــى مجلــس وزراء  النــداء  5_ توجيــه 

مانــة الفنيــة لمواصلــة جهــود  همــا 
أ
العــرب واال

المميــزة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة فــي الــدول 

العربيــة.

6_ حــث الــدول العربيــة والمنظمــات الدوليــة 

علــى ضــرورة  مســاندة العــراق وتقديــم يــد العون 

جــل ترســيخ مبــادئ 
أ
لــه لمواصلــة العمــل مــن ا

العدالــة الجنائيــة وإنصــاف وتعويــض الضحايــا.

بســط  إلــى  ســعيه  فــي  الســودان  دعــم   _7

إختصاصــه القضائــي علــى مــا إُرتكــب مــن جرائم 

ســس المصالحــة 
أ
فــي إقليــم دارفــور، وإرســاء ا

الضحايــا. وتعويــض  وإنصــاف  الوطنيــة، 

8_ دعوة الدول العربية إلى ســن التشــريعات 

الوطنيــة لضمــان تتبــع و  ماحقــة و  محاكمــة  

مرتكبــي جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 

العــدوان  وجرائــم  الحــرب  وجرائــم  اإلنســانية 

الدولــي  للقانــون  الجســيمة  واالنتهــاكات 

اإلنســاني.

بيــن  والمعرفــة  الوعــي  زيــادة  هميــة 
أ
ا  _9

كاديمييــن والقانونييــن واإلعامييــن حــول 
أ
اال

المســلحة،  النزاعــات  بعــد  مــا  عدالــة  مفهــوم 

ودور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي العدالــة 

نظمــة 
أ
لا مكمــا  قضــاء   رهــا   ِ بإعتبــا  الدوليــة 

ن وجود 
أ
ا في االعتبار ا

ً
خذ

أ
القضائية الوطنية وا

قضــاء وطنــي قــادر علــى التعامــل مــع الجرائــم 

ساســي لهــو 
أ
الدوليــة الــواردة فــي نظــام رومــا اال

خيــر وســيلة لضمــان ســيادة الــدول القضائيــة.

10_  حّث دول العالم و  منها الدول العربية 

ساســي المنشــئ 
أ
على اإلنضمام إلى نظام روما اال

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فضــا عن ضرورة 

تعديــل القوانيــن الجزائيــة لكــي تســمح بإنفــاذ 

الوطنــي  المســتوى  ساســي علــى 
أ
نظــام رومــا اال

اســتهدا ء بتجــارب الــدول المصادقــة.

العدالــة  مبــادئ  ترســيخ  علــى  عمــا    _11

القانــون  حــكام 
أ
ال ا 

ً
وإنفــاذ الدوليــة،  الجنائيــة 

دون  الشــعوب  كافــة  بيــن  الدولــي  اإلنســاني 

و تمييــز، يوصــي المشــاركون فــي هــذا 
أ
ا تفِرقــة 

هميــة توفيــر كافــة مظاهــر االســتقال 
أ
المؤتمــر با

الازمــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كمؤسســة 

مــن  يلــزم  مــا  كل  وإتخــاذ  مســتقلة  قضائيــة  

نها الحــد مــن تســييس القضــاء 
أ
إجــراءات مــن شــا

الدولــي. الجنائــي 

علــى  التصديــق  هميــة 
أ
ا علــى  كيــد 

أ
التا   _12

المعنيــة  واإلقليميــة  الدوليــة  االتفاقيــات 
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بحقوق اإلنســان و  مكافحة الجريمة والتعاون 

إدراج  ضــرورة  عــن  فضــا  الدولــي،  الجنائــي 

الجرائــم الدوليــة فــي التشــريعات الوطنيــة درًءا 

العقــاب. مــن  مرتكبيهــا  إلفــات  

نظمــة 
أ
اال بيــن  تعــاون  عاقــة  إنشــاء    _13

العدلية والقضائية في  مختلف الدول العربية 

وتبــادل الخبــرات الفنيــة بيــن الــدول وتفعيــل 

مــن  طــراف 
أ
اال متعــددة  و  الثنائيــة  االتفاقيــات 

مكافحــة  فــي  الدولــي  التعــاون  تعزيــز  جــل 
أ
ا

اإلنســان. حقــوق  وتعزيــز  الجريمــة 

14_  دعــم جهــود مؤسســات المجتمــع المدني 

الجنائيــة  العدالــة  ودعــم  إنفــاذ  مجــال  فــي 

وتعزيــز التعــاون فــي مجــال القانــون اإلنســاني 

اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الدولــي 

ليــات الحكوميــة المعنيــة والمؤسســات 
آ
بيــن اال

الوطنيــة  واللجــان  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

غيــر  والمنظمــات  الدولــي  اإلنســاني  للقانــون 

المعنيــة. الحكوميــة 

15_  ضــرورة اإلهتمــام بتدريــس مــواد القانــون 

اإلنســاني  الدولــي  والقانــون  الدولــي  الجنائــي 

إلزامــي  بشــكل  والعدالــة  اإلنســان  وحقــوق 

العســكرية  والكليــات  الجامعيــة  البرامــج  فــي 

كاديميــات الشــرطة والمعاهــد القضائيــة فــي 
أ
وا

العربيــة. الــدول 

16_  توفير الدعم المادي والمعنوي لمشروع 

»العدالة ما بعد النزاعات المسلحة«.

:ـ المؤتمر الخامس عشر التحاد البرلمانات 
ً
ثانيا

ذار 2009 (
آ
العربية ) عمان- مسقط، 7-9/ا

برعايــة  الســيد هيثــم بــن طــارق وزيــر التــراث 

مجلــس  مــن  وبدعــوة  العمانــي،  والثقافــة 

الشــورى العمانــي جــرت فــي مدينــة مســقط ، 

ســلطنة عمــان ، فــي الفتــرة مــن 9 ـ 11 ربيــع 

ذار( 
آ
ول 1430هـــ ، الموافــق 7 ـ 9 مــارس )ا

أ
اال

عشــر  الخامــس  المؤتمــر  اجتماعــات  2009م 

عمال 
أ
لاتحاد البرلماني العربي ، وشاركت في ا

فــي  البرلمانيــة  الشــعب  تمثــل  وفــود  المؤتمــر 

ردنيــة الهاشــمية، 
أ
بلــدان كل مــن )المملكــة اال

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مملكــة البحريــن 

الجزائــر ، جيبوتــي،  ،تونــس،  ،الجمهوريــة  

الســعودية ،ســورية ، جمهوريــة  الســودان ، 

العراق،ســلطنة عمــان ،  فلســطين ، قطــر، 

الكويــت ، لبنــان ، مصــر، المغــرب و اليمــن. 

مراقــب  بصفــة  المؤتمــر  عمــال 
أ
ا فــي  وشــارك 

الــدول  )جامعــة  التاليــة  المنظمــات  ممثلــو 

العربيــة، لبرلمــان العربــي االنتقالــي ، مجلــس 

واتحــاد  العربــي  المغــرب  التحــاد  الشــورى 

لــدول  التعــاون  العربي،مجلــس  المغــرب 

الــدول  مجالــس  اتحــاد  العربــي،  الخليــج 

 ، اإلســامي  المؤتمــر  منظمــة  فــي  عضــاء 
أ
اال

االتحــاد البرلمانــي الدولــي  ، االتحــاد البرلمانــي 

اإلفريقــي ، الجمعيــة البرلمانيــة لرابطــة الــدول 

ســيوية 
آ
اال البرلمانيــة  الرابطــة  المســتقلة، 

،المؤتمــر الوطنــي لمشــرعي الواليــات المتحــدة 

مريكيــة )NCSL ( و مكـتــب شــؤون الهيئــة 
أ
اال
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علــى لمجلــس التعــاون 
أ
االستشــارية للمجلــس اال

 . العربــي  الخليــج  لــدول 

حفل االفتتاح :

عشــر  الخامــس  المؤتمــر  افتتــاح  حفــل  جــرى 

فــي فنــدق قصــر البســتان بالعاصمــة العمانيــة 

يــات 
آ
 الحفــل بتــاوة مباركــة ال

أ
مســقط . وابتــدا

عضــاء المؤتمر 
أ
ســتمع ا

أ
مــن الذكــر الحكيــم، ثــم ا

محمــد  بــن  حمــد 
أ
ا الشــيخ  معالــي  كلمــة  إلــى 

العيســائي ، رئيــس مجلــس الشــورى العمانــي 

الــذي رحــب بالمشــاركين فــي المؤتمــر . 

ن العالــم العربــي 
أ
شــار الشــيخ العيســائي إلــى ا

أ
وا

يتعــرض اليــوم إلــى تحديــات بالغــة الخطــورة، 

الســاحة  علــى  وضــاع 
أ
اال مقدمتهــا  وفــي 

الفلســطينية الســيما االعتــداءات غيــر اإلنســانية 

علــى غــزة التــي هــزت ضميــر اإلنســانية، وكذلــك 

كــد 
أ
مــا يحــدث إلخواننــا فــي القــدس الشــريف. وا

للعــدوان  الشــديدة  اإلدانــة  العيســائي  الشــيخ 

علــى غــزة، ووجــه نــداء إلــى كل الحقوقييــن فــي 

العالــم لماحقــة الجنــاة اإلســرائيليين وجرهــم 

عــرب 
أ
إلــى المحاكــم الدوليــة ليلقــوا جزاءهــم. وا

تتكلــل  إن  فــي  مــل 
أ
اال عــن  العيســائي  الشــيخ 

إلــى  الهادفــة  العربيــة  الجهــود  كافــة  بالنجــاح 

فصائلــه  وتوحيــد  الفلســطيني  الشــمل  جمــع 

البرلمانــي  االتحــاد  ن 
أ
وا ســواء،  كلمــة  علــى 

العربــي مطالــب ببنــاء موقــف واضــح فــي هــذا 

قبــل  مــن  المبذولــة  للمســاعي   
ً
دعمــا الصــدد 

 . المعنيــة  ومؤسســاتنا  دولنــا 

بالتطــورات اإليجابيــة  العيســائي  الشــيخ  ونــوه 

فــي  تبــذل  التــي  الخيــرة  والجهــود  العــراق  فــي 

ننــا مــا نــزال بحاجــة إلــى بــذل 
أ
 إلــى ا

ً
لبنــان مشــيرا

المزيــد مــن الجهــد لضمــان االســتقرار ووحــدة 

الصف في الســودان والصومال المهدد بتفاقم 

هميــة التضامــن 
أ
الصــراع . وشــدد معاليــه علــى ا

العربــي وتوحيــد الكلمــة والصــف العربييــن فــي 

مــة العربيــة وشــعوبها .
أ
ضمــان مصلحــة اال

عمــان  ســلطنة  ن 
أ
ا العيســائي  الشــيخ  وضــح 

أ
وا

انتهجــت علــى الــدوام سياســة عربيــة متوازنــة، 

ب الصــدع بيــن 
أ
وعملــت علــى جمــع الصــف ورا

 منهــا بضــرورة ترســيخ دعائــم 
ً
شــقاء، إيمانــا

أ
اال

الســام وإحقــاق الحــق العربــي والتقــدم علــى 

طريــق التنميــة واالســتقرار لشــعوبنا . 

الموضوعــات  هميــة 
أ
با العيســائي  الشــيخ  ونــوه 

المؤتمــر،  عمــال 
أ
ا جــدول  فــي  درجــت 

أ
ا التــي 

 علــى 
ً
ن نكــون جميعــا

أ
مــل فــي ا

أ
 عــن اال

ً
معربــا

إجــراء  مــن  تمكننــا  التــي  المســؤولية  قــدر 

مــة 
أ
مــداوالت وحــوارات بنــاءه وعمليــة لخيــر اال

. القوميــة  ومصالحهــا 

وفي ختام كلمته وجه الشيخ العيسائي الشكر 

للشــعبة العراقيــة علــى مــا قامــت بــه مــن جهــد 

فــي خدمــة االتحــاد طــوال رائســتها. كمــا خــص 

مانــة 
أ
ميــن العــام لاتحــاد وموظفــي اال

أ
بالشــكر اال

العامــة علــى جهدهــم فــي تنظيــم المؤتمــر . 

رئيــس  كلمــة  إلــى  المشــاركون  اســتمع  ثــم 
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لقاهــا الشــيخ خالــد 
أ
االتحــاد البرلمانــي العربــي ا

بــادر العطيــة ، رئيــس مجلــس النــواب العراقــي 
أ
ا

ن لقــاء البرلمانييــن 
أ
شــار إلــى ا

أ
بالوكالــة ، الــذي ا

للماضــي   
ً
اتصــاال يشــكل  مســقط  فــي  العــرب 

المســتقبل. فــاق 
آ
ال واستشــرافا  بالحاضــر 

ثــم وجــه الشــكر الجزيــل إلــى ســلطنة عمــان، 

ســلطانا وبرلمانــا وحكومــة وشــعبا،ً علــى كل مــا 

عمــال المؤتمــر .
أ
بذلــوه إلنجــاح ا

شــار الشــيخ العطية إلى الظروف بالغة الدقة 
أ
وا

التــي ينعقــد فــي ظلهــا المؤتمــر، ســواء بالنســبة 

غــزه  قطــاع  علــى  الغــادر  اإلســرائيلي  للعــدوان 

الفلســطينيين  للمقاتليــن  البطولــي  والصمــود 

فــّوت  قــد  الصمــود  ذلــك  ن 
أ
وا القطــاع،  فــي 

يحلــم  الــذي كان  بالنصــر  التمتــع  العــدو  علــى 

ن القضيــة الفلســطينية كانــت 
أ
كــد ا

أ
بــه، كمــا ا

العربيــة  متيــن 
أ
لا المركزيــة  القضيــة  وســتبقى 

واإلســامية، وان نضــال الشــعب الفلســطيني 

الدولــة  وبنــاء  رض 
أ
اال تحريــر  حتــى  متواصــل 

المســتقلة وعاصمتهــا القــدس . وشــدد الشــيخ 

ن نبــذ الخافــات بيــن الفصائــل 
أ
العطيــة علــى ا

هــداف واحــدة 
أ
الفلســطينية وتوحيدهــا حــول ا

ساســي وشــرط لتحقيــق النصــر .
أ
مــر ا

أ
ا

العربيــة  وضــاع 
أ
العطيــة اال الشــيخ  واســتعرض 

بصــورة عامــة فــي كل مــن الصومــال والعــراق 

 
ً
ولبنــان والســودان الــذي يواجــه تدخــا صارخــا

مــن  كبيــرة  وضغوطــا  الداخليــة  شــؤونه  فــي 

صدرتــه المحكمــة الجنائيــة 
أ
خــال القــرار الــذي ا

الدوليــة بتوقيــف رئيــس الجمهوريــة الســودانية 

الفريــق عمــر حســن البشــير . واســتنكر الشــيخ 

االتحــاد  وقــوف  علــن 
أ
وا القــرار  هــذا  العطيــة 

كمــا  الســودان  جانــب  إلــى  العربــي  البرلمانــي 

ن يتمكــن مؤتمــر القمــة 
أ
مــل فــي ا

أ
عــرب عــن اال

أ
ا

ب الصــدع العربــي 
أ
العربيــة فــي الدوحــة مــن را

ووضــع اســتراتيجية لمواجهــة التحديــات التــي 

مــة العربيــة .
أ
تتربــص باال

الشــيخ  شــار 
أ
ا الخامــس عشــر  المؤتمــر  وحــول 

المســتوى  رفيــع  بحضــور  يتميــز  انــه  العطيــة 

ــا هامــة، وســيكون محــكا  وانــه ســيناقش قضاي

دخلهــا مؤتمر 
أ
لنتائــج التغييــرات الهيكليــة التــي ا

ربيــل علــى ميثــاق االتحــاد ونظامــه الداخلــي . 
أ
ا

عــرب الشــيخ العطيــة عــن 
أ
وفــي ختــام كلمتــه ا

حمــد بــن محمــد العيســائي 
أ
ثقتــه بنجــاح الشــيخ ا

الــذي ســيتولى رائســة االتحــاد البرلمانــي العربــي 

مــان .
أ
فــي قيــادة االتحــاد نحــو شــاطئ اال

نــور  الســيد  االفتتــاح  جلســة  فــي  وتحــدث 

لاتحــاد  العــام  ميــن 
أ
اال بوشــكوج،  الديــن 

البرلمانــي العربــي، الــذي وجــه جزيــل الشــكر 

وإلــى جالــه  عمــان  ســلطنة  فــي  شــقاء 
أ
اال إلــى 

الســلطان قابــوس بــن ســعيد، ســلطان عمــان 

وبانــي  التنمــوي  مشــروعها  وقائــد  المفــدى 

نهضتهــا الحديثــة . كمــا وجــه الشــكر إلــى معالــي 

رئيــس  العيســائي،  محمــد  بــن  حمــد 
أ
ا الشــيخ 

عضــاء 
أ
مجلــس الشــورى العمانــي، وإلــى جميــع ا

لمجلــس. ا
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وحــول الظــروف التــي ينعقــد فــي ظلهــا المؤتمــر 

ن هــذه الظــروف 
أ
ا إلــى  شــار الســيد بوشــكوج 

أ
ا

الدقيقــة تتميــز بســمات ثــاث :

ولى :
أ
السمة اال

هــزت  التــي  الطاحنــة  االقتصاديــة  زمــة 
أ
اال هــي 

اقتصاديات العالم ، ولم تكن البلدان العربية 

مريكيــة 
أ
بمعــزل عنهــا ، وكذلــك مجــيء إدارة ا

نهــا ســتعمل علــى 
أ
جديــدة يشــير برنامجهــا إلــى ا

فســدته اإلدارة الســابقة. 
أ
إصــاح مــا ا

السمة الثانية : 

اإلســرائيلية  العدوانيــة  النزعــة  تصاعــد  هــي 

الوحشــي  العــدوان  فــي  ذروتهــا  بلغــت  التــي 

العــام،  هــذا  مطلــع  فــي  غــزه  قطــاع  علــى 

اإلســرائيلي  اليميــن  تســلم  مــع  ترافقــت  والتــي 

إســرائيل،  فــي  الحكــم  لمقاليــد  المتطــرف 

مــر الــذي يهــدد المســاعي الــذي بذلــت علــى 
أ
اال

مــدى ســنوات للتوصــل إلــى حــل ســلمي عــادل 

شــار الســيد 
أ
وشــامل للصــراع فــي المنطقــة. كمــا ا

ن الخاف الفلســطيني الداخلي 
أ
بوشــكوج إلى ا

ســهم فــي تشــجيع إســرائيل علــى التمــادي 
أ
قــد ا

. فــي عدوانهــا 

السمة الثالثة : 

 حاالتــه 
أ
ســوا

أ
ن الوضــع العربــي كان فــي ا

أ
هــي ا

فــي  االقتصاديــة  العربيــة  القمــة  انعقــاد  حتــى 

الحرميــن  خــادم  مبــادرة  وإطــاق   ، الكويــت 

د الخافات العربية 
أ
الشريفين، ودعوته إلى وا

– العربية ، واســتجابة القادة العرب الصادقة 

مــة 
أ
لهــذه المبــادرة التــي تتطلــع إليهــا جماهيــر اال

الدوحــة  مؤتمــر  يتمكــن  ن 
أ
ا متمنيــة  العربيــة 

وفتــح  الخافــات  تنقيــة  فــي  العربيــة  للقمــة 

صفحــة جديــدة لتوحيــد الصفــوف فــي مواجــه 

بالجميــع  المتربصــة  الخطيــرة  التحديــات 

ن التطــورات التــي 
أ
وضــح الســيد بوشــكوج بــا

أ
وا

خيريــن قــد 
أ
شــهدها العالــم خــال العقديــن اال

همية دور البرلمانات كحامية للدســاتير 
أ
كدت ا

أ
ا

وحارســة للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان . ونــوه 

يحتفــل  الــذي  العربــي  البرلمانــي  االتحــاد  ن 
أ
بــا

هــذا  سيســه 
أ
لتا والثاثيــن  الخامســة  بالذكــرى 

تعزيــز  جــل 
أ
ا مــن  العمــل  ســيواصل  العــام 

التضامــن العربــي وترســيخ القيــم الديمقراطيــة .

كــد الســيد بوشــكوج وقــوف البرلمانييــن 
أ
كمــا ا

فــي  الشــقيق  الســودان  جانــب  إلــى  العــرب 

مواجهــة القــرار الظالــم والمنحــاز الــذي اتخذتــه 

الرئيــس  بحــق  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

. البشــير  حســن  عمــر  الســوداني 

تخذهــا 
أ
ا التــي  للقــرارات  عــرض  يلــي  وفيمــا 

: القضايــا  مختلــف  حــول  المؤتمــر 

1- توجيــه برقيــة شــكر وامتنــان إلــى الســلطان 

قابــوس بــن ســعيد، ســلطان عمــان، علــى مــا 

جهــزة الســلطنة مــن كــرم ضيافــة وعنايــة 
أ
قدمتــه ا

وتســهيات للمشــاركين.

 2- الموافقــة علــى التقريــر الــذي قدمــه معالــي 

الســيد خالــد العطيــة، رئيــس مجلــس النــواب 
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حــول  االتحــاد،  رئيــس  بالوكالــة،  العراقــي 

رئيــس  ونشــاط  التنفيذيــة  اللجنــة  نشــطة 
أ
ا

االتحــاد.

3- الموافقــة علــى التقريــر الــذي قدمــه الســيد 

ميــن العــام لاتحــاد، 
أ
نــور الديــن بوشــكوج، اال

نشــطته منــذ المؤتمــر 
أ
وضــاع االتحــاد وا

أ
حــول ا

ربيــل. 
أ
الثالــث عشــر لاتحــاد فــي ا

4- يؤكــد قــرارات جميــع مؤتمراتــه الســابقة حول 

التضامــن العربي : 

ن التضامــن 
أ
1.ُيعــرب عــن قناعتــه الراســخة بــا

العربــي خاصــة فــي ظــل المســتجدات الدوليــة 

ساســية التــي ال غنــى 
أ
الراهنــة يشــكل القاعــدة اال

داة 
أ
عنهــا لتعزيــز قــدرات الــدول العربيــة، واال

مــة العربيــة وضمــان 
أ
الفعالــة لتوحيــد طاقــات اال

اســتقرارها الداخلــي ، وتوفيــر مقومــات التنميــة 

وحمايــة  الديمقراطيــة  وتطويــر  الشــاملة، 

الدوليــة  المكانــة  وتعزيــز   ، اإلنســان  حقــوق 

لجميــع الــدول العربيــة . 

الوثيــق  بالترابــط   
ً
يضــا

أ
ا قناعتــه  عــن  2.يعــرب 

مــن الوطنــي لــكل دولــة عربيــة 
أ
بيــن مســتقبل اال

مــن القومــي العربــي، ويشــدد علــى 
أ
ومســتقبل اال

مــن القومــي الجماعي 
أ
ولويــة لا

أ
ضــرورة إعطــاء اال

والتحــركات  النشــاطات  جميــع  فــي  العربــي 

والحكومــات  العــرب  القــادة  بهــا  يقــوم  التــي 

والمنظمــات العربيــة علــى جميــع المســتويات 

صعــدة .
أ
وعلــى جميــع اال

التــي  البًنــاءة  بالمبــادرة  المؤتمــر  3.يرحــب 

الملــك  الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  طلقهــا 
أ
ا

المملكــة  عاهــل  العزيــز،  عبــد  بــن  عبــدهللا 

العربيــة  القمــة  إبــان  الســعودية،  العربيــة 

الشــقيقة،  الكويــت  دولــة  فــي  االقتصاديــة 

شــقاء 
أ
اال بيــن  الخافــات  د 

أ
وا إلــى  بدعوتــه 

والتطلــع إلــى المســتقبل، كمــا يرحــب المؤتمــر 

باالســتجابة الســريعة والصادقــة لهــذه المبــادرة 

وبالخطــوات  العــرب،  القــادة  جانــب  مــن 

جــواء 
أ
عقبتهــا علــى طريــق تنقيــة اال

أ
الجــادة التــي ا

عــن  المؤتمــر  ويعــرب  الشــقيقة.  البلــدان  بيــن 

ن يتمكــن مؤتمــر القمــة العربيــة القــادم 
أ
ملــه بــا

أ
ا

ب الصــدع وتوحيــد الصــف 
أ
فــي الدوحــة مــن را

وإحيــاء  العربيــة   - العربيــة  الخافــات  وحــل 

التضامــن العربــي فــي إطــار اســتراتيجية عمليــة 

خطــار 
أ
اال مواجهــة  مــن  العربيــة  مــة 

أ
اال تمكــن 

المحدقــة بهــا، ومتابعــة مســيرة تطورهــا واثبــات 

الدولــي. الصعيــد  علــى  الفاعــل  وجودهــا 

4.يؤكــد ضــرورة تحييــد العاقــات العربيــة عــن 

الشــقيقة  الــدول  بيــن  السياســية  الخافــات 

البرلمانيــة  واللقــاءات  الزيــارات  وتكـثيــف   ،

العربيــة بغــض النظــر عــن الخافــات السياســية 

ممــا يســاعد علــى تخفيــف االحتقــان السياســي 

وكســر حــدة الخافــات العربيــة .

التحديــث  مســيرة  مواصلــة  علــى  5.يحــث 

والتطويــر فــي الوطــن العربــي بمــا يكـفــل تعزيــز 

المشــاركة  وتوســيع   ، الديمقراطيــة  الممارســة 

السياســية ، وترســيخ قيــم المواطنــة والثقافــة 
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الديمقراطيــة وترقيــة حقــوق اإلنســان وإفســاح 

فــي  دوره  ليمــارس  المدنــي  للمجتمــع  المجــال 

مــن  ة 
أ
المــرا وتمكيــن   ، المجتمــع  بنــاء  عمليــة 

بــارز فــي مجــاالت الحيــاة العامــة  بــدور  القيــام 

كافــة . 

القمــة  عــن  الصــادرة  القــرارات  هميــة 
أ
ا 6.يؤكــد 

العربيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي عقــدت 

تطبيــق  ضــرورة  إلــى  ويدعــو  الكويــت،  فــي 

ســاس للوحــدة العربيــة مــن خــال 
أ
قراراتهــا كا

مصالــح  تربــط  التــي  االقتصاديــة  البوابــة 

 . العربيــة  الشــعوب 

7.يدعــو إلــى إنشــاء لجنــة مــن رؤســاء البرلمانات 

برائســة رئيس اإلتحاد تكلف باتخاذ المبادرات 

تجــاه تعزيــز العاقــات العربيــة ـ العربيــة وتجـــاه 

القضايــا العربيــة الخافية . 

5- حول التضامن مع القضية الفلسطينية

المحكمــة  لقــرار  رفضــه  المؤتمــر  -يؤكــد    6

جمهوريــة  رئيــس  بتوقيــف  الدوليــة  الجنائيــة 

الســودان ويؤكــد تضامنــه التــام مــع الســودان 

. مســقط  إعــان  فــي  جــاء  مــا  كل  يؤكــد  كمــا 

7- حول التضامن مع سورية 

8- حول التضامن مع لبنان 

 9 - حول الجزر اإلماراتية العربية الثاث 

الصومــال  فــي   االمنيــة  االوضــاع  حــول   -10

ودعــوة الــدول العربيــة والمجتمــع الدولــي الــى 

تقديــم المســاعدات للشــعب الصومالــي وايجــاد 

حــل لمشــكلة الاجئيــن.

11-  حــول التضامــن مــع المغــرب بخصــوص 
والجــزر  المغربيتيــن  ومليليــة  ســبته  مدينتــي 

الجعفريــة 

12- حــول العاقــات بيــن جمهوريــة جيبوتــي 

واريتريــا: 

جمهوريــة  مــع  تضامنــه  المؤتمــر  يعلــن 

جيبوتــي فــي الحفــاظ علــى وحدتهــا وســيادتها 

الجهــود  مــع  بالتجــاوب  ريتيريــا 
أ
ا ويطالــب   ،

الدوليــة واإلقليميــة واالنســحاب مــن المناطــق 

لســيادة جيبوتــي وتطبيــق  التابعــة  الحدوديــة 

والمنظمــات  الدولــي  مــن 
أ
اال مجلــس  قــرارات 

الجهــود  كل  المؤتمــر  يســاند  كمــا   ، الدوليــة 

مــن 
أ
التــي تبذلهــا جيبوتــي للدفــاع عــن ســامة وا

. راضيهــا 
أ
ا

13- حول االرهاب

البرلمانــي  االتحــاد  مواقــف  المؤتمــر  1.يؤكــد 

قــرارات  فــي  الــواردة  اإلرهــاب  حــول  العربــي 

 . الســابقة  ومؤتمراتــه  مجالســه 

وحــق  اإلرهــاب  بيــن  التمييــز  ضــرورة  2.يؤكــد 

راضيها 
أ
جــل تحريــر ا

أ
الشــعوب فــي النضــال مــن ا

المشــروعة  واســتعادة حقوقهــا  االحتــال  مــن 

 للمواثيــق والقــرارات الدوليــة .
ً
وفقــا

اإلرهــاب  ذروة  يشــكل  االحتــال  ن 
أ
ا 3.يؤكــد 

شــكاله ، ويعــرب عــن إدانتــه الشــديدة 
أ
بشــع ا

أ
وا

علــى  إســرائيل  تمارســه  الــذي  الدولــة  إلرهــاب 

راضــي العربيــة المحتلــة . 
أ
جميــع اال

وصــوره  شــكاله 
أ
ا بجميــع  اإلرهــاب  4.يديــن 
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الجهــود  تضافــر  إلــى  ويدعــو   ، وممارســاته 

الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة لوضــع حــد لهــذه 

 . الخطيــرة  الظاهــرة 

دولــي  مؤتمــر  عقــد  ضــرورة   
ً
مجــددا 5.يؤكــد 

مــم 
أ
علــى المســتويات ، تحــت إشــراف اال

أ
علــى ا

المتحــدة ، لوضــع تعريــف لإلرهــاب واالتفــاق 

الــدول  بيــن  التعــاون  وجــه 
أ
ا مختلــف  علــى 

 . لمكافحتــه 

خــادم  اقتــراح  ويتبنــى  المؤتمــر  6.يدعــم 

الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد هللا بــن عبــد 

العزيــز ، ملــك المملكــة العربيــة الســعودية ، 

بإنشــاء مركــز دولــي لمكافحــة اإلرهــاب ، والــذي 

تضمنــه إعــان الريــاض الصــادر عــن المؤتمــر 

 12  / 28 الدولــي لمكافحــة اإلرهــاب )25 – 

 . 2005م   /2  / 8 الموافــق 5 –  1425هـــ ، 

بيــن  المتعمــد  الربــط  المؤتمــر  7.يســتنكر 

اإلرهــاب واإلســام ، ديــن الســلم والتســامح ، 

 . لــه  ديــن  اإلرهــاب ال  ن 
أ
ا ويؤكــد 

وســط 
أ
اال الشــرق  منطقــة  جعــل  حــول   -14

. الشــامل  الدمــار  ســلحة 
أ
ا مــن  خاليــة  منطقــة 

القرارات المتعلقة بالشؤون البرلمانية

15- النشاط داخل االتحاد البرلماني الدولي 

العشــرين  الجمعيــة  مــن  فــي كل  1.المشــاركة 

بابــا 
أ
ا ديــس 

أ
ا فــي  ســتعقد  التــي  المائــة  بعــد 

)إبريــل(  نيســان  شــهر  خــال  )إثيوبيــا( 

2009م ، والجمعيــة الحاديــة والعشــرين بعــد 

تشــرين  فــي  جنيــف  فــي  ســتعقد  التــي  المائــة 

كـتوبــر ـ 2009م ، وتنظيــم اجتماعيــن 
أ
ول ـ ا

أ
اال

تنســيقيين للوفود البرلمانية العربية المشــاركة 

. نتائجهمــا  عــن  تقاريــر  وإعــداد  فيهمــا ، 

2.الســعي إلــى إدراج بنــد اســتعجالي فــي جدول 

بابــا حــول(
أ
ديــس ا

أ
عمــال الجمعيــة 121 فــي ا

أ
ا

الوضــع فــي قطــاع غــزة 

النظاميــة  االجتماعــات  فــي  3.اإلســهام 

نشــطة البرلمانيــة الدوليــة وتعميــم تقاريــر 
أ
واال

عضــاء. 
أ
اال الشــعب  جميــع  علــى  عنهــا 

4.التشــاور بيــن الوفــود العربيــة لملء الشــواغر 

جهــزة اإلتحاد.
أ
العائــدة للمجموعــة العربيــة فــي ا

5.العمــل علــى توفيــر الظــروف الازمــة لتنفيــذ 

اللجنــة  اجتمــاع  طرحهــا  التــي  االقتراحــات 

عمــل  بتطويــر  الخاصــة  العربيــة  البرلمانيــة 

االتحــاد  مؤتمــرات  خــال  العامــة  مانــة 
أ
اال

 . الدولــي  البرلمانــي 

16- التعاون البرلماني اإلفريقي ـ العربي : 

البرلمانــي  االتحــاد  مــع  التنســيق  1.متابعــة 

ـ  اإلفريقــي  البرلمانــي  المؤتمــر  لعقــد  اإلفريقــي 

بوجــا 
أ
العربــي الثانــي عشــر الــذي ســيعقد فــي ا

2009م ،   / 4 إلــى 23/  )نيجيريــا( مــن 21 

فــي  المشــاركة  علــى  العربيــة  الشــعب  وحــث 

 . فعالــة  بصــورة  المؤتمــر 

2.عقــد االجتمــاع الثانــي للجنــة المتابعة للحوار 

بوجــا . 
أ
البرلمانــي اإلفريقــيـ  العربــي فــي ا
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3.تلبيــة الدعــوة الموجهــة من اإلتحاد البرلماني 

مانــة العامــة لاتحــاد للمشــاركة 
أ
اإلفريقــي إلــى اال

عمــال مؤتمــره الســنوي . 
أ
فــي ا

4.تســديد المســاعدة الماليــة الســنوية لاتحــاد 

البرلمانــي اإلفريقــي . 

العربيــة  والمجالــس  بالبرلمانــات  5.االتصــال 

إليجــاد مــكان لعقــد النــدوة البرلمانيــة العربيــة ـ 

اإلفريقيــة المشــتركة التــي تــم االتفــاق عليهــا فــي 

اجتمــاع لجنــة المتابعــة فــي الخرطــوم لمناقشــة 

علــى  ثرهــا 
أ
وا العولمــة  تحديــات   « موضــوع 

الثقافــات الوطنيــة فــي إفريقيــا والعالــم العربــي 

6.العمــل علــى إجــراء المزيــد مــن التنســيق بيــن 

الوفــود البرلمانيــة العربيــة واإلفريقية المشــاركة 

فــي مؤتمــرات االتحــاد البرلمانــي الدولــي . 

7.الطلــب إلــى البرلمانــات والمجالــس العربيــة 

تشــكيل لجــان صداقــة بينهــا وبيــن البرلمانــات 

اإلفريقيــة . 

وروبي : 
أ
17- الحوار البرلماني العربي اال

وروبــي 
أ
اال البرلمــان  مــع  االتصــاالت  متابعــة 

مقــر  إلــى  عربــي  برلمانــي  وفــد  زيــارة  ميــن 
أ
لتا

وروبــي لاتفــاق علــى صيغــة جديــدة 
أ
البرلمــان اال

ليــة لضمــان 
آ
الســتئناف العاقــة معــه، ووضــع ا

. العاقــة  تلــك  اســتمرار 

والمنظمــات  البرلمانــات  مــع  العاقــات   -18

 : خــرى 
أ
اال

1.تعزيــز العاقــة مــع اتحــاد برلمانــات الــدول 

اإلســامي  المؤتمــر  منظمــة  فــي  عضــاء 
أ
اال

مواقــف  وتنســيق  نشــطته 
أ
ا فــي  والمشــاركة 

 . فيــه  عضــاء 
أ
اال العربيــة  البرلمانــات 

مريــكا الاتينية 
أ
2.تعزيــز العاقــات مــع برلمــان ا

ول والتحضيــر لزيــارة وفــد برلمانــي عربــي إلــى 
أ
اال

مريــكا الاتينيــة. 
أ
عــدد مــن دول ا

شــبكة  مــع  والتنســيق  االتصــاالت  3.متابعــة 

القيــادة اليابانيــة ـ العربيــة واالتفــاق علــى موعــد 

جديــد لعقــد المنتــدى الرابــع للحــوار البرلمانــي 

العربــي ـ اليابانــي . 

برلمانــات  رابطــة  اجتماعــات  فــي  4.المشــاركة 

صفــة  علــى  الحصــول  بعــد  ســيوية 
آ
اال الــدول 

 . فيهــا  مراقــب  عضــو 

للجمعيــة  الســنوي  االجتمــاع  فــي  5.المشــاركة 

البرلمانية المتوسطية الذي سيعقد في استانبول 

خــال شــهر تشــرين الثانــي ) نوفمبــر ( 2009م . 

التحضير لتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية في االتحاد 

إلرسال وفود برلمانية عربية إلى:

•جمهورية الصين الشعبية . 

•المؤتمر السنوي لمجالس الشيوخ والنواب في 
مريكية تموز2009م.

أ
الواليات المتحدة اال

•دراســة إمكانيــة تنظيــم نــدوة برلمانيــة عربيــة 

حــول » البرلمــان اإللكـترونــي » بالتعــاون مــع 

ت بتطبـــيق ذلك . 
أ
البرلمانات العـــربية التي بدا

وتنمويــة  اقتصاديــة  قــرارات  هنــاك  ان  يذكــر 

ايضــا  عامــة  وقــرارات 
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: ـ ميثــاق الدوحــة ..  اتجاهــات جديــدة، 
ً
ثالثــا

ســالمي امريــكا والعالــم االإ

مركز سابان، مؤسسة بروكينغز.

اكـتوبر 2008 
ترجمة : مصطفى الحيدري

والعالــم  المتحــدة  الواليــات  بيــن  العاقــات 

منــذ  دراماتيكــي  بشــكل  انحــدرت  االســامي 

.2001 ايلــول   11 فــي  االرهابيــة  الهجمــات 
الجــذور  عميقــة  هــي  االنحــدار  هــذا  واســباب 

المتحــدة  الواليــات  مــن   
ً
كا لكــن  ومعقــدة، 

المســلمة ومجتمعاتهــا  الغالبيــة  والــدول ذات 

لهمــا مصالــح كبيــرة فــي ان يتجهــوا بالمصالــح 

والعقانيــة. الواقعيــة  نحــو  المشــتركة  

المتحــدة  الواليــات  فــي  القادمــة  االنتخابــات    

تمثــل لحظــة فرصــة عظيمــة للواليــات المتحــدة 

يقــوم  كــي  اإلســامي  العالــم  فــي  وللقــادة 

الجانبــان بإعــادة صياغــة العاقــات المتبادلــة 

فــي اتجــاه جديــد، اكـثــر بنــاء، وميــا للتعــاون.

حــال  فــي  كســبه  يمكــن  الكـثيــر  هنــاك     

المتحــدة  الواليــات  تطــور.  هكــذا  حصــول 

مــن  عــدد  ســوية  يواجهــوا  اإلســامي  والعالــم 

فــي جــزء  تتعلــق  والتــي  الحساســة  التحديــات 

منهــا بشــراكـتها. الواليــات المتحــدة ال تســتطيع 

االرهابيــة  المجاميــع  إحتــواء  فــي  مــل 
أ
تتا ان 

اإلســامية  المجتمعــات  دعــم  دون  كالقاعــدة 

اعــداء  }مبدئيــا{  هــم  والذيــن  العالــم،  حــول 

المجاميــع  لهــذه  بريــاء 
أ
ا وضحايــا  للقاعــدة 

ان  يجــب  ذلــك،  انجــاز  جــل 
أ
وال المتطرفــة، 

مريكيــة.
أ
اال الخارجيــة  السياســة  تتغيــر 

بطريقــة مماثلــة العديــد مــن الــدول اإلســامية 

حقيقــة  ثبتــوا  اذا  إصــاح  تجــري  ان  يجــب 

التحديــات السياســية واالجتماعيــة االقتصاديــة 

مجتمعاتهــم. تواجــه  التــي 

االســتعانة  مــن  االســتفادة  يســتطيعوا  ربمــا    

فــي  لهــم  ومســاعدتها  امريــكا  مــع  بالشــراكة 

الواليــات  ان  ايضــا  التحديــات.  هــذه  مواجهــة 

المتحــدة بحاجــة إلــى دعــم الــدول االســامية 

ان  مــن  بالرغــم  تنوعهــا،  علــى  ومجتمعاتهــا 

هنــاك جــدل حــول عبــارة »العالــم االســامي«، 

المصالــح  فــي  مشــتركة  قواســم  المتضمــن 

الفنــي  التنــوع  مــع  تتناقــض  التــي  والتصــورات 

العالــم.  حــول  اإلســامي  الديــن  لتطبيــق 

تتشــارك  اإلســامية  الــدول  مــن  العديــد  لكــن 

التحديــات العامــة التــي اهمهــا الحكــم بكـفــاءة ، 

كـفــاح الحكومــات الضعيفة،الفشــل، والجــل 

تحقيــق رغبــات وصعــود التوقعــات الطموحــة 

وطموحــات الشــباب، ال الواليــات المتحــدة وال 

العالــم االســامي لديــه رغبــة فــي رؤيــة المزيــد 

اضافــة   ، االقليــم  فــي  الفاشــلة  الــدول  مــن 

حــد مصالــح فــي رؤيــة اإلصــرار 
أ
لذلــك، ليــس ال

بهــا  امتــازت  التــي  العــداء  حالــة  وجــود  علــى 

ايلــول.  /11 منــذ  العاقــات 
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المتحــدة  الواليــات  بيــن  الصــدع  ب 
أ
را ان    

 بـــ االحتــرام. 
أ
والعالــم االســامي يجــب ان يبــدا

ووجــود خلــل فــي االحتــرام المتبــادل هوســبب 

اساســي لتراجــع العاقــة بيــن الطرفيــن منــذ 11 

يلــول. نحــن ال نعــرف مــا يكـفي حول كل طرف 
أ
ا

)ديننــا، قيمنــا، النوايــا، وطريقــة الحياة(. واي 

نه ان يدعــم التشــكيك وعــدم 
أ
تجاهــل مــن شــا

ي عاقــة جديــدة يجــب ان 
أ
الثقــة المتبادلــة. ا

 بتثقيــف كبيــر، تفاهــم، وتعاطــف.
أ
تبــدا

المتحــدة  الواليــات  بيــن  جديــدة  شــراكة  ي 
أ
وا

ســاس 
أ
والعالــم اإلســامي يجــب ان تبنــى علــى ا

المصالــح المشــتركة، ليــس فقــط االهتمامــات 

 . مــا  سياســي  قائــد  او  واحــدة  لجهــة  الخاصــة 

والجــل النجــاح فــي ذلــك ، هــذه الشــراكة يجب 

 بالتطــرق لهواجــس المواطــن العــادي 
أ
ان تبــدا

اجتماعيــا  اقتصاديــا،  المســلم،  العالــم  فــي 

وكذلــك  والحقــوق،  السياســية  الحاجــات   ،

الخاصــة  احتياجاتهــم  تلبيــة  جــل 
أ
ال قدرتهــم 

مــن خــال الديــن، العمــل، وبنــاء المجتمــع، 

تتضمــن  مســاعدة  طريــق  عــن  يتــم  وذلــك 

اإلســامي. العالــم  فــي  البشــرية  التنميــة 

  على االدارة االمريكية القادمة ، سواء اكانت 

ديمقراطيــة ام جمهوريــة، ان تضــع فــي اقصــى 

علــى  المعقــدة  العاقــات  ترتيــب  اولوياتهــا 

حســن، فــي شــباط 16ـ2008/18، 
أ
النحــو اال

عقــد مركــز بروكينغــز ووزارة الخارجيــة القطريــة 

المنتــدى االســامي االمريكــي العالمــي الخامس 

شــخصية   200 فيــه  شــارك  اجتماعــا  تضمــن 

كيفيــة  لشــرح   ، الخامســة  وعراقيــة  امريكيــة 

تطويــر اتجــاه العاقــات بيــن الطرفيــن

 التوصيــات المنبثقــة عــن هــذه المناقشــة يمكن 

ا ن تصنــف حــول اربعــة محاور.

الخارجيــة  للسياســة  جديــد  :نمــوذج  اوال 

مريكيــة:ـ
أ
اال

المتحــدة  الواليــات  فــي  المتكــرر  الســؤال 

معظــم  اتجاهــات  يكرهوننــا؟«  »لمــاذا  هــو 

الــدول  فــي  يعيشــون  الــذي  المســلمين 

مــا   
ً
غالبــا هــم  غشــاوة،  اكـثــر  هــو  االســامية 

امريــكا:  فــي  بــه  ليعجبــوا  الكـثيــر  يجــدون 

المعرفــة، التقــدم التكنولوجــي، روح التجــدد، 

الموســيقى واالفــام،  فــي  الثقافيــة  االنجــازات 

والحريــات. مــا يمتعضــون منــه هــو ماحظتهــم 

هــو ان السياســة الخارجيــة االمريكيــة تتدخــل 

خريــن، 
آ
فــي حياتهــم وفــي حيــاة المســلمين اال

 كـثيــرة تتســم 
َ
وتصــدر ازدواج المعاييــر واحيانــا

التعامــل  تفاصيــل  مــن  الكـثيــر  فــي  بالظلــم 

للواليــات  ينظــرون  االقليــم  فــي  العديديــن   .

امبرياليــة  قــوة  انهــا  علــى  ن 
آ
اال لحــد  المتحــدة 

هــو  االقليــم، كمــا  علــى  ارادتهــا  تفــرض  اخــرى 

لمــان. 
آ
الحــال لبريطانيــا، فرنســا، ايطاليــا، واال

كما كانوا قســاة ســابقا. انهم يدركون حقيقة ان 

الواليــات المتحــدة ترغــب فــي ان تكــون العــب 

عالمــي رئيــس لبعــض الوقــت القــادم، لكنهــم 

هــذه  مــن  قيــادة جديــد  نمــوذج  الــى  يتطلعــوا 
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القــوة العظمــى. انهــم يرغبــون فــي رؤيــة امريــكا 

 
ً
تركيــزا واكـثــر  الشــر،  محــور  علــى   

ً
تركيــزا اقــل 

يواجهــوا  كــي  متســاوية«  »شــراكة  بنــاء  علــى 

المشــتركة. التحديــات 

توجيهات محددة:ـ 

هــي  التــي  بقيمهــا  ترتقــي  ان  امريــكا  علــى   -1

العالــم. حــول  اعجــاب  محــل 

غوانتنامــو،  خليــج  ســجن  اغــاق  2-عليهــا 
للتجــاوز   

ً
رمــزا اصبــح  الحــظ  لســوء  والــذي 

االمريكــي والمنــاورات الغيــر قانونيــة في الحرب 

اإلرهــاب. علــى 

فــي  التعذيــب  اســتخدام  ادانــة  عليهــا   -3

اســتجواب المشــتبهين باإلرهــاب. واســتعمال 

النمــوذج  ن 
أ
شــا مــن  تقلــل  التــي  الممارســات 

العالمــي ومصداقيــة الواليــات المتحــدة حــول 

العالــم.

التــي  الثقــة   
َ
مجــددا تبنــي  ان  امريــكا  علــى   -4

تــم اهدارهــا بمــرور االعــوام مــع مواطنــي العالــم 

العربــي.

5- على الرئيس االمريكي القادم ان يســافر الى 

 عنــد توليــه الرائســة، وان يجتمــع 
ً
االقليــم مبكــرا

ليــس فقــط مــع القــادة، بــل وزيــارة المســاجد 

العادييــن،  النــاس  مــع  حــوار  فــي  والدخــول 

يتبنــى سياســة جديــدة  بــان  يتعهــد  وعليــه ان 

تتميــز باالصغــاء الهتمامــات العالــم اإلســامي. 

ولهــذا الغــرض، علــى الرئيــس االمريكــي القــادم 

عليه ان يعين مبعوث امريكي عالي المســتوى 

الــى االقليــم كلــه.

تكــون  ان  الــى  المتحــدة  الواليــات  تحتــاج   -6

العالــم  فــي  فاعليــة  اكـثــر  وبشــكل  حاضــرة 

اإلســامي. علــى الواليــات المتحــدة ان تنشــيء 

علــى  االقليــم،  فــي  متعــددة  امريكيــة  مراكــز 

االنترنــت. مقاهــي  المثــال  ســبيل 

انهــا  علــى  الدليــل  تقيــم  7-امريــكا بحاجــة ان 

ـ  اإلقليــم:  فــي  امبريالــي  نمــوذج  ليســت 

نها ليست تستمتمع باالبقاء 
أ
*عليها ان تثبت با

علــى وجــود عســكري دائمــي فــي االقليــم. عليهــا 

مــن  باالنســحاب  بمصالحهــا  النظــر  تعيــد  ان 

االقليــم  فــي  وجــدت  اينمــا  وقواعدهــا  العــراق 

كمــا تســمح بذلــك الظــروف االمنيــة.

الدوليــة  بالمؤسســات  نفســها  تلــزم  ان  *عليهــا 

مــن  تثبــت  ان  وعليهــا  الدولــي،  والقانــون 

ن تلتــزم بالقانــون 
أ
خــال االفعــال بانهــا راغبــة بــا

الدولــي.

تجــري  او  اخــرى  امــم  مــع  تعمــل  انهــا  *بمــا 

اصاحــات الــى هــذه المؤسســات كــي تعكــس 

حقائــق التغييــر والحاجــات للقــرن 21، عليهــا 

الــدول  الزيــادة تمثيــل  ان تبحــث علــى طــرق 

ذات االغلبيــة المســلمة فــي هــذه المؤسســات.

فــرض  عــن  تتراجــع  ان  امريــكا  علــى   -8

عــن  تتخلــى  ال  لكــن  بالقــوة،  الديمقراطيــة 

دعمهــا لمحــاوالت زيــادة الحريــات فــي العالــم 

اإلســامي.
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ان  تــدرك  ان  المتحــدة  الواليــات  علــى   -9

ناجــح  بشــكل  تفــرض  مــا   
ً
نــادرا الديمقراطيــة 

بالقــوة. مــع ماحظــة اســتثناء المانيــا واليابــان، 

التدخــل االمريكــي فــي القــرن العشــرين نجــح 

مؤسســات  نظــام  تطبيــق  فــي  طفيــف  بشــكل 

دســتورية.

وســجلها  للعــراق،  اجتياحهــا  بســبب   -10

فــي  لاصــاح  االندفــاع  نحــو  المتضــارب 

تعــرف  ان  المتحــدة  الواليــات  علــى  االقليــم، 

اســتراتيجيتها. هــذا يجــب ان يتضمــن االعتــراف 

كـقائــدة  انخفضــت  قــد  مصداقيتهــا  بــان 

للديمقراطيــة فــي االقليــم وانهــا بحاجــة الــى ان 

طموحاتهــا  تحــدث  وان  للــوراء  خطــوة  ترجــع 

الرنانــة.  ولغتهــا 

11- فــي نهايــة المطــاف، الضغــط الدبلوماســي 

 
ً
تغييــرا يحــدث  مــا  دائمــا  لإلصــاح  الداعــي 

اكـثــر مــن عمليــة اقنــاع بــدون ضغــط، سياســة 

المســاعدة الخارجيــة االمريكيــة يجــب ان تبنــى 

يجــب  الدمقرطــة  عمليــة  بــان  االعتــراف  علــى 

لهــا  تكــون  وان  المنطقــة  نفــس  مــن  تــي 
أ
تا ان 

كيــد المســتمر علــى 
أ
قاعــدة قطريــة. يــدال مــن التا

واالنتخابــات. الديمقراطيــة 

الواليــات  تحتــاج  نفســه،  الوقــت  فــي   -12

اختيــار  فــي  دقــة  اكـثــر  تكــون  ان  المتحــدة 

القائــد الــذي ليــس لــه قاعــدة شــعبية، القــادة 

االوتوقراطيــة، الذيــن يخدمــون مصالــح امريــكا 

نيــة.
آ
اال

غلبية االســامية 
أ
في الوقت ذاته، حكومات اال

امريــكا  اســتعمال  عــن  تتوقــف  ان  عليهــا 

واســرائيل كمبــرر مــن اجــل تثبيــت إصاحــات 

الخاصــة. مجتمعاتهــا  فــي  ضروريــة 

)ضــد  حالــة  بــان  شــائعة  عــاده  اصبــح   -13

امريــكا( تســتعمل مــن قبــل االنظمــة الضعيفــة 

كــي يديمــوا حالــة هيمنتهــم علــى الســلطة، فــي 

الــذي يؤجلــوا االصاحــات الضروريــة  الوقــت 

السياســية واالقتصاديــة. اذا تحســنت العاقــة 

اإلســامي،  والعالــم  المتحــدة  الواليــات  بيــن 

هنــاك حاجــة لتوقــف حالــة الدعايــة هــذه التــي 

هــي ضــد امريــكا.

الدينيــة  التعليــم والمؤسســات  االعــام،   -14

فــي الــدول اإلســامية يحــب ان تــزود مواطنيهــا 

بمعلومــات اكـثــر دقــة وتضمــن وصــف حقيقــي 

لمــا  مشــابه  نفســه  االمــر  المتحــدة.  للواليــات 

ان  يجــب  اســرائيل،  مــع  يحــدث  ان  يجــب 

تعايــش  لحالــة  الحكومــات  هــذه  تؤســس 

متبــادل مــع اســرائيل عــن طريــق وقــف وصــف 

بالشــيطان. البلــد 

ثانيا : نحدد سويه الصراعات التي تفرقنا:ـ

بيــن  انبثقــت  التــي  التوتــرات  اســباب  احــد 

الواليــات المتحــدة والعالــم االســامي هــي اننــا 

غالبــا مــا نجــد انفســنا فــي الســنوات االخيــرة فــي 

التــي  الصراعــات  فهــم  فــي  المعــارض  الموقــف 

ان  المســلمين  فــادراك   . االقليــم  فــي  حدثــت 
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الواليــات المتحــدة تفضــل اســرائيل فــي الصــراع 

وتضــع  الســام  وعلميــة  االســرائيلي  العربــي 

مصالحهــا فــوق الحاجــات والمعانــاة البشــرية 

نجــد  االثنــاء  هــذه  فــي  الفســلطيني.  للشــعب 

العديديــن فــي العالــم االســامي متعاطفيــن مــع 

صــدام حســين بســبب الكيفيــة التــي انتهــى بهــا 

حكمــه المرعــب ، التصــرف االمريكــي االحــادي 

بهــا  اجتاحــت  التــي  مناســبة  الغيــر  والطريقــة 

امريــكا العــراق واحتلتــه فيمــا بعــد ســببت ان 

يبتعد العالم االسامي بامتعاض عن الواليات 

المتحــدة . ايضــا، المواجهــة االمريكيــة االخيــرة 

النظــر  تــم  النــووي  برنامجهــا  إيــران حــول  مــع 

فــي االقليــم بنفــس  اليهــا مــن قبــل الكـثيريــن 

الرؤيــة الســابقة التــي تــرى السياســة االمريكيــة 

االمريكيــة  القــوة  ان  مفادهــا  والتــي  متعجرفــة 

تحــاول فــرض ارادتهــا علــى الــدول االســامية.

بالرغــم مــن هــذه الخافــات القديمــة، يشــارك 

الواليــات المتحــدة والعالــم االســامي المصالــح 

فــي العمــل ســوية لحــل هــذه الصراعــات بطريقة 

العربــي  للصــراع  المــرض  الحــل  ان  ســلمية. 

ثيــر 
أ
االســرائيلي ســوف يقلــل بشــكل كبيــر مــن تا

تحتــاج  االقليــم،  فــي  المتطرفــة  الجماعــات 

الواليــات المتحــدة الــى مســاعدة جيــران العــراق 

البلــد، هــذه االســتقرارية  الجــل اســتقرار هــذا 

االقليــم.  لعمــوم  الفائــدة  فــي  تصــب  ســوف 

لديهــم  االقليــم  فــي  القليليــن  ان  مــن  بالرغــم 

الحاليــة  االيرانيــة  القيــادة  رؤيــة  فــي  مصالــح 

نوويــة. قــدرات  تكســب 

مالحظات محددة:ـ

وسط:ـ 
أ
*عليه سالم الشرق اال

1ـ المحيــط الواســع التقــان الســام فــي الشــرق 

االوســط يعــرف للجميــع كـــ : دولــة فلســطينية 

مســتقلة فــي حــدود متجــاورة تتعايــش بشــكل 

متبــادل لجانــب دولــة يهوديــة مؤمنــة ومعتــرف 

مــع   1967 لحــدود  ســرائيل 
أ
با العــودة  بهــا، 

اي  تشــمل  مفاوضــات  فــي  راضــي 
أ
اال تعويــض 

عاصمــة  القــدس  اســترجاعها،  يتــم  لــم  ارض 

للمواقــع  خــاص  اتفــاق  مــع  الدولتيــن،  لــكا 

الدينيــة واإلتفــاق حــول وضــع الحلــول لقضيــة 

الاجئيــن.

بفاعليــة  العمــل  المتحــدة  الواليــات  2ـ تحتــاج 

فــي  ابــدوا  الذيــن  اإلقليــم،  فــي  الــدول  مــع 

حضورهــم فــي انابوليــس تعهداتهــم المشــتركة 

نهائيــة  حلــول  ايجــاد  الجــل   . الســام  حــول 

ان  يجــب  االطــراف  كل  الصراعــات.  لهــذه 

تعمــل الــى حصــول توقــف فــوري للعنــف بيــن 

واالســرائيليين. الفلســطينيين 

الــدول  ومعظــم  المتحــدة  الواليــات  3ـ 

الــى  مــع اوربــا واليابــان، بحاجــة  االســامية، 

الجــل  نشــط  دولــي  اقتصــادي  دعــم  توفيــر 

الجانــب  علــى  فلســطينية مائمــة.  دولــة  بنــاء 

علــى  يقتصــر  ال  ان  يجــب  هــذا  االقتصــادي، 

المساعدات بل يشمل استثمارات استراتيجية 

والدخــول  التحتيــة  البنــى  لدعــم  مصممــة 
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لاســواق العالميــة والــذي هــو ضــروري لتمتيــن 

االمــد  علــى  المضطــرب  الفلســطيني  االقتصــاد 

. البعيــد 

منــي، هــذا يجب ان يتضمن 
أ
4ـ علــى الجانــب اال

وايجــاد  الفلســطينية  االمنيــة  القــوات  اصــاح 

مــن  الدولــي  المجتمــع  طــرق خاقــة يســتطيع 

خالهــا ان يعــزز امــن إســرائيل، العديــد مــن 

االفــكار الناجحــة تحقــق فــي هــذا المجــال، بيــن 

الخاصــة  التقليديــة  بالعمليــات  يتعلــق  هــو  مــا 

الــى   العســكري،  والتدريــب  مــن 
أ
اال بحفــظ 

المؤقتــة  منيــة 
أ
اال كالوصايــة  اخــرى  طموحــات 

االمــم  منظمــة  اشــراف  تحــت  للفلســطينيين 

المتحــدة )والمطبقــة بواســطة قــوات اجنبيــة، 

وقــوات  االوربييــن،  االمريــكان،  تتضمــن 

اســامية(. دول  مــن  اخــرى 

دافور:ـ

بيــن  هــو  دارفــور  فــي  الصــراع  ان  بســبب  1ـ 

المســلمين، لــذا فــان عمليــة االبــادة الجماعيــة 

حســاس  اختبــار  تثمــل  هنــاك  تجــري  التــي 

االســامي.  والعالــم  امريــكا  بيــن  للعاقــات 

لكــن مــع ذلــك، انهــا تراجيديــا ال يمكــن البــوح 

الواليــات  علــى  لســكان درافــور،  بالنســبة  بهــا 

المتحــدة والــدول االســامية ان تفــرض ســوية 

وليــس  يضمــن  كــي  الخرطــوم،  علــى  القــرارات 
فقــد تقيــد اصــول وحــق الســفر العضــاء رمــوز 

النظــام وان تجمــد صفقــات الــدوالرات والنفــط 

مــا لــم يحصــل تقــدم.

بيــن  الوحــدة  جهــود  يدعمــوا  ان  عليهــم  2ـ 

وقــف  علــى  يحصلــوا  ان  و  الثــوار  جماعــات 

اطــاق النــار مؤكــد واتفــاق سياســي الجــل انهــاء 

الصــراع.

3ـ عليهــم ان يحاولــوا زيــادة ســرعة انشــاء قــوات 

ودعمهــا  االفريقــي  واالتحــاد  المتحــدة  االمــم 

بالتدريــب، والتجهيــز، ال ســيما قــوات االمــم 

المتحــدة القتاليــة منهــا.

بالمعــدات  ويجهــزوا  يدعمــوا  ان  عليهــم  4ـ 

الرؤيــة  معــدات  كالهليكوبتــر،  واالجهــزة، 

االتصــال،  وســائل  التوجيــه،  الليليــة، 

االســتخبارات. ومعــدات 

العراق:ـ

1ـ بينمــا يــدور النقــاش حــول شــرعية وشــخصية 

العــراق  الحتــال  المتحــدة  الواليــات  قيــادة 

واســتمرار ذلــك، يحتــاج المجتمــع الدولــي الن 

ينظــر بعيــن التطلــع وان يقــوي الحوار االقليمي 

كــي يضمــن االســتقرار فــي العــراق. مؤتمــر دولــي 

بعيــن  يؤخــذ  ان  يجــب  العناصــر  كل  يجمــع 

االعتبــار، ربمــا تحــت اشــراف االمــم المتحــدة، 

السياســية ضمــن  المصالحــة  تجــاه  يدفــع  كــي 

العــراق وتحقيــق االمــن فــي حــدود االقليــم  وان 

يتــم احتــرام حقــوق الســيادة للحكومــة العراقيــة 

الحاليــة المنتخبــة ديمقراطيــا.

ت الواليــات المتحــدة االنســحاب مــن 
أ
2ـ اذا بــدا

العــراق، عليهــا ان تعمــل ذلــك باقصــى درجــات 
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الحــذر، وان يتــم ذلــك بالتشــاور مــع الحكومــة 

العراقية.

ي انســحاب مفاجــئ للقــوات االمريكيــة 
أ
3- ان ا

الهــش  االمنــي  التقــدم  يفــوض  ان  شــانه  مــن 

الــذي تــم تحقيقــه فــي العــراق.

الذيــن  العــراق،  فــي  السياســيين  القــادة  4ـ 

الخطــوط  عبــر   
ً
مؤخــرا التقــدم  بعــض  انجــزوا 

جهودهــم.  يشــددوا  ان  عليهــم  الطائـفيــة، 

هــي  تعالــج  ان  يجــب  التــي  القضايــا  مفاتيــح 

اتفــاق لتقاســم عوائــد النفــط، وضــع كركــوك، 

التطبيــق الموضوعــي لقانــون اجتثــاث البعــث، 

 ،
ً
عــودة الاجئيــن والعوائــل المهجــرة داخليــا

االمنيــة  القــوات  وتطهيــر  االقتصــاد،  معالجــة 

مــن العناصــر المتطرفــة فــي الجيــش والشــرطة.
دور  لهــم  يكــون  ان  يجــب  العــراق  جيــران  5ـ 

الســتة،  للــدول  بالنســبة  يــؤدوه،  كــي  مهــم 

عليهــم القبــول بوجــود دولــة مجــاورة لهــم فيهــا 

يدعمــوا  وان  شــيعية،  اغلبيــة  ذات  حكومــة 

حقــوق االقليــات، وعليهــم كذلــك ان يشــجعوا 

االســتثمارات الجــل احــداث طفرة في االقتصاد 

العراقــي، الســيما فــي القطــاع الخــاص.

فــي  مصلحــة  لديهــا  يكــون  ان  ايــران  علــى  6ـ 

لهــا  يكــون  وان  العــراق  وازدهــار  اســتقرار 

الســاح  تدفــق  كبــح  فــي  واضحــة  مســؤولية 

االرهابييــن. وتدريــب 

وعمــوم  العــراق  لجيــران  مســؤولية  هنــاك  7ـ 

ي انســحاب 
أ
المجتمــع الدولــي فــي ضمــان ان ا

امريكــي ســوف لــن يتــرك خلفــه فراغــا امنيــا . فــي 

هــذا الصــدد هنــاك كـثيــر مــن الــدول انســحبت 

مريكيــة للمهمــة. 
أ
مــن المســاهمة فــي القيــادة اال

عليهــم ان يبقــوا جاهديــن لدعــم جهــود حفــظ 

مــن  اذا كان  المســتقبل، ال ســيما  فــي  االمــن 

مغــادرة  مــن  تســرع  ان  مســاهمة  هكــذا  ن 
أ
شــا

القــوات االمريكيــة .

إيران:ـ

1ـ ايــران هــي العــب حســاس ومهــم فــي الشــرق 

االوســط وفــي العالــم االســامي، وبيــن الــدول 

الكـثيــر  لديهــا  ايــران  والغــرب.  االســامية 

لتســاهم بــهـ  بمــا يشــمل ذلــك مــن تاريــخ حافــل 

، شــعب مثقــف، قاعــدة مــوارد منوعــة، ممــا 

افضــل لاقليــم. يدعــم مســتقبل 

2ـ اليــران دور مهــم كــي تؤديــه الجــل تحقيــق 

االوســط،  الشــرق  وعمــوم  الخليــج  فــي  االمــن 

ويجــب ان يتــم تشــجيعها كــي تســتعمل نفوذهــا 

فــي نمــوذج بنــاء واضــح، ال ســيما فــي مناطــق 

وغــزة.  لبنــان  افغانســتان،  كالعــراق،  النــزاع 

لــن يحقــق اليــران  وان دعــم الثورييــن ســوف 

مــع  العيــش بســام  فــي  مصالــح طويلــة االمــد 

جيرانهــا.

3ـ بشــكل مشــكوك بــه يمكــن تبريــر المشــروع 

النــووي االيرانــي بالنســبة للمنطقــة وللمجتمــع 

هــي  الدبلوماســية  تكــون  ان  يجــب  الدولــي. 

طريقــة  فــي  الموضــوع  هــذا  لحــل  العربــة 
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تــرى  التــي  طــراف 
أ
اال كل  بيــن  الثقــة  تعــزز 

لــن  ســوف  االيرانيــة  النوويــة  النشــاطات  بــان 

غــراض العســكرية. قــرارات دوليــة 
أ
تســتعمل لا

اخــرى يجــب ان يتــم االخــذ بهــا مســتقبا اذا لــم 

تتفاعــل ايــران بايجابيــة مــع متطلبــات الوكالــة 

الذريــة. للطاقــة  الدوليــة 

واشــنطن  بيــن  التوتــر  مــن  عقــود  ثاثــة  4ـ 

مــن 
أ
الاا حالــة  فــرض  فــي  ســاهمت  وطهــران 

فــي االقليــم وتعزيــز منــاخ الاثقــة فــي االقليــم 

واالحتــكاك بيــن العالــم االســامي والواليــات 

المتحــدة .علــى امريــكا وايــران ان يدخلــوا فــي 

االمــن  قضايــا  فــي  كامــل  مســتوى  فــي  حــوار 

الطرفــان. بهــا  خاطــر  والتــي  قليمــي 
أ
اال

باكستان:ـ

تعيــد  ان  الــى  المتحــدة  الواليــات  تحتــاج  1ـ 

يخــص  بمــا  سياســتها  وتراجــع  الجهــود  تركيــز 

ضــد  نضالهــا  مركــز  هــي  باكســتان  باكســتان. 

القاعــدة والضــروري الجــل بنــاء االســتقرار فــي 

النوويــة  الدولــة  هــي  باكســتان  افغانســنان. 

اربــع  خاضــت  والتــي  الوحيــدة  االســامية 

الهنــد. مــع  حــروب 

 وعانية 
ً
2ـ على الواليات المتحدة ان تدعم سرا

الديمقراطيــة  نحــو  الســلمي  التحــول  جهــود 

ي تحــول يجــب ان يؤكــد علــى 
أ
فــي باكســتان. ا

حكــم القانــون، اســتقال القضــاء، والصحافــة 

الحــرة، العاقــات المدنيــة- العســكرية بحاجــة 

الســيطرة  قواعــد  علــى  هيكلــة  اعــادة  الــى 

المدنيــة، وان يعــود الجيــش الن يــؤدي مهــام 

االمــن الوطنــي علــى نحــو تــام.

3ـ علــى الواليــات المتحــدة ان تدعــم باكســتان 

فــي اعــادة بنــاء نظامهــا التعليمــي عــن طريــق 

ميــة فــي 
أ
قيــادة الجهــود العالميــة نحــو محــو اال

للشــباب.  مســاعدة  برامــج  وتطويــر  باكســتان 

تواجــه باكســتان اليــوم حركــة ثوريــة متناميــة، 

الســيما بيــن الشــباب، لباكســتان نظــام تربــوي 

االجتماعــي،  يطابــق وضعهــا  وفاســد  ضعيــف 

بيــن  تميــز  التــي  وخطوطهــا  االقتصــادي، 

الجنســين، نتيجــة لذلــك المزيــد مــن شــبابها 

هــذا   ، المتطرفــة  االجنــدة  نحــو  ينجذبــون 

يســبب  القاعــدة  شــبكة  نمــو  مــع  وبالتماشــي 

العالــم.  وعمــوم  باكســتان  فــي  الكارثــة  اجــراء 

اقتــراح الســيناتور بايــدن، والمتضمــن نجاحــه 

عــدة ســنوات، عــدة مليــارات مــن المســاعدات 

يدعــم  ان  يجــب  الديمقراطيــة  مــن  مــع رصيــد 

الكونغــرس.  مــن  ويشــرع 

الهنــد  مســاعدة  المتحــدة  الواليــات  علــى  4ـ 

اجــل  مــن  الثنائيــة  جهودهــم  فــي  وباكســتان 

انهــاء الخافــات، حــول كشــمير، توفيــر ممــر 

تجــاري وتنمــوي فــي جنــوب اســيا. ال يجــب ان 

تكــون كشــمير بــؤرة صــراع اخــرى تفــرق العالــم 

خــذ 
أ
حــول االســام. الرئيــس القــادم يجــب ان يا

فــي  والهنــد  باكســتان  زج  فــي  المبــادرة  زمــام 
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حــوار.

افغانستان:ـ

والعالــم  المتحــدة  الواليــات  تســتطيع  ال  1ـ 

تســمح إلفغانســتان الن تصبــح  ان  االســامي 

منســية. حــرب  مــن  جــزء 

كــرزاي  الرئيــس  بليــغ  بشــكل  نبــه  كمــا  2ـ 

االســامي  العالــم  منتــدى  فــي  مشــاركـته  اثنــاء 

الهتمــام  لبــاده  الملحــة  الحاجــة  وامريــكا،  ـ 

واالمــم  الناتــو  المتحــدة،  الواليــات  العالــم. 

المتحــدة يجــب ان ال يفشــلوا فــي افغانســتان.  

انتــاج  وايقــاف  التحتيــة،  البنــى  بنــاء  اعــادة 

المخــدرات، الرئيــس االمريكــي القــادم يحتــاج 

الى منح الموارد ، الدبلوماسية، االقتصادية، 

افغانســتان. النعــاش  والعســكرية، 

فاعــل  ويشــكل   
ً
مبكــرا يتشــاور  ان  عليــه  3ـ 

كســب  كيفيــة  حــول  الناتــو  فــي  حلفــاءه  مــع 

الــدول االســامية، الســيما  المــوارد الازمــة، 
باكستان، والسعودية، يجب ان يتم التشاور 

االســتقرار  اعــادة  فــي  المســاعدة  الجــل  معهــا 

البنــى  اقتصادهــا،  بنــاء  واعــادة  إلفغانســتان  

التحتيــة، الســيما النقــل والتعليــم، يجــب ان 

القصــوى. باالولويــة  يحظــوا 

ثالثاـ  فهم دور االسالم في العالم االسالمي :ـ

بعــد احــداث 11 ايلــول، اصحــت امريــكا تعلــم 

لكــن  المتطرفــة،  الجماعــات  حــول  القليــل 

بغض النظر عن تعريف االســام، هو ممارســة 

ــا  حقيقــة ســلمية لـــ 1,4 مليــار شــخص. اذا اردن

خــاف  فــوق  ناجحــة  ســليمة  جســور  انشــاء 

العالــم االســامي و الواليــات المتحــدة وتوحيــد 

الجهــود لمحاربــة االرهــاب، االمريــكان بحاجــة 

بيــن  التمييــز  الجــل  افضــل  عمــل  انجــاز  الــى 

االيمــان والتشــدد. االمريــكان بحاجــة لفهــم كا 

التــي  والتطبيقــات  المنوعــة   االعتقــادات  مــن 

تمثــل التفكيــر الدينــي الســائد ضمــن االســام، 

وكيــف ان المجاميــع االســامية اســتولت علــى 

عناصــره الســلمية المتســامحة المؤمنــة الجــل 

تحقيــق مصالحهــا السياســية الراديكاليــة.

بعمــق  تضــرب  التــي  المشــاكل  مــن  واحــدة 

المتحــدة  الواليــات  بيــن  اإلنقســام  وتســبب 

والعالم االســامي هي »كيف يدرك المســلمين 

ا لهــم«.  الغــرب  تصــور 

لاســام  االحتــرام  ونقــص  المنقــوص  الفهــم 

يضاعــف احبــاط العالــم االســامي مــن الواليات 

المتحــدة والغــرب بشــكل اوســع.

االســام  بــان  ادراك  الــى  االمريــكان  يحتــاج 

فــي العالــم  وفــر مصــدر مهــم وايجابــي للهويــة 

رســمت  عندمــا  خــاص  بشــكل  االســامي، 

نتيجــة  وتداخلــت  اعتباطــي  بشــكل  الحــدود 

لذلــك الكـثيــر مــن القبائــل والمجاميــع االثنيــة. 

الديــن  بــان  ادراك  الــى  بحاجــة  واالمريــكان 

العالــم  فــي  متداخــان  عنصــران  والسياســة 

االســامي.
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توصيات محددة:ـ

االمريــكان  السياســة  صنــاع  يحتــاج  1ـ 

المنوعــة  الموزائيــك  افضــل حــول  لمعلومــات 

لاعتقــادات والتطبيقــات التــي تؤلــف االســام، 

 فــي العالــم. انهــم بحاجــة 
ً
الديــن االســرع انتشــارا

الــى فهــم الديناميكيــة المنوعــة ضمــن االتجــاه 

االســامي الســائد، كمــا هــو الحــال للراديكاليــة 

التــي انبثقــت خــارج النمــط  و الهرقطيــة منهــا 

الســائد واســتجابة لتجربة االســتعمار وتحديات 

. الحداثــة 

ان  االمريــكان  السياســة  صنــاع  يحتــاج  2ـ 

يبرهنــوا المزيــد مــن االحتــرام لاســام باعتبــاره 

المســاجد  زيــارة  طريقــة  عــن  دين،وذلــك 

اليــة متطــورة. قــادة دينيــون ضمــن  بـــ  واللقــاء 

الن  االمريــكان  السياســة  صنــاع  يحتــاج  3ـ 

يكونــوا اكـثــر عنايــة فــي اللغــة التــي يســتعملوها 

عدمــه.  مــن  االيمــان  بيــن  الخلــط  يتــم  ال  كــي 

مثــل  )مصطلحــات(  اعتبــارات   3 هنــاك 

»اإلســام الفاشــي« »االســاميين االرهابييــن« 

و«االســاميين الجهادييــن« و التــي تهــدف الــى 

التمييــز بيــن هــؤالء االصنــاف الثاثــة، فــي اثناء 

يتــم المصادقــة علــى الرؤيــة العالميــة الضمنيــة 
للمتطرفيــن مثــل بــن الدن ومواجهــة التصــور 

حقيقييــن،  مســلمين  بانهــم  يفتــرض  الــذي 

الغــرب  مــع  حضــاري  صــدام  فــي  والدخــول 

اســم  تحــت  ســلوكهم  فــي  تحكــم  واجــراء 

االســام. العبــارات البديلــة مثــل )المتطرفيــن 

او  االســامي(  العالــم  مــن  العنــف  باســتخدام 

انهــا  تفضيــا  اكـثــر  المتطرفيــن«  »المســلمين 

والسياســة. الديــن  بيــن  تجمــع 

ثقافــة  تــزداد  الن  ضروريــة  كبيــرة  جهــود  4ـ 

 ، االســام  المســلمين،  حــول  االمريــكان 

العالــم  فــي  المعتمــدة  المعقــدة  والديناميكيــة 

االسامي في الوقت الذي نجد ان مجتمعاتهم 

الفنــون،  العولمــة،  تحديــات  مــع  تتصــارع 

والثقافــة التــي تمســك بالجهــود الراميــة لحــذف 
النمطيــة، تطويــر فهــم متبــادل وبنــاء الجســور 

تقــود  ان  هوليــوود  علــى  المجتمعــات،  عبــر 

واالفــام  التلفزيــون  ان  مــن  كــد 
أ
التا عمليــة 

بشــكل  تتعــاون  النشــر،  عالميــة  االمريكيــة، 

بواقعيــة ومصداقيــة  حقيقــي وتصــف االســام 

المســلمين.  وكذلــك 

راغبــة  تكــون  ان  المتحــدة  الواليــات  علــى  5ـ 

بشــكل اكبــر الن تصــل للجماعــات االســامية 

تميــل  والتــي  لهــا رغبــة صادقــة بوضــوح  التــي 

تتشــارك  ربمــا  العنــف.  وترفــض  للديمقراطيــة 

الواليات المتحدة المصالح مع هذه الجماعات 

فــي تحقيــق التقــدم ومواجهــة المتطرفيــن.

االســامية  االحــزاب  نفســه،  الوقــت  فــي  6ـ 

افعالهــا  مــن خــال  الدليــل  تقيــم  تحتــاج الن 

وليــس فقــط مــن خــال االقــوال بانهــا متعهــدة 

تجــاه الديمقراطيــة وليــس العنــف، ترغــب فــي 

احتــرام الحقــوق السياســية لاقليــات الدينيــة، 
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وجاهــزة الن تســمح للنســاء بــاداء دور متعــادل 

فــي الحكــم فــي مجتمعاتهــم.

هيل الناس:ـ
أ
رابعا ـ تثقيف وتا

حتــى لــو ان الكـثيــر مــن الصراعــات التــي تســبب 

القلــق فــي االقليــم تــم حلهــا علــى نحــو مــرٍض، 

التحديــات  يواجــه  االســامي  العالــم  يــزال  مــا 

الجوهريــة المتمثلــة فــي عالــم تســوده العولمــة.

فــي  والتقــدم  البــاردة  الحــرب  نهايــة  مــع     

مــن  العديــد  وتقنياتهمــا،  واالتصــاالت  النقــل 

فتحــت  والمنغلقــة  التقليديــة  المجتمعــات 

تواجــه  التــي  التحديــات  العالــم،  علــى  ة 
أ
فجــا

 بـــ الفقــر، قلــة التعليــم، عــدم 
أ
هــذه الــدول تبــدا

المســاواة الجنســية، وكل هــذه العوامــل تؤثــر 

والجــل  اإلقليــم،  فــي  الحكومــات  اداء  علــى 

الــدول،  هــذه  فــي  النــاس  طلبــات  تحقيــق 

تحتــاج الحكومــات فــي اإلقليــم ان تتحــرر مــن 

المركــزي،  المــورد  الدولة،وقاعــدة  هيمنــة 

بشــرية.  معلومــات  قاعــدة  انشــاء  يتــم  وان 

تحتــاج الحكومــات الــى ان تكــون قــادرة علــى 

قــدرة  مواطنيهــا.  وقــدرات  المواهــب  إطــاق 

هــو  بتركيــز وبحريــة  التفكيــر  علــى  المواطنيــن 

ســيس 
أ
شــرط اساســي للنجــاح االقتصــادي  والتا

للنجــاح المســتمر ، ومحاســبة الحكومــات. كا 

والواليــات  االســامية  الــدول  حكومــات  مــن 

المتحــدة لهــم مصالــح اساســية فــي رؤيــة تقــدم 

اإلقليــم. فــي  البشــرية  التنميــة  فــي 

مهمــة  ليــس  معلومــات  مجتمعــات  انشــاء     

فــي  انهــا تحتــاج ليــس فقــط لتغييــر  بســيطة، 

الــى  مــر 
أ
تا التــي  الدولــة  مــن  ـ  الحكــم  طبيعــة 

اخرى لها قدرة على التنشــئة والتجديد الخاق 

ـ بــل وايضــا التغييــر فــي العــادات والتقاليــد التي 

اعتــاد عليهــا المواطنيــن الــى شــيء اكـثــر حداثــة. 

هنــاك فرصــة موجــودة لشــراكة حقيقيــة الجــل 

العالــم  و  المتحــدة  الواليــات  بيــن  التطويــر 

البشــرية. التنميــة  والمركــزة حــول  اإلســامي 

التحدي المشترك يكمن في مساعدة الشعوب 

للعمــل علــى تطويــر المهــارات ونمــاذج الســلوك 

الضــروري للعمــل فــي عالــم تســوده العولمــة. 

هــذا ســوف يحتــاج لشــراكة كبيــرة بيــن العالــم 

اإلســامي والواليــات المتحــدة والغــرب والتركيز 

االمريكــي  الرئيــس  تثقيــف  علــى  اكبــر  بشــكل 

القــادم الن يكــون اكـثــر منافســة فــي االقتصــاد 

التربويــة،  المؤسســات  وتطويــر  العالمــي، 

التبــادل، الشــراكة العلميــة والتكنولوجيــة.

مالحظات محددة:ـ

1ـ تعزيز المؤسسات التعليمية في االقليم:ـ 

شــريك  تكــون  ان  المتحــدة  الواليــات  علــى 

تعليميــة  مؤسســات  انشــاء  فــي  للمســاعدة 

محليــة فــي العالــم االســامي قــادرة علــى توفيــر 

المعرفــة الضروريــة والمطــورة لمواطنيها. هناك 

العديــد مــن المؤسســات التعليميــة فــي االقليــم 

التــي توفــر وســائل تعليــم عاليــة المســتوى.
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2ـ العديــد مــن دول الخليــج الغنيــة، مثــل قطــر 

ت في احتواء 
أ
واالمــارات العربيــة المتحــدة، بــدا

الفجــوة عــن طريــق ارســال البعثــات الدراســية 

يجــب  الجهــود  .هــذه  المتحــدة  الواليــات  الــى 

ان تتوســع الجــل ضمــان بــان هــذه الجامعــات 

انصبــت الكـثــر  تعــززت والفائــدة  قــد  المحليــة 

مــن فئــة قليلــة. نــزوال الــى المســتويات الدراســية 

المتوســطة واالعداديــة .

3ـ الواليــات المتحــدة ودول الخليــج يجــب ان 

االســامي  العالــم  فــي  االخــرى  الــدول  تســاعد 

الجــل  الماليــة  المــوارد  قلــة  مــن  تعانــي  التــي 

فعــل امــر مشــابه . 

4ـ الواليــات المتحــدة واالوربييــن قادريــن ومــن 

خــال تحديــث المؤسســات التربويــة االقليميــة 

علــى طريــق توريــد خبــرات ارقــى الجامعــات، 

الثقافــي  التبــادل  وفــرض  الممتــاز  تعليمهــم 

والتعليمــي للطبلــة المتميزيــن فــي االقليــم .

هكــذا جهــود بحاجــة الــى ان يؤخــذ بهــا فــي اطــار 

اســتمالة  الــى  يهــدف  منظــم  نموذجــي  عمــل 

المؤسســات  وتعزيــز  االقليــم  مــن  العقــول 

التعليميــة االقليميــة، عندهــا ســيكون االقليــم 

بمواطنيــه. العالــم  يضاهــي  ان  علــى  قــادرة 

ي إصــاح للتعليــم فــي االقليــم، يجــب ان 
أ
5ـ ا

ال تهمــل )المــدارس الدينيــة(. فــي العديــد مــن 

فقــط  النــوع  بهــذا  الفقــراء  تزويــد  يتــم  البلــدان 

الحالــة  الحــاالت،  معظــم  فــي  التعليــم.  مــن 

الصحيحــة للتعامــل مــع هــذه المــدارس ليــس 

فــي اغاقهــا، بــل فــي تطويرهــا، الهــدف يتمثــل 

فــي تعزيــز اســاليبها وقاعــدة معلوماتهــا.و علــى 

مليــارات   10 تســتثمر  ان  المتحــدة  الواليــات 

دوال فــي هكــذا مشــروع.

داة 
أ
كا التكنولوجيــا  وزج  العلــوم  اســتعمال 

:ـ متعلمــة  مجتمعــات  بنــاء  فــي  للمســاعدة 

بنــاء مجتمــع  مــن  هــو جــزء واحــد  التعليــم  1ـ 

واالبتــكار  المعلومــة  كســب  ثقافــة  متعلــم. 

للعالــم االســامي هــي عــادة معروفــة ومشــهورة 

البحــث  تنشــيطها.  يعــاد  ان  يجــب  لإلســام 

بيــن  الروابــط  تعزيــز،  الــى  يحتــاج  العلمــي 

ان  يجــب  التكنولوجــي  والقطــاع  الجامعــات 

تعــزز، وهنــاك حاجــة ايضــا النشــاء مؤسســات 

ربحيــة.
2ـ تســتطيع الواليــات المتحــدة ان تلعــب دور 

مهــم فــي المســاعدة لبنــاء مجتمعــات معرفيــة 

مــن خــال العلــوم وزج التكنولوجيــا مــع العالم 

الخــاص  القطــاع  يســتطيع  هنــا  االســامي. 

ومجتمعــات الشــتات فــي الواليــات المتحــدة ان 

يشــكلوا مصــدر دعــم جيــد.

الواليــات  بيــن  المجتمعــي  التبــادل  تطويــر 

االســالمي:ـ والعالــم  المتحــدة 

االســامية  والــدول  المتحــدة  للواليــات  1ـ 

فائــدة ومصلحــة للدخــول متهمــا مــن مجتمــع 

او  جــدران  خلــف  االختفــاء  مــن  بــدال  االخــر 

طريــق  يمثــل  فالتبــادل  والتمــادي.  المبــارزة 
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غيــر مكلــف وفعــال فــي الوقــت نفســه ويمثــل 

فرصــة للتفاعــل . علــى الواليــات  المتحــدة ان 

 كاعتمــاد 
ً
تنفــق 5 الــى 10 مليــار دوالر ســنويا

مالــي لبرامــج التبــادل بيــن الواليــات المتحــدة 

االســامي. والعالــم 

قاعــدة  ذا  مجتمــع  لبنــاء  البحــث  اطــار  فــي  2ـ 

معلومــات، للــدول االســامية الكـثيــر لتجنيــه 

مــن هكــذا تبــادل، مــن خبــرة العيــش او كســب 

المتوســطة  مراحلــه  فــي  االمريكــي  التعليــم 

بالــذات، المواطنيــن ياحظــون نمــاذج بديلــة 

جديــدة  طــرق  يتعلمــوا  وان  الســلوك  مــن 

الحالــي. العالــم  فــي  للعيــش 

االســتفادة  الــى  المتحــدة  الواليــات  تحتــاج  3ـ 

مــا  يعرفــوا  ال  االمريــكان  تبــادل،  هكــذا  مــن 

االســامي،  والعالــم  المســلمين  حــول  يكـفــي 

الــى  االنفتــاح  مــن  يســتفادوا  ان  المرجــح  مــن 

تميــز  التــي  وثقافيــة  وتاريخيــة  غنيــة  تجربــة 

هكــذا  خــال  مــن  فقــط  االســامي.  العالــم 
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تفاعــل يســتطيع ان يفهــم االمريكــي الشــخص 

المســلم، وهــذا مــا يصــب فــي صالــح الطرفيــن.

القــادة  بيــن  افضــل  فهــم  تطويــر  الجــل  4ـ 

والعالــم  المتحــدة  الواليــات  فــي  ومجتمعاتهــم 

االسامي، المنتديات مثل المنتدى االسامي 

بمثابــة  يكــون  ينبغــي ان  العالمــي،  االمريكــي 

وكمــا  والمزيــد  الطرفيــن.  بيــن  متيــن  جســر 

واالوربييــن  المتحــدة  الواليــات  بيــن  حصــل 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة نحــن بحاجــة الــى 

خلــق شــبكة فعالــة مــن برامــج القــادة الشــباب، 

حــوار المواطنيــن، مؤتمــرات سياســية، تبــادل 

نه ان 
أ
المعرفــة بيــن القيــادات والــذي مــن شــا

يــؤدي بــان الجيــل الجديــد مــن صنــاع السياســة 

المتحــدة والعالــم  الواليــات  مــن  ي 
أ
الــرا وقــادة 

االســامي ان يعرفــوا بعضهــم االخــر.
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قراءة في كتب وصلت 
مكتبة المجلة

اعداد/ مدير التحرير
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ـمراقبة الريح 

انتقــال  خــال  النزاعــات  حــل  الريــح/  مراقبــة 

للكاتبــة   ، الديمقراطيــة  الــى  افريقيــا  جنــوب 

ماركــس كولــن  ســوزان 

يقــع هــذا الكـتــاب فــي 304 صفحــة وهــو ســرد 

مؤثــر وشــخصي التفــاق الســام الوطنــي الــذي 

فــي  الشــعبية  القواعــد  مســتوى  علــى  اســهم 

مســاعدة جنــوب افريقيــا علــى ســلوك الطريــق 

المحفــوف بالمخاطــر، عبــر النــزاع واراقــة الدماء 

 1994 انتخابــات  معجــزة  نحــو   ، والعنــف 

ولــوال   . والمصالحــة  التســامح  عمليــة  ونحــو 

التســامح  تحقيــق  الســتحال  المعجــزة  تلــك 

كيــد.
أ
بالتا والمصالحــة 

كـتــاب  »مراقبــة الريــح« يتلقــف روح هــذه النقلة 

الجذريــة فــي خصائــص عمليــات الســام، مــن 

فــي  شــخصية  مشــاركة  لقصــة  روايتــه  خــال 

احــدى انجــح العمليــات الســلمية التــي جــرت 

التــي  العمليــة  وهــي  القريبــة،  الســنين  فــي 

انتقلــت فيهــا جنــوب افريقيــا مــن حالــة الفصــل 

العنصري الى حالة الديمقراطية، فقد اسســت 

التــي وقعتهــا جميــع  اتفاقيــة الســام الوطنيــة 

االطــراف الرئيســية فــي جنــوب افريقيــا القامــة 

شــبكة مــن اللجــان االقليميــة والمحليــة العاملــة 

فــي  فــي صنــع الســام، مــن اجــل المســاهمة 

العرقــي  التعــاون  وإنهــاض  العنــف  دحــض 

خطتهــا  التــي  المســيرة  خــال  والسياســي، 

ول انتخابــات ديمقراطيــة رئيســة 
أ
البــاد نحــو ا

االتفاقيــة  تمكنــت  وقــد   ، عــام 1994  تجــري 

مــن ربــط النشــاطات علــى المســتوى الشــعبي 

علــى مســتويات صنــع القــرار، بحيــث ادت فــي 
أ
با

النهايــة الــى صياغــة اتفاقيــة ســام حقيقيــة.

كانــت ســوزان كولــن ماركــس عضــوة فــي لجنــة 

وعملــت  البــاد،  لغــرب  االقليميــة  الســام 

ســام  وداعيــة  النــزاع  حــل  فــي  كإختصاصيــة 

خــال انتقالهــا مــن جنــوب افريقيــا مــن حقبــة 

الفصــل العنصــري الــى الديمقراطيــة )1990-
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الحافلــة  الســنوات  تلــك  وخــال   )1994

باالحــداث تدخلــت هــي وزماؤهــا بشــكل يومــي 

النزاعــات  حــل  فــي  وتوســطت  االزمــات  فــي 

الســود  ومجتمعــات  الشــرطة  رجــال  بيــن 

والمجموعــات السياســية المتناحــرة واالطــراف 

المتعاديــة .. كذلــك بيــن المتظاهريــن وقــوات 

الغاضبيــن. والشــباب  الحكومــة  وبيــن  االمــن 

وقــد قــدم كـتابهــا تفاصيــل للجهــود التــي بذلتهــا 

السياســي  الحــوار  لتشــجيع  وزماؤهــا  هــي 

التجمعــات  تهدئــة  فــي  والمشــاركة  المفتــوح، 

 للعنــف، وفي 
ً
التــي كانــت تشــكل مكامــن وبــؤرا

تحســين عاقــات الشــرطة بالمجتمــع، وايقــاف 

تصاعــد العنــف بشــكل عــام باتجــاه المســتويات 

غيــر الحكوميــة.

»مراقبــة الريــح« هــي روايــة شــخصية وعميقــة، 

قبلهــا  مــن  قليلــة  روايــات  نقلــت  كمــا  تنقــل 

 
ً
ن تكــون عامــا

أ
 عــن معنــى ا

ً
 وحيــا

ً
 قويــا

ً
انطباعــا

مامية لصراع 
أ
من اجل السام على الخطوط اال

والمخاطــر  الصعوبــات  تبيــن  كمــا  معاصــر، 

التــي كانــت تواكــب تلــك الجــوالت التــي يقــوم 

بهــا ناشــطو الســام فــي المعســكرات المقامــة 

 ،  )Squatter Camps(الـــ غيــر  راضــي 
أ
ا علــى 

وفــي  المحاضــرة،  البلديــة  قاعــات  وداخــل 

اجــل  مــن  بالغضــب،  المتفجــرة  البلديــات 

بيــن فــات غاضبــة  العنيفــة  منــع المواجهــات 

ويائســة، او مــن اجــل التوســط بينهــا، وتذكــر 

 تلــك الجهــود التــي كانــت تبــذل 
ً
الروايــة ايضــا

فــي الشــوارع مــن اجــل اجــراء المفاوضــات بيــن 

المتظاهريــن  وبيــن  الشــغب  مكافحــة  شــرطة 

كمــا  بينهمــا،   
ً
حائــا الوقــوف  او  الغاضبيــن، 

فــي جولــة داخــل غــرف   
ً
يضــا

أ
ا خذنــا الروايــة 

أ
تا

المجالــس، حيــث كان  االجتماعــات وقاعــات 

العاملــون مــن اجــل الســام يحاولــون التوصــل 

 االطــراف 
ً
الــى حلــول وســط ترضــي ولــو مؤقتــا

المتنازعــة، او تهــدئ مــن روعهــا حــول قضايــا 

بالباصــات  النقــل  قضايــا  مثــل  محسوســة 

وتنتقــل  المــدارس،  او  اإلســكان  و 
أ
ا الصغيــرة 

الروايــة بعــد ذلــك الــى  قلــوب االعــداء الرهيبيــن 

رجــال  والــى  واالنتقــام،  للدمــاء  المتعطشــين 

االنقســامات  بتــر  علــى  العــزم  عاقــدي  الســام 

نحــو  متهــم 
أ
ا وقيــادة  واالجتماعيــة،  العرقيــة 

.
ً
 وســاما

ً
اكـثــر مســاواة وتجانســا مســتقبل 

عانت الكاتبة كما يبدو الكـثير من اجل تقديم 

الســام  اتفاقيــة  حــول  متوازنــة  نظــر  وجهــة 

بعــض  عــن  الكشــف  اجــل  ومــن  الوطنــي، 

نواقصهــا وشــرح اســباب الفشــل الــذي لحــق بهــا 

فــي بعــض النواحــي، مثــل عــدم تحقيــق مــا كان 

 منهــا، وجــاء تقييمهــا لمــا ســاهمت بــه 
ً
مطلوبــا

لجــان الســام المحليــة واإلقليميــة فــي انجــاح 

 مــن التقييمــات التــي 
ً
عمليــة الســام اكـثــر تفــؤال

المشــتركين  او  المراقبيــن  مــن  العديــد  قدمهــا 

فــي العمليــة، ففــي  حيــن كانــت ســوزان تّركــز 

علــى المســاهمات البنــاءة والحســنة النيــة التــي 

اختــاف  علــى  الجنوبيــون  فريقيــون 
أ
اال قدمهــا 
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باتجــاه عمليــة  خلفياتهــم السياســية والعرقيــة 

الــى  يشــيرون  خــرون 
آ
ا معلقــون  كان  الســام، 

فــي  اكبــر  نواقــص  والــى   
ً
التباســا كـثــر 

أ
ا نتائــج 

اتفاقيــة الســام الوطنــي. كمــا كان هنــاك بعــض 

بــدوا تاييدهــم لقناعــات ســوزان 
أ
الكـتــاب الذيــن ا

عليهــا  انطــوت  التــي  المبــادئ  ن 
أ
بــا الراســخة 

يمكــن  الجنوبيــة،  االفريقيــة  الســام  اتفاقيــة 

موبــوءة  اخــرى  بلــدان  حــاالت  علــى  ســحبها 

باالحقــاد وعــدم المســاواة والنزاعــات المنتشــرة 

ي 
أ
ن تلك االختافات في الرا

أ
في ارجائها، على ا

كيــد 
أ
ت علــى شــكل مفاجــئ ولــم تكــن بالتا

أ
لــم تــا

غيــر مرحــب بهــا. فمثــل كل الكـتــب التــي تــم 

للســام،  االمريكــي  المعهــد  قبــل  مــن  نشــرها 

كان الهــدف مــن نشــر كـتــاب »مراقبــة الريــح«، 

خــوذة عــن عمليــات الســام 
أ
استســقاء العبــر الما

والدفــع باتجــاه اقامــة الحــوارات حــول افضــل 

، ونحــن علــى ثقــة 
ً
طــرق حــل النزاعــات ســلميا

ن كـتــاب ســوزان ســوف يشــجع علــى التفكيــر 
أ
بــا

كيفيــة  حــول  فقــط  ليــس  منفتحــة،  بطريقــة 

تمكــن جنــوب افريقيــا مــن تحقيــق نقلتهــا نحــو 

الحــرب  براثــن  فــي  الوقــوع  دون  الديمقراطيــة 

االهليــة، ولكــن فــي كيفيــة تطبيــق المبــادئ، 

او ربمــا الوســائل الفعالــة، التــي قــد تــؤدي الــى 

ماكــن اخــرى 
أ
عقــد اتفاقيــات ســام وطنــي فــي ا

مــن العالــم.

فــي  يســاهم  الكـتــاب  هــذا  فــإن  كذلــك، 

صعــدة 
أ
اال جميــع  علــى  الســام  نشــطاء  إقنــاع 

ن عليهــم اإلصغــاء 
أ
السياســية واالجتماعيــة، بــا

عــن  يقــل  ال  باهتمــام  الشــعبية  االوســاط  الــى 

فــي  رغبــوا  إذا  العليــا،  المراكــز  الــى  إصغائهــم 

تحويــل النزاعــات العرقيــة والدينيــة والطائـفيــة 

لتقبــل  وراســخة  ثابتــة  نمــاذج  الــى  العميقــة 

الخافــات. وتســوية  الســام 

تتمــة  الريــح«  »مراقبــة  كـتــاب  يشــكل 

نــواٍح  مــن  للمؤسســة،  الســابقة  للمنشــورات 

يوشــح  المثــال  ســبيل  علــى  فهــو  عديــدة، 

التطبيــق العملــي لطرائــق العمــل والمقاربــات، 

علــى نســق تلــك التــي ذكرهــا جــون بــول ليديراخ 

فــي كـتابــه »بنــاء الســام: المصالحة المســتدامة 

فــي المجتمعــات المقســمة« ويســاهم فــي اعطاء 

خــر للتحديــات التــي تواجــه » عمليــات 
آ
منظــور ا

وهــو  الحالــي«،  العصــر  فــي  النزاعــات  تســوية 

 فــي 
ً
 بــارزا

ً
موضــوع طرقــه اكـثــر مــن 24 وســيطا

طــراف 
أ
كـتــاب هيردنــغ كاتــس »التوســط بيــن ا

متعــددة فــي عالــم معقــد«، والــذي اشــرف علــى 

تحريــره كل مــن شســتركروكر وفــن هامبســون 

وول.
أ
ا وباميــا 

 

ـ المحكمة الجنائية الدولية

بــواب تتــوزع 
أ
ا لــف هــذا الكـتــاب مــن ثاثــة 

أ
يتا

علــى 572 صفحــة، لمؤلفــه االســتاذ الدكـتــور 

محمود شــريف بســيوني اســتاذ القانون ورئيس 
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بجامعــة  االنســان  لحقــوق  الدولــي  المعهــد 

دي بــول بشــيكاغو ورئيــس الجمعيــة الدوليــة 

الدولــي  المعهــد  ورئيــس  الجنائــي  للقانــون 

... الجنائيــة  العلــوم  فــي  العليــا  للدراســات 

الثاثــة  االبــواب  خــال  مــن  الكاتــب  عــرض   

هــم التطــورات التــي لحقــت 
أ
بصــورة موجــزة، ال

ظهــرت  ن 
أ
ا منــذ  الدوليــة  الجنائيــة  بالمحكمــة 

علــى الســاحة الدوليــة فــي صيــف عــام 1998 

كإحــدى العامــات البــارزة فــي طريــق العدالــة 

الدوليــة. الجنائيــة 

والتوضيــح  بالشــرح  االول  البــاب  يتنــاول 

الجنائيــة  المحكمــة  وطبيعــة  لخصائــص 

ن يعرض وبشيء من التفصيل 
أ
الدولية، قبل ا

لنصــوص النظــام االساســي للمحكمــة الجنائيــة 

جــزاء مــن 
أ
ن تــم نشــر ا

أ
الدوليــة، وقــد ســبق وا

الجنائيــة  المحكمــة  كـتــاب  فــي  البــاب  هــذا 

والــذي  ساســي« 
أ
اال ونظامهــا  تها 

أ
الدوليــة »نشــا

والــذي  ن 
آ
اال حتــى  طبعــات  ثــاث  منــه  صــدر 

.ً يضــا 
أ
ا العــدد  فــي هــذا  لــه  نعــرض 

دول  لموقــف  يعــرض  الثانــي  البــاب  وفــي     

العالــم بعامــة وللــدول العربيــة ودول العالــم 

والتصديــق  االنضمــام  مــن  بخاصــة  الثالــث 

تنــاول  علــى ميثــاق رومــا، وذلــك مــن خــال 

فــي  المثــارة  القانونيــة  والمحاذيــر  االعتبــارات 

ن االنضمــام الــى المحكمــة, 
أ
العالــم العربــي بشــا

وهــو مــا يســتتبعه بالضــرورة ســرد للجهــود التــي 

اجــل  مــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تبذلهــا 

واالنضمــام  التصديــق  علــى  الحكومــات  حــث 

تــى فــي طليعــة تلــك المنظمــات 
أ
للمحكمــة، ويا

االنســان  لحقــوق  الدولــي  المعهــد  والهيــات 

الدولــي  المعهــد  وكــذا  بــول،  دي  بجامعــة 

للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا 

النــدوات  مــن  العديــد  اســتضاف  والــذي 

المهــم  بالــدور  بالتوعيــة  الخاصــة  والمؤتمــرات 

الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  تؤديــه  الــذي 

وتهيئــة العديــد مــن اعضــاء وفــود دول العالــم 

الثالــث للمشــاركة الفعالــة فــي اعمــال اللجــان 

عمــال واجتماعــات 
أ
التحضيريــة ومــا تبعهــا مــن ا

االطــراف.  الــدول  لجمعيــة  االولــى  الــدورة 

ويشــرح عقــب ذلــك ابعــاد الــدور الــذي تؤديــه 

الواليــات المتحــدة االمريكيــة والمعــارض لفكرة 

ثيــر الســلبي لهــذا 
أ
االنضمــام الــى المحكمــة والتا

الــدور والمتمثــل فــي عقــد اتفاقيــات ثنائيــة مــع 

العديــد مــن دول العالــم بهــدف منــع ماحقــة 

مواطنيهــا فــي المســتقبل مــن قبــل المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، والتشــريعات الوطنيــة التــي 

المقابــل  وفــي  المضمــار،  هــذا  فــي  اصدرتهــا 

فعــال المجتمــع الدولــي ســواء 
أ
يعــرض لــردود ا

التكـتــات االقليميــة مثــل االتحــاد االوروبــي ام 

الــدول بوجــه عــام الرافــض لهــذا الــدور الســلبي 

الــذي تحــاول الواليــات المتحــدة االمريكيــة ان 

الدولــي. تؤديــه علــى الصعيــد 

 قــام الدكـتــور بســيوني بصياغــة بعــض 
ً
خيــرا

أ
   وا

 
ً
النصــوص االرشــادية فــي البــاب الثالــث تيســيرا
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وحتــى  العربــي،  عالمنــا  فــي  المشــرع  علــى 

ضــوء  علــى  والمفاضلــة  االختيــار  لــه  يتســنى 

ســواء  عربيــة  دولــة  كل  وإرادة  االخيــر  القــرار 

و 
أ
ا الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  باالنضمــام 

االكـتفــاء بوضــع تشــريع وطني يفي بالمتطلبات 

الدوليــة. الجنائيــة  العدالــة  ومعاييــر 

راد من صياغة هذه النصوص 
أ
   وبعبارة اخرى ا

وضــع  تيــة: 
آ
اال االهــداف  تحقيــق  االرشــادية 

نصــوص تجريميــة مفصلــة ودقيقــة ال لبــس فــي 

و غموض في مراميها بالنسبة للجرائم 
أ
معانيها ا

الدوليــة التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة 

فــي  الجنائيــة الدوليــة بالمقارنــة بمــا هــو قائــم 

التشــريعات الجنائيــة العربيــة الوطنيــة، إدماج 

تلــك النصــوص التجريميــة فــي تشــريع موحــد 

العــرب  القانــون  رجــال  علــى  يســهل  بحيــث 

حكامــه، جعــل الــدول العربيــة قــادرة 
أ
تطبيــق ا

 علــى تحريــك الدعــوى الجنائيــة وماحقــة 
ً
دائمــا

مرتكبــي تلــك الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص 

الــى  بالنظــر  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة 

واختصاصــات  لســلطات  التكميليــة  الطبيعــة 

الــى  تلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالنظــر 

واختصاصــات  لســلطات  التكميليــة  الطبيعــة 

 تدعيــم 
ً
خيــرا

أ
تلــك المحكمــة فــي الماحقــة، وا

وتوســيع  الدولــي  االنســاني  القانــون  احــكام 

نطــاق ســريانه مــن خــال إنشــاء عمــل قانونــي 

موحــد.

الكاتــب  قــام  هــداف 
أ
اال هــذه  علــى  وبنــاء    

التــي  االرشــادية  النصــوص  بعــض  بصياغــة 

ساســية 
أ
ا بصــورة  وبنيانهــا  عناصرهــا  اســتمدت 

للمحكمــة  االساســي  النظــام  حــكام 
أ
با ورد  ممــا 

الجنائيــة الدوليــة وكــذا قواعــد اإلجــراء والدليــل 

 
ً
فضــا االساســي،  النظــام  لنصــوص  المفســرة 

عــن االسترشــاد بتجــارب الــدول االخــرى التــي 

شــرعت بالفعــل فــي صياغــة تشــريعات وطنيــة 

المضمــار. هــذا  فــي  الدوليــة  بالتزاماتهــا  تفــي 

ـ مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي

مــن  مركــب  فــرع  الدولــي  الجنائــي  القانــون   

قانونيــة  مصــادر  مــن  لــف 
أ
يتا القانــون،  فــروع 

حضــان 
أ
ا فــي  ُيولــد  ومتشــابكة،  متداخلــة 

القانــون الدولــي وُيطبــق مــن خــال االنظمــة 

الوطنيــة،  الجنائيــة  واإلجــراءات  والقوانيــن 

ثــر بهــا ويؤثــر فيهــا، وهــو فــرع يحــد نطــاق 
أ
ويتا

تطبيقــه عوامــل عــدة تحكمهــا القواعــد القانونيــة 

واالجتماعيــة  السياســية  واالعتبــارات   
ً
حينــا

مــن  العديــد  بــه  تحيــط  خــرى، 
أ
ا  

ً
حيانــا

أ
ا

كل  مــع  التوافــق  بمــدى  المرتبطــة  المشــاكل 

حــكام 
أ
 شــرعية الجرائــم والعقوبــات وا

أ
مــن مبــدا

عــن  لهــا   
ً
تمييــزا الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية 

حــكام المســؤولية الجنائيــة فــي نطــاق القانــون 
أ
ا
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بطريــق  حكامــه 
أ
ا وُتنفــذ  ُيطبــق  الداخلــي، 

و بطريــق غيــر مباشــر مــن خــال نظــم 
أ
مباشــر ا

إجرائيــة مختلفــة، وعبــر اجهزة وطنية وإقليمية 

الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  تمثــل  ودوليــة، 

االنطــاق  ونقطــة  لحاضــره  ســاس 
أ
اال حجــر 

لمســتقبله، لمــا يمثلــه النظــام االســاس لتلــك 

مــا  الــى  للوصــول  محاولــة  مــن  المحكمــة 

يمكــن ان نطلــق عليــه تشــريع جنائــي دولــي، 

يشــبه التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة، يجمــع 

واالجرائيــة  الموضوعيــة  القواعــد  دفتيــه  بيــن 

لمحاكمــة جنائيــة عادلــة ومنصفــة، كمــا يضــم 

احكامــه. تنفيــذ  تحكــم  التــي  القواعــد 

امــام كل تلــك الخصائــص التــي تميــز القانــون 

مــا  التــي  واإلشــكاليات  الدولــي،  الجنائــي 

الموضوعيــة  حكامــه 
أ
ال التعــرض  تعــوق  تــزال 

القانــون  لفقــه  التقليــدي  بالمنهــج  واإلجرائيــة 

الجنائــي الداخلــي القائــم علــى التعــرض للقســم 

للنظــام  التعــرض  قبــل  الخــاص  ثــم  العــام 

اإلجرائــي، ، ورغــم تســليمه بمنطقيــة وســهولة 

العربــي  العالــم  ى 
أ
را فقــد  التقليــدي،  المنهــج 

بســيوني  شــريف  محمــود  الدكـتــور  المصــري 

مؤلــف الكـتــاب باالشــتراك مــع الدكـتــور خالــد 

ســري صيــام مــدرس القانــون الجنائــي بجامعــة 

القانــون الجنائــي  لفقــه  يقــدم  ن 
أ
ا عيــن شــمس 

بــواب 
أ
ا خــال  مــن  المؤلــف  هــذا  فــي  الدولــي 

ثــاث يســبقها فصــل تمهيــدي ويلحقهــا خاتمــة 

الخمســة  الموضوعــات  مجموعهــا  فــي  ُتمثــل 

ماهيــة  وهــي:  ال 
أ
ا العنــوان  فــي  اليهــا  الُمشــار 

ومســتقبل  وحاضــر   تطبيــق  ليــات 
آ
وا ونطــاق 

الدولــي. الجنائــي  القانــون 

وفــي ســبيل ذلــك خصــص الفصــل التمهيــدي 

للحديــث عــن ماهيــة القانــون الجنائــي الدولــي: 

حــكام 
أ
ثــره بــكل مــن ا

أ
إرهاصاتــه، طبيعتــه وتا

 ،
ً
ن واحــد معــا

آ
القانــون الداخلــي والدولــي فــي ا

صلية 
أ
نواعهــا، ا

أ
وكذلــك مصــادره علــى اختــاف ا

م فرعيــة.
أ
كانــت ا

نطــاق  بتحديــد  ُعنــى  فقــد  االول  البــاب  مــا 
أ
ا

تعــرض  فصليــن  خــال  مــن  القانــون  حــكام 
أ
ا

المؤلــف فــي االول منهمــا لتحديــد المخاطبيــن 

حــكام القانــون مــن خــال شــرح 
أ
والخاضعيــن ال

والتــي  الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية  حــكام 
أ
ا

مفهــوم ونطــاق  بيــن  الفــارق  بتنــاول  لهــا  مهــد 

والمســؤولية  الدوليــة  الجنائيــة  المســؤولية 

قبــل  وذلــك  الوطنــي  النطــاق  فــي  الجنائيــة 

التعــرض لمختلــف انــواع مــن ُتمكــن مســاءلتهم 

 
ً
شــخاصا

أ
ا الدولــي،  النطــاق  علــى   

ً
جنائيــا

م 
أ
ا كانــوا   

ً
فــرادا

أ
ا معنوييــن،  و 

أ
ا طبيعييــن 

دول. حتــى  و 
أ
ا وجماعــات  تنظيمــات 

البــاب  مــن هــذا  الثانــي  الفصــل  وقــد خصــص 

لتحديــد النطــاق الموضوعــي للقانــون الجنائــي 

محــل  الدوليــة  الجرائــم  بــه  وُقصــد  الدولــي 

 الحكامه، حيث تناول التجريم 
ً
المساءلة وفقا

و التعــارض مــع 
أ
الدولــي وإشــكاليات التوافــق ا

 شــرعية الجرائــم والعقوبــات، فــي مبحــث 
أ
مبــدا
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تبعــه بمبحثيــن للحديــث عــن العاقــة 
أ
اول، ا

قانــون  مــن  وبيــن كل  الدوليــة  الجريمــة  بيــن 

 
ً
خيــرا

أ
الشــعوب والقانــون الدولــي االتفاقــي، وا

لترتيــب  رابــع  مبحــث  فــي  الكاتــب  تعــرض 

الثمانــي  الدوليــة  الجرائــم  وشــرح  وتصنيــف 

القانــون  حــكام 
أ
ال تخضــع  والتــي  والعشــرين 

الدولــي. الجنائــي 

ليــات تطبيــق القانــون فقــد ُخصــص 
آ
امــا شــرح ا

فصليــن  الــى  ُقِســم  والــذي  الثانــي  البــاب  لهــا 

ليــة التطبيــق مباشــرة كانــت 
آ
بحســب طبيعــة ا

طبيعــة  تنــاول  تــم  حيــث  مباشــرة،  غيــر  م 
أ
ا

ليــة 
آ
ســاس التعــاون الجنائــي الدولــي باعتبــاره ا

أ
وا

ول، بينمــا 
أ
التطبيــق غيــر المباشــر فــي فصــل ا

خصــص الفصــل الثانــي لشــرح تطــور التطبيــق 

 
ً
حــكام القانــون الجنائــي الدولــي بــدءا

أ
المباشــر ال

مــن فيرســاي فــي عــام 1919 وانتهــاًء برومــا فــي 

عــام 1998.

ولمــا كان حاضــر القانــون الجنائــي الدولــي إنمــا 

 ال انفصــام لعراه بالمحكمة 
ً
 وثيقــا

ً
يرتبــط ارتباطــا

ن ُيفــرد 
أ
 ا

ً
الجنائيــة الدوليــة، فقــد كان طبيعيــا

 هــو البــاب الثالــث للحديــث عــن 
ً
 كامــا

ً
لــه بابــا

نظامهــا  عملهــا،  نطــاق  إنشــائها،  المحكمــة، 

مامهــا، 
أ
الداخلــي، تحريــك الدعــوى الجنائيــة ا

 
ً
خيــرا

أ
وا بهــا  المتبــع  اإلجرائــي  النظــام  قواعــد 

حكامهــا، وذلــك فــي ســتة فصــول متتاليــة.
أ
ا

المؤلــف  تصــور  طــرح  ضــرورة  كانــت   
ً
واخيــرا

الشــخصي لمســتقبل القانــون الجنائــي الدولــي 

لــه خاتمــة الكـتــاب  والــذي خصــص 

ـ مقامات نورانية 

بدعــم مــن مؤسســة همــم فــي مدينــة الناصرية ، 

صــدرت مؤخــرا المجموعــة المســرحية ) مقامات 

نورانيــة ( للكاتــب المســرحي عمــار نعمــة جابــر 

، ضمــت بيــن طياتهــا تســعة نصــوص مســرحية 

امتــازت  طروحــات 
أ
وا مضاميــن  ذات  كانــت   ،

 ، النصــي  التشــكيل  فــي  الحديــث  بالبنــاء 

ولكنهــا تفاعلــت ضمــن عنــوان جانبــي شــكل 

ن نزيــح هــذه 
أ
نــوع االنتمــاء الــذي يمكــن لنــا ا

نصــوص   ( وهــو  ال 
أ
ا  ، لــه  التســعة  النصــوص 

تجربــة  فعــا  شــكل  ممــا   ) التعزيــة  لمســرح 

جديــدة وغيــر مســبوقة فــي مضمــار الزال تحــت 

 التجريــب فــي مختبــرات جماعــة الناصريــة 
أ
مبــدا

للتمثيــل والتــي يشــرف عليهــا الناقــد والمخــرج 

المســرحي ياســر عبــد الصاحــب البــراك.

والجــل قــراءة التجربــة الجديــدة قــراءة تقتــرب 

مــن الدقــة والتفصيــل ، اخترنــا انموذجــا واحدا 

علــى  اســمه  طلــق 
أ
ا  ، التســعة  النصــوص  مــن 

كل المجموعــة ، وهــو نــص ) مقامــات نورانيــة 

والــذي  النــص  مامــح  نحــدد  ن 
أ
ا جــل 

أ
وال  .  )

مقامــان  ول 
أ
اال  (  : مشــاهد  ربعــة 

أ
ا بواقــع  جــاء 

. والثانــي ثاثــة مقامــات ،  الــوالدة والمهــد   ،

العصمــة والعبوديــة والبــاء . والثالــث مقامــان 

، الرؤيا والعفة . والرابع مقام واحد هو الخلود 

 مــن 
ً
 تلــك المقامــات انطاقــا

أ
ن نقــرا

أ
( . علينــا ا
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مــام 
أ
العنــوان الفرعــي وهــو ) تعزيــة مســرحية لا

مــا  وحســب   ) الســام  عليــه  الكاظــم  موســى 

 / ) بنيــة العنــوان الرئيســي ( فلقــد 
ً
وال

أ
ا يلــي : 

خــذ بيــد 
أ
ن يا

أ
ولــى ا

أ
راد الكاتــب ومنــذ الوهلــة اال

أ
ا

القــارئ إلــى عوالــم الملكــوت والرهبة والخشــوع 

ن النورانيــة هنــا جــاءت لكشــف الســتار 
أ
، وكا

بصــار 
أ
ى عــن اال

أ
التــي تحــدث بمنــا مــور 

أ
عــن اال

مــع ارتباطهــا بمفهــوم المقــام ومــا لهــذه المفــردة 

 
ً
مــن عمــق داللــي فــي مرجعيــات المتلقــي ، إذا

نورانــي   + مقــام   ( المفردتيــن  بيــن  فالتــزاوج 

ن 
أ
ا بمعنــى   ، 

ً
ويليــا

أ
تا  

ً
بعــدا هنــاك  ن 

أ
ا يعنــي   )

التجلــي حتــى وإن  المقــام هنــا يكـتســي غطــاء 

رضــي الوجــود ، فنورانيتــه فيــض متصــل 
أ
كان ا

 / ) مقامــان فــي عالــم 
ً
علــى .ثانيــا

أ
بالملكــوت اال

واحــد ( رغــم الفصــل الحاصــل بيــن مقامــي ) 

الــوالدة ، والمهــد ( إال انهمــا فــي عالــم واحــد 

عــن  جــاءت  والتــي  المرتقبــة  الــوالدة  ن 
أ
ا إذ   ،

طريــق التنبــؤ الحاصــل مــن ) العّراف ( وعاقته 

يحــدث  مــا  هميــة 
أ
با تنــذر   ، العلويــة  بالعوالــم 

فــي هــذه الليلــة مــن جــراء الحركــة الفلكيــة غيــر 

الطبيعيــة وتقــاذف الشــهب باتجاهــات متعــددة 

 الكواكــب بلمعــان شــديد ، وكمــا جــاء 
أ
ال

أ
وتــا

يفــرز  للعــراف (  ول 
أ
المســاعد اال علــى لســان ) 

ثــره فــي العالــم 
أ
هميــة القــادم وا

أ
هــذا الفعــل عــن ا

اإلمــام  حــداث والدة 
أ
ا ربــط  إن  ثــم   ، رضــي 

أ
اال

 ، )ع(  المســيح  الســيد  بــوالدة  )ع(  الكاظــم 

وهــي  ع(   ( مريــم  الجليلــة  الســيدة  ودخــول 

لــم المخــاض ، ومخاطبــة الســماء لهــا 
أ
تعانــي ا

بقولهــا ) هــزي إليــك بجــذع النخلــة ( يــدل علــى 

علــى  المتواتــرة   ) واالمتــداد  ة 
أ
النشــا ورائيــة   (

نــام محمــد )ص( كمــا جــاء علــى 
أ
لســان ســيد اال

نبيــاء 
أ
اال يكمــل درب  ) مســيح  العــّراف  لســان 

راد 
أ
ا الكاتــب  ن 

أ
ا كمــا   .  ) صفيــاء 

أ
وليــاء واال

أ
واال

المســيح  مهدويــة  متعلقــات  كل  يشــكل  ن 
أ
ا

واســقاطها علــى مهدويــة اإلمــام كـقــول الرضيــع 

يــن مــا كنــت 
أ
 ا

ً
) إنــي عبــد هللا .. جعلنــي مبــاركا

 
ً
 ( .ثالثا

ً
وصانــي بالصــاة والــزكاة مــا دمــت حيــا

أ
وا

/ ) الفتــن المظلمــة( ففــي مقــام العصمــة طــرح 

الكاتــب ) جدليــة العصمــة ( ، تلــك الموضوعــة 

ـ بيــن علمــاء  ن ـ محــض اختــاف 
آ
التــي إلــى اال

فيمــا  الشــخصيات  صــراع  عبــر   ، المســلمين 

بينهــا إذ يختزلهــا فــي حــوار رجــل3 ) مــوالي .. 

المظلمــة ، وغــدت  الفتــن  لقــد طحنتنــا قطــع 

تعتلــي  قرقوزيــة  بدمــى  مشــوبة  الــدروب  نــوار 
أ
ا

 وضيــاع ، فالباطــل فــي 
ً
المنابــر لترقــص ظــاال

 تذعــن لــه رقــاب النــاس (.
ً
العقيــدة غــدا حقــا

مقــام  وفــي   ) والظــال  الصحــوة   (  /  
ً
رابعــا

العبوديــة يســتل لنــا الكاتــب مــن رحــم التاريــخ 

 مــن دروس اإلمــام )ع( مــع ) بشــر ( الــذي 
ً
درســا

طعــم شــباك الشــيطان ، وبكلمــة واحــدة قالهــا 

 الســتحى 
ً
اإلمــام بحــق بشــر : ) فلــو كان عبــدا

مــن ربــه ( . فتوظيــف هــذا المشــهد التاريخــي 

نســاق النــص كحالــة 
أ
ت ضمــن ا

أ
المعــروف لــم يــا

خرين 
آ
ثيــر اإلمــام فــي نفوس اال

أ
إعاميــة لداللــة تا
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، ومقدرتــه علــى اســتحواذ القلــوب بكلمــة واحدة 

ثــر الصحــوة فــي 
أ
حســب ، بــل جــاء كـتعبيــر ال

تغييــر اإلنســان ، ثــم تتحــول صــورة العبوديــة 

إلــى صــورة البــاء وهاتيــن الصورتين متداخلتين 
ويحــاور  يماهــي  ن 

أ
ا يحــاول  الكاتــب  إن  ثــم   ،

 ( اإلمــام  عاشــها  التــي  بيــن  حــداث 
أ
اال ويجــاور 

نبيــاء التــي 
أ
حــداث اال

أ
الحــدث الواقعــي ( ، وبيــن ا

للترميــز   منــه 
ً
ولــى ، ســعيا

أ
حــداث اال

أ
توافــق اال

إلــى حدوديــة الهــدف والســلوك والعنــاء الــذي 

تنوعــت  بــررة  ســفراء  نهــم 
أ
وا  ، الجميــع  حملــه 

دوارهــم ولكــن هدفهــم واحــد ، ثــم إن الكاتــب 
أ
ا

اســتطاع إن يســتحضر لــكل منحــى مــن مناحــي 

نبيــاء )ع( 
أ
اإلمــام كمعــادل موضوعــي لمناحــي اال

وبذلــك حقــق المفهــوم الــذي ذهبنــا إليــه ، ففــي 

علــى  المرجعيــة  الصــورة  يلتقــط   
ً
مثــا الســجن 

يــت رؤيــة 
أ
لقــد را يقــول : )  لســان رجــل2 وهــو 

يــت ســتمائة مــن البقــر الســمان 
أ
هالتنــي ، فقــد را

أ
ا

نــا 
أ
كلهــن قطيــع ثعالــب ( فيجيبــه رجــل1 : ) وا

أ
يا

يــت خمــس ســنابل خضــر وثمانيــن يابســات 
أ
را

ويلــه 
أ
بتا نبئنــا  الصديــق  يهــا 

أ
ا  (  : ينــادي  ثــم   )

إنــا نــراك مــن المحســنين (  ، مــع إن الكاتــب 

.ومــن  للقــارئ  مفتوحــة  ويــل 
أ
التا مســاحة  تــرك 

 
أ
يبــدا النــص وإن كان  فــي  ن الزمــن 

أ
ا الماحــظ 

بالتنبــؤ ، ويســتمر حتــى الخلــود ، حيــث تســتمر 

ن فــي ذات التسلســل 
أ
دائريتــه دون انقطــاع إال ا

تــي 
أ
فــي المقامــات ليــس هنــاك زمــن متوالــي ، يا

حســب البنــاء التقليــدي بــل إن تلــك المقامــات 

حيــاة  فــي  إضــاءات  هــي  الكاتــب  التــي صاغهــا 

ولحظــة  الــوالء  رض 
أ
ا  (  /  

ً
..خامســا )ع(  اإلمــام 

طيــاف رمزيــة 
أ
با الكاتــب  يمــر  ن 

أ
ا بعــد   ) اللقــاء 

إلــى  بنــا  يصــل  )ع(  اإلمــام  لســيرة  متشــابكة 

اللحظــة الســرمدية فــي ) مقــام الخلــود ( ، حيــث 

يصــور لنــا صــورة  لقــاء المنكوبيــن بإمامهــم بعــد 

مــن   ) ) ســتة عشــر ســنة  مــن  كـثــر 
أ
ا فــراق دام 

وتخفــق  صــوات 
أ
اال تتعالــى  إذ   ، خــر 

آ
ال ســجن 

القلــوب وهــي تنظــر يومهــا الموعــود ، فيتبــادر 

إلــى الذهــن فــي البدايــة ) حــدث جســر بغــداد 

كمــا  يفاجــئ  انــه  ،إال  )ع(  اإلمــام  وجثمــان   )

نــه ال يعتمــد 
أ
خــرى ، با

أ
فوجــئ فــي المقامــات اال

علــى ) الحــدث التاريخــي ( كســياق للنــص بــل 

ليــس  وكمرجعيــة  فــكار 
أ
اال لبنــاء  عليــه  يعتمــد 

إال ، إذ انــه يبحــث فــي ) الصدمــة المرجعيــة 

 ، الســابقة  النصــوص  فــي  ديدنــه  كان  كمــا   )

فــي  ويجعلــه   ، المتلقــي  يقلــق  ن 
أ
ا ويحــاول 

بــل  فحســب   
ً
مســتلما يكــون  ن 

أ
ا ال   ، حيــرة 

حــداث بــكل تمفصاتهــا لكــي يصــل 
أ
يحلــل اال

القــارئ إلــى قــراءات متعــددة ، إذ الــكل ينتظــر 

يــوم الجمعــة ، الحــظ  فــي  علــى جســر بغــداد 

ننــا 
أ
داللــة هــذا اليــوم المرجعيــة . ثــم تفاجــئ با

ننتظــر عنــد ) مســجد الكوفــة ( ، هــذا التداخــل 

االحتفــاظ  مــع  المقصــودة   ) الزمكانيــة   ( فــي 

 ،  ) الموعــود  اليــوم   ( وهــي  صليــة 
أ
اال بالفكــرة 

يجعلنــا نخلــص إلــى محصلــة مفادهــا ) إن كل 

حــداث تبحــر فــي بحــر زاخــر يوصــل إلــى ميناء 
أ
اال
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الخلــود مــن جهــة ، وإلــى المشــترك الــذي علــى 

مــواج 
أ
رواح الطاهــرة مــع ا

أ
ساســه تســير تلــك اال

أ
ا

ن الكريــم ) 
آ
حــداث ( ، والتــي عبــر عنهــا القــرا

أ
اال

منهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا 

بدلــوا تبديــا ( . 

 

ـ مدخل جديد للفلسفة

فيــه  عــرض  الفلســفة  الــى  جديــد  مدخــل  هــذا 

تصــورات  خــر 
آ
ا بــدوي  الرحمــن  عبــد  الكاتــب 

الفاســفة لحقيقتهــا وحدودهــا ومنهجها وغايتها 

المنتقصيــن  هجمــات  ضــد  عنهــا  فيــه  ودافــع 

كــد 
أ
منهــا او المزيفيــن لماهيتهــا واهدافهــا ، وا

دور بالــغ فــي تحقيــق معنــى االنســان وإدراك 

الوجــود. الحيــاة وســر  مدلــول 

مشــكلة  الثاثــة:  الفلســفة  مشــاكل  عــرض  ثــم 

وااللهيــات  المعرفــة،  ومشــكلة  الوجــود، 

المعاصريــن  اراء  يبــرز  ان  يبــدو  كمــا  وحــرص 

خصوصــا ً حتــى يعــرف القــارئ مــا انتهــى اليــه 

وتبيــن  المشــاكل  هــذه  فــي  الفلســفي  الفكــر 

المكانــة العظمــى التــي ال تــزال الفلســفة تحتلهــا 

فــي الفكــر االنســاني وفــي فــروع المعرفــة علــى 

. اختافهــا 

ـ مقدمـة في السؤال الالهوتي الجديــد 

ن 
أ
بــا الرفاعــي  الجبــار  عبــد  د.  االســتاذ  يؤمــن 

فــي  الطبيعــي  مــر 
أ
اال هــو  المتحــول  الكائــن 

عــن  يبحــث   ، ـَــمَّ ث ومــن  الحيــاة،  نامــوس 

المعرفــة  فــي  الرغبــة  تثيــر  جوهريــة،  ســئلة 
أ
ا

ني، بعد 
آ
واالكـتشــاف، ومــن داخــل النــّص القرا

والصفــات  الــذات  عــن  شــهر 
أ
ا الــذي  ذلــك  كل 

واإلمامــة. والقــدر  والقضــاء 

البيئــة  داخــل  مــن  ســئلة 
أ
اال يســتنبط  إنــه 

مــن  العقائــدي  الموقــف  ويتابــع  المجتمعيــة، 

حكــم مرتكــب الكبائــر، والعــدل والتوحيــد، 

والوعيــد،  والوعــد  المنزلتيــن،  بيــن  والمنزلــة 

وســواها.  المكلــف  واختيــار 

لتشــكل  بدايــة  ول 
أ
اال الهجــري  القــرن  يقتــرح 

علــم الــكام لتنضــج مباحثــه فــي القــرن الرابــع، 

وتتنــوع مواقفــه السياســية، وتتبايــن عقائــده، 

عنــد  الــكام  علــم  تســمية  الباحــث  يتابــع  ثــم 

صول الدين( 
أ
الجويني في كـتابه )الشامل من ا

بي حنيفة، 
أ
كبر عنــد ا

أ
الــذي ظهــر باســم الفقــه اال

حــكام الديــن وعقائــده يســمى 
أ
نَّ النظــر فــي ا

أ
ال

صغــر، 
أ
ي بالفقــه اال ّمــا العمليــات فُســّمِ

أ
فقًهــا، ا

طلقــت عليــه تســمية علــم التوحيــد، وهــي 
أ
و ا

أ
ا

جزائــه، كمــا جــاء لــدى 
أ
شــرف ا

أ
تســمية الشــيء با

محمــد عبـــده، فــي كـتابــه »رســالة التوحيــد«، 

وكذلــك الماتريــدي فــي كـتابــه )علــم التوحيــد( 

وبحثــه فــي علــم الــذات، وهــل الصفــات زائــدة 

م هــي عينهــا؟ واتفــق بعضهــم علــى 
أ
علــى الــذات ا

ن الصحابــة والتابعيــن ســكـتوا عــن المســائل 
أ
ا

االعتقاديــة، ال يتعّرضــون لهــا، وال يخوضــون 
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فيهــا. 

لقــد ُصّنــف »الــكام« فــي إطــار نظــري لفظــي ال 

يتعلــق بــه فعــل، بخــاف الفقهــاء الباحثيــن في 

حــكام الشــرعية العمليــة، لــذا اكـتســب هــذا 
أ
اال

العلــم - كمــا يــرى الشــيخ علــي عبــد الــرزاق – 

 عــن الواقــع المعــاش 
ً
ــا، منفصــا  تجريديًّ

ً
طابعــا

م العديد من العلماء والفقهاء  للمســلم. وقد حرَّ

 مــن الزندقــة! 
ً
الخــوض فيــه باعتبــاره ضربــا

سســت مــدارس 
أ
فــي القــرن الثالــث الهجــري، تا

شــاعرة،
أ
كاميــة عنــد المعتزلــة، والشــيعة، واال

بعدمــا خــاض النــاس فــي السياســة، واشــتعلت 

الســاطين،  قصــور  فــي  والفتــن  فــكار 
أ
اال

االعتزالــي.  الفكــر  إقصــاء  ليتــم  والمســاجد، 

حتــى  امتــّدْت  كاميــة،  مدونــات  وظهــرت، 

القــرن الســابع الهجــري، مثــل المغني للهمذاني 

للطوســي. والتجريــد 

االنفصام

علــم  عجــز  هــو  الباحــث  ســتاذ 
أ
اال يثبتــه  وممــا 

الــكام التقليــدي عــن الوفــاء بمتطلبــات عقيــدة 

الحقائــق  اســتعمالهم  منهــا  اليــوم،  المســلم 

ومــا  »االعتباريــة«  القضايــا  فــي  »البرهانيــة« 

بالواقــع  تهتــم  ال  شــعرية،  قياســات  إال  هــي 

المفهوميــة  مكوناتهــا  بانســجام  اهتمامهــا  قــدر 

وســبب  االفتراضيــة.  و 
أ
ا المجــردة،  الذهنيــة 

هــذا االنفصــام بيــن العلــم الكامــي، والواقــع 

العملــي، هــو إفراغــه مــن مضمونــه االجتماعــي، 

شــبه بتصديقــات ذهنيــة غايتهــا 
أ
لتغــدو العقيــدة ا

فــي ذاتهــا، ال فــي ســلوكها االجتماعــي الواقعــي، 

نهــا تناســت واقعهــا الحضــاري، الــذي ازدهــر 
أ
وكا

والفــن والعمــارة. دب 
أ
التشــريع واال فيــه 

يعتقــد  ال  الكامــي،  النمــط  هــذا  وبخــاف 

الفيلســوف بحقائــق جامــدة، ومســلمات قْبلّيــة 

خــارج إطــار البحــث والبرهــان، فــي حيــن يؤمن 

جدلــي  بقيــاس  قبليــة،  بمســلمات  المتكلــم 

نــه رياضــة 
أ
يــدور فــي نقطــة ثابتــة بــا دليــل، وكا

ذهنيــة – كمــا يؤكــد الكاتــب – تفتــرض ثبــات 

، ثــم تبحــث عــن الدليــل!! 
ً
وال

أ
المدلــول ا

عنــه  لتحجــب  العقــل،  حجــة  تســقط  وهنــا 

مــا  وهــذا  والحركــة،  الفعــل  علــى  القــدرة 

يضــا، مــع مــا حققتــه االكـتشــافات 
أ
يتعــارض، ا

قوانيــن  يخــص  مــا  فــي  الحديثــة،  العلميــة 

المغايــرة  المتحققــة  والفرضيــات  الطبيعــة 

والتخريفــات. وهــام 
أ
لا

هــو  نوعيــة،  صالــة 
أ
ا للكاتــب  يشــكل  ومّمــا 

نابليــون  غــزو  بيــن  الواقعــة  المــّدة  تغطيتــه 

شــريعتي،  علــي  إلــى   
ً
وصــوال  )1798( لمصــر 

وهنــا يظهــر رفاعــة الطهطــاوي وكـتابــه )تلخيــص 

مــن  هــذا  وكان  باريــز(  تلخيــص  فــي  اإليــدز 

وروبـــا.
أ
وا بالغــرب  لاتصــال  ولــى 

أ
اال البواكيــر 

تحديث المباني

بدمــج  االكـتفــاء  عــدم  علــى  الرفاعــي  يصــر 

المســائل الجديــدة واســتيعابها فــي المنظومــة 

المتوارثــة، عنــد البحــث عــن تطويــر او تجديــد 

القضايــا  يشــمل  التجديــد  ن 
أ
ال الــكام،  علــم 
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والموضــوع  والمنهــج  والهــدف  ســئلة 
أ
اال و 

أ
ا

واللغــة والبنيــة المعرفيــة، ومنهــا– االنتقــال– 

»تحليــل  إلــى  المعتقــد«  عــن  »الدفــاع  مــن 

مثــل:  متعــددة  بمنهجيــات  الدينيــة«  التجربــة 

والظاهراتيــة،  والســيمياء،  الهرمينوطيقــا، 

وجهــات  وتوســيع  والتجريبيــة،  والتاريخيــة، 

الواقــع،   : مثــل  مختلفــة  حقــول  إلــى  النظــر 

الختــراق  القيــم،  ومنظومــة  خــاق 
أ
واال

مســتغلقات اللغــة القديمــة، ومبانــي المنطــق 

رســطي، بلغــة جديــدة، تســتند إلــى 
أ
الصــوري اال

ومعارفـــــه.  العصــر  علــوم 
وانتقــل علــم الــكام مــن طــور اإلحيــاء إلــى طــور 

التجديــد وتكييفــه لمتطلبــات الحيــاة المتغيــرة. 

وهنــا يدعونــا – الباحــث – الــى اعتمــاد منهــج 

االحتمــاالت  حســاب  علــى  القائــم  االســتقراء 

إلــى  واالرتحــال  وتفســيرها،  المعرفــة  نمــو  فــي 

ن 
أ
ذلــك ال قبــل،  مــن  فيهــا  ُيفكــر  لــم  مواطــن 

ســئلة 
أ
باال يقتــرن دائمــا  الفكــر اإلنســاني  تطــور 

الحائــرة.

تفكيــك  إلــى   
ً
يضــا

أ
ا الباحــث  يدعونــا  وهكــذا 

ن تكشــف 
أ
نســيج الفقــه، بفلســفة قــادرة علــى ا

دواتــه 
أ
لنــا كيفيــة صياغتــه، وإدراك معارفــه، وا

الخفيــة الثاويــة فــي بنيتــه الداخليــة، لنشــخص 

صولــه وفروعــه ونحــدد مركــزه وتوابعــه.
أ
ا

الحفريات المعرفّية

هــذه الحفريــات المعرفيــة فــي القــراءة الجديــدة 

مــن  المرئــي  غيــر  الســتنباط  توصلنــا  للفقــه 

لوفــة، 
أ
ســئلة غيــر ما

أ
نســاق الداخليــة إلثــارة ا

أ
اال

وغيــر متداولــة. فالفقيــه فــي خطابــه يتناصــص 

العــارف،  مــع المحــدث والفيلســوف والمفكــر 

نــه ليــس بمعــزل عــن التحــوالت الهائلــة فــي 
أ
ال

والنفســية،  والقانونيــة،  لســنية، 
أ
اال العلــوم 

واالنتروبولوجيــة.  واالجتماعيــة،  والتربويــة، 

يًضــا، مــن التمســك الحرفــي 
أ
يحذرنــا الباحــث، ا

حذلقتهــا  وماتــت  داؤهــا، 
أ
ا مضــى  بنصــوص 

الكاميــة، لهــذا انبغــى تحريــر اإليمــان وتطهيره 

مــن التشــوهات التاريخيــة، وتمييــز الديــن مــن 

معرفــة البشــر للفكــر الدينــي. كل ذلــك إلعــادة 

والعفــو  اإللهيــة  فــة 
أ
والرا الرحمــة  الــى  االعتبــار 

ــا فــي  والجمــال والجــال، الــذي يتجلــى مشرقـً

ني. وان الدين هو الحـــب، والحـــب 
آ
النص القرا

هو الديـن، على حسب تعبير اإلمام محمد بن 

علــي الباقــر )ع(.  إن فوبيــا التحريــم المطلــق، 

هــي الوســيلة الخطــرة لتعطيــل فعاليــة العقــل 

وانقطــاع المعرفــة! 

يديولوجيا والثقافة االإ

يتوقــف مؤلــف الســؤال الاهوتــي، فــي ختــام 

فــي  ويؤكــد  شــريعتي،  علــي  عنــد  مباحثــه، 

ســياق كـتاباتــه اشــتراك التجــارب الروحيــة فــي 

ن 
أ
مقّومــات عامــة، لكنهــا ال تتطابــق، ومنهــا ا

الديــن يخلــع معنــى علــى مــا ال معنــى لــه، ويؤكــد 

ذائـقــة  عــن  لنــا  علــي شــريعتي تحكــي  ثــار 
آ
ا ن 

أ
ا

مناضــل  ونزعــة  متنــور،  ناقــد  وعقليــة  فنــان، 
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راد 
أ
متمــرد، لذلــك ظــل موقفــه ملتبًســا حيــن ا

وجعلهــا  الثقافــة،  فــي  اإليديولوجيــا  توظيــف 

علــى  اإلنســان  إرادة  تفــرض  فائـقــة،  تقنيــة 

قوانيــن الطبيعــة لتصطنــع مــا ليــس فيها، وهذا 

يســّوغ مســعاه لتحويــل اإلســام مــن ثقافــة الــى 

يديولوجيــا. وهنــا، يحذرنــا – المؤلــف – مــن 
أ
ا

حاديــة علــي شــريعتي بوصــف اإليديولوجيــا، 
أ
ا

ــا قهرًيــا للفكــر وحريتــه.  نمطـً

ســطورة علــى التاريــخ، 
أ
شــريعتي كان يفضــل اال

نهــا حكايــة ســردية كبــرى، ُوجــدت فــي فكــر 
أ
ال

ّمــا 
أ
ن يكــون، ا

أ
اإلنســان، وتقــصُّ تاريًخــا ينبغــي ا

وجدهــا اإلنســان.
أ
التاريــخ فإنــه مجــرد حقائــق ا

فكار
أ
عربة اال

وماركــس  هيغــل  فــكار 
أ
ا خلفــه  يجــر  شــريعتي 

بالصــراع  مدونتــه  وتضــج  وماركــوز،  وســارتر 

الطبقــي والبنــاء الفوقــي والتحتــي، واالغتــراب 

والطبيعــة،  )الهيدجــري(،  الــذات  وســجن 

هوســرل،  وظواهــر  والتاريــخ،  والمجتمــع، 

كامــو. وتمــرد 

وســواها،  التحليليــة،  دوات 
أ
اال هــذه  بمثــل 

نَّ 
أ
ا ليبيــن  موضوعــه  الرفاعــي  المؤلــف  خــاض 

والمــكان  الزمــان  ثــر 
أ
ال يخضــع  المعرفــة  بنــاء 

إطــار خبــرة  فــي  تقــع  الدولــة  ن 
أ
وا رضييــن، 

أ
اال

بالســماء.  لهــا  عاقــة  وال  اإلنســان، 
من هذا العرض الســريع نســتقبل اســم الدكـتور 

الاهوتــي  ســؤاله  فــي  الرفاعــي  الجبــار  عبــد 

ســماء 
أ
الجديــد، ليحتــل موقًعــا متقّدًمــا بيــن اال

فــي هــذا المجــال. كاديميــة المرموقــة 
أ
اال
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