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 1األقليمية لعزل مرسياألبعاد 

 
الرئيس المصري ( محمد مرسي)مما ال شك فيه أن لجماعة اإلخوان المسلمين التي ينتمي لها 

فلها أنصار في عدة دول مثل األردن  ،(واإلسالميةالعربية )المعزول امتداد وجذور في المنطقة 
 .تركياوقطر وسوريا والمغرب العربي بل وحتى 

لضرورة أن للجماعة تنظيم في تلك الدول ، وإنما هو إنتماء مذهبي وهذه الجذور ال تعني با
وعقائدي وهو ما تتميز به التنظيمات الدينية فهي تنظيمات عابرة الحدود ، بل إن هناك أحزاب 
وحركات إسالمية ال ترتبط باإلخوان إال أنها تحمل نفس العقيدة وتتعاطف معها نذكر على سبيل 

، وهذا لم يأِت من فراغ فعمر ( د اإلسالمي الكردستاني في العراقاالتحا)المثال ال الحصر 
 .الجماعة بلغ الثمان عقود 

وهذا االنتماء بالتأكيد سينعكس على مشاعر مريديهم في تلك الدول ، وبما أن الوضع السياسي 
والمواطن عموماً له مساحة ( الربيع العربي)ملتهب في أغلب تلك الدول ضمن ما يسمى بـ

جداً للتعبير عن غضبه تصل الى االعتصامات واالحتجاجات والعصيان المدني وحتى  واسعة
 .اللجوء الى المظاهر المسلحة 

في مثل هذه الظروف المتوترة تكون شرارة بسيطة إلشعال نار قد ال تنتهي بسقوط نظام أي 
ة مع المتظاهرين دولة من هذه الدول ، فعلى سبيل المثال نأخذ تركيا وما تعيشها حالياً من أزم

والمأزق الذي ُوِضعت فيه الحكومة التركية في بسبب مصادرة الحريات وسياسة التوسع 
العنصري والمد الطائفي الذي رفضه الشعب التركي ألنه يراها إهانة وتشويه له ، وبدأت 

 .حكومة أردوغان تفقد تمثيلها للشعب التركي من خالل هذه السياسات الفاشلة 
 :نذكر منها ( أيام مرسي)تشابه كثيرة مع مصر  ولتركيا وجوه

 .أن الدولتين تدار من قبل حكومتين يسيطر عليها فكر اإلخوان ( 1

 .االحتجاجات مندلعة على أوجها وإن كانت مصر متقدمة على تركيا ( 2

الجيش له حضور قوي يوازي السلطة التنفيذية ويختلفان مع حكومتيهما وقد يساند ( 3
في إسقاط حكم اإلسالميين وإحداث انقالبات خصوصاً وأن الجيشين يعتبران من المتظاهرين 

الجيوش القوية ، فالجيش التركي ثاني أكبر جيش في حلف الناتو والجيش المصري يمتلك 
 .سادس أفضل جهاز مخابرات في العالم كما يُنقل 

ياسي يعني حدوث زلزال الدولتان لهما ثقل في المنطقة وإنهيارهما أو تخلخل وضعيهما الس( 4

 .في المنطقة قد يؤثر على كل الدول التي لها نفس الظروف التي تعيشها مصر وتركيا 

كال الدولتين لها عالقات مع إسرائيل جيدة وتغيير وضعهما السياسي يشكل قلق ولو مؤقت ( 5

 .إلسرائيل وهذا له إنعكاسات بشكل أو بآخر على سياسات الواليات المتحدة 
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سقوط هاتين الدولتين وأفول نجميهما يعني بزوغ نجوم أخرى على مستوى المنطقة إن ( 6
 .والعالم اإلسالمي مثل إيران والسعودية 

أو  وليبرالية،إن سقوط حكومتي اإلخوان في هاتين الدولتين يعني صعود تيارات علمانية ( 1
 .مصرصعود السلفيين خصوصاً في 

اً بزوال اإلخوان هي قطر ، فهي الراعي الرئيسي للتغيير ومن الدول التي ستتأثر تأثراً واضح
في مصر بعد اإلطاحة بنظام مبارك وهي الداعمة األولى لصعود اإلخوان للحكم ، وتنحية مرسي 

( تميم)الى األبن الشاب ( حمد)من الحكم مع ما تمر به قطر من تغيير رأس السلطة من األب 
أن تكون نتيجة أزمة داخلية ضمن العائلة الحاكمة  الذي جاء في ظروف مبهمة وغامضة ُيتوقع

، وكل ما ( تميم بن حمد)أو ضغطاً خارجياً ، فإن ذلك سيشكل تحدياً كبيراً أمام أمير قطر الجديد 
سيتأثر أكيداً ومنها حركة حماس فمصيرها معتمد بشكل أساسي على قطر بعد ( قطر)يرتبط بـ

 .أمير قطر األب السابق ( مدح)الدعم المالي المنقطع النظير من قبل 
المصرية التي ( تمرد)أما تونس فبدأت اإلشارات والتلميحات بتشكيل حركة مشابهة لحركة 

في ميدان التحرير في القاهرة ، وهذه التحركات إن لم ( يونيو/حزيران 31)قادت تظاهرات 

خل نظام فإنها ستضغط وتخل –القريب من اإلخوان  -تطيح بحكم حزب النهضة اإلسالمي 
 .حكمهم ليشاركهم آخرون من السلفيين والعلمانيين 

واألردن التي بقى نظامها صامد في وجه التغيير العربي يبدو أنه سيشهد تحوالت وتكتيكات 
 .جديدة من قبل اإلخوان فيها والتي ستؤثر بشكل ملحوظ 

ثر بسبب تلك األحداث باإلخوان وبما يحدث في مصر وستتأ( حالياً )أما الدول التي ال عالقة لها 
هي سوريا ، فأحداث سوريا تشغل المهتمين بها عن ما يحدث في غيرها ، إال أن الزلزال الذي 

والذي سينتقل الى خارج مصر غطى على  –اإلخواني  –ضرب مصر بإسقاط الرئيس المصري 
 .أحداث سوريا رغم أن ما يحدث فيها حالياً ليس بالشيء القليل 

به سوريا هو انشغال اإلعالم العالمي والعربي بأحداث مصر وبالتالي ستغيب إال أن ما ستتأثر 
قضية سوريا أمام الرأي العام ، وقد تُستغل هذه الحالة إلحداث قضايا خطيرة إما النشغال 

أو لجلب األنظار وعودة سوريا الى تصدر وسائل اإلعالم  –كما قلنا  –اإلعالم بأحداث مصر 
 .سموعة والمقروءة المختلفة المرئية والم

وما ستتأثر به سوريا أيضاً هو انشغال بعض القوى المؤثرة فيها وأخص بالذكر تركيا وقطر ، 
إال أنه سلبياً ( كإيران وحزب هللا)وهذا التأثير قد يكون إيجابياً بالنسبة لحكومة األسد وحلفائه 

 .على المعارضة وداعميها بسبب انخفاض مستوى المساندة والدعم
العراق فقد يتأثر إيجابياً بسبب انشغال قطر وتركيا بأحداث مصر والظروف الداخلية التي أما 

، ويمكنه أن يلعب دوراً ( تغيير األمير في قطر واالحتجاجات في تركيا) تمر بها كل منها 
 .دبلوماسياً إقليمياً من خالل التحرك الدبلوماسي المتحرر من الضغوط الداخلية والخارجية 
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 2 البوابة االهم لالمن القومي العراقي... .سوريا

 
 

 

بدعم من روسيا ربما لفرملة االميركان و ابقائهم منشغلين )لعبت سوريا و ايران معا دورا مهما 

في استقرار االوضاع االمنية في العراق حيث كانت سوريا تمثل اهم معبر ( داخل العراق

القادمين للعراق مع اسلحتهم لكن هذا تغير مع قناعة هاتين الدولتين للمقاتلين و االنتحاريين 

بقرب انتهاء الوجود العسكري المباشر الميركا و بداها سحب قواتها فتغير دور المنظومة االمنية 

السورية الى دور ضابط للحدود و محاولة فتح عالقات جديدة مع الحكومة التي لم يكن هدفها 

الدولتين باالضافة الى عالقات اطرافها السابقة مع ايران و سوريا اللتان استعداء اي من هاتين 

فشهد العراق تحسن تدريجي في الوضع االمني وصل , كانوا يقيمون فيهما في فترة حكم صدام

النعدام التمويل و قطع طرق االمداد الغلب  2112و اغلب  2111و  2111ذروته في عامي 

 .ةالقوى التي كانت تقاتل الحكوم

لكن االحداث السورية المتسارعة عادت لتغير المشهد و تقلب الطاولة من جديد بعد سيطرة 

جاء بعض ) المقاتلين السوريين و المجموعات التكفيرية المتشددة على دير الزور و الحسكة 

بموازاة ضعف قبضة االسد االمنية و انشغال اجهزته بصراع طويل و ( منها من العراق اصال 

  :فكانت سياسة هذه الجماعات كاالتي, ى اغلب الخارطة السوريةدامي عل

 

اذا كانت مسيطرة ميدانيا و المعارك تسير لصالحها في سوريا فانها حتما تمتلك بعض من - 

السالح و المقاتلين الرسالهم للعراق الثبات وجودها و للتحضير لمعركة هناك تتوق لبدئها لتنتقم 

 .و من الحكومة العراقية( الصحوات)من العشائر التي قاتلتها 

اما اذا كانت تحت ضغط المعارك الشديد مع الجيش السوري و حلفائه من المليشيات الموجودة - 

على االرض في سوريا فانهم يكونون في حالة ياس و يحتاجون لشن هجمات في العمق العراقي 

 .يدانية يمرون بهاشبه المكشوف لهم لرفع المعنويات و التعويض عن اية انتكاسات م

و بهذا لن تنتهي سلسلة التفجيرات الدامية و العشوائية التي يشهدها االن العراق يوميا و التي 

تكون عادة موجهة للمدنين بشكل اساسي بل هي مرشحة للتصعيد دائما و التي سببها االساس 

                                                             
2

 موقع الحوار المتمدن – عمار الرفيعي. د 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

6 

ا مبني على هو اعادة احياء طرق االمداد اللوجستي للجماعات المتشددة التي تخوض صراع

اسس ايديلوجية متطرفة مع الحكومة مما يستبعد اي امكانية ولو نظريا للحل عبر اي نوع من 

 .المفاوضات او الصفقات

اذا ماهي السينايوهات المحتملة لتطور االوضاع في سوريا و من ثم تاثيراتها على المشهد 

 (بغض النظر عن نسبة احتمالية تحققها)االمني في العراق ؟ 

استمرار الوضع الحالي في سوريا على ما هو عليه حيث ال غالب و ال : لسيناريو االول ا- 

مغلوب لطرف على اخر لفترة غير محددة و بهذا ستستمر التفجيرات و مسلسل العنف اليومي 

 .المتواصل في العراق و قد يكون بوتيرة متصاعدة

عات المتشددة على سوريا و انحسار انهيار نظام االسد و سيطرة الجما: السيناريو الثاني - 

المعارك و بهذا ستمتلك هذة الجماعات مقاتلين مدربين و اسلحة غربية كاسرة للتوازن و سوريا 

 .باكملها كقاعدة و هذا هو السيناريو االسوا على االطالق الن ابواب جهنم ستفتح على العراق

و هزيمة الجماعات المتشددة و هذا سيطرة الجيش السوري على االوضاع : السيناريو الثالث - 

السيناريو هو االضعف الن االسد قد خسر الكثير من قوته لحد االن و كذلك اصرار الدول الغربية 

على عدم السماح له بذلك و لكن حتى وان حصل هذا فمن المستبعد ان يكون بمقدوره بسط 

نهك و سيحتاج لسنوات سيطرته االمنية من جديد على كامل التراب السوري النه سيكون م

طويلة كي يبني مؤسسته االمنية المنهكة من جديد و بهذا ستبقى اجزاء سوريا البعيدة و 

المحاذية للحدود العراقية منطقة نفوذ للجماعات المتشددة التي ستسغلها لتوجيه ثقلها و االندفاع 

 .لبدء معركة طويلة في العراق

ا و كما كانت في العشر سنوات المنقضية نقطة في كل السيناريوهات المحتملة تبقى سوري

لكن هل من حلول لهذة الحلقة البالغة االهمية ؟؟ الحل , االمن القومي العراقي اساسية في معادلة

كيلومترات  615االنسب هو بناء جدار امني على الحدود العراقية مع سورية الممتدة لمسافة 

, حارية على المدن االسرائيلية لالبد و البد منهمثل هذا الجدار هو الذي اوقف الهجمات االنت

يكون على عدة خطوط من الخنادق العميقة و االسالك الشائكة و الجدران الكونكريتية العالية و 

يكون مزود بابراج مراقبة و كاميرات حرارية و تحت الحمراء و رادارات و مؤمن بقوات سريعة 

تطالع على مدار الساعة من قبل طائرات ثابتة التحرك بتجهيزات مناسبة و بغطاء جوي و اس

 - 11كلفة هذا الجدار و بتقديرات اولية هي . الجناح و متحركة الجناح و طائرات من دون طيار

 6مليار دوالر فيما تتراوح كلفة التجهيزات و المعدات و طائرات االستطالع من دون طيار ب  12

االعتماد على تكلفة جدار امني مماثل تنوي السعودية الكلفة مقدرة ب. ) مليار دوالر اضافية 11 -

انشائه على حدودها مع كل من العراق و اليمن مع االخذ بنظر االعتبار الصعوبات التي ممكن ان 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

7 

 (. تواجهها الشركات في العراق و تكلفة اضافية لضمان سرعة التنفيذ

قصوى و بعد التاكد شبه التام من لن يكون من المتاخر ابدا البدا بهكذا مشروع نظرا الهميته ال

ان االوضاع في سوريا ستكون ابعد ما يكون عن االستقرار للعشر سنوات القادمة على اقل تقدير 

 .بغض النظر عما ستؤول له البالد الحقا
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 رجال االمن ودورهم بصناعة الكراهية للنظام

 3 السياسي

 
 

الذي يكفل حقوق المواطن، ويمنع أي حالة يتلخص دور رجل االمن، بالحفاظ على القانون 
 اعتداء عليه بصفته مواطنا، وعلى حقوق القانون بصفته ناظما للعالقات بين أفراد المجتمع ،
وتسعى الدول لتحسين سمعة مؤسساتها األمنية وتحافظ على تطبيق المعايير الدوليه بالتعامل 

عمال السلطة بتكوين جيل جديد من مع المواطن ، وتحاول جاهدة في طي صفحة االساءة باست
رجال األمن يدرك حقوقه جيدا كما يدرك مسؤولياته، إلثبات أن المواطنة الحقيقية تتمثل في 

 توفير األمن ال قمع الحريات الفردية ،
لكن في العراق تضخم وتعدد االجهزة التي تنفذ القانون بين الجيش وقوى االمن الداخلي 

ى أصبح بعبعا وامست قياداته متهمه بانتهاكات جسيمة لحقوق واتساعها بطرق عشوائية حت
انتهاكات كبيرة وعديدة الحويجة والفلوجة واخرها مافعلته قوات سوات ) االنسان كما حصل 

بدون معايير عمل ( سوات واخواتها)، فمشكلة اطالق عنان القوات المتنمرة ( بملعب كربالء
مؤمن بان كلما تنتفخ االجهزة كلما يصعب السيطرة  واضحة واساءتها باستخدام السلطة ، وانا

 على ضبط سلوكها
إن إدراك أية مشكلة ومدى خطورتها، هو الوعي في محاولة إيجاد حل لتلك المشكلة، وتعد 

، والتظاهر (تطمطم)البداية األولى لمعرفتها ، اما دفن المشكالت والمعضالت االمنية في العراق 
ف وسائل التضليل والتسويف ، بسبب تداخل وتراكب وتجذر بتصغيرها عبر استخدام مختل

شبكات المصالح والمنافع وتبادل األدوار والمواقع النفعية الشخصية والعالقات المصلحية في 
تلك االجهزة مع سياسيين متنفذين على حساب مستقبل ومصالح الناس والمجتمع ككل، فلن 

الة والمدنية قائمة بأي صورة من الصور، ولن تقوم لدولة القانون والمؤسسات ان وجدت والعد
يكون لوجودها أي معنى بالبعد المؤسساتي الحقيقي، وتجعل كثيراً ممن هم في مواقع 

المسؤولية والقرار األعلى في حالة من الخدر والسكر الشديد تفقدهم صوابهم وقدرتهم على 
 اتخاذ القرارات الصائبة ،

نتهاكات خطيرة لحقوق االنسان سواء بمراحل التحقيق ا)وأن تورط رجال األمن في قضايا 
( وانتزاع االعتراف بالقوة او في حاالت فض الشغب او االجراءات اليومية بنقاط التفتيش 

يخلق إعاقات سيكولوجية للناس ويسبب فقدان األمان واالستقرار النفسي في حضن المجتمع، 

 .اب والفوبيا والقلقمما يجعلهم معرضين ألمراض نفسية عصابية كاالكتئ

                                                             
3

 وكالة الصحافة المستقلة – رياض هاني بهار 
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أما االنعكاسات االجتماعية، ففي الغالب يؤدي إلى الخوف من رجال االمن وعدم الثقة بهم ، 
وهذه الفوبيا االجتماعية ستؤدي بالناس إلى عدم االندماج في المجتمع بشكل سليم ، وبالتالي 

 السخط على النظام السياسي القائم ،
حاليا براس السلطة كانوا هاربين خارج العراق وكان وبنظره سريعة ان اغلب المتمركزين 

احدى االسباب االساسيه لهروبهم مضايقات رجال االمن لهم انذاك ،وخشية على حياتهم من 
 البطش اضطروا للهرب ، واصبحوا اعداء للنظام السياسي ،

في  اذن لماذا؟ نسمح ان يمارس نفس االسلوب بذات االدوات بانتهاك حقوق ابرياء نجعلهم
صف االعداء للنظام السياسي الجديد ؟ لمصلحة من؟ السيما ان المنظمات الدولية بحكم التطور 

التقني تراقب االداءاالمني اليومي ومدى توائمه مع معايير العصر من عدمه ،هناك اسئلة 
 مشروعه من المستفيد من تنفيذ هذه الجرائم ؟ تحتاج الى اجابات جريئة ،

ل واالخير مقنتنصي الفرصة والمنتفعين والوصوليين والدخالء واالشرار باختصار الرابح االو

 .والعصابات المنظمة ، والخاسر االول النظام السياسي الجديد
 الخالصة

ـ افرزت االنتهاكات المتكررة لزاما على الحكومة والبرلمان بوضع االسس الصالح االمن 1

التشريعي في المجال األمني على ضوء العراقي والقيام بدور أساسي في تطوير اإلطار 

 .التحوالت التي يعرفها العالم التي تمنع االنتهاكات، التي تعزز ثقة المواطن في األمن
ـ أن الحكومة مدعوة إلى تحصين أجهزتها المختصة بتنفيذ القانون من السلوكات الشاذة 2

في ) بتشكيالت هذه األجهزة والالقانونية بمجموعة من اإلجراءات واآلليات، مثل اعادة النظر 
، فاالختيار يجب أن يتم بشكل انتقائي ويخضع (مجال التحقيق والجهات المكلفة بالقبض

الختبارات نفسية واجتماعية وأخالقية ، فهذه األجهزة هي األساس األول الذي تقوم عليه 

 .سالمة وأمن الدولة والمجتمع
متوفقة مع الدستور تؤمنها من االنزالقات للقوات ـ أن وزارة الداخلية لم تقر باعتماد معايير 3

المنفذة للقانون ، خصوصا في مجال حقوق اإلنسان، وإن لم يظهر لهذه النوايا أي أثر على 

 .أرض الواقع والتدبير اليومي
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بعد خراب البصرة اخرج العراق من الفصل 

 4!السابع

 
 

المتربصين بوجود الكيان العراقي  لست متشائما الن ايماني بانتصار مقاومة شعبناعلى
واستقالله الحقيقي وسيادته ووحدته وقوته ال حدود له ، والن كل الدالئل تشير الى اضطرار 

صانع القرار االستراتيجي االمريكي ، لتغيير وتحوير اولوياته وتكتيكاته وتأجيل بعضها 
مترسبة في اعماق ابناء الصطدامها بموانع غير مرئية ولفشلها في خنق مكنونات التحدي ال

هذه البالد ، التي ارضعت ابناءها االصالء وبرغم كل المآسي والويالت والنكبات والتضحيات 
الجسام وبرغم الفوضى المثارة بدخان النعرات الطائفية واالثنية والمناطقية ، شيما وقيما 

احكام وحكام  وطنية لن تمحوها سنين الغدر والحصار واالحتالل وما استخلفه االخير من
الستكمال ما هندس له منذ عقود طويلة ، في جعل العراق المهشم صورة مصغرة للشرق 
االوسط الكبير الذي ال صوت يعلو فيه غير صوت اسرائيل واصوات شركات النفط والغاز 

 ! الغربية
 نعم اخراج العراق من تحت وصاية الفصل السابع الذي صادر سيادة العراق واستقالله وبشكل
مؤطر باحكام مجلس االمن الدولي ، وبحساب مجرد هو خطوة ايجابية بحد ذاتها وربما تثير 
التفاؤل ، لكن التقييم الملموس لهذه الخطوة يفترض معاينة السياق الذي دائما ما يكون خير 

معين لوضع االمور بنصابها ، وهذا السياق يعطينا تفاصيل تؤكد استنفاد الغرض االمريكي من 
لوصاية ، خاصة وان هناك وصاية بديلة وثنائية وهي االن نافذة وال غبار دولي عليها تلك ا

مادام مجلس االمن نفسه قد اقر باستيفاء العراق لشروط عودة السيادة الكاملة له ، وهذا البديل 
االمريكي يتجسد بسريان مفعول اتفاقية االطار االستراتيجي الموقعة بين الحكومتين االمريكية 

 . 2118لعراقية ومنذ نهاية عام وا
لم تكن المواقف الكويتية المتصلبة ازاء شروط تطبيع العالقات مع العراق اال واجهة لتبرير 
الرغبة االمريكية البقاء العراق مقيدا بقيود مشرعنة من مجلس االمن الدولي لتكون غطاء 

                                                             

 القدس العربي - جمال محمد تقي 4
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وا من هذا المجلس شاهد زور دوليا الستفراد االمريكان بالشأن العراقي ، خاصة وانهم قد جعل

 ! على عودة السيادة المزيفة لحكومة عراقية في ظل احتاللهم الشامل للبالد
صحيح ان الكويت قد تشبثت وبقصد ايذاء العراق وشله واستنزافه ، باولويات التنفيذ الحرفي 

والمرقم  1991لكل القرارات واالجراءات والترتيبات الملحقة بقرار مجلس االمن الصادر عام 

، بما فيها المعرفة الحسية لمصير المفقودين واستعادة المقتنيات والممتلكات المسروقة ، 618
الى جانب استعجال ترسيم الحدود وبمكاسب صارخة، اضافة الى استكمال دفع التعويضات ، 

يا بالمئة سنو 5مليارا، حيث جرى استقطاع  51مليار دوالر من اصل  11التي لم يتبق منها اال 
من واردات النفط الموضوعة في حسابات صندوق تنمية العراق في امريكا لصالح صندوق 

التعويضات التابع لالمم المتحدة، لكن الصحيح ايضا بان امريكا كانت الطرف المستفيد وبشكل 
مباشر وغير مباشر من استبقاء العراق تحت طائلة البند السابع ، فان كانت دوافعها الطالة 

تقاص من السيادة العراقية برغم من انتفاء الموجبات المحددة بعد اخراج العراق من عمر االن
الكويت ، وتنفيذ كل متعلقات القرارات الملزمة تكمن باسقاط نظام صدام حسين، فان دوافعها 

بعد احتالل العراق واسقاط دولته هو ايجاد غطاء من الشرعية لالحتالل، ويبدو ان امريكا االن 
الفصل السابع وبما فيه الكفاية السيما وان اتفاقية االطار االستراتيجي ستحل محله  قد ابتزت

وبفوائد جانبية منها ان المسؤولين العراقيين انفسهم يطالبون الرئيس اوباما باصدار قرار يمدد 

 !فيه فترة الحماية االمريكية لالموال العراقية المودعة بصناديق البنوك االمريكية
ريكي المبطن الستبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع والكثر من عقدين تناغم الحرص االم

مع السعي الكويتي اليذاء اهل العراق وتعطيل قدراتهم ، بل وابتزازهم من خالل قضم المزيد من 
االراضي الحدودية الغنية بالنفط وتحديدا في مناطق الرميلة وام قصر في محافظة البصرة ، 

الحدود البحرية ، ومحاولة تقزيم الفتحة البحرية العراقية على الخليج من خالل والتجاوز على 
المباشرة ببناء ميناء مبارك الكبير الذي يعتبر تشغيله بمثابة تعطيل للموانىء العراقية وخاصة 
ميناء ام قصر، ويبدو ان الكويت االن هي االخرى قد استنفدت ما يمكن ان تحصل عليه خاصة 

ترت ذمم العديد من اصحاب الوالءات المزدوجة داخل الطبقة السياسية المتنفذة في وانها قد اش
بغداد والبصرة وصار لها حضور يخترق اغلب دوائر الحكم العراقي الذي يزداد تشظيا كلما 

ازدادت االختراقات االمريكية الكويتية لها، هذه االختراقات تجد بالمعادل االيراني خطرا منافسا 
كا من جهتها سرا وعلنا تدعو لصده وتقليم اظفاره بالدعوة لتكريس مفهوم الدولة لها، امري

المفصصة طائفيا واثنيا وبالتالي المراهنة على قوة الشحن المذهبي بالضد من ايران، اما 
الكويت فتخشى على عقر دارها منه لذلك راحت تسترضيه باسترضاء اتباعه في العراق ، 

 !ل والنحل والفساد الذي ما بعده فسادالمبتلي اصال بحكام المل
رفع االمريكان الحصار الجائر الذي فرضوه على الشعب العراقي منذ عام  2113نيسان  9بعد 

وجرى ايقاف العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، لكن الحيثيات التطبيقية التي تخللت هذه  91
لعراق، نستشفها من القرارات االجراءات كشفت بان هناك وجهة ملزمة يجب ان يتجه بها ا

والقوانين واالوامر والتعليمات التي اصدرها الحاكم المدني االمريكي في العراق، بول بريمر، 
والتي تشكل حتى االن قواعد سير للنظام في العراق ماال وعمال واستثمارا، دستورا ومحاكما 

ت مسودة قانون النفط وتشريعات، تحول قانون ادارة الدولة البريمري الى دستور، وصار
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والغاز المعدة سلفا سارية المفعول واقعيا وان لم يعلن اقرارها بعد ، الخصخصة البريمرية تعني 
االطاحة بالصناعة المحلية واالستغناء عن مشاريع الخدمات للقطاع العام، وفتح الباب على 

 قيود او شروط مصراعيه امام االستثمار االستهالكي والخدمي واالستيرادي ومن دون اي
لحماية المنتج المحلي وبالتالي اجتثاث التنمية المستدامة في الزراعة والثروة الحيوانية، جعل 
سوق العمالت حرا وعلى طريقة بورصة المزادات في دولة ال تغطى عملتها اال بواردات غير 

الخاصة في  مستقرة من تصدير خام النفط، حتى الوزارات جعل عملها مجرد ادارة لالستثمارات
مجاالت تخصصها، اي ان هناك تصفيرا هيكليا لمكونات االقتصاد العراقي وخصخصته ليسهل 

بالتالي فصل عرى البنى التحتية التي تعزز اللحمة الوطنية المجتمعية والمناطقية ليسهل 
خصخصتها الى جزر منفصلة، وبمكونات محددة جاهزة للتحول من مكون الى كيان، اداري 

ستقل، وهذا ما يحصل االن، على الرغم من غياب بريمر وعلى الرغم من انسحاب وسياسي م
جميع القوات المحتلة، واخيرا على الرغم من االعالن عن عودة السيادة واالستقالل للعراق، 

مليار دوالر  11حتى الكهرباء هناك تعمد واضح الى خصخصتها بعد ان تم اهدار اكثر من 
هذا الحال يشمل كل القطاعات االخرى كالصحة والتعليم واالسكان فسادا وعبثا في بنيتها و

والصناعة والتجارة والزراعة، صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية جميعا 
يرسمون للعراق ما يجب فعله في مجاالت الخصخصة ورفع الدعم الحكومي عن السلع 

 . ةاالساسية والغاء مفردات البطاقة التمويني
ال قيمة وطنية حقيقية لكل خطوة من الخطوات باتجاه تطبيع اوضاع العراق دون ان تكون هذه 
الخطوات ذات مضامين داعمة عمليا الستعادة االستقالل الحقيقي والسيادة الحقيقية التي تكمن 
في جوهرها بتحكم االرادة الوطنية الحرة بحاضر ومستقبل العراق، وعندئذ فقط سيكون هناك 

 .رس وطني حقيقي يجمع عليه كل اهل العراق االصالء وبمعزل عن اي انتماء اخرع
 

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

12 

نحو إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة اإلرهاب 

 5األبيض في العراق 

 
  

 الى نظام وطريقة للحياة في بالدنا،(Phenomena)من ظاهرة(Corruption)يتحول الفساد
 .وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعيةوآلية لعمل دوائر الدولة العراقية 

واهمها الرشوة التي تدفع من اجل الحصول على  واهم مظاهره الرشوة التي تتعدد انواعها،
لقد تحولت .وكذلك لتحقيق المآرب والمصالح الخاصة منفعة ما،وباالخص المنافع الحكومية،

 سيير بعض حلقات العمل االداري هنا وهناك،الرشوة في بالدنا الى لزوم مهم للمشاريع ولت
وال يمكن لكاشفي وفاضحي الفساد  .وممارسة اجتماعية ناجعة للحصول على الحقوق

 !واال عليهم الهروب او التراجع ما لم يكونوا ذوي نفوذ وقدرة وسلطان، االستمرار،
بحد ذاته الحافز  ان مجرد ابداء االستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها االقتصادية يخلق

ويمتد الفساد الى ما وراء االختالسات المالية ليشمل العديد من  .الكبير للفساد واالفساد
مثل المحاباة والمحسوبية والمنسوبية واالكراه  "سوء استغالل النفوذ والسلطة"مظاهر

 والترهيب واالستغالل وشراء الذمم وتقاضى العموالت ونظام الواسطة بهدف تحقيق مآرب
سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج االنتخابية واعمال التقييم واالستفتاء وتمشية المعامالت 

ومن الطبيعي ان  .او عرقلة المساعدات االنسانية وتحويلها الى مجموعات غير محسوبة اصال
ية يكون النتشار الفساد اآلثار والتداعيات السلبية على مجمل االوضاع االقتصادية واالجتماع

 !والسياسية والثقافية
الفساد مؤسسة لها ادواتها التي تستقطب ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء في مرحلة 

والفساد جريمة ال تضبط بسهولة النها جريمة ضمير قد ال  .االنهيار السياسي والقيمي والوطني
غير منسجمة مع تمس القانون وال تتجاوزه باالخص عندما تكون االنظمة والقوانين القائمة 

وعندما تسود فترات التراجع السياسي والثوري واالنفصام الديني والوطني  روح العصر،
 .ونهوض الوالءات العصبوية دون الوطنية كالعشائرية والطائفية والجهوية بديال عن القانون

ع شاذة لم تتخل االدارات الحكومية في العراق عن اساليبها القديمة التي اكتسبتها في ظل اوضا
هو ان يحمي نفسه من المساءلة وهو يطبق القانون ولو ادى ذلك  كان كل هم الموظف فيها،

رغم  االدارات العامة في بالدنا بقت على حالها،.الى هدر حقوق الناس وامالهم وتطلعاتهم
ويقودها في مرافق متعددة ممن ابدعوا في التفسيرات الرجعية للقوانين  تشريع دستور دائم،

 والرشاوي،واالبتزاز، واختالق المبررات،واالختالسات وتبدو األالعيب اإلدارية،!فذةالنا
                                                             

5
   واع -هكبسالم إبراهيم عطوف  
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سرقة وتهريب اآلثار ونهب كنوز  وغسيل االموال، وممارسة التجارة غير المشروعة،
محاباة االقارب واالصدقاء  المتاحف،واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعموالت،

تبدو جميعها احيانا ال تمس االنظمة ...ماتية للتداول باالسهم،سوء استغالل المعلو والمعارف،
ويؤثر انتشار الفساد عبر الرشاوي واالكراميات مقابل  .المعمول بها ألنها تخفي جوهر الجرائم

سلبيا على مناخ االستثمار  الحصول على الخدمات والتراخيص والمستحقات ورفع االسعار،
 .والتنمية االقتصادية

ومنها اتباع نظام المحاصصة في  عوامل كثيرة في انتشار الفساد السرطاني بالعراق،اسهمت 
االزمات الدورية  ،(للفساد محاصصة تحميه)الدوائر السياسية وجميع مرافق الدولة واجهزتها

عدم متابعة االموال التي  بين حكومة المركز والحكومات المحلية وهشاشة الرقابة واالشراف،
المانحة للعراق وبخاصة التي قدمتها القوات متعددة الجنسيات الى الوزارات او قدمتها الدول 

الحكومات المحلية القامة مشاريع معينة بعيد التغيير، االمر الذي جعلها في عداد المال السائب 
الذي يشجع ضعاف النفوس على السرقة،تواضع االجراءات القانونية الالزمة بحق اعالم 

الفساد السياسي  داري وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب،الفساد،الفساد اال
عدم وجود الكشوفات المالية المطلوبة من وزارة المالية والدوائر  ،(اسكت عني واسكت عنك)و

 !.المرتبطة بها تبين من خاللها ديناميكية االيرادات واالنفاق
ال احد الروافد الحيوية المغذية لعوامل ان الفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة كان وال يز

العنف المباشر ومصدر تمويل ثري بالنسبة للجماعات المسلحة،فضال عنه كونه وسيلة غير 
شرعية لدى بعض االحزاب المشاركة في العملية السياسية،لتمويل نشاطاتها واثراء بعض 

رائق المؤسسات لقد وقف الفساد وراء ح.اعضائها دون مراعاة لحقوق بقية المواطنين
جعجعة السالح تتعالى  !الحكومية،وحرائق اخرى بضمنها ماحدث لعدد من االسواق التجارية

وطبول الحرب تدق ايذانا بوجود منازلة كبرى بين اعالم الفساد ومن يتحمل مسؤولية الدفاع 
 لمصلحة من يـُحّصن الفاسدون؟!عن المال العام

  
 ثقافة الفساد وانقالب المفاهيم• 

  
 التي تصدرها تقارير المعاهد العالمية، "الفاشلة"الزال العراق يقبع في مقدمة قائمة الدول

هي "الفاشلة"والدولة االمريكية وصندوق السالم العالمي،"السياسة الخارجية"ومنها مجلة
وعادة ما تلجأ للقوة،وتفشل حكومتها في اتخاذ  الدولة التي ال يمكنها السيطرة على اراضيها،

فضال عن فشلها  باالضافة الى عدم قدرتها على توفير الخدمات البناء شعبها، ت مؤثرة،قرارا
وتعددت  .وعادة ما تشهد معدالت فساد وجريمة مرتفعة في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي،

الى الغش وتزوير  اشكال الفساد في العراق فمن الروتين القاتل الذي ال يتحرك اال بالرشوة،
وتزوير  ات التجارية الوطنية والعالمية على األغذية والصناعات التجميلية واألدوية،العالم

تهريب النفط  الى تجارة االعضاء البشرية، الشهادات العلمية المزورة، الوصوالت والمعامالت،
المتاجرة  تزوير العمالت والوثائق والمستندات الحكومية، وتجارة السالح والمخدرات واالدوية،

وبينها تصفيات بحق  -تجارة االختطاف لقاء الفدية او تأجير القتلة لتنفيذ التصفيات ساء،بالن
مرورا بتجارة النفايات واستخدام االساليب العصرية في  المعترضين على اللصوصية والفساد،
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اتساع  .عمليات االحتيال والنصب االلكتروني المنظم التي ال تترك اثرا او دليل ادانة للجاني
 ولمصلحة من؟ زوير في خدمة من؟الت

مصادر في وزارة التعليم العالي العراقية اعلنت ان آالف الشهادات العلمية المزورة تسربت الى 

الف شهادة ووثيقة  45ما يقرب من ) العراق من ايران وبتخطيط من جهات استخباراتية ايرانية
اعطاؤها لعناصر موالية اليران وتم  (تحمل اختام وتصديقات جهات علمية واكاديمية ايرانية

ليتمكنوا من خدمة المخطط االيراني  لمساعدتهم على اشغال مواقع وظيفية مهمة في العراق،
وفي محاولة  الرامي الى اقصاء جميع العراقيين الذين يرفضون النفوذ االيراني في العراق،

ولين العراقيين من درجة وقد طالب مجلس النواب المسؤ .لتخريب العملية التعليمية في العراق
مدير عام وصوال الى رئيس الجمهورية بتزويد المجلس بشهاداتهم الدراسية المصدق عليها 

ان اخطبوط  .من الجهات العلمية التي اصدرتها،لكن لم يقدم اي من المسؤولين شهادته للمجلس

في كل مرافق  الف شهادة لقادرة على اشاعة الفساد 45ومافيات التزوير التي قامت بتزوير 

واية خطوة الشاعة االستقرار وسيادة القانون ودحر  الدولة،ووقف اي نشاط مثمر ونزيه لها،
 .االرهاب والعبثيين في بالدنا

والبخل  يمتلك الفساد ثقافته التي تمنح التهور صفة الشجاعة والتبذير صفة الكرم والسخاء،
هيم والقيم وتعطيها معان جديدة وتزور كل المفا صفة االقتصاد واللؤم صفة الحصافة،

ومع الفساد ال يجد المتقدم لطلب العمل الفرص  !فارغة،وتفرغ المصطلحات من كل مفهوم
وال يجد المواطن الواقف في طابور ما نفعا من هذا السلوك فالمخالفة انفع من !متكافئة امامه

،ويهان ويحتقر !ة حقصاحب الحق على فمه كي ال ينطق بكلم م، ويلطاالنصياع للنظام العام
العالم والمفكر وذوي الخبرة واالختصاص،ويجل اصحاب المال ورجال االعمال فقط،ويتحول 
السارق والمختلس الى سبع وشاطر،وال يجر الخجل من السلوك الخاطيء وممارسة كل فعل 

 !منحط بسبب كون الناس جميعا يفعلون هكذا
شيئا عن موظف االمس بل هو مكمل لمسيرة بالبيروقراطية الراهنة ال يختلف موظف اليوم 

حيث الزال معظم الموظفين في اجهزة الدولة الحديثة يعاملون الناس  االمس التي طواها الزمن،
حتى يصبح الموظف في بعض  باسلوب عنجهي متشنج بمجرد االختالف معهم في الرأي،

انجازها مهددا المواقف كأنه خصما للمواطن المراجع حول قضية تخصه،فيصر على عدم 
 ."!وذاك باب الوزير..فهذا باب المدير العام..اذهب واشتكي اينما تشاء"المواطن بلغة سمجة

مستغلة غياب  الطفيلية،من جهتها، تلهث وراء الربح الحرام والمتضرر هو المواطن العراقي،
راه من الفساد موشور هندسي ت.الرقابة وضعف األجهزة األمنية والتقييس والسيطرة النوعية

ويرتبط الفساد في العراق بالمعضالت األخرى من غياب األمن  !كل جانب بوجه ولون
 حتى االحتراب الطائفي، وتفاقم البطالة، وتدهور الوضع االقتصادي والمعاشي، والخدمات،

 !وانتهاك حقوق االنسان والصراع على النفوذ
اعادة االعمار والبناء،وتزدهر مع لثقافة الفساد ابعد اآلثار السلبية على عملية االعمار و

واالرهاب والتخريب وتغييب الديمقراطية والمؤسساتية المدنية "بيزنس الحرب"انتعاش
والرقابة االعالمية والشعبية،تزدهر مع سياسة االستيراد مفتوح األبواب دون ضوابط وال 

ر ويفاقم المعاناة ومن عوامل تعاظم الفساد الذي يعوق االعما.فحص وال كفاءة او جودة منتوج
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الذي  ويدمر القيم الروحية،غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية،
يعكس حقيقة ان الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند الى بنية اجتماعية ونمط ثقافة 

 !يرتبطان بالتخلف
والكادحين وفي تلبية احتياجات  لثقافة الفساد اآلثار السلبية على ذوي الدخول المحدودة

المواطنين الضرورية من الخدمات العامة كالكهرباء والمياه الصالحة للشرب والخدمات الطبية 
وغيرها من القضايا التي تشكل عائقا  وحق العمل لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم،

ساد اكبر الضرر على البطاقة لثقافة الف .امام تطور المجتمع العراقي اقتصاديا واجتماعيا
التموينية ليجر استقطاع النسبة الكبرى من اموال البطاقة للعموالت والرشى والمتبقي يذهب 

مواد تالفة وغير صالحة للمستهلك ومواد  الى مواد رديئة قليلة الكمية ال تغني وال تسمن،
واطنين،والفساد هنا الى جانب عدم انتظام توزيعها على الم فاسدة تضر باوراحنا وصحتنا،

 !يستهدف الغاء البطاقة التموينية تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي
نحن في مواجهة ثقافة مستشرية في المجتمع خرجت من كونها جرما اقتصاديا او 

تقابلها ثقافة !اخالقيا،وتطورت الى ممارسة اجتماعية متجذرة في المنظومة االخالقية العراقية
الزالت تحبو لتحارب الفساد وتقوضه وترمي بضوء الشمس على ملفات وطنية ديمقراطية 

 .ووثائق مدفونة تحت ارض المحاصصة والصفقات السياسية
فقد بلغت خسائر العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري حتى  ألنزاهةوفق التقارير المعتمدة لهيئة 

وخسر العراق خالل هذه  ألماليمليار دوالر بسبب تفشي ظاهرة الفساد (251)يومنا هذا

مليون دوالر من تهريب المشتقات ( 45)مليار دوالر من تهريب النفط الخام و( 45)الفترة

مليون متر مكعب من الغاز سنويا دون ان ترف لها جفون قادة ( 611)النفطية،وجرى حرق

اء تسير والكهرب ألفترةمليار دوالر على قطاع الكهرباء خالل نفس (11)وتم انفاق..عراق اليوم
رغم تحسن الوضع االمني بشكل كبير في كثير من مناطق العراق وانخفاض  !من سئ الى أسوء
 .العمليات العسكرية
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الغاز العراقي على ضوء االستراتيجية المتكاملة 

       6للطاقة

 
 

االستراتيجية المتكاملة للطاقة التي صدرت خالل شهر حزيران من هذا العام تعد المرجعية 
فالعراق ورغم  ألغازومن أهم عناصر الطاقة هو  ألعراقاألساسية لتطوير صناعة الطاقة في 

امتالكه ألحتياطيات كبيرة من النفط لكنه يفتقر إلى احتياطيات كبيرة للغاز، رغم أن الغاز يحرق 
التحتية الستغالله، لكن في حال توفر هذه البنية، فكميات الغاز  اآلن، وذلك لعدم توفر البنية

اج الطاقة الكهربائية، الحالية المنتجة حاليا والزيادات المتوقعة بالكاد تكفي احتياجات البلد إلنت
وتلك المخطط لها وفق هذه االستراتيجية، وتزويد السكان بغاز الطبخ والتدفئة، وتقديم جزء 

منه للصناعات البتروكيماوية وصناعة الحديد والصلب واأللمنيوم، أما ما يتبقى للتصدير فهو 
ة أو الصناعات البتروكيماوية، قليل جدا، بل وحتى غير متوفر في حال تم التوسع بإنتاج الطاق

فقد أصبح معروفا للمستثمرين العالميين أن كميات الغاز العراقي ال تسمح بتأمين احتياجاتهم 
للغاز كلقيم أو كوقود لصناعاتهم حتى بعد اإلنتهاء من عمليات تطوير الحقول النفطية الجارية 

شاف حقول غازية جديدة لتعزيز حاليا، أي قد نحتاج إلى إنتاج مزيد من الغاز من خالل أكت
لكن بما أن أرض العراق واعدة بالحصول . االحتياطي الغازي للبلد قبل التفكير بتصدير الغاز

على احتياطيات جديدة للغاز كما يتوقع الجيولوجيون والعاملون في النفط، فإن الحديث عن 
 .يضاتصدير الغاز ليس من باب الرجم بالغيب ولكن له ما يبرره ويؤكده أ

 :دراسة الخطة األساسية للغاز
في هذا المقال سنركز على جزء مهم من موضوع الغاز، أال وهو دراسة الخطة األساسية للغاز 

حيث أنها ستعطي الشكل النهائي  Gas Master Plan Studyفي العراق، أو ما سمي بال
ف لن نستطيع تغطية كل تقريبا ألستغالل الغاز وللصناعات التي تعتمد عليه، وبال شك فإننا سو

 .أجزاء هذه الدراسة ألنها ستكون كبيرة جدا
الدراسات التي انجزت حول استغالل الغاز عديدة، لكن معظمها قد تقادم عليه الزمن بعد جوالت 
التراخيص التي تهدف إلى زيادة بإنتاج النفط وبالتالي زيادة بإنتاج الغاز، أضف إلى ذلك بعضها 

الشركات التي قامت بالدراسة وليس لصالح العراق، كما وأن الدراسات  قد اعد لتحقيق أهداف
. لم تأخذ الجوانب االستراتيجية للموضوع بالكامل، وال الجونب االجتماعية أو الجيوستراتيجية

لذا من غير المعقول االعتماد عليها، من هنا جائت أهمية دراسة الموضوع على أسس علمية 
وانب التي يرغب العراق بتغطيتها، وهذا ما أوصت به االستراتيجية رصينة وجديدة تأخذ كل الج

                                                             
6

 االخبار-الجواهري حمزة 
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 .الوطنية للطاقة بوضوح
 :الغاز المحروق

كما هو معروف، لقد كثر الحديث حول الغاز المحروق وعن ضرورة استثماره، لكن لم يتحث 
 احد عن الموضوع سوى بعض االقتصاديين وقليل من الفنيين، ومع ذلك نعتبر هذه التدخالت
أمرا جيدا وغاية باألهمية، لكن ما زال ينقص تلك الدراسات أو التحليالت الكثير من الجوانب 

 .الفنية التي تتعلق بالموضوع
العراق وقع عقدا مع شركة شيل وميتسوبيشي الستغالل بعض كميات الغاز التي تحرق حاليا 

من كميات الغاز  في ثالثة حقول بمحافظة البصرة، هذه الكميات تعتبر محدودة وستقلل
المحروق، لكن المشاريع المزمع انشائها من قبل شركة غاز البصرة، التشكيل الذي يضم شركة 

، لكن سيتم االستفادة من قسم 2121غاز الجنوب وشيل ومتسوبيشي، سوف لن تكتمل قبل سنة
األثقل  من الغاز في الوقت الحالي لتغطية االحتياجات المنزلية وقسم آخر وهو يمثل المكونات

 .من الغاز فقط ألغراض إنتاج البنزين المحسن من حيث األساس
صحيح إننا يجب أن نستغل الغاز الذي يحرق اآلن، وكميات الغاز المتزايدة باالنتاج بسبب 
زيادات انتاج النفط وكذلك تطوير ثالثة حقول غازية، ولكن كيف يمكن اسغالل الغاز بشكل 

 أمثل؟
 :إنتاج واستهالك الغاز

دينا عدد من حقول النفط التي تنتج الغاز، يزيد عددها على ثالثين حقال، بعضها مطور ومنتج ل
حاليا والبعض اآلخر مازال تحت التطوير، وكذلك حقول الغاز الحر بدأت فيها عمليات التطوير، 
كما ويوجد لدينا عشرات محطات الطاقة الكهربائية منتشرة على طول العراق وعرضه، كل هذه 

ألف  41حطات والمحطات التي سيتم بنائها مستقبال أيضا للوصول إلى إنتاج ما يقرب منالم

، كلها، ما عدا المحطات الكهرومائية، يجب أن تعتمد على الغاز كوقود 2135ميكاواط سنة

بشكل تدريجي بحيث ال تبقى محطة كهربائية تعتمد على الوقود السائل كونه غالي الثمن، سواء 
وهناك مصانع بتروكيماوية مزمع . فط خام أو نفط ثقيل من مخلفات المصافيكان على شكل ن

بنائها وقد تكون موزعة على جميع أنحاء العراق، أو هكذا يجب أن يكون وفق االستراتيجية 
الوطنية للطاقة، ولدينا االستهالك المنزلي المتزايد يوما بعد آخر، وهناك من يدعوا الستعمال 

للسيارات، وهناك مصانع للحديد والصلب وهي في توسع، وأخرى لأللمنيوم الغاز السائل كوقود 
 .يجب أن تقام، ومصانع إلنتاج األسمدة الكيمياوية

كل تلك االحتياجات يجب أن تؤخذ بالحسبان وفق االستراتيجية الوطنية للطاقة مع التأكيد على 
  .التوسع بإنتاج الغاز والتوسع بالصناعات التي تعتمد عليه

 :سعات المستقبلتو
مما تقدم، يبدو أن مسألة استغالل الغاز والزيادة بإنتاجه لتغطية كل االحتياجات سابقة الذكر 
وتوسعاتها، إضافة إلى إمكانية توفير كميات أخرى للتصدير أيضا، مسألة معقدة، وهي كذلك 

ابيب تمتد عبر من الناحية الفنية، حيث أن استغالل الغاز بحاجة إلى منظومة عمالقة من األن
العراق من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه، هذه المنظومة يجب تتلقى الغاز المنتج من 
الحقول العراقية، وأن تكون كبيرة بما فيه الكفاية لتكون طاقتها الخزنية للغاز معتبرة إن لم نقل 
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نابيب أكبر كانت كمية كبيرة، مستفيدين من خاصية أن الغاز قابل لالنضغاط، فكلما كان ضغط األ
الغاز التي تحملها هذه المنظومة أكبر، وكلما كان حجم األنابيب أكبر وأكثر طوال كلما كانت 

طاقتها الخزنية أكبر، حيث هذا األمر يعتبر من بديهيات فيزياء الغازات، وهو مطلوب تحقيقه 
  .في منظومة الغاز االستراتيجية المتكاملة كما سنرى في السياق

 :المنظومةسعة 
منظومة بهذا الحجم تعتبر ضرورية جدا لضمان استمرار محاطات إنتاج الطاقة الكهربائية 

كما وأن . بالعمل لفترة معتبرة، وذلك في حال توقف إنتاج الغاز ألي سبب كان، قد تصل إلى أيام
تاج المصانع البتروكيمياوية التي تعتمد على الغاز هي األخرى يجب أن تبقى مستمرة باإلن

لفترات طويلة نسبيا، ألن في حال توفق إنتاج النفط من الحقول المنتجة وألي سبب طارئ، فإن 
هذا يعني توقف تزويد المنظومة بالغاز، فإذا ما كانت سعتها كبيرة، فإنها ستبقى تزود هذه 

المحطات والمصانع من خالل تنزيل ضغط المنظومة بشكل تدريجي معتمدة على المخزون في 
بيب تحت ضغط عالي ولفترة زمنية معقولة حتى يتم اعادة تشغيل الحقل أو الحقول المنتجة األنا

طبعا سعة المنظومة لوحدها ال . للنفط أو الغاز الطبيعي ليعود تزويد المنظومة بالغاز من جديد
يكفي، فهناك الجانب الثاني المتعلق بحقول النفط المنتجة للغاز المصاحب، هي األخرى يجب أن 

حضى بسعة تخزينية كافية، والمخطط له والذي يتم العمل عليه حاليا هو الوصول في ت

إلى سعة تخزينية للنفط تصل إلى خمسة أيام وحتى سبعة في بعض المناطق من  2111عام
العراق، ألن في حال توقف التصدير بوجود هذه الطاقة الخزنية للنفط يعني االستمرار بإنتاج 

ز المصاحب لمدة خمسة إلى سبعة أيام، هذه الفنرة الزمنية تضاف إلى وبالتالي الغا  النفط
الفترة الزمنية التي توفرها الطاقة الخزنية لمنظومة الغاز، والتي يمكن أن تكون بحود يومين 

  .في حال التوقف الكامل عن تزويد الغاز
ع واالستهالك هذه السعة يمكن أن تضمن استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المصان

المنزلي قد تصل في نهاية المطاف إلى سبعة وحتى تسعة أيام، وحسب تقديري تعتبر كافية جدا 
لعودة التصدير وبالتالي عودة إنتاج النفط والغاز المصاحب، هذا فضال عن استمرار الحقول 

  .الغازية باالنتاج سواء توقف تصدير النفط أم ال
ج الطاقة الكهربائية أو مصانع البتروكيمياويات أو غيرها في الحقيقة إن توقف محطات إنتا

يعني أننا سنكون بحاجة إلى عدة أيام إلعادة تشغيلها، وهذا يعني هدر كبير بالطاقة والمال 
كنتيجة لمثل هذه التوقفات، إضافة إلى الجهود المضنية إلعادة التشغيل لكل شيء مرتبط بهذه 

مصممة بحيث تقلل مثل هذه التوقفات للحد األدنى، وأن ال فالمنظومة يجب أن تكون . المنظومة
 .تسمح بحصول هذه الحالة بعد توقف إنتاج الغاز بالكامل

 :الغاز كلقيم أو كوقود
من ناحية أخرى، فإن تزويد مصانع البتروكيمياويات بالغاز واالستهالك المنزلي يختلف عن 

الكهربائية تحرق أي نوع من الغاز  تزويد محطات الطاقة من حيث المبدأ، فمحطات الطاقة
تستلمه من األنابيب، لكن المصانع البتروكيمياوية واالستهالك المنزلي تحتاج إلى نوع محدد 

من مكونات الغاز، فقد تحتاج إلى الميثان أو اإليثان أو البروبان أو قد تحتاج إلى مكونات أثقل 
از لهذه الجهات يجب أن يكون عبر في بعض الصناعات البتروكيماوية، لذا فإن تزويد الغ

مصانع تفصل مكونات الغاز عن بعضها البعض قبل تزويد المصنع أو المصانع حسب احتياجها 
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  .من المكونات الغازية المطلوبة
 :موائمة الحاجة

من الناحية الفنية، إذا لم يتم ترشيد االستهالك على أساس علمي مدروس من الناحية الهندسية 
ى وفق الحاجة، فإن الهدر بالغاز سيكون كبيرا وسوف لن يكفي لسد كافة بشكل جيد، وعل

االحتياجات، وهذا يعني اننا بحاجة إلى أضافة مصانع لفصل مكونات الغاز عن بعضها البعض 
قد يكون عددها ليس بالقليل كما أوضحته االستراتيجية الوطنية للطاقة، فقد اقترحت 

ع البتروكيماوية لكي يتم تزويد كل مصنع من هذه التجمعات االستراتيجية اقامة تجمعات للمصان
بالغاز الذي تحتاجه، بحيث يكون هناك مصنع واحد لكل مجموعة مصانع بتروكيماوية أو نقاط 
تزويد مصانع تعبئة قناني الغاز لالستهالك المنزلي، وكذلك توفير حاجة مصانع إنتاج األسمدة 

أما الفائظ من احتياجات هذه المصانع، هو الذي يجب أن  الكيمياوية بنوع الغاز الذي تحتاجه،
يحول إلى محطات انتاج الطاقة الكهربائية، أو باقي الصناعات كصناعة الحديد الصلب 

 .وااللومنيوم ألنها تشبه الكهرباء في هذه الحالة، أي تستهلك الغاز فيها كوقود وليس كلقيم
 :معالجة وكبس الغاز

واء كان مصاحب أو غاز القبة أو غاز حر، كلها بحاجة إلى وحدات حقيقة إن إنتاج الغاز س
لمعالجة الغاز لكي يكون صالحا لالستعمال، كتجفيف الغاز، ألن بخار الماء بوجود غاز ثاني 

اوكسيد الكربون له تأثيرات سلبية كثيرة على المنظومة التي تجمع وتنقل الغاز وكذلك المصانع 
ما وأن الغاز يجب أن يكون حلوا وذلك بفصل المركبات الكبريتية أو وحدات انتاج الكهرباء، ك

الحامضية منه، فالحاجة أيضا تكون موجودة إلضافة هذه الوحدات لتحلية الغاز قبل ضخه في 
 .المنظومة

المنظومة وكما هو واضح مما تقدم بحاجة أيضا إلى محطات لكبس الغاز، هذه المحطات تكون 
ي تشكل المنظومة، كما ويجب أن تعمل باتجاهين من أجل زيادة موزعة على طول الخطوط الت

 .مرونتها
 :مسار الخط

مسارات الخطوط الحاملة للغاز يجب أن تبتعد عن التجمعات السكانية بما يضمن سالمة الناس 
في حال حدوث تسرب للغاز من المنظومة، وبذات الوقت يجب أن ال تبتعد كثيرا عن هذه 

المستهلكة للغاز من محطات طاقة أو مصانع يجب أن تكون بالقرب من  التجمعات، ألن الجهات
التجمعات السكانية لتوفير الطاقات البشرية واستفادة هذه التجمعات اقتصاديا من وجود 

 .المحطات أو المصانع
 :التوزيع العادل للثروة

دل للثروة، فالتوزيع البد لي من التعريج هنا على الدستور العراقي والتذكير بمسألة التوزيع العا
العادل للثروة يعني توزيع العمل قبل توزيع األموال، وهذا ما يجب أن يكون أحد أسس الدراسة 
لمنظومة الغاز الوطنية للغاز في العراق، فالدراسة قد سميت بالمتكاملة والرئسية، لذا يجب أن 

ى الوزارات المعنية، تأخذ كل ما تقدم بنظر االعتبار إضافة إلى جوانب تنظيمية على مستو
  .وجوانب جيواستراتيجية واجتماعية أيضا

المقصود باالجتماعي في ما تقدم، وهو الجانب االقتصادي والسياسي من حيث توفير أرض 
واقعية لتوزيع الثروة النفطية بشكل عادل بين العراقيين، فالمناطق المنتجة للنفط قد تكون 
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تنمية وتوفير فرص العمل مقارنة بالمناطق المحرومة اكتفت وأخذت نصيبا كبيرا نسبيا من ال
منه، فهناك محافظات في العراق غير منتجة وغير مصنعة للغاز، فتوفير فرص استثمار الغاز 
في هذه المحافظات لغرض التصنيع يعتبر ذو أهمية اجتماعية واستراتيجية كبيرة لرفع الحيف 

. كقريناتها من المحافظات المنتجة أو المصنعة عنها وتدوير عجالت اإلنتاج فيها بوتائر عالية
كما وأن توفير فرص تصنيع النفط والغاز تحديدا، يعني توفير فرصا أكبر عندما تنشط 

  .الصناعات التحويلية التي تعتمد على إنتاج المصانع البتروكيماوية
، هكذا األمر صحيح لذا نعتبر األهمية االجتماعية لبناء منظومة كهذه من أهم المحددات النشائها

  .لباقي المنظومات االستراتيجية العمالقة في العراق
 :تحديات انجاز المنظومة

وهكذا نرى أننا أمام منظومة عمالقة وذات طبيعة استراتيجية ومعقدة جدا، لذا فإن الحديث 
إلى عنها يجب أن يكون مسؤوال وواقعيا، ألن كلف بناء مثل هذه المنظومة كبيرة جدا، قد يصل 

عشرات المليارات من الدوالرات التي لم تكن متوفرة قبل اآلن، وحتى اآلن، فهي ليست بتلك 
الوفرة بحيث تأخذ مثل هذه المنظومة األولوية على غيرها من الحاجات ذات الطبيعة 

 .االستراجية أو الخدمية الملحة، وما أكثر الحاجات الملحة في عراق مهدم كما هو معروف
ذه تحتاج إلى وقت طويل إلنشائها في حال توفر األموال والحالة األمنية إن منظومة كه

والسياسية المستقرة التي تغري المستثمر، أو على األقل تغري الشركات العالمية للتقدم والعمل 
فالحديث عن إنشاء منظومة . على إنشائها سواء كاستثمار أو كشركات مقاوالت النشائها

ثر من عقد من الزمان وعمل الدؤوب ألن المنظونة ستتشكل من عدد متكاملة قد يحتاج إلى أك
 .غير قليل من المشاريع، قد تزيد على مئة مشروع، لتشكل بالتالي هذه المنظومة المتكاملة

كما أسلفنا، بالتأكيد سيتمخض التصميم األساس لهذه المنظومة عن العشرات من المشاريع 
يما لو تم تقسيم المشاريع الكبيرة إلى عدة مشاريع بمختلف األحجام، وقد تكون بالمئات ف

أصغر، هنا ستأتي أهمية وضع األولويات من قبل الجهة التي تقوم بهذه الدراسة، وهكذا نفهم 
أن ليس بالضرورة أن يتم انشائها بالكامل مرة واحدة ولكن األهم والضروري هو تحديد ما 

ت الحالي أو في أي وقت خالل تقدم المشروع يجب أن ينجز أوال ومن ثم األقل أهمية في الوق
 .باالنجاز، وذلك على وفق التصميم األساس للمنظومة المتكاملة وكذلك المستجدات في حينها

 استراتيجية االستكشاف بالنسبة للغاز
كما أسلفنا، فإن المتوفر حاليا من الغاز وما سيتوفر كنتيجة لتطوير الحقول النفطية والغازية 

الحاجة للغاز، أو بالكاد يسد الحاجة، لذا من الضروري جدا البحث عن الغاز،  سوف لن يسد
وعليه يجب أن تنصب الجهود من اآلن على استكشاف حقول غازية جديدة، وأظن أن أرض 

 :العراق واعدة بها، فهناك اتجاهين يجب أن يتم البحث عن الغاز عبرهما
يزيائيا ومن ثم إجراء الحفر االستكشافي، األول هو مسح المناطق الغربية من العراق جيوف

فالمناطق الغربية من العراق يحتمل أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز، وحتى بعض 
المناطق الشرقية المتاخمة إليران تعتبر أيضا واعدة، أو هكذا يعتقد الجيولوجيون، ومن 

 .الغرضالمعروف أن جولة التراخيص القادمة، الخامسة، سوف تكرس لهذا 
أما االتجاه الثاني، وأعتقد أنه األهم هو استكشاف الطبقات السحيقة في الحقول المكتشفة سابقا 

والتي بعضها مطور وينتج النفط، ذلك أن عمليات االستكشاف في السابق قد اكتفت بالوصول 
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في للتكوينات الجيولوجية ما فوق العصر الجوراسي تقريبا، في حين أن معظم الغاز يتواجد 
الطبقات العميقة والعميقة جدا، أي التكوينات الجيولوجية من العصر الجوراسي فما دون، حيث 

يتواجد في الحقول المنتجة حاليا شركات تعمل على إنتاج النفط وتطوير الحقول، لذا يجب 
  .االستفادة من هذه الحالة وتكثيف عمليات االستكشاف بأسرع وقت ممكن

ة اعادة التفاوض مع الشركات العالمية حاملة تراخيص تطوير الحقول اعتقد ينبغي على الوزار
لتأخذ نصيبا من هذه الجهود، القصد جهود االستكشاف، ألن الجهود الوطنية لوحدها ال تكفي 
أبدا، فهي عامل يجب أن يكون ثانوي لغرض تطوير القدرات العراقية لما هو أوسع وأكبر في 

 .هذا المجال الحيوي
اك تحديات تتعلق بتفسير المسوحات الجيوفيزيائية وأخرى تتعلق بأنواع محتملة من كما وأن هن

االحتياطيات الغازية أو النفطية صعبة الوصول تكمن في التراكيب الستراتغرافية كما يسميها 
الجيولوجيين، فالتحقق من وجودها واكتشافها يعتبر تحدي كبير، لكنها واعدة وقد تكون أكثر 

 .راكيب الجيولوجية التقليديةأهمية من الت
نؤكد على ضرورة المضي بهذه االتجاهات بوقت واحد، ألن الوقت الذي قد نحتاجه من بدء 

عمليات االستكشاف ولغاية اكتمال تطوير الحقول الغازية المكتشفة قد يصل إلى عشرة سنوات 
لى عجز العراق عن من اآلن، آن ذاك سيكون العجز بتجهيز الغاز كبيرا وواضحا جدا، اضافة إ

 .تصدير الغاز وااللتزام بتعهداته الدولية
 :تصدير الغاز

الربط مع العالم يجب أن يكون على أسس اقتصادية ورؤيا مستقبلية واضحة جدا ومحكمة، أهم 
ما يجب أن يقال في هذا الصدد، هو توفير كميات الغاز للحاجة الداخلية بكل أشكالها، وحساب 

لمستقبل قبل المضي بتصدير الغاز، فهذه التوصية بالذات، لم أجد باحثا في امكانية التوسع في ا
 .شأن الغاز قد خالفها سواء كان اقتصادي أم فني

العراق سيرتبط كعضو مع مجموعة الدول المصدرة للغاز، كما هو معروف، وهذا يعني أن 
، لذا أعتقد أن مسألة تصدير الغاز تعتبر مسألة وقت وجهود حثيثة الستكشاف حقول غازية

 .العمل على هذه الجزئية يجب أن يكون أوسع وأسرع مما هو عليه اآلن
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 7ثقافة السالح تنخر شخصية الطفل العراقي

 
 لمن كّل هذا الرصاْص؟

 ألطفاِل كوريّة البائسيْن،

 وعماِل مرسيليا الجائعيْن،

 وأبناِء بغداَد واآلخرينْ 

 إذا ما أرادوا الخالصْ 

 حديد  

 رصاص  

 رصاص  

 !رصاصْ 

 بدر شاكر السياب

 (األسلحة واألطفال)

الضمير الرومانسي لمجتمع كان يظن أن قيم ( األسلحة واألطفال)منذ نصف قرن تقريباً،هّز السياب بملحمته

ولكن يبدو أن هذه األعوام الخمسين !التحرر والعدل والسلم قد أزهرت في أرضه،وصارت وشيكة القطاف

بل ظاهرٍة اسمها  فالنا لغة أخرى غير لغة الرصاص،بل إنها ُكرست كلياً لتأليه آلٍة،لم تكن كافية ليتعلم أط

،غزت تدريجياً كل البيوت،ومّست أغلب القبضات،واستوطنت في المشاعر والعقول (السالح)

 سواء كانت لعبة ،(البريء)يقتنيها اآلباء ألطفالهم ليقضوا بها وقتهم ( لعبة)أصبحت ...والذاكرات،وأخيراً 

يدوية تشبه سالحاً خفيفاً،أو برامجيات إلكترونية يمارس فيها الطفل أعمال القتل والحرق والتفجير وإفناء 

 !اآلخرين على شاشة مجسمة

فكيف أصبحت لعب األسلحة الهدية المفضلة لدى الطفل العراقي؟وما هي العوامل المباشرة وغير المباشرة 

دمرة لقيمة الطفولة؟ وما هي الميكانزمات النفسية التي تقف التي أسهمت في الترويج لهذه الظاهرة الم

 خلف هذا التجاذب بين الطفل والسالح؟
 

  الحتالل وتجذير العنفا

هكذا وصف أحد علماء النفس الطفل في المراحل المبكرة من تطوره العقلي ((:الطفل فيلسوف صغير))

معطيات الواقع ال تقل في نوعها وكمها عن قدرة  واألخالقي،إذ أن قدرته على التفاعل اإلدراكي والقيمي مع

هذه الحقائق النفسية،يدركها جيداً السياسي األمريكي ذو المشروع الساعي إلى رسملة العالم .البالغ

وأمركته،عبر تفتيت شمولية العقل البشري وتقويض تماسكه،بإغراقه في دوامات العنف واإلحباط 

 .واالغتراب والالجدوى والالمعيارية

فبعد أن بسط الجيش األمريكي سلطته على أراضي العراق ومؤسساته السياسية  .ولنبدأ الحكاية من آخرها

وحدات متخصصة فيه بطباعة مجالت مصورة لألطفال باللغتين العربية  ت، باشرواالقتصادية والتعليمية

ختلف المناطق الواقعة تحت م ي، فم على المدارس االبتدائية4002منذ بداية العام  ا، وتوزيعهواإلنجليزية

                                                             
 الحوار المتمدن -فارس كمال نظمي 7

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DD%C7%D1%D3+%DF%E3%C7%E1+%E4%D9%E3%ED
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 :وبعد تحليلنا لمحتوى أعداٍد من هذه المجالت،اتضح ما يأتي.سيطرته

يستحق القلق والحيطة  إن العالم مكان عدائي،:))إنها تسعى إلقناع الطفل بفكرة أساسية مفادها* 

،من خالل ترويجها المبرمج لمفردات لغوية ذات مضمون عنفي غير مألوف لدى ((والتجنب

  ...(.حواجز كونكريتية/أسالك شائكة/شخص مريب/أشرار/مجرم/قتل:)الطفل
 ,قنبلة:)إنها تحاول تثقيف الطفل بأنواع األسلحة ومصطلحاتها،لغة وصوراً 

رجال /مركبات عسكرية/سكين/كيس الذخيرة/خوذة/قاذفة قنابل/قاذفة صواريخ/بندقية/رشاشة/مسدس/يدوية

 ...(.ونساء بمالبس عسكرية

،إلى بث مشاعر التعصب والطائفية بأنواعها ضمناً،من (التسامح والتعددية)سعى،وتحت شعار إنها ت* 

،بأسلوب مفتعل ومكرر،ال (سنة/شيعة/أكراد/عرب/مسيحيون/مسلمون:)خالل توكيدها على مفردات،مثل

جز نفسية فمثل هذه المفردات تخاطب انفعاالت الطفل وتزرع شكوكاً وحوا.يتالئم مع التطور االدراكي للطفل

 .بينه وبين أقرانه في المدرسة،ما دام غير قادر على أدراك محتواها الديني أو الطائفي أو العرقي

كلمة حق يراد بها ))إن جميع المضامين السابقة الذكر،يجري دّسها في هذه المجالت باستعمال تكنيك * 

ة،بنصائح وتعليمات وقصص دقيق لمفردات العنف والسالح والطائفي( إقران شرطي)،من خالل ((باطل

ففي أحد .طروحاتها( عفوية)وصور ملونة تعّد مؤثرة في سيكولوجية الطفل بسبب جاذبيتها وبساطتها و

تظهر في :))هذه األعداد مثالً،يتوجه عسكري أمريكي بمالمح مبتسمة،بالحديث إلى األطفال العراقيين،قائالً 

وجودنا في أنحاء بغداد،نحن بحاجة لكل هذه العدة لتساعدنا الصورة التالية كافة المعدات التي نرتديها عند 

وتظهر في الصفحة التالية فعالً تفصيالت دقيقة لتلك األسلحة ((.في مهامنا لحمايتكم من األخطار

بصورة طفل عراقي يتطلع إليها ( شرطياً )والتجهيزات يرتديها عسكري أمريكي له وجه طفل،مقرونة 

 .من األمثلة المشابهةوهناك غيرها عشرات .بإعجاب

لقد أسهمت هذه المطبوعات الموجهة بأداء سيكولوجي حاذق،في بث ثالثة قيم أساسية في شخصية الطفل 

 :العراقي

 .السالح أمر مألوف ال يستدعي النفور أو االستغراب،بوصفه جزءاً اعتيادياً من الحياة اليومية للناس-1

 (.الخيّرين)و( الكفوئين)يحققهما إال السالح بيد األشخاص  السالم واألمان غايتان مطلوبتان،ولكن ال-4

عنا،إما بدينه أو بطائفته ( مختلف)مهما كنا متسامحين،إال أن هناك على الدوام شخص آخر إلى جوارنا  -3

 .أو بعرقه

م م،مضافاً إليها قي4003إن قيم العنف اآلنية التكوين هذه،والتي تنتمي إلى مرحلة االحتالل بعد نيسان 

عنف متراكمة ترجع جذورها إلى أربعة عقود دموية مضت من تأريخ العراق،تشكل جميعاً اإلطار 

 .السوسيولوجي المفّسر لهيمنة ثقافة السالح على الطفولة العراقية

ما هي القوانين النفسية المفّسرة لهذه الحميمية التي صارت تميز عالقة الطفل العراقي : ولكن يبقى السؤال

 لحة؟بلعب األس

  سيكولوجيا لعب األسلحة

عندما تمتليء الذاكرة الجمعية بمفاهيم العنف وتدهور قيمة الحياة،وتجري على ألسنة الناس على نحو 

،فيما تجوب مدنهم (األشالء البشرية)و( التفجير)و( التفخيخ)و( الذبح)و( الخطف)يومي مألوف مفردات 

ميكانيكية الحركة مدججة بأسلحة متنوعة الموديالت  بإسلوب استعراضي عربات  عسكرية تقودها مخلوقات

وعندما تـُحَجب سماؤهم على مدار الساعة بالمروحيات  تثير االستغراب واالشمئزاز والرعب لديهم؛

عندها ال يكون أمام الطفل العراقي،وهو في أدق  الهادرة وبأعمدة الدخان وصدى االنفجارات الغامضة؛

قي،إال أن يتمسك بواحدة أو أكثر من ثالث ستراتيجيات نفسية تحفظ له مراحل نموه الوجداني واألخال

 :مع عالم مشبع بثقافة السالح( تكيفه)

ال شعورياً بالعنف الشامل المحيط به،فيدجج نفسه بأشباه األسلحة،وينهمك في ( يتوحد)فإما أن يتماهى  -1

في قلقه من ( خفضاً )عدوانية تحقق له ألعاب حربية يبتكرها مع نفسه أو مع اآلخرين،أو في أحالم يقظة 

قسوته،ما دام عاجزاً ( الشعورياً )رعب الخارج،بأن يصبح جزءاً منتمياً له وخاضعاً لقوانينه،عسى أن يأمن 

 Identification with(( التوحد بالمعتدي))وهذا ما يطلق عليه بـ.عن الحد من تأثيراته الكاسحة
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Aggressor . 

الذي أشاعته وروجت له األفالم واأللعاب اإللكترونية ووسائل ( رامبو)أنموذج أن يتجه لمحاكاة ..أو -4

،بوصفه مثاالً للجرأة والوسامة والحكمة (بضمنها مجالت األطفال التي يطبعها الجيش األمريكي)اإلعالم 

عراقي والمعصومية من أي خطأ أو هزيمة،فضالً عن التأثير المباشر لوجود الجندي األمريكي في الشارع ال

المختالة،إذ توفر عملية المحاكاة هذه للطفل شعوراً مطلوباً باألهمية والزهو والتحكم ( الرامبوية)بهيأته 

باألشياء والثقة بالنفس،يسد بها المساحات النفسية التي ما تزال شاغرة في شخصيته في هذه المرحلة 

وهذا ما .انوية الطابع في البيئة العراقيةالمبكرة من العمر،السيما في ظل التغييب شبه التام لنماذج إنس

 . Modeling((النمذجة))يطلق عليه بـ

وعن إحباط حاجاته ( صدمة الحرب)أن يسعى إلى تفريغ توتراته وقلقه وعدوانيته الناجمة عن ..أو -3

عية إلى الطبيعية للعيش في بيئة آمنة،األمر الذي أدى إلى تحويل طاقة هذه الحاجات لديه من مساراتها الطبي

وما دام السالح صار الرمز واألداة األكثر .مسارات عدوانية بديلة مصطنعة غايتها التطهير االنفعالي الفج

انتشاراً في سلوك الناس وأقوالهم،فقد وجد الطفل العراقي نفسه يتجه إلى هذا الرمز بوصفه منفذاً مباشراً 

 Aggression-Frustration(( العدوان–اطاإلحب))وهذا ما يطلق عليه بفرضية.النفعاالته المكبوتة

ويذكر أن الدراسات النفسية أثبتت أن مجرد وجود السالح أمام أبصار الناس يجعلهم أكثر عدوانية في .

 !سلوكهم نحو بعضهم،فكيف هو الحال مع طفل ولد وعاش في رحم الحروب؟

ستبرأ شوارعنا من عفونة البارود ستنتهي قرقعة السالح يوماً ما،وستهدأ الروح العراقية المعذبة،و....

ولكن قبل كل ذلك،ال !الممتزج بالجثث،وستستعيد الفراشات والكركرات فضاءاتها في سماء أطفالنا القادمين

بد من اإلقرار أن سموم العنف،ومشاعر الخصومة مع الحياة،والخوف من المجهول،والشك باآلخرين،قد 

يين،وإنهم سيكبرون بها،مدركين أو غير مدركين لها،لترسم نفذت بنسبة فاعلة في شخصيات أطفالنا الحال

لكن تالقح األجيال المستمر،واختالط الورود بالجراح في .لهم مسارات وأطراً سلوكية مقيدة لتفتح إنسانيتهم

  .بإزاحة الوعي العراقي،خطوة شاقة،نحو ثقافة السالم –بمرور المآسي –الذاكرة الجمعية،سيتكفالن 
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المدارس تحاول : سنوات 11بعد مرور العراق 

8اللحاق بالركب  

 
بفضل تزايد عائدات النفط في سبعينيات القرن الماضي، أسس العراق نظام خدمات عامة سخي 

وكان ُينظر إلى نظام التعليم في البالد على أنه األفضل في المنطقة، نظراً . في بداية الثمانينيات
تدائية إلى ما يقترب من المعدالت العالمية ولتنفيذ البالد لوصول نسب االلتحاق بالمدارس االب

  .برنامج محو أمية فعال
 

ولو كان العراق قد أحرز تقدماً بنفس معدل التقدم في دول الشرق األوسط األخرى، لوصلت 

بالمائة اليوم، وفقاً لمنظمة األمم  111نسبة التحاق البنين والبنات بالمدارس االبتدائية إلى 
 (اليونيسف)ة للطفولةالمتحد

 
  .لكن بدالً من ذلك، يحاول النظام التعليمي في العراق جاهداً اللحاق بالركب

 
ينيات، وحرب فقد بدأ النظام التعليمي يتهاوى بعد نشوب الحرب بين إيران والعراق في الثمان

، وتفاقم بسبب الضغط على الموارد الناجم عن عقد من العقوبات الدولية 1991الخليج في عام 
طوال التسعينيات، األمر الذي أدى إلى انخفاض رواتب المعلمين، وارتفاع معدل تبديل 

تدني الموظفين، ونقص المعلمين المؤهلين، وانخفاض التنمية المهنية، وإهمال البنية التحتية و
فرص الحصول على موارد مثل النشرات الدورية، حسبما ذكرت منظمة األمم المتحدة للتربية 

بالمائة في  11انخفاضاً بنسبة  االحصاءات الحكومية كما تظهر(. اليونسكو)والعلم والثقافة 

. 2111بالمائة في عام  8103إلى  1991في  9108االلتحاق بالمدارس االبتدائية، من  معدالت

  .كما انخفض عدد الطالب في المدارس المهنية والتقنية في العراق إلى النصف في العقد نفسه
 

، أفادت اليونسكو أن حرق المرافق 2113وفي أعقاب الغزو الذي قادته الواليات المتحدة عام 

 81ونهبها انتشر على نطاق واسع، فقد فقدت المدارس المهنية، على سبيل المثال،  التعليمية

 2113جرته األمم المتحدة عام أ تقييم وخلص. بالمائة من معداتها، وفقاً لوزارة التربية والتعليم

وقالت اليونسكو أن معاهد تدريب المعلمين . مدرسة تضررت من أعمال النهب 30111إلى أن 
تأثرت في جميع المحافظات، عدا المحافظات الكردية في الشمال، وأن المكتبات والكليات 

                                                             
8

 (ايرين)شبكة األنباء األنسانية  

http://www.unicef.org/equity/files/PMACEquitypresentation.pdf
http://cosit.gov.iq/english/AAS2012/section_19/3.htm
http://cosit.gov.iq/english/AAS2012/section_19/3.htm
http://siteresources.worldbank.org/INTIRAQ/Overview/20147568/Joint%20Needs%20Assessment.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTIRAQ/Overview/20147568/Joint%20Needs%20Assessment.pdf
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  .تعرضت للنهب والحرق
 

  هجرة العقول
 

سة قوات االحتالل إلعفاء جميع المسؤولين الذين ينتمون وهو سيا -وأضافت أن اجتثاث البعث 
عزز تراجع التعليم ألنه  -إلى حزب البعث الذي تولى قيادته الزعيم المخلوع من مناصبهم 

  .تسبب في هجرة العقول من الجامعات
 

في المجلة الدولية للتطوير  2112عام  مقالة نجيب شفيق من جامعة بيتسبرغ في. وكتب م
الغزو الذي  -األدلة الظاهرة للعيان تشير إلى أن الحرب الثالثة في ثالثة عقود "التربوي أن 

قد خلف وراءه نظام تعليم متهالك  - 2111إلى  2113قادته الواليات المتحدة في الفترة من 
ضرر من المخاوف المتعلقة بالسالمة وارتفاع التكاليف والنقص الحاد في المعلمين والمواد ت

  ."التعليمية
 

أكاديمياً على األقل، كما  281وفي السنوات األربع التي تلت الغزو، قتل المتمردون والميليشيات 

، مما أفقد العراق النخبة المتعلمة 2111في عام ( إيرين)لشبكة األنباء اإلنسانية  تقرير أفاد

  .القوية القادرة على مساعدة البالد ونظام التعليم على التعافي
 

ألشخاص المؤهلين لبناء البالد وتأسيس كان لدينا كافة ا: "وقال عضو البرلمان حسن الحمداني
أما اآلن، فقد غادر معظم هؤالء األشخاص البلد، ورحل العديد من . نظام في جميع المجاالت

  ."األطباء والمهندسين ألنهم شعروا بالتهديد
 

  االلتحاق بالمدارس والتحصيل
 

س على وجه التحديد أقل على معدالت االلتحاق بالمدار 2113لكن تأثير الغزو الذي بدأ في عام 

  .وضوحاً ألن اإلحصاءات غير متناسقة
 

، (MICS) فبعض اإلحصاءات، مثل تلك المذكورة في المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات

المعدالت الصافية اللتحاق األطفال الذين التي أجرتها الحكومة واليونيسف، تظهر زيادة في 

في  8508إلى  2111بالمائة في عام  6802بالمدارس، من  11و 6تتراوح أعمارهم بين 

تبين عكس ذلك، مشيرة إلى انخفاض هائل في  بعض اإلحصاءات األخرى لكن .2006 عام

وُينظر إلى . 2116بالمائة في عام  54إلى  2111بالمائة في عام  93معدالت االلتحاق من 

واسع على أنها احصاءات ال يمكن االعتماد اإلحصاءات في العراق بشكل عام وعلى نطاق 
عليها، وتلك الخاصة بااللتحاق بالمدارس تختلف استناداً إلى الفئات العمرية لألطفال وما إذا 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059312000685
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059312000685
http://www.irinnews.org/Report/62983/IRAQ-The-exodus-of-academics-has-lowered-educational-standards
http://www.irinnews.org/Report/62983/IRAQ-The-exodus-of-academics-has-lowered-educational-standards
http://www.childinfo.org/files/iraq1.pdf
http://www.childinfo.org/files/MICS3_Iraq_FinalReport_2006_eng.pdf
http://www.ibo.org/ibaem/conferences/documents/EDUCATIONINIRAQBYWARANDOCCUPATIO1.pdf
http://www.ibo.org/ibaem/conferences/documents/EDUCATIONINIRAQBYWARANDOCCUPATIO1.pdf
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نسبة األطفال في سن الدراسة االبتدائية الرسمي المسجلين )كانت تقيس صافي معدل االلتحاق 
النسبة المئوية لألطفال الذين يلتحقون بالمدارس )أو االلتحاق اإلجمالي ( في المدارس االبتدائية
 (. االبتدائية في أي عمر

 
فقد أنتجت . لكن ما يبدو واضحاً هو أن العراق لم يحقق التقدم الذي كان بمقدوره أن يحققه

بالمائة  9104معدل التحاق صافي بلغ  2111المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات في عام 

في عام  9108، أي أقل قليالً من المعدل الحكومي البالغ (عاماً  11إلى  6بين األطفال من سن )

مع ذلك، فإن واحداً من كل سبعة أطفال في سن المدرسة الثانوية يدرس في المرحلة . 1991

  .بالمائة من الطالب 44وال يتم التعليم االبتدائي في الوقت المحدد سوى لـ . االبتدائية
 

حاق بالمدارس الثانوية في السنوات األخيرة، وفقاً للمسوحات العنقودية وبينما ازداد معدل االلت
وفي عام . متعددة المؤشرات، يواصل أقل من نصف الطالب فقط تعليمهم بعد الصف السادس

، وجدت دراسة استقصائية مشتركة أجراها البنك الدولي والحكومة أن خمسة ماليين 2111

  .لمدرسةطفل في سن الدراسة ال يذهبون إلى ا
 
كما أشار سوديبتو موخرجي، نائب رئيس برنامج " وااللتحاق والتحصيل ليسا نفس الشيء،"

إلحاقهم بالمدرسة أمر سهل، لكن "في العراق، مضيفاً أن  (UNDP) األمم المتحدة اإلنمائي

  ."جعلهم يكملون دراستهم أكثر صعوبة
 

ير تبعاً لنوع الجنس والحالة االجتماعية باإلضافة إلى ذلك، تختلف معدالت االلتحاق إلى حد كب
وبينما تحسنت جودة الكتب المدرسية في العقد الماضي، ولم يعد هناك . والمنطقة الجغرافية

ضغط على الطالب لالنضمام إلى حزب البعث، فإن نسبة معينة من الطائفية والفساد قد وجدت 

ي الحسيني ، وهو طالب في ، حسبما ذكر عل2113طريقها إلى النظام المدرسي منذ عام 

  .المرحلة الثانوية في بغداد
 

. في بعض األحيان، يسخر معلم من السنة ويسخر آخر من الشيعة: "وأضاف الحسيني قائالً 
إذا كنت تريد أن تنجح في االمتحانات، ال بد أن تدفع مبلغاً من . اآلن نفاسدوجميع المعلمين 

  ."م سيجعلون النجاح ضرباً من المستحيلدوالر لكل مادة، وإال فإنه 211 -المال 
 

  محو األمية
 

وفي عام . كما شكل محو األمية محوراً مهماً في العراق، مثل التعليم االبتدائي، منذ عقود

، أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة للقضاء اإللزامي على األمية، لكن هذه الحملة 1918

  .تباطأت بعد حروب الثمانينيات والتسعينيات
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فقد أشارت . وتختلف أيضاً اإلحصاءات المتعلقة بمعدل محو أمية الكبار على نطاق واسع

، 2111ة في عام بالمائ 1802إلى  2111بالمائة في عام  1401من  زيادة اليونسكو إلى

العراق "تشير إلى أدلة توضح أن  2115إلى  2111تغطي الفترة من  وثيقة استراتيجية ولكن

س وارتفاع يواجه وضعاً حرجاً فيما يتعلق باألعداد المتزايدة من األطفال غير الملتحقين بالمدار
معدالت األمية بين الكبار، السيما في المناطق الريفية، في أوساط الشباب والكبار، وبين النساء 

  ."والفئات األخرى المهمشة اجتماعياً 
 

بعنوان  2111ومن المرجح أن تتحسن تلك المعدالت بفضل حملة محو األمية التي أُطلقت في 

، وقانون محو األمية الجديد الذي تم التصديق عليه (LIFE) مبادرة محو األمية من أجل التمكين

  .2111في عام 

 
 
 
 

  

http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/UIS-literacy-statistics-1990-2015-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/UIS-literacy-statistics-1990-2015-en.pdf
http://www.irinnews.org/pdf/Literacy_needs_report.pdf
http://www.irinnews.org/pdf/Literacy_needs_report.pdf
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االستنساخ البشري
9 

 
  :ما هو االستنساخ البشري

ومن ثم نزع نواة من َخليَّة أخرى  جنسية،يتم في عملية االستنساخ البشري نزع َنَواة َخليَّة 
ووضعها بدل النواة المنزوعة من  ،-خاليا خاصة موجودة في جسم اإلنسان البالغ  -مولِّدة 

 .الجنسيةالخلية 
ومن ثم صدمها بتيار كهربائي بحيث تبدأ الخلية باالنقسام ، وبالتالي تزرع الخلية الشارعة 

َن جنيناً طبيعياً يفترض أن يولد بشكل طبيعي ، أو يُسَتخدم  باالنقسام في رحم امرأة ، حتى تكوِّ

 . للحصول على أعضاء في مرحلة أسبق
تشابه مطلق من حيث  -صاحب الخلية المولِّدة  -إن التشابه بين الُمستنَسخ والُمستنَسخ عنه 

، وبالتالي كل ما يتبعها من صفات شكلية ، وإمكانيات  -الصفات الوراثية  -التركيبة الجينيَّة 

 . دماغية ، وإلخ
  :ردود فعل

ولم  العالم،العناوين الرئيسية لكل مجالَّت وصحف  البشري،االستنساخ  :العبارةتصدرت هذه 
وبخاصة المفّكرين  العالم،ولعبت دوراً عجيباً في تشغيل عقول  شخص،يسلم منها لسان أي 

فمع أن عصرنا هو عصر الصراعات ، لكن هذا الحدث كان أعلى صرَخة دّوت .منهوالباحثين 

) ، عندما نجح العالم ( م  1996) سنة وذلك منذ . في أرجاء المعمورة ، طاغياً على كل حدث

في استنساخ كائن حي ، بطريقة غريبة ومختلفة عن الطريقة الطبيعية للتكاثر ( أيان ويلمون 

ويعلنوا من فترة ألخرى إنهم توصلوا  أبحاثهم،ومن تلك السنة لحد اآلن يطّور العلماء . الجنسي

بعض منهم َتعلِن وَتدقُّ ناقوس الخطر وبدت تصريحات ال.العمليةألمور جديدة في تطوير هذه 

تِهاُحرَمة الحياة ) على ما سمي بـ  .(وقُدسيَّ
ى في  وبدا العالم يبيت في قلق واضطراب ، فتضاربت اآلراء بين مؤيد ومعارض ، الذي أدَّ

األيام األخيرة إلى خطوات جاّدة من قبل حكومات العالم ، فالكثير منها لم يمنع هذه األبحاث في 

صة بالتقصي في األمر بفرض عقوبات . فحسب بالده بل طالب مجلس األمن وهيئاته المتخصِّ
على األطباء الذين يبغون قدماً لتحقيق أحالمهم ، والمطالبة بمعاقبتهم وأمثالهم أمام المحاكم 

 . الدولية
 والفرنسي،، وكذلك أعلن البرلمان األلماني والكندي ةبِِشدَّ ففي أمريكا منعت هذه األبحاث 

واعتبروا استنساخ األجنة  .األبحاثوالكثير من الدول األوروبية عن قلقهم من خطورة هذه 
البشرية أمراً غير أخالقياً ، يؤدي إلى مشاكل ال يمكن التكهُّن بَِمدى ضررها وتأثيرها على 

 . مراحل الحياة

                                                             
 مركز ال البيت العالمي للمعلومات 9
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أمنية بإجراء هذه العملية ومن جانٍب آخر ُسمح للعلماء والباحثين ووفق مراقبة  جانب،هذا من 

 .المستنسخةوذلك لالستفادة من خاليا المنشأ في مراحل التكوين للخاليا  األولى،في مراحلها 
ولكنهم سمحوا به لإلفادة من خاليا  للتكاثر،أنهم منعوا استنساخ األجنة البشرية  :والخالصة

 .بديلةوذلك للعالج الطبي وإيجاد أعضاء  المنشأ،
  :االستطالع اإلنسان وُحبّ 

إن هللا سبحانه هو الذي أبَدع الكون ، وخلق اإلنسان بخالف المخلوقات األخرى ، وميَّزه بقدرته 
على اإلبداع واالختراع ، لذلك نجد اإلنسان وفي حقب تاريخية كيف يتطور وينتقل في مسيرة 

 . الحياة من مرحلة إلى أخرى
اً بِحدِّ ذاته ، وذلك ألن الطبيعة البشرية الشريرة وقد ال يكون هذا التطّور أو التغير شيئاً جيد

لة في داخله ، ولكن هذه النقالت كان ال ُبدَّ منها في مسيرته ، ألن طبعه الطموح ، وروحه  متأصِّ

 . المتأملة ، تفتح له الطرق قبل أن يكون حتى له المقدرة على تحقيق الهدف
 بصر،لم تأتي بِلَمَحِة  الفكرية،وهذه النهضة  الصناعي،وهذا التقدم  العلمية،فكل هذه التقنيات 

 .اآلنبل أخذت وقتاً طويالً ليكون اإلنسان ما هو عليه 
 المعرفة،والوصول إلى  الحقيقة،وفي الحقيقة يوجد في اإلنسان َعَطٌش َيحّثه دائماً على تقّصي 

 .لمحيطهوذلك من خالل اكتشافه  وجوده،وكأنه يسأل دائماً عن كيفية 
سابحاً  الحياة،وهو ِسّر  العظيم،ويفّك عقد هذا السر  اللغز،فيوماً بعد يوم يحاول أن يحل هذه 

 .ونهايتهلعلَّه يصل إلى قراره  العالم،في محيط هذا 
ُحّب ) وهو  اإلنسان،وفي رأينا أن هذه األبحاث ليست إال نتيجة هذا االشتياق الذي في قلب 

في أنها دائماً  العلمية،بة إلى كل االختراعات واالكتشافات ونذكر نقطة أخرى بالنس.(المعرفة

 العاّمة،فالعلم دائماً له منفعة عظيمة إذا استخدم ألجل المنفعة .الفصلينتكون واقعة على َحد 

ر إذا استخدم ألجل المقاصد والمصالح   .الشخصيةوله أيضاً األثر المدمِّ
لمسيطر على العمل والبحث ، ولكن على أي واألمر متوّقف على إنسانية وأخالق المسؤول وا

 . حال العجلة تدور ، وهللا ناظر لما يحدث
ونقطة أخرى مهمة عن موقفنا من هذه االكتشافات التي نراها ونسمعها بين الفترة واألخرى ، 

فإذا منعناها وشجبناها فعلينا أن ننظر إلى الوراء ، وإلى ما اقترفته عجلة التطّور من دمار 

ولكن ثمنه كان غالياً بعض الشيء في بعض  ثمناً،فهذا التطور كان له . لى البيئة كلّهاوفساد ع
بل إنه قد  العظمى،ليس الجريمة  -وهو موضوع تساؤلنا اليوم  -فمنع االستنساخ  األحيان،

 .الخبيثبعد أن كان جسدها قد تفّشى بالمرض  اإلنسانية،يكون شوكة غرست في جسم 
في األزمنة الماضية تلد العجائب ، فهي في زماننا أكثر وأسرع والدة لكل وإذا كانت الليالي 

 . عجيب وغريب ، مما لم يخطر ببال اإلنسان ، ولم يحلم به مجرد حلم في العصور السالفة

ِنَسانَ  َعلَّمَ ) :لإلنسانوذلك بفضل تقدم العلم الذي علَّمه هللا  لَمإ  لَمإ  َما اإلإ  . 5 :العلق ( َيعإ

ويطمح للوصول إلى  القمر،وينزل على سطح  الفضاء،اإلنسان يشق أغوار  حتى أضحى

 .األبعدالكواكب 
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ولقد قّدر لنا أن نشهد كثيراً من العجائب في حياتنا ، ابتداء من المذياع والتلفاز ، ثم الكومبيوتر 
ة الهندسة ثور -، ومروًرا بالثورة البيولوجية الهائلة ( اإلنترنت ) وغزو الفضاء ، وانتهاًء بـ

، التي جريت بتوسع في عالم النبات ، ثم بقدر أضيق في عالم الحيوان ، ثم دخلت  -الوراثية 

 . عالم اإلنسان
إذا انطلق وحده بمعزل عن اإليمان  العلم،ولقد أصبح الكثير مّمن يتخّوفون من َوَثبات 

 .لهبدالً من أن يكون نعمة  اإلنسان،فقد يعود العلم عندئذ خطراً على  واألخالق،
الهندسة الوراثية وموقف : ومنذ سنوات عقدت في جامعة قطر ندوة علمية كان موضوعها 

وانتهت الندوة بعدد من التوصيات دارت حول التحذير من . الدين واألخالق والقانون منها
واتخاذه أداة لسيطرة انطالق العلم بعيداً عن قَِيم الدين ، واألخالق ، ورعاية المصلحة للبشر ، 

بعض الناس على بعض ، والعبث بفطرة هللا التي فطر الناس عليها ، ومحاولة تغيير خلق هللا ، 

 . وهو من عمل الشيطان

 
 هل عملية االستنساخ تؤدي إلى قتل األَِجنَّة ؟

 والذي يحدث في األوساط الدينية من سوء فهم لكثير من األمور جداً،هذا السؤال مهم وخطير 

ففي مثل هذه الحالة يعتبرون الخاليا  .الموضوعالعلمية ناتج عن عدم إدراكهم الكامل لحجم 

وهنا برأينا يكون رد .بقتلهايقوم العلماء  بشرية،التي تحدث عليها التجارب من أنها كائنات 
،  العلماء واألطباء هو األَدّق واألقرب إلى الحقيقة من اآلراء في األوساط الدينية المحافظة

فاألطباء . وذلك نتيجة تفهمهم لهذه الحالة أفضل من غير المتخّصصين في مجال الطب
والباحثون يؤّكدون وبشدة أنهم ال يقومون وال حتى يفّكرون باستنساخ كائن بشري ، وذلك 

َتة ومنها تلك التشوهات التي تطرأ على الجنين ، ولكنهم يقومون باالستنساخ . ألسباب طبِّية َبحإ

ص الخاليا الجذعية في مراحل انقسام الَخليَّة األولى ، وذلك قبل أن تخصَّص وتصبح الستخال

وبِلَُغة علم  البويضة،فأغلب الديانات ترى أن الجنين يبدأ من نقطة التقاء النطفة مع . جنيناً 

وُنون  صبغة (  46) أما الذي يحصل في االستنساخ فهذه الـ.وراثيةصبغة (  46) األحياء ُيكِّ
ليس ( تكاثر خاليا : ) ي من طرف واحد ، وليس من طرفين ، فالذي يحدث بعبارة أخرى هو تأت

 . كائن بشري حقيقي: جنين ، أو : إال ، وال نستطيع أن نقول عنه 

 
 :اإلسالمموقف 

 :أَدقّ وبعبارة  ،-نحن المسلمين  -ومن أجل ذلك تساءل الناس في عالمنا اإلسالمي عن موقفنا 
أتجيزه شريعتنا بإطالق ؟ أم تمنعه وتحّرمه  الجديد،عن موقف ديننا وشريعتنا من هذا األمر 

 بإطالق ؟ أم تجيزه ببعض الضوابط والقيود ؟
ب عموماً بالعلم والبحث : ونوّد أن نجيب هنا بـ ويرى من فروض  العلمي،أن اإلسالم يرحِّ

من مجاالت العلم الذي تحتاج إليها األّمة في  الكفاية على األّمة المسلمة أن تتفّوق في كل مجال

 .دنياهادينها أو 
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وفي كل  وتطبيقاته،وتكتفي اكتفاًء ذاتياً في كل فرع من فروع العلم  بينها،بحيث تتكامل فيما 

ولكن الِعلم في اإلسالم َمَثلُه َمَثل .غيرهاحتى ال تكون األّمة عالة على  التخصصات،تخصص من 

د بِقَِيم الدين واألخالق الَعمل ، واالقتصاد  . ، والسياسة ، والحرب ، كلّها يجب أن تتقيَّ
دعوا : وال يقبل اإلسالم فكرة الفصل بين هذه األمور وبين الدين واألخالق ، كأن يقول قائلون 

العلم ُحّراً ، ودعوا االقتصاد ُحّراً ، ودعوا السياسة ُحّرًة ، ودعوا الحرب ُحّرًة ، وال ُتدِخلوا 
ين أو األخالق في هذه األمور ، فتضيقوا عليها ، وتمنعوها من الّنمو ، واالنطالق ، وسرعة الد

لكن اإلسالم يرفض هذه النظرة التي أفسدت العلم واالقتصاد والسياسة ، ويرى أن كل . الحركة

شيء في الحياة يجب أن يخضع لتوجيه الدين وكلمته ، فكلمته هي كلمة هللا ، 

ُعلإَيا ِهيَ  هللّاِ  َكلَِمةُ )و  . 41: التوبة  (الإ
ومن المنطقي أن تخضع كلمة اإلنسان المخلوق لكلمة هللا الخالق سبحانه ، وكلمة هللا هي أبداً 

فهو  والنبات،أما عن االستنساخ في عالم الحيوان . كلمة الحق ، والخير ، والعدل ، والجمال

 :بشروطجائز 
 :األول

مة لبعض  للبشر،ة أن يكون في ذلك مصلحة حقيقي د مصلحة متوهَّ  .الناسال مجرَّ
 :الثاني

ة أكبر من هذه  وألهل العلم  -فقد ثبت للناس اآلن  المصلحة،أال يكون هناك مفسدة أو مضرَّ
وانطلقت َصيحات التحذير منها  نفعها،أن النباتات المعالجة بالوراثة ضرُرها أكبر من  -خاصة 

 .العالمفي أرجاء 
 : الثالث

يكون في ذلك إيذاء أو إضراراً بالحيوان ذاته ، ولو على المدى الطويل ، فإن إيذاء هذه أال 

 . المخلوقات العجماوات َحرام في دين هللا
وأما عن االستنساخ في مجال البشر ، فهو غير جائز إذا كان على طريقة االستنساخ الذي 

بحيث يمكننا أن . في بريطانيا ، التي أجرَيتإ عليها التجارب( دوللي ) أجري على النعجة 

نستنسخ من الشخص الواحد عشرات أو مئات مثله ، بدون حاجة إلى أبوين ، وال زواج ، وال 

وبهذا . أسرة ، بل يكفينا أحد الجنسين من الذكور أو اإلناث ، باستغنائنا عن الجنس اآلخر

جسماً ، واألصحاء نفساً  تستطيع البشرية أن تستنسخ من األشخاص األذكياء عقالً ، واألقوياء

 . ، ما شاءت من األعداد ، وتتخلَّص من األغبياء ، والضعفاء ، والمهازيل من البشر

 -ومقاصده العامة  الكلية،وقواعده  المطلقة،بنصوصه  -إن منطق الشرع اإلسالمي  :نقولوهنا 

 :تيةاآللما يترتَّب عليه من المفاسد  البشر،يمنع دخول هذا االستنساخ في عالم 
 

  :االستنساخ ينافي التنوع: األولى 
ع ) إن هللا خلق هذا الكون على قاعدة   قال.كثيراً ولهذا نجد هذه العبارة ترد في القرآن  ،(الَتنوُّ
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َنا َماء الس َماء ِمنَْ َأنَزلَْ اهلل َأنْ  َترَْ َأَلمْ )تعالى َرج  َتِلًفا َثَمرَاتْ  ِبهِْ َفَأخ  ِبي ُجَددْ  ال ِجَبالِْ َوِمنَْ َأل َواُنَها مُّخ 
رْ  ض ْ َتِلفْ  َوُحم   . 21: فاطر (ُسود َوَغَراِبيبُْ َأل َواُنَها مُّخ 

 

َن َعامِْ َوالد َوابْ  الن اسِْ َوِمنَْ:)وقال تعالى َتِلفْ  َواْل  َشى ِإن َما َكَذِلكَْ َأل َواُنهُْ ُمخ   ال ُعَلَماء ِعَباِدهِْ ِمنْ  الل هَْ َيخ 
 . 28 :فاطر(

ألنه يقوم على تخليق  التنّوع،واالستنساخ يناقض  (.التَنّوع) األلوان تعبير عن ظاهرة فاختالف 
وهذا يترتب عليه مفاسد كثيرة في الحياة البشرية  الواحد،نسخة مكّررة من الشخص 

روا صّفاً من التالميذ  .حينوبعضها قد ال ندركه إال بعد  ندركه،بعضها  االجتماعية، تصوَّ
 كيف ُيميِّز المعلِّم بين بعٍض وبعض ؟ وكيف يعرف زيداً من عمرٍو من َبكٍر ؟ المستنَسخين،

والبصمات  واحدة،والقامات  واحدة،والوجوه  غيره،وكيف يعرف المحقق من ارتكب جرماً من 
واألخرى نسخٌة مطابقة لها ؟ وكيف تعرف  غيرها،بل كيف يعرف الرجل زوجته من  واحدة ؟

إن الحياة كلّها ستضطرب وتفسد إذا انتفت ظاهرة  وغيره صورة منه ؟ غيره،المرأة زوجها من 

 .الناسالذي خلق هللاُ عليه  األلوان،التنّوع واختالف 
 

 :عنهعالقة الُمستنَسخ بالمستنَسخ  :الثانية
هل هو نفس  عنه،ثم هناك سؤال ُمحيِّر عن عالقة الشخص المستنسخ بالشخص المستنسخ 

الشخص ؟ باعتباره نسخة مطابقة منه ؟ أو هو أبوه ؟ أو أخ توأم له ؟ فهذه قضية ُمربِكة ، 

 ً  . وهي مشكلة حقا
وإن كان يحمل كل صفاته الجسمية والعقلية  -وال شك أن هذا الشخص غير اآلخر ، فهو 

، لكن تؤّثر البيئة  ليس هو اآلخر ، فهو بعُده بزمٍن قطعاً ، وقد يحمل كل صفاته -والنفسية 

 . والتربية في سلوكه ومعارفه ، فهذه أمور مكتَسبة ، وال تكفي فيها العوامل الوراثية وحدها
تِه ، ألنه جزء منه ، وهذا مقبولٌ فيما إذا ُوِضع في َرحم المرأة وحملته  قد يقول البعض بُِبُنوَّ

َهاُتهُمإ  إِنإ  :) تعالىوولدته ، كما قال  َنُهمإ  ئِيالالَّ  إاِلَّ  أُمَّ  . 2: المجادلة  ( َولَدإ
 .لهوال أب  أم،ومعنى هذا أن يكون له 

 .واحدةبمثابة التوأمين المخلوقين من بويضة  :أي عنه،إنه أٌخ توأم للمستنسخ  :آخروقد يقول 
ة  ة فرع عن األبوَّ وهذا كلّه يوجب  فكيف ينبت الفرع ولم ينبت األصل ؟ واألمومة،ولكن األخوَّ

ننِكر العملية من أصلها ، لما يترتَّب عليها من مفاسد وآثام ، ظهر بعضها ، وبقى كثير  علينا أن

 . منها في رحم الزمان

 
 : َمفاسد أخرى محَتَملة :الثالثة

إذا أصيب  السريع،وربما للهالك  السريع،ثم إن االستنساخ يعرض القطيع المستنسخ للعدو 

وقد يقضي عليهم مرة .الداءالمستنسخين بهذا  فسرعان ما يصاب مجموع بِمرٍض،واحد منهم 

 . هم بمثابة شخص واحد –وإن كانوا كثرة في العدد  -واحدة ، ألن مجموعهم 
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ومن ناحية أخرى ال يؤَمن أن يستخدم االستنساخ في الشر ، كما استخدمت األسلحة الذرية 
تأتي بعض القوى الكبرى فما الذي يضمن لنا أال .ل والنسوغيرها في التدمير ، وإهالك الحرث 

 . أو من يقلِّدها ، فتستنسخ جيشاً من األقوياء والعمالقة لتهزم به اآلخرين ؟
وما الذي يضمن لنا أن تأتي بعض هذه القوى الكبرى ، وتستخدم نفوذها لمنع اآلخرين من هذا 

مه عليهم ، في حين ُتحلّه لنفسها ، كما فعلوا في األسلحة الذ  . رية ؟االستنساخ ، وتحرِّ
هذا باإلضافة إلى أن االستنساخ بالصورة التي قرأناها وشرحها المختصون تنافي ظاهرة 

فالناس خلقهم هللا أزواجاً من ذكر .فيهفي هذا الكون الذي نعيش  الزوجية،أو ُسنَّة  االزدواج،

 .كلّهابل كذلك النباتات  والحشرات، والزواحف، والطيور، الحيوانات،وكذلك  وأنثى،
باإلضافة إلى أن العلم الحديث كشف لنا أن االزدواج قائم في عالم الجمادات كذلك ، كما  هذا

ة . نرى في الكهرباء رَّ ) و( إلكترون ) تقوم على  -وهي وحدة البناء الكوني كلّه  -بل إن الذَّ
ر ، والقرآن الكريم يشي( النواة ) ، أي شحنة كهربائية موجبة ، وأخرى سالبة ، ثم ( بروتون 

َناُكمإ  :) إلى هذه الظاهرة ، فنذكر قوله َواًجا َوَخلَقإ  . 8: النبأ  (أَزإ

نِ  َخلَقَ  َوأَنَّهُ ):تعالىوقوله  َجيإ وإ َكرَ  الزَّ ُنَثى  الذَّ َفةٍ  ِمن* َواألإ َنى إَِذا نُّطإ  . 46 – 45 :النجم ( ُتمإ

َحانَ  :) وقوله تعالى َواجَ  َخلَقَ  الَِّذي ُسبإ َزإ ا ُكلََّها األإ ضُ  ُتنبِتُ  ِممَّ َرإ ا أَنفُِسِهمإ  َوِمنإ  األإ لَُمونَ  اَل  َوِممَّ  ( َيعإ
 . 36:  يس

ءٍ  ُكلِّ  َوِمن:)  وقوله تعالى َنا َشيإ نِ  َخلَقإ َجيإ ُرونَ  لََعلَُّكمإ  َزوإ  . 49: الذاريات  ( َتَذكَّ

حتى قالت  واحد،واالكتفاء بجنس  الجنسين،ولكن االستنساخ يقوم على االستغناء عن أحد 

وهذا ضد الفطرة التي  .وحدهنسيكون هذا الكوكب بعد ذلك للنساء  :األمريكياتإحدى النساء 
فاإلنسان بفطرته محتاج األحوال وليس هذا في مصلحة اإلنسان بحال من  عليها،فطر هللا الناس 

 :تعالىكما قال  اآلخر،بل ليكمل كل منهما  النسل،ليس لمجرد  اآلخر،إلى الجنس 

ُضُكم) ٍض  مِّن َبعإ  . 25 :النساء(َبعإ
 لزوجية كما قال تعالى في تصوير العالقة باآلخر،وليستمتع كل منهما 

 . 181 :البقرة ( لَُّهنَّ  لَِباسٌ  َوأَنتُمإ  لَُّكمإ  لَِباسٌ  ُهنَّ )

بل خلق له من  الجنة،ولو كان في  وحده،لم ُيبقِه  الجنة،ولهذا حينما خلق هللا آدم وأسكنه 

ُكنإ  ) :لهوقال  إليه،نفسه زوجاً ليسكن إليها كما تسكن  ُجكَ  أَنتَ  اسإ  . 35 :البقرة ( الإَجنَّةَ  َوَزوإ

وتقوم بينهما المودة  إليه،وإذا كان كل من الرجل والمرأة في حاجة إلى صاحبه ليسكن 

ة إلى َجوِّ األسرة فإن الذرية تكون .إليهمافإنَّ ذريتهما أشد ما تكون حاجة  والرحمة، بحاجة ماسَّ
، وإلى األمومة الحانية ، وإلى األبوة الراعية ، وإلى تعلم الفضائل من األسرة ، وفضائل 

 . المعاشرة بالمعروف ، والتفاهم والتناصح والتباذل ، والتعاون على البر والتقوى
تد لسنوات ، يكون الطفل وقد َعلِم الناس أن أطول الطفوالت عمراً هي الطفولة البشرية التي تم

 ً وال تتم تربية الطفل تربية َسويَّة مكتملة  فيها في حاجة إلى أبويه ، وإلى أسرته ، مادّياً وأدبّيا
انه وُيحنَّان  وهما في  نموه،وينفقان الغالي والرخيص حتى يكتمل  عليه،إال في ِظلِّ أبوين ُيحبَّ

 .أذىال دون منٍّ و ألوالدهما،غاية السعادة بما يبذالن 
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واالستنساخ ال يحّقق َسكن كل من الزوجين إلى اآلخر ، كما ال يحقق األسرة التي يحتاج الطفل 
ه تحت رعايتها ومسؤوليتها فكل من األب  البشري إلى العيش في ظاللها وحماها ، واكتمال نموِّ

 . واألم راٍع في األسرة ، ومسؤول عن رعيته

 

 
 : استخدام االستنساخ في العالج

مدى جواز إمكان عملية االستنساخ في العالج لبعض : يأتي هنا أمر يسأل الناس عنه ، وهو 
 األمراض ؟

أو حتى جنين  طفل،فإن كان المقصود استنساخ إنسان أو  بالضبط،وال ندري المقصود من هذا 

 .بحالفهذا ال يجوز  مريض،تعطى إلنسان  سليمة،لتؤخذ فيه قطع غيار 
، فال يجوز العبث بأجزائه وال  -ولو باالستنساخ  -سب الحياة اإلنسانية وذلك ألنه مخلوق اكت

 . بأعضائه ، ولو كان في المرحلة الجنينية ، ألنه قد أصبحت له حرمة اإلنسان الطبيعي
ولكن إذا أمكن استنساخ أعضاء معينة من الجسم ، مثل القلب أو الكبد أو الكلية ، أو غيرها ، 

ب به الدين ، ويثيب عليه هللا تبارك ليستفاد منها في عالج  آخرين محتاجين إليها ، فهذا ما يرحِّ

 . وتعالى ، لما ِمنه من منفعة للناس ، دون إضرار بأحد ، أو اعتداء على حرمة أحد
وربما طلب إيجاب في  استحباب،بل مطلوب طلب  مشروع،فكل استخدام من هذا القبيل فهو 

 .عليهوالقدرة  إليه،بقدر الحاجة  األحيان،بعض 
 

  :مالحظتان مهمتان
ه هنا إلى مالحظتين مهمتين حول قضية   :االستنساخونحب أن ننوِّ

 

 :األولى
مه بعض الناس  استخدام : َخلًقا للحياة ، إنما هو : إن االستنساخ ليس كما يتصّوره أو يتوهَّ

 . للحياة التي خلقها هللا تبارك وتعالى
والخليَّة الحيَّة التي غرست في البويضة  تعالى،فالُبَويضة التي نزعت منها نواتها من خلق هللا 

التي أقام عليها  تعالى،وكلتاهما تعمل في محيطها وفق سنن هللا  تعالى،بدل النواة من خلق هللا 

 .العالمهذا 
 

 :الثانية
 البعث،وهي عقيدة  الدين،إن فكرة االستنساخ أفادت الدين في تقريب عقيدة أساسية من عقائد 

 .اآلخرةوإحياء الناس بعد موتهم لحسابهم وجزائهم في 
وأن يعود  الموت،يستبعدون فكرة البعث بعد  اليوم،والمادّيون إلى  قديماً،فقد كان المشركون 

بت ظاهرة االستنساخ .أخرىاإلنسان نفسه إلى الحياة مّرة  أنه بواسطة بويضة  األمر،وقد قرَّ
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فإذا كان هذا أمراً قدر عليه اإلنسان ، .الحياةوخلية يعود اإلنسان نفسه بصورة جديدة إلى 
 أفُيسَتبَعد على قدرة هللا أن تعيد اإلنسان مّرة أخرى إلى الحياة بما نعلمه وما ال نعلمه ؟

ُ  الَِّذي َوُهوَ  ) تعالىقال  َدأ َونُ  َوُهوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  الإَخلإقَ  َيبإ هِ  أَهإ  . 21 :الروم ( َعلَيإ

 
 
 
 
 

 
 : آراء مجموعة من علماء الشيعة باالستنساخ البشري

 (ظله دام) رأي سماحة آية هللا العظمى السيد علي الحسيني السيستاني : أوالً 

هت إلى سماحته حول هذا   :الموضوعنستعرض فيما يأتي مجموعة أسئلة ُوجِّ

 هل االستنساخ البشري محرم أم ال ؟ :األولالسؤال 

إن التسبب في تكّون إنسان من بويضة امرأة بعد نزع نواتها ، ثم تطعيمها بخلية غير  : الجواب

دِّ ذاته ، إال أنه بالنظر إلى جنسية ، ثم إعادة زرعها في الرحم ، وإن لم يكن حراماً في حَ 
المخاطر المحتملة لمثل هذه العمليات يمكن لمن له الوالية الشرعية النهي عن إجرائها ، فال 

 . تجوز عندئذ

زينو : حالياً ندرس في المدرسة دروس حول نقل وغرس األعضاء البشرية  : السؤال الثاني

 مسلم ؟فهل يجوز ذلك لل  xeno transplants ترانس پالنتس
أو ينتظر  إنساني،وهذا يعني أن المريض الفاقد للعضو ال يحتاج إلى إهداء اآلخرين له عضو 

 .متشابهةبل يمكن الحصول عليه من الخنازير لوجود أعضاء  عليه،للحصول 
 فهل يوجد في القرآن آية تسمح ذلك ، أو يسمح بأخذها من الحيوانات ؟

وتترتب  والخنزير،اء بدن حيوان نجس العين كالكلب ال بأس بالترقيع بعضو من أعض :الجواب

وتجوز الصالة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي  اإلنسان،عليه أحكام بدن 

 .فيهبحلول الحياة 
 

 (دام ظله) رأي آية هللا العظمى السيد صادق الروحاني : ثانياً 
ليس فيه محذور شرعي ، ولكن ال ُبدَّ من نفس االستنساخ الذي يحصل علمياً : يقول سماحته 

 . لِحاظ العناوين األخرى التي تنطبق على هذا العمل
وإن  شرعية،فتكون  -سواء من ناحية الوسيلة أو الهدف  -فإن كانت ضمن الضوابط الشرعية 

 .الثانويةلم تكن كذلك فُيحكم بالحرمة على طبق العناوين 
 

 ( دام ظله) د محمد سعيد الحكيم رأي آية هللا العظمى السي: ثالثاً 
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مما يرجع إلى استخدام  غيرها،الظاهر إباحة إنتاج الكائن الحي بهذه الطريقة أو  :سماحتهيقول 

 .فيهنواميس الكون التي أودعها هللا تعالى 
 صنعته،ودقة  قدرته،وعظيم  تعالى،والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آيات هللا 

 كما قال عزَّ من قال. وتنبيهاً عل صدق الدعوة الحجة،استزادة في تثبيت 
َفاقِ  فِي آَياتَِنا َسُنِريِهمإ ): نَ  َحتَّى أَنفُِسِهمإ  َوفِي اآلإ فِ  أََولَمإ  الإَحقُّ  أَنَّهُ  لَُهمإ  َيَتَبيَّ ءٍ  ُكلِّ  َعلَى أَنَّهُ  بَِربِّكَ  َيكإ َشيإ

 . 53: فصلت (َشِهيدٌ  
إال ما كان عن طريق الزنى ، ويلحق به على األحوط وجوباً تلقيح بويضة  وال يحرم من ذلك

المرأة بَحيمن الرجل األجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم ، بحيث ينتسب الكائن الحي ألبوين 
ا ما عدا ذلك فال يحرم في نفسه ، إال أن يقاِرن أمراً . أجنبيين ليس بينهما سبب محلِّل للنكاح أمَّ

 . كالنظر لما يحرم النظر إليه ، ولَمس ما يحرم لمسه ، فيحرم ذلك األمر محرماً ،
 (  دام ظله) رأي آية هللا العظمى الشيخ مكارم الشيرازي : رابعاً 

إن االستنساخ البشري هو عمل علمي يمكن حتى أن يستخدم في القضايا : يقول سماحته 

ي المشاكل في المستقبل  . التوحيدية ، وقد يسوِّ
 
 

 
 ( دام ظله) رأي آية هللا العظمى الشيخ جواد التبريزي : خامساً 

ال يجوز االستنساخ البشري ، ألنَّ التمايز واالختالف بين أبناء البشر ضرورة : يقول سماحته 

 . للمجتمعات اإلنسانية ، اقتضتها حكمة هللا سبحانه
َماَواتِ  َخلإقُ  آَياتِهِ  َوِمنإ ):تعالىقال  ِض  السَّ َرإ تاَِلفُ  َواألإ  . 22 :الروم ( َوأَلإَوانُِكمإ  أَلإِسَنتُِكمإ  َواخإ
َناُكمإ  ):وقال  . 13 :الحجرات( لَِتَعاَرفُوا َوَقَبائِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعلإ

 . وذلك لتوقف النظام العام عليه
والنظر  المماثل،إضافة إلى استلزامه محّرمات أخرى كمباشرة غير  -بينما االستنساخ البشري 

ففي النكاح يختلط األمر بين .والفوضىوحصول الهرج  النظام،يوجب اختالل  -إلى العورة 
م  واألجنبية،الزوجة  فال يعرف  طرفيها،وفي المعامالت كافة ال يمكن تمييز  وغيره،وبين المَحرإ

َعى .والقابلالموجب  ِعي عن المدَّ وهما عن  عليه،وفي القضاء والشهادات ال يمكن تمييز المدَّ

في المدارس والمشاغل واإلدارات واالمتحانات حيث يسهل و .غيرهموالمالَّك عن  الشهود،
وفي األنساب والمواريث حيث ال يتميَّز الولد عن .ق الحقوإرسال النسخة بدل األصل فتذهب 

األنساب ، فتضيع  -إضافة إلى كون النسخة ال يعّد ولداً شرعياً لوالده صاحب الخلية  -األجنبي 

 . والمواريث

 
 (  دام ظله) رأي آية هللا العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني : سادساً 

 ما رأي سماحتكم في مسألة االستنساخ البشري لإلنسان ؟ :السؤال
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وهللا  الثانوية،وإن كان غير جائز من جهة العناوين  نفسه،ال دليل على حرمته في  :الجواب

 .العالم
 :األزهررأي الجامع 

استنساخ  :أنأصدر مجمع البحوث اإلسالمية في الجامع األزهر بالقاهرة فتوى جاء فيها 

 :األزهروأكد نص الفتوى الصادر عن .الوسائلومنعه بكل  له،ويجب التصدي  حرام،اإلنسان 
مه هللا ألن يكون مجاالً للعبث  وإيجاد أشكال  والتجربة،أن االستنساخ يعرض اإلنسان الذي كرَّ

هة   .وممسوخةمشوَّ
 

 :الفاتيكانرأي 
أن اإلعالن عن والدة طفل مستنسخ يعكس عقلية قاسية : اعتبر الفاتيكان في بيان رسمي 

 . خالية من أي اعتبار أخالقي وإنساني
ويثير الريبة واإلدانة لََدى قسم  دليل،أن اإلعالن يفتقد أي  :إلىوأشار المتحدث باسم الفاتيكان 

 االستنساخ،ويعارض الفاتيكان تقليدياً أي شكل من أشكال .الدوليكبير من المجتمع العلمي 

 .التكاثرأو بهدف  عالجية،سواء أكان ألغراض 
 

  :كلمة أخيرة
إن منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة قد أكدت على أن االستنساخ البشري أمر غير  :نقول

واعتبره  السلوك،حظر مثل هذا  اإلنسان،وأن اإلعالن العالمي للجنس البشري وحقوق .مقبول

ة على مستوى العالم في هذا  اإلنسان،اعتداًء على كرامة   .المجالوهناك مناقشات حادَّ
إن االستنساخ باعتباره إنجازاً علمياً كغيره من اإلنجازات  :المجالوالكلمة األخيرة في هذا 

يعات والقوانين الدينية إال في حدود التشر العلمي،ال ينبغي أن يخرج عن إطاره  العلمية،

ل اإلنسان إلى قطعان يقودها رعاة البقر  .واإلنسانية وخطر تفكك  الجدد،وإال فإن خطر َتحوُّ

 .منهوبالتالي دمار البشرية أمر ال َمناص  واالقتصادية،واختالل الحياة االجتماعية  األسر،

 
 
 
 
 


