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 1تسييس األجهزة األمنية

 
 

القوات المسلحة بأفرعها ..باألجهزة األمنيةإلى أننا نقصد ..عند نقطة البداية البد من االشارة
و قوى األمن الداخلي من شرطة بكافة أصنافها (القوات البرية والبحرية والجوية)الثالثة

مضافا إليها ..وإختصاصاتها و توابعها، وأجهزة أخرى تقع ضمن قائمة االستنفار عند الطوارئ
لخاصة التي تهتم باألمن الوطني أجهزة المخابرات وحرس الحدود واألجهزة ذات الطبيعة ا

والتي يكون لها تأثير على األحداث ومجرياتها،بسبب طبيعة تنظيمها أو ما تمتلك من قاعدة 
 .بشرية وأسلحة وتجهيزات

فالتنظيم وحجم الكتلة البشرية المنظوية تحت مسميات تلك األجهزة إضافة إلى عدتها القوية 
لجانب ذات تأثير خطير قد يقود المجتمع برمته نحو المؤثرة،أمور تجعل منها أداة مرهوبة ا

االتجاه الذي تسعى إليه،ونحن شعب لنا تجاربنا المريرة مع تلك األجهزة من خالل االنقالبات 
والتي لعبت تلك األجهزة خاللها بدور خطير ..والثورات التي حصلت في تاريخ العراق المعاصر

 .قاد الوطن إلى حيث تريد تلك األجهزة
 هنا الحظ الُمنّظرون في مختلف دول العالم، أهمية أن تجرد األجهزة المؤثرة على المجتمع،من 

نا هويتها المهنية آنفا، فليس ثمة ..من أي والء عدا عن الوالء الوطني الصرف وهي التي بيَّ
ما يعني أن انحياز ..مجتمع يخلو من إصطفافات فكرية متباينة الرؤى متعددة االتجاهات 

االمنية أو بعضها إلى أي من عناصر تلك االصطفافات، قد يُغلِّب أحد األجنحة التي  األجهزة
وبالتالي قد يعود بالسوء على الوطن نتيجة ذلك االنحياز وما يجر من ..تشكل االصطفافات تلك

احتراب متوقع واقتتال ال يستفيد منه الوطن والمجتمع بقدر ما سينجم عنه من فوضى 
 .وتخريب

الملكي لم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة على ضمان والء الجيش،وهو عندنا القوة  ففي العهد
األعظم واألكثر تأثيرا على عموم الساحة الوطنية،لذا فإن قانون العقوبات العسكري اهتم 

بقضايا قد ال تؤثر على االنتماء المسلكي واالداء المهني بقدر ما تحسس رجال الجيش بخطورة 
جاهات قد تعد تحزبية أو تكتلية ربما تقود الى الخروج عن طواعية المؤسسة تفكيرهم في ات

فليس من حق ..التي أريد لها أن تكون منقادة الى السلطة تماما،أو على األقل أن تكون محايدة
العسكري االنتماء الى مؤسسات المجتمع المدني،وعندما يكون األمر ضروريا كاإلنتماء الى 

المهنية البحتة خصوصا بالنسبة للمهندسين واألطباء ورجال القانون  المؤسسات العلمية أو
وغيرهم،فإن عليهم إستحصال الموافقات الرسمية الالزمة،وليس للعسكري حق التصريح 
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لوسائل اإلعالم،إال إذا أعلم مراجعه بذلك مسبقا،وليس له أن يلقي محاضرة مهما كانت 
قد وافق مسبقا بعد أن يكون قد اطلع (ان الجيشرئاسة أرك)طبيعتها،مالم يكن مرجعه األعلى
 .على نص مكتوب لتلك المحاضرة

من هنا أريد تحسيس العسكري أنه ال يجوز له التحليق في فضاء ذي صفة فكرية مهما كانت 
تلك الصفة،فهو سيالحق قانونا ويردع ألبسط األمور كإلقاء محاضرة ليس لها عالقة بالسياسة 

اية هي تحسيسه بأن إصطفافه مع أي من مؤسسات المجتمع المدني حتى وال بمهنته،إال أن الغ
 ..وإن كانت غير مؤدلجة،أمر غير مسموح به،فما بالك باإلنحياز الحزبي؟

وعندما انقلب الجيش على النظام الملكي لدواع وطنية بسبب سياسات عبد اإلله ونوري السعيد 
ريطانيا أو أمريكا،فإن الشعار األهم الذي رفعه وقادة الحكومات المتعاقبة التي كانت تميل الى ب

خصوصا وإن هناك (..الجيش فوق الميول واالتجاهات)عبد الكريم قاسم في هذا المجال هو
جهات فكرية متناحرة ذات تأثير كبير على المجتمع يخشى من تغلغلها داخل الجيش كالحزب 

كانت تعمل على جذب الشيوعي وحزب البعث والقوميين العرب وغيرها من إتجاهات،
واستقطاب العسكريين،وهو األمر الذي يقود بالتالي الى امساكها بورقة ليست رابحة فحسب،بل 

 .ذات قدرة على قلب الطاولة على رؤوس باقي األطراف والجهات المناوئة،من الالعبين

 1168م ولغرض احتكار الجيش وبقية األجهزة االمنية،فإن النظام الذي قام في البالد منذ عا
وهذا سلوك خطير جدا بسبب الرغبة في تكريس الهيمنة وسلطة (..الجيش العقائدي)رفع شعار 

وهو كان االشارة األولى الى نهج االستبداد الذي كان النظام ينوي سلوكه من ..الحزب الواحد
فليس هناك مجال للتفكير في حدوث تغيير في السلطة مهما (..جئنا لنبقى)خالل تكريسه نظرية

كانت طبيعته،خصوصا وإن القوات المسلحة أفرغت بشكل قاطع وتام من كل العناصر ذات 
االتجاهات الفكرية األخرى،ال بل تعدى األمر ذلك بكثير،فلم يعد ثمة مكان لمستقل،فهو طالما كان 

 .في الجيش،فهو مع السلطة وحزبها،أو عليه المغادرة فورا
سه النظام الُمغادر والذي عاد بالسوء والخذالن على األجهزة االمنية الذي مار سإن أمر تسيي

فالجيش ..الشعب والوطن،عاد اآلن ليمارس بخطورة أكبر مع توقع ألفدح النتائج والعواقب
وبقية األجهزة األمنية لم تسيس فحسب،وإنما جردت من كل كفاءة،في مسعى لتجهيلها وتخلفها 

ادة واألمراء أميون ال يملكون من العلوم الفنون المتعمد،بدليل أن الكثير من الضباط من فئة الق
المهم أن ..العسكرية شيئا،بل ال يستطيع البعض منهم كتابة سطرين في أمر مهني أو غير مهني

هذا العنصر له حق على حزب ما من األحزاب المؤثرة في الفضاء السياسي،فهو البد من 
،ولعل وجوده في المؤسسة العسكرية مكافأته بمنحه صالحيات قيادية وإن لم يكن مؤهال لها

 !!..سيضيف ورقة رابحة الى ذلك الحزب تستثمر عند الحاجة
المشكلة أن هذه الصيغة وإن لم تكن كفيلة بإمالء الشواغر التي حصلت نتيجة لتطهير القوات 
المسلحة واألجهزة األمنية األخرى من العناصر الكفوءة مهنيا بسبب من الخوف غير المبرر 

فالواضح عندنا أن االصطفافات ..إال أنها وضعت في تلك االجهزة ألغاما بشرية خطيرةمنها،
السياسية الحالية،مهما كانت طبيعتها هي اصطفافات وقتية ومصلحية سرعان ما تقّوض 

وتنهار،وقد يعقب ذلك االنهيار احتراب مدمر وقتال مخرب،وتحضرنا أمثلة مررنا بها في مدن 

ولك أن تتصور وجود عناصر قيادية في االجهزة ..2003ي تلت عام عدة خالل السنوات الت
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االمنية تعد نفسها تابعة بإخالص أعمى لعناصر تلك االصطفاف،وتستطيع أن تحرك قطعات 
عسكرية بحجوم مختلفة، أو العمل على غسل عقول منتسبيها وكسبهم إلى الجهة السياسية 

سد خطورة التسييس الذي دأبت عليه  السلطات من هنا تتج..التي يأتمر بأوامرها ذلك القائد

وما زال قائما،وعندما نقول أن ذلك أخطر من نهج النظام السابق  2003الحاكمة منذ التغير عام 
فإن ذلك النظام احتكر الجيش وجيَّره لمصلحته الخاصة،بينما هو اآلن مختلف المشارب 

وهو ما وصفناه آنفا بالمحشو باأللغام  واألهواء الفكرية،مهيأ لالنفجار الداخلي في أية لحظة
فهو ..البشرية الخطيرة،على الرغم من دعاوى وشعارات ال مجال لواقعيتها،كالوالء للعراق أوال

وفي الحقيقة فإن ..شعار متحرف متحيز،أي أن يعترف ضمنا بوجود والءات أخرى تأتي ثانيا
م حتى على الوالء المواطن يعرف حق المعرفة أن تلك الوالءات هي صاحبة القد

ت بها ..الوطني خصوصا وإن ذلك معمد بالمستوى الفكري والثقافي المتدني  للعناصر التي زجَّ
تأخذ أوامرها من قادتها ,تلك الجهات لتكون عناصر قائدة ومؤثرة في القوات المسلحة

 . الحزبيين
اد عقابية لقد حمت المؤسسة العسكرية نفسها من التغلغل الحزبي إلى صفوفها بوضع مو

عد ذلك التغلغل ضمن  ذ، إالمعدل 1190لسنة  13صارمة في قانون العقوبات العسكري الرقم 

 131فالمادة ..األفعال المخلة باالنتظام العسكري التي احتواها الفصل الحادي عشر من القانون
أو من وجد في إجتماع سياسي : صنفت ضمن التدخل في األمور السياسية كل األفعال التالية

إنتمى الى جمعية سياسية أو إشترك في مظاهرة أو إجتماع سياسي أو إنتخاب سياسي أو لقن 
غيره للقيام بهذه األعمال أو كتب مقاالت سياسية أو ألقى خطابة سياسية وحددت عقوبة الفاعل 

 ..بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات

نتمى الى جمعية خيرية بغير إذن من القانون فإنها قضت بمعاقبة كل من ا 132أما المادة 
 .بالحبس مدة التزيد على شهر

لقد كان النظام المقبور يأخذ تعهدات من منتسبي المؤسسة العسكرية بعدم انتمائهم الى أحزاب 
ونرى أن ..وأنه وضع تشريعات صارمة تطبق بحق من لم يلتزم بتعهده ذاك..غير حزب السلطة

كافية جدا للحد من ظاهرة تغلغل األفكار الحزبية الى  تطبيق المواد القانونية التي ذكرنا
المؤسسات األمنية،مع ضرورة إلزام األحزاب بعدم الزج بالمنتمين إليها للعمل في األجهزة 

األمنية،على أن تسجل الحاالت التي تكتشف خرقا يحاسب عليه الحزب إضافة الى العقوبة التي 
 ..ستطبق بحق المنتسب
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استرداد االمن المفقود والثأر لدمائنا من اجل 

 2المهدورة

 
في وقت ينتظر العراق كبلد والعراقيون كشعب ان تنفرج االوضاع وتخف وطأة االرهاب االعمى 

يتلقون بمزيد من االسى والحسرة الهجمات تلو االخرى هذا االسى الذي نتحدث عنه اليوم لم 
وقراهم بل انه يندرج ضمن مسلسل طويل  يكن نتيجة هجمات ارهابية مفاجئة تضرب مدنهم

عمره عقد تقريبا واسبابه التي يحاول مسؤول هنا وقيادي هناك ان يبررها او يغيرها ويرميها 
على خانة تغير االرهاب وجماعات الضاللة تكتيكاتهم وطرق تنفيذهم لها بين فترة واخرى وسط 

لهم يصدقون احيانا في انهم حاولوا تبجح البعض وادعائهم الكاذب انهم اصحاب منجز امني ولع
وقف مسلسل العنف الدامي الذي يجتاح البالد لكن المحاولة التعني االنجاز ووقف االرهاب عند 
حده ومنعه من شن هجماته الدامية وهناك اختالف بين المحاولة وايجاد سبل المعالجة االمنية 

الن نكون صريحين وواقعيين في الناجعة التي تستبق الحدث االجرامي وهو ما يدعونا حقا 
تشخيصنا للحالة التي نحن عليها اليوم وهي بالكاد تنحصر في بيان اسباب التدهور االمني 
وكيفية المعالجة التي نريد لها ان تكون فاعلة ومؤثرة وذات مصداقية وكل ذلك طبعا غير 

اجبات والخطط ويطلب مرتبط بالعنصر االمني من صغار الضباط والمراتب الذين تملى عليهم الو
منهم تطبيقها بال نقاش بل ان االمر مرتبط بالقيادات التي تضع هذه الخطط ابتداءا من اعلى 

الهرم وصوال الى القادة الميدانيين الذين يسددونها وينقلونها الى من هم ادنى رتبة والحق يقال 
ان ملف االمن يشكل  ان هذه العملية ينبغي ان تتم بسالسة بال حاجة لروتين وتعقيد سيما

ان التدهور االمني الذي . اولوية ومن يقف في طريق استتبابه يستحق المسائلة والحساب 
تعيشه محافظات عدة وليست محافظات الجنوب التي التحقت بركب المحافظات المخترقة 

ة استثناءا كونها تعرضت مؤخرا الى هجمات ارهابية متزامنة يجعل المسؤولين من قيادات امني
في الجيش والشرطة في حرج كبير ذلك ان اسلوب االستهداف هو ذاته في كل مرة وادواته هي 

ذاتها التي نشاهدها ونسمع بها مما يجرنا الى التساؤل متى يمكن لقياداتنا وخططها ان تحبط 
االرهابيين وتوقف زحفهم ولماذا هذا التمدد الذي بات يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين 

معاتهم فبعد استهدافات نوعية طالت وزارات وسجون عادت الهجمات لتضرب كل شيء وتج
وتدمر كل من يعترض طريقها لتصل الى المالعب الشعبية والمقاهي ناهيك عن االسواق 

والتجمعات والمساجد والحسينيات ومجالس العزاء التي تقام على ارواح الضحايا وكل ذلك يتم 
ب كما بينت وكما هو واضح ومعروف وقد يكشف استهداف بطريقة بشعة وبنفس االسلو

حسينيات وجوامع بعض المحافظات يؤمهما مواطنين ابرياء مسالمين من الطائفتين السنية 
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 العراق تايمز –سليمان الخفاجي  
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والشيعية في محافظة ديالى كما تابعنا مؤخرا يكشف عن ضعف واضح لالداء الخططي الذي 
صره باتت مكشوفة بفعل تمنينا ان يكون بمستوى اعلى خصوصا ان العدو مشخص وعنا

اعترافات لعدد كبير من الملقى القبض عليهم فمتى نرى اساليبا جديدة تختلف عن تلبك المتبعة 
اليوم ومنذ اكثر من سبع او ثماني سنوات وهل ان المنجز الذي يتكىء عليه من يصرحون 

رف بلون هذه ويكذبون سيصمد امام سيل دمائنا التي طغى لونها على لون تراب الوطن فبات يع
انه سؤال نطرحه االف المرات بانتظار ان يكون هناك رد فعل واي رد فعل !! الدماء الطاهرة 

سيكون وسط صمت واستسالم غير مبرر للمسؤولين الحكوميين واالمنيين ممن الشغل لهم غير 
ديث اننا اليوم بحاجة الى ان نعالج الوضع االمني وقد يكون الح! الحديث واختالق المشاكل 

المتجدد عن االسلوب وعن طرق المعالجة اليختلف كثيرا عما قلناه سابقا فاالولى التركيز 
واستبدال العناصر السيئة الفاشلة وغير الفاعلة التي جربنا ادائها في كل المفاصل االمنية 
ني ومنها التي تقوم بجمع المعلومة ونقلها وهذا مرتبط بطبيعة االداء االمني لقواتنا التي تعا

اليوم من نقص كبير في العدد والعدة باالخص في محافظات وسط وغرب العراق بسبب حاالت 
الفساد وبيع االجازات والفضائيين وغيرها من اساليب مبتدعة تنال من عزيمة المقاتل 

المتصدي للواجب واالمر االخر سياسي بامتياز وسببه عدم معالجة ملفات كبيرة البد من ان 
يتستر على تدفق االرهابيين وتسلحيهم وامدادهم بالمال والمعلومات وهم  تعالج فهناك من

مشخصون ايضا فلماذا اليتم مسائلة هوالء والى أي حد يمكن ان نسامحهم ويسامحهم من 
انها مطالبات حقة البد من االستماع اليها ولمن , يدعي حرصه على ارواح ودماء العراقيين 

عليه ان يفعل شيئا الن المواطن قد يضطر في وقت ما ( اتبعد من نسمح بوجود مليشي)يقول 
الى الدفاع عن نفسه وربما يلجأ الى هذه المليشيات ان اقتضى امنه ذلك ياسيادة القائد العام 

  ..للقوات المسلحة
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 3التعيين العائلي ومخاطره على االمن الوظيفي

 
 
 

السلطة النطالقها من دوافع قبلية ومناطقية يعتبرالتعيين العائلي اسؤا صورة الساءة استعمال 
وطائفية، وتقوم على التمييز بين المواطنين، فهي تؤدي إلى تفرقة الصف، وفك التالحم ، أن 

تعيين أقارب المسؤولين في مؤسسات الدولة بدأت تأخذ منحى خطيرا واصبحت ظاهرة اليمكن 
على تقديم الخدمات للمواطنين  السكوت عنها، بحيث اثرت على عمل المؤسسات وعلى قدرتها

، ووصلت الظاهره فى العراق إلى مرض سرطانى خطير، ستؤدي ببلدنا الى كوارث، كما انها 
أدت إلى تحطيم مستوى األداء فى جميع المجاالت ، والتى أثرت تأثيراً مباشراً على عدم تقدم 

طور والتحضر،وأصبحت بالدنا بالمقارنة ببالد العالم التى تتسابق بسرعة رهيبة نحو الت
الى , الظاهرة عنواناً للظلم الذي اثر علي الكثيرين في المجتمع وولد الشعور بالحقد والكراهية 

جانب فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة وشعور المواطن بالال العدالة، ناهيك عن 
وبهما ينسف , المواطنينالحقد الدفين والكراهية يكون تأثيرها مؤلماً وضاراً وفتاكاً بين 

المساواة وتمحو العدالة االجتماعية وتعزز ثقافة عدم االنتماء والوالء، ويخلق احتقانا وقهرا 
 في المجتمع ، ان انتشار الظاهره وتهميش أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات العليا ،

تفشيها وسريانها  إن الوقوف أمام هذه الظاهرة ومحاربتها يحقق العدالة في المجتمع، ألن
يؤدي إلى اختالل العدالة، إن استمرار تعيين المسؤولين ألقاربهم في دوائر الدولة العراقية، 

سيؤدي إلى إيجاد دولة قائمة على أسس عائلية، كما كان في فترة حكم رئيس النظام السابق 
وال واالقارب صدام حسين ، وكثر الحال فنشاهد ثالث إخوة واكثرواالب واالم واالعمام والخ

موظفين بنفس الدائرة أو الرجل وزوجته معا في نفس القسم فال نعلم ما هي المعايير الحقيقية 
الذي جمعت بين هوالء ؟ هل هي الخبرة العملية والكفاءة إلشغال هذه الوظائف ؟؟ السبب في 

 وجودهما معا النهم اقارب احد المسوولين بالحكومة
 م الظاهرهامااالحصاءات المتيسره عن حج

أقل من مليون موظف ، واشرت بيانات رسمية  2003ـ بلغ عدد الموظفين بالعراق قبل عام  1
صادرة عن وزارتي المالية والتخطيط، أشارت إلى وجود أرقام خطيرة ، حيث بلغ عدد العاملين 

وهذا يعني أن أكثر من مليوني وظيفة استحدثت  776آالف و 107مليون و 2في القطاع العام 
بعد هذا التاريخ ،حذر خبير اقتصادي ، من خطر استمرار هيمنة األحزاب السياسية العراقية 

موظفاً ال يعرفون القراءة والكتابة على  699761على قطاع التشغيل أن ذلك تسبب بفرض 

 .مؤسسات الدولة المختلفة في العراق
النمائي لالمم المتحدة وهيئه الذي اعد بالتعاون مع البرنامج ا 2013ـ اشار التقريرالصادرعام2

                                                             
3

 مركز الرافدين للدراسات -رياض هاني بهار 
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حيث ورد ( الفساد وتحديات النزاهة في القطاع العام في العراق)النزاهة الذي حمل عنوان 

ان الشبكات غير الرسمية )الى احصاءات بغاية االهمية خالصتها ( 80و71و 78)بالصفحات 

نك والب% 80مصدرا مهما للحصول على معلومات عن فرص العمل في مجلس الوزراء 

ووزارة التخطيط وباالمكان االطالع على االحصاءات % 63وهيئة النزاهة % 71المركزي 

 الدقيقة بالرابط ادناه
ns.org/Default.aspx?tabid=4979&amp;ctl=Detailshttp://unami.unmissio

SU-&amp;mid=8222&amp;ItemID=1582081&amp;language=en 
ـ باحصائية غير رسميه بان هناك مئات من العوائل اصبح دخلها الشهري من الراتب 3

نتيجة استحواذ العائله على وظائف في ( مليون دينار شهريا 110لغاية 10)الحكومي مابين 

 .لس الوزراء والداخلية والدفاع والخارجية والعدل والدوائر االمنية االخرىمج
 

 :اثر الظاهرة على االمن الوظيفي
وتقوم فكرة األمن الوظيفي على رفع . يعد األمن الوظيفي من أهم ركائز النجاح في أية مؤسسة

على ذلك  درجة الطمأنينة لدى الموظف على مستقبله الوظيفي، وإنهاء جميع صور القلق
المستقبل ،ويعتبر التعيين العائلي من أهم مقوضات األمن الوظيفي وذلك بعدم منح المكافأت 

والترقيات لمستحقيها وانصرافها إلى من ال يستحقها ،وعدم اكتراث المسؤولين بانجازات 
 وابداعات العاملين

 :اما اهم افرازات هذه الظاهرة على الدولة العراقية
إلدارة المؤسسات لسد الطريق على أي إصالح يمكنه أن يزعزع مصالحهم ـ تشكيل لوبيات 1

 .وكذا تطبيق كل ما يملى عليهم دون قيد أو شرط
وهذه الظاهرة خطيرة اذا انها ( الشللية)ظاهرة ـ افرزت في اوساط المؤسسات الحكومية 2

بالشلة تفشت في اوساط المؤسسات واصبحت تؤدي الى ضياع الكفاءات واالستغناء عنها 
ولتوضيح معنى الشللية هو وجود ثلة من االشخاص يتزعمهم شخص مسوؤل بالمؤسسة فاسد 

يتبنى هذ المجموعة تكون بمستوى متدني من العمل ومن الكفاءة تحكم الشلليه اي العصابة 
التي تسيطر على الموسسه وتقمع اي صوت يتقاطع مع توجهاتها وبالتالي تصبح اقطاعيه 

 .عائلية
 .م الغنائم واالستهتار المالي واإلداريـ تقسي3
ـ فقدان المصداقية بين المسؤول وبين المواطن بعد أن غيب مصطلح العدالة وحل محله  4

المسمى الجديد المحسوبيه الن في ذلك قتل متعمد للكفاءات والتجني على حقوق العباد وبالتالي 
إلى الهرم ومراكز صنع القرار ولن  فان أصحاب الكفاءات والخبرة والعلم الحقيقيين لن يصلوا

 .يسهموا في رفعه هذا البلد ونهضته
 

 :الخالصه
وخالصة ماتقدم ان طرح ظاهرة التوظيف العائلي لتسليط الضوء عليها من قبل االعالم العراقي 

http://unami.unmissions.org/Default.aspx?tabid=4979&amp;ctl=Details&amp;mid=8222&amp;ItemID=1582081&amp;language=en-Us
http://unami.unmissions.org/Default.aspx?tabid=4979&amp;ctl=Details&amp;mid=8222&amp;ItemID=1582081&amp;language=en-Us
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والحد منها حيث أصبحت الظاهرة عنواناً للظلم الذي وقع علي الكثيرين في المجتمع وولد 
الى جانب فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة وشعور , والكراهية الشعور بالحقد 

المواطن بالال العدالة، ناهيك عن الحقد الدفين والكراهية يكون تأثيرها مؤلماً وضاراً وفتاكاً بين 
وبهما ينسف المساواة و تمحو العدالة االجتماعية وتعزز ثقافة عدم االنتماء , المواطنين

 خلق احتقانا وقهرا في المجتمعوالوالء، وي
 

وفي الختام أتساءل أليس التمييز جريمة يعاقب عليها القانون العراقي ناهيك عن القوانين 
الدولية فان كان الجواب بااليجاب ندعو السيد رئيس الحكومة لتفعيل قانون مجلس الخدمة 

نوات الذي ينظم شؤون والمعطل من الحكومة منذ اربع س 2001العامة االتحادي الذي صدرعام 
الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة 

مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد واألسس السليمة وتأمين العدالة 
 والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين ، بدل من الحلول المبتورة
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النافذ العراقي الدستور تعديل في األولويات
4 

 
 

يمكن النظر إلى المقترحات التالية لتعديل عدد من مواد أو فقرات مواد في الدستور العراقي 
النافذ كمقدمة عاجلة وملحة توجبها جدية المرحلة السياسية واالجتماعية واألزمات الشديدة 

شودة إلعادة كتابة هذا الدستور على نحو شفاف إنها مقدمة لعملية من. التي يمر بها العراق
وآليات ديموقراطية حقيقية، بعيداً عن العملية السياسية الطائفية التي يتواصل تفسخها 

باستمرار، حتى بات وجودها ال يعني شيئاً سوى الحرب األهلية واألزمات المتالحقة والشلل 
قاليم طائفية وقومية متذابحة، وبعيداً عن التام في دواليب الدولة وتفتت البالد إلى إمارات وأ

االستعانة بالخبراء األجانب المرتشين، من أمثال نوح فيلدمان وبيتر غالبريث، اللذين زرعا في 
 .الدستور الحالي العديد من األلغام الخطيرة

 
إن عملية دستورية للتعديل المنشود كهذه ستسحب البساط، أيضاً، من تحت أقدام المتطرفين 

ائفيين أو المتحزبين على اختالف انتماءاتهم، والذين يصّرون على شعارهم العبثي الط
هنا ال معنى له سوى إعادة الحكم " الصفر"و. والشطب على كل شيء" االنطالق من الصفر"

الدكتاتوري من النوع الصدامي أو غيره، وهذا ليس هدفاً مستحيالً فحسب، بل هو ذروة الجنون 
 !واإلرادة الشعبية، ودعوة صريحة ومفتوحة إلى الحرب األهليةواالزدراء للِعلم 

 

اإلسالم دين الدولة الرسمي، وهو "ونصها  2من المادة  1االقتراح األول هو تعديل الفقرة 
اإلسالم دين أغلبية الشعب العراقي، وهو واجب االحترام إلى "لتكون " مصدٌر أساس للتشريع

، ذات المحمول القريب من سابقتها، ونصها 3تعديل المادة  ".جانب الديانات األخرى في العراق
العراق بلٌد متعدد القوميات واألديان والمذاهب، وهو عضٌو مؤسٌس وفعالٌ في جامعة الدول "

العراق بلٌد متعدد القوميات "، لتكون "العربية وملتزمٌ بميثاقها وجزٌء من العالم االسالمي
عالم العربي وعضٌو مؤسٌس وفعالٌ في جامعة الدول العربية واألديان والمذاهب، وهو جزء من ال

يسوغه " اإلسالم دين الدولة الرسمي"إنَّ المطالبة بعدم النصِّ على صيغة ". وملتزٌم بميثاقها
حتى تكون مسلمة أو غير مسلمة، " طبيعية"كون الدولة شخصية اعتبارية ال شخصية حقيقية 

م، وال يمكننا أن نصف شخصية اعتبارية كالدولة أو الفريق فنحن يمكننا أن نقول إّن فالناً مسل
يمكن أن نصف أو نعرف شعباً بأنه مسلم . الرياضي أو النقابة بكونها مسلمة أو مسيحية

الديانة، أو ذو غالبية مسلمة، ولكن ال يمكننا وصف الشخصية االعتبارية التي ال تصلي وال 
. صفُة من الموصوف بأنها مسلمة أو غير مسلمةتصوم وال تقوم بالواجبات التي تقتضيها ال
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 الحوار المتمدن – عالء الالمي 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%E1%C7%C1+%C7%E1%E1%C7%E3%ED
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ومن الجدير بالذكر أن خبراء القانون والدستور المصريين كانوا قد أهملوا هذه المادة بعلم 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من مسودة دستور الجمهورية العربية المتحدة، 

 .مصر وسورياالذي لم ير النور بعد فشل تلك التجربة الوحدوية بين 
 

اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن "التي تقول  9تعديل المادة 

، ليكون "إلخ... حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة األم كالتركمانية، والسريانية، واألرمنية
سريانية هي اللغات الرسمية في اللغة العربية واللغة الكردية واللغة التركمانية واللغة ال"نصها 

العراق، وُيْضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة األم كالمندائية واألرمنية، في المؤسسات 
أينما " اللغتان الرسميتان"وبموجب هذا التعديل ستعدل عبارة ". إلخ... التعليمية الحكومية

إّن المادة . هذه المادة لنفولها من 9وتحذف الفقرة " اللغات العراقية الرسمية"وجدت إلى 

النافذة تحاول ترسيخ نوع من الثنائية القومية في العراق، التي تصر عليها الزعامات الكردية، 
أي إنه مؤلف من العرب واألكراد والنظر إلى المكونات اإلثنية األخرى على نحو أقل جدية 

دولة العراقية أوالً، وهو غير واهتماما، وهذا أمر مناقض للطابع الديموقراطي المنشود لل
فالعراق مؤلف من أربعة مكونات رئيسية إضافة إلى . صحيح بل وافتراء على الواقع المجتمعي

ثم إّن اعتبار أربع لغات لغات رسمية تكتب بها جوازات السفر . مكونات إثنية صغيرة أخرى
ي عدد من الدول كسويسرا، والعمالت الورقية ليس أمراً مستحيالً أو صعباً، بل هو واقع حال ف

 .تقريباً من السويسريين% 1التي يتكلمها" الرومونش"ذات األربع لغات مثالً، ومنها لغة 

يحظر كل كيان سياسي أو ثقافي »الخاصة بحظر البعث الصدامي ليكون نصها  7تعديل المادة 

مهد أو يمجد أو يتبنى العنصرية أو االرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو ي
يروج أو يبرر له، كما يحظر تمجيد الرئيس السابق صدام حسين وأقطاب حكمه المدانين بأحكام 

إّن مضمون هذا المقترح يقوم على التفريق الحاسم بين البعث . «قضائية، وينظم ذلك بقانون
يه ما فيه كفكر وتراث سياسي يمتد إلى األربعينيات من القرن الماضي، وهو كأي فكر وتراث ف

من سلبيات وإيجابيات، وبين نظام استبدادي دموي ترك خلفه عشرات المقابر الجماعية، بما 
على صدام  -الحظر  –يؤدي إلى رفع الحظر عن الفكر والتراث السياسي، وإلى تأكيده 

إن هذا التعديل ال يتعاكس . ومجموعته كتجربة حكم وجماعة حاكمة أجرمت بحق العراق وشعبه
، فهو من "بتجريم حزب البعث الصدامي"وع القانون الجديد، الذي يقال إنه خاص مع مشر

الممكن أن يكون صيغة مفيدة بهذا المعنى وباتجاه تجريم صدام وقيادته وتجربة حكمه ورفع 
الحظر عن فكر هذا الحزب وتراثه السياسي خارج هذه التجربة المدانة، وهما ملك للتاريخ 

 .واهالعراقي ال لصدام أو س
 

الخاصة بالتملك العقاري بما يؤدي إلى حذف االستثناء الوارد في  23من المادة  3تعدل الفقرة 
للعراقي الحق في التملك »، ليكون نصها (يحظر التملك ألغراض التغيير السكاني)الفقرة باء 

ستقلة أو فاالستثناء خطير جداً ويجعل من العراق الواحد عدة أقاليم م. «في أي مكان في العراق
دويالت، يريد كل منها المحافظة على خصوصية سكانية مزعومة غير قابلة للمساس والتعديل 

 .الديموغرافي
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العراقيون أحراٌر في االلتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو "ونصها ( 91)تعدل المادة 

حوال الشخصية الرسمية األ"، وينظم ذلك بقانون، لتكون "مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم
للعراقيين تكون حسب القانون المدني النافذ ومن حقهم إضافة إلى ذلك وبشكل طوعي االلتزام 

بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك 
المجتمعية إن وجود هذه المادة بالصيغة النافذة اآلن من أكثر دعائم الطائفية ". بقانون

والسياسية تأثيراً سلبياً، ونعتقد أّن الصيغة المقترحة تحقق التوازن بين أمرين، األول حق 
العراقي في أن يلتزم بأحواله الشخصية بموجب دينه أو طائفته مع إعطاء األولوية للزواج 

 .المدني، الذي تعترف به الدولة بين مواطنين يؤكد الدستور أنهم متساوون

أ ـ ممارسة الشعائر : ـ أتباع كل ديٍن أو مذهٍب أحراٌر في: أوالً "التي نصها ( 93)ة تعدل الماد

ب ـ إدارة األوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم . الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية
ً . ذلك بقانون تكفل الدولة »، ليكون نصها «ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها: ثانيا

رية العبادة وحماية أماكنها وممارسة الطقوس والشعائر الدينية وإدارة األوقاف الدينية ح
 ".الخاصة من قبل هيئة حكومية متخصصة

 

تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر : ثانياً "ونصها  91من المادة  2تعدل الفقرة 

ز قيمها االنسانية النبيلة وبما العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعز
، لتكون "يساهم في تطوير المجتمع وتمنع االعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق االنسان

تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها كمكونات : ثانياً "
ول أو قيامها بنشاطات مجتمعية حاملة لقيم ثقافية وتراثية بما يضمن عدم حلولها محل الد

موازية أو بديلة لنشاطات الدولة، وبما ينشط ويرسخ القيم اإلنسانية اإليجابية التي تحوزها، 
 ".ويشذب وينهي العادات والقيم السلبية المتعارضة مع قيم وعادات المجتمع المدني الحديث

 

الخاصة ( 91)مادة من ال" ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه"نقترح أيضاً حذف عبارة 

باالنتخابات التشريعية، ألن هذه العبارة هي األساس الدستوري المبرر والمشجع على قيام دولة 
 .المكونات الطائفية ال دولة المواطنة الحديثة

 

ليكون ( 10)يعدل نص القسم الرسمي الذي يؤديه عضو مجلس النواب المنتخب والوارد المادة 
هلل العظيم وبشرفي، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفاٍن أُقسم با»بالصيغة التالية 

وإخالص، وأن أحافظ على استقالل العراق وسيادته ووحدته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر 
على سالمة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي االتحادي المدني، وأن أعمل 

استقالل القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانٍة على صيانة الحريات العامة والخاصة، و
لة سعينا إلى التأكيد على وجوب الحفاظ على . «وحياد ووالء للدستور في هذه الصيغة المعدَّ

التي أهملتها الصيغة الحالية، وتفريغ نص الَقسم من الزوائد اإلنشائية المثيرة " وحدة العراق"
 .للخالف
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شرطاً  68ط المرشح لرئاسة الجمهورية الواردة في المادة وأخيراً نقترح أن تتضمن شرو

بحيازة شهادة جامعية يحملها المرشح، إْذ من الغريب أن يشترط الدستور على المرشح لرئاسة 
مجلس الوزراء أو للمنصب الوزاري أن يكون حائزاً شهادة الدراسة الجامعية أو ما يعادلها وال 

 .يشترط ذلك على المرشح للرئاسة
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.. االيديولوجيات وتحالف.. المتحاربة االيديولوجيات

 5والشيعة السنة

 
 عدونا إن يردد اربيل، في االرهابية العملية اختطفته الذي الرحمن عبد سامي المرحوم كان

 والشريك واألخ الجار هو بل (آنذاك استخدامه كثر تعبير) واالستعمار االمبريالية ليس هو االول
  ..والمستقبل والمصالح والتاريخ والعقيدة الرؤية في
 حزن كالم وكان. التسعينات أواسط في (االتحاد)و (البارت)بين المسلح الخالف أيام في ذلك كان

 .آخر شيئاً  منه أكثر حال، واقع عن وأسى

 تكفي ال العقيدة او االيديولوجيا ان يستخلص ان يمكنه وطبيعتها الصراعات يتابع من لكن
 فالبروتستانت.. الصراعات أنواع أقسى تستبطن قد بل.. والتحالف واإلخوة للوحدة بمفردها

 مع مما أكثر بينهم لقرون بالتقاتل انشغلوا لكنهم.. واحدة لعقيدة كلهم ينتمون والكاثوليك
 العقائد يخص ال واألمر. هذا وليومنا االسالم صدر منذ اإلسالمية الدائرة في وكذلك.. غيرهم
 البشري التاريخ يغطي الواحدة والفلسفة القومية أبناء فصراع.. ايضاً  الالدينية بل الدينية
 كفرنسا الليبرالية بالمبادئ تؤمن التي الدول بين للصراع نشير بعيداً  الذهاب ودون. عموماً 

 كالصين الماركسية الفلسفة إطار في او.. وجاراتها كالمانيا الواحدة القارة داخل او.. وبريطانيا
.. والبعث كالناصرية القومية والعقيدة ..(1956) لألخير العشرين المؤتمر بعد السوفيتي واالتحاد

 قيادة على الصراع ان تشير كثيرة، متشابهة وأمثلة.. وسوريا العراق في البعث حزبي او
 بل. والسياسي االقتصادي الطابع ذات الصراعات من وأطول اعنف يكون قد وتمثيلها العقيدة
ً  يشير  تيارات مع تحالفات عن الفرقاء لبحث يقود ما غالباً  الداخلي والتنافس الصراع ان ايضا

ً  معها تختلف أخرى،  .العقيدة في كليا

 عن بمعزل – كأساس اتخذت فإذا.. تمثيليتها ادعاء وكذلك وطويلة، معقدة االيديولوجيات نشأة
 ومشاريع اآلخر لصهر ثقافة على بل ومشروع، كلمة وحدة على نحصل فلن - أخرى أشياء
 حقوق تعرف لم ما والتآخي، الوئام لتحقيق كافية المشتركة االيديولوجيا تكون ولن. إلفنائه

 لم ما للسالم، تكفي ال بمفردها المشتركة فالعقيدة. بموجبها والعمل والجماعات، الفرد ومصالح
 عدم يجب كما.. األطراف مختلف لحقوق الضامنة والقناعات السلوكيات من سلسلة تصنها
 .وإيديولوجياتها عقائدها تختلف قوى مع والصداقة التحالف أمام حاجزاً  العقائد اعتبار

 تنظمها بل.. اختالفها او العقيدة وحدة مجرد تنظمهما ال والصراع الوحدة ان يبدو الحالتين وفي
 والعمل بالعيش العالقة ألطراف تسمح التي المتبادلة والمصالح الحقوق على االتفاق أسس

                                                             
5

 المواطن نيوز –عبد المهدي عادل  

http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-31-47/1944-2013-07-20-12-37-50.html
http://www.almowatennews.com/index.php/2013-04-19-21-31-47/1944-2013-07-20-12-37-50.html
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 حقيقية منفعة لها او لهما بان األطراف، او الطرفان يشعر ملموسة أهداف وتحقيق.. المشترك
 .منها

 

 الصناديق؟وديمقراطية .. ديمقراطية الشارع

« الحق» تلبيس انه أم( ع) المؤمنين أمير يقول كما ،«أهله تعرف الحق اعرف» األمر هل
 وكلمة خدعة انها ام وأساس، قاعدة للديمقراطية وهل. وأهلها والمصلحة السلطة ليناسب
 ..والمظلوم الظالم يستخدمها جوفاء

 فهل. مسؤولياتهم أمام ووضعتهم الجميع، أربكت فمصر. بمزاجه كل والمؤسسات، والدول
 الصناديق، ديمقراطية تناقض

 الشارع، صوت عن الصماء« الصناديق فديمقراطية».. المبدأ حيث من بالسلب، الجواب
 بدون ،«الشارع ديمقراطية» وستتحول.. ونفسها نظمها تراجع ان عليها ناقصة ديمقراطية

.. التالعب تمنع.. شفافة قوانين عبر الشعبية اإلرادة عن المعبرة ،«الصناديق ديمقراطية»
 لذلك. البالد إلدارة عقداً  او سياقاً  تؤسس ال وادعاءات، وفوضى صراخ الى المشاركة، وتوسع
 تطور ان والشرعية، السلطات مصدر باعتباره شعبها، مع التناغم على الحريصة الدول عملت
 بأمانة الشعب رأي تستطلع وان.. والتفرد االحتكار ويمنع التداول يشجع بما االنتخابية نظمها

.. والقرار للعمل آلية بل والتسلط، للتفرد مشروعاً  ليست فاألغلبية. إلرادته وتخضع.. وإخالص
 .واآلخر واألقلية المعارضة مفهوم مع مؤاخاتها دون دكتاتورية الى وستتحول

 والدساتير األنظمة فلجأت.. صحيح والعكس الصناديق، لديمقراطية مالزمة الشارع فديمقراطية
 حق (االختياري) االستفتاء عبر المواطنون يمتلك مثالً، سويسراً  ففي. لتقنينها عدة وسائل الى

( 8) موافقة او توقيع،( 00000) جمع فيكفي.. وغيرها والقرارات االتحادية القوانين تعطيل
 مبادئ تطوير على الدول من الكثير حرصت كما. األمر لحسم عاما استفتاء لينظم كانتونات،
 واإلجراءات القوانين تفسير في التعسف او االنحياز وعدم االستقالة، وثقافة الشفافية،

 الشعب الى والعودة الجاهزة، االتهامات عن واالبتعاد اآلخر الرأي لحماية الموضوعة
  .الخ والمضابط، واالعتصام كالتظاهر تعبيره، ووسائل مؤسساته عبر العام للرأي واالستماع

 والمطالبة.. والعزل التمدد سياسات من القلقة.. الماليين لصوت« مرسي» الرئيس استمع فلو
 لالنقالب أساسية حجة لنزع - ألغلبيته المطمئن وهو - مبكرة وانتخابات توازناً، أكثر بدستور

 ان دون منه، شرائح او الشعب صوت عن آذانه يصم من كل يتوقعه ان يجب أمر وهو.. عليه
 صوته، نسمع لم فان.. غداً  عنا يسقطها قد اليوم األغلبية أعطانا الذي فالشعب. العراق نستثني

 عن العاجزة او.. وحقوقه اآلخر مفاهيمها تلغي التي المعارضة اما. الشارع عبر إياه فسيسمعنا
 على وتصر الواضحة، البينة بإرادته الشعب أسسه الذي النظام وترفض.. باالنتخابات الفوز
 .اخر طرف اي قبل سيعزلها من هو الشعب فان مطامحها، لتنفيذ الشارع استخدام مجرد

 

 ؟«دار السيد مأمونة»هل .. تموز

 

 عجز او.. الوطني التحرر حركات وصعود القديم، االستعمار قوى تفكك بسبب تموز وقع سواء
 الحاملة قواها به سمحت مما أكثر تقديم عن الملكية، المرحلة في الحاكمة العالقات منظومة

 والتيارات العصر متغيرات فهم عن توقف النظام ان المؤكد ان اال.. كليهما او.. للمشروع
 وازداد نفسه على فانغلق. والجديدة الشعبية القوى من المزيد احتواء على او الصاعدة،
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 والتيارات التغيير أفكار اختراق بعد أمانه، صمامات« الدار» وفقد.. صفوفه في االنقسام
ً  السياسية، والقوى المسلحة القوات صفوف الصاعدة . «الوطني االتحاد جبهة» خصوصا

 الراحل تطمينات لتسقط. كاسح شعبي تأييد وسط الجمهورية، وأعلن.. الملكية الجيش فاسقط
. الثورة من قصيرة فترة قبل له مشهورة كلمات في ،«مأمونة السيد دار ان» السعيد نوري
 ثقله مركز فقد الجمهوري التغيير مشروع لكن الهائلة، والتضحيات الطيبة النوايا كل ورغم

 تطبيقاتها تجد لم وأحالم قوانين مجرد واألفكار المشاريع فبقيت. حمله على القادرة والقوى
 واالنقالبات الصراعات أكلته ما سرعان له أولية تطبيقات وجد وما.. الواقع ارض على الحقيقية

« الوطني االتحاد جبهة» قوى صراع الزدياد طبيعية كنتيجة ازدادت التي األجنبية والمؤامرات
ً  نظاماً  البديل جاء العطاء، قليل منغلق نظام فمقابل. بينها فيما  الشعب طاقات استهلك متصارعا

 االقتصاد قطاعات تدريجياً  لتستبدل.. القليل ذلك حتى إعطاء عن وتوقف.. البالد وأصول
 القوى تحملها كانت التي المطامح ولتستبدل.. الريعي بالقطاع.. بساطتها على المنتجة الحقيقية
 والرجل والحزب العسكر بحكم منفتحة، ومؤسساتية ودستورية ديمقراطية لنظم السياسية

 التعايش الوحيدة خبرتها مغامرة، بمجاميع العريقة، والقوى المهني الجيش وليستبدل.. الواحد
 القديمة والدولية اإلقليمية العالقات ولتستبدل. واالستيالء والتآمر والتنكيل األزمات على

. عليه والسيطرة الداخل لقمع وسيلة الى والحرب، الخصومة لتتحول بل.. متذبذبة بعالقات
 يكسب.. والقيمية واالقتصادية واالجتماعية السياسية العالقات منظومة بالنتيجة هو فالنظام

 ضيقة كانت فان.. العالقات لتلك الحاملة القوى تمثلها التي الطبيعة من وانجازاته مهوزخ لونه
 الداخلية وعداواتها أزماتها وستنتج عندها، ما فستعطي.. ومتقلبة ومغامرة ومتفردة ومحتكرة

.. المأساوية التجارب من قرن نصف من وأكثر فتموز. بنفسها سقوطها وعوامل والخارجية،
 العزة«و وتحزباتنا تعصباتنا عن بعيداً  لنا، تقول عظيمة دروس هي.. حولنا يجري عما ناهيك
 الشعب وقوى شرائح جميع ويحمي يشمل مؤسساتي دستوري عقد بدون بأنه ،«باإلثم

 السيد دار» وال وثابت، حقيقي نجاح فال والعالم، الجوار مع متبادلة صداقة وعالقات ومصالحه،
 .«مأمونة

 

 األهم ان نكون بين األوائل؟.. كبيرانجاز كروي 
 

ً  إقليميا إعجابا أساسه على نال كبيراً  انجازاً  للشباب الوطني فريقنا حقق  من واالهم.. ودوليا
 كان لقد. األخيرة اللحظات حتى يشجعه الوطني فريقه على اتحد الذي شعبنا إعجاب نال ذلك،

ً  متميزاً  الفريق  خسر التي« غانا» مع ذلك في بما.. خاضها التي المباريات جميع في وثابتا
 في للعالج قابلة أخطاء لكن.. الشوطين في الملعب على مسيطراً  منتخبنا بقي فلقد.. أمامها

 فوصول.. الفوز فرصة عليه فوتت هجومه في« األخيرة الحركة» في توفيقه وعدم.. دفاعاته
 ولكل وإداريه ومدربيه والعبيه للفريق أمامه االنحناء يتطلب انجاز هو النهائية لألدوار الفريق

 والرياضة خصوصاً  العراقية الكرة أمام أوسع آفاقا سيفتح انجاز وهو. النصر هذا صنع من
 الصعبة البالد ظروف رغم استثمرت إن وجماعية فردية إمكانيات البالد في وبان.. عموماً 

ً  األخرى الشؤون في بل فحسب، الرياضة في ليس.. النجاحات فستصنع  حيث من.. ايضا
 بين دائماً  ليكون المرء ينجح ان األهم لكن مهم، فالنصر. والرفاه والتقدم واألمن االستقرار

 فيلتف توحدنا فالنجاحات.. ونتقدم ننطلق لكي نجاحات الى اليوم أوضاعنا تحتاج. األوائل
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 أمام وتتركنا الخيارات، في واالضطراب الفوضى وتنهي المسارات وترسم.. حولها الجميع
 يزيد فهو الفشل اما. الهدم سوى معها يصح ال بناءات أمام وليس للعالج، قابلة أخطاء

 ان والشك. جدية بدائل دون والتسقيط للهدم ويقود التشاؤم ويزيد الرؤى ويربك االنقسامات
 العلمية الفعاليات مجال في وأخرى.. رياضية نجاحات لتحقيق كبيرة إمكانات تمتلك البالد

 تقدم ان والجماعية الفردية للخبرة يمكن حيث وغيرها، والحضارية واألدبية والفنية والدينية
ً  حولها نتحد وعظيمة رائعة نتاجات بسببها بل الظروف رغم  عوامل الواقع في وتضخ.. ايضا

 األمنية ظروفها رغم يمكنها البالد ان جازمين نرى. والتراجع اإلحباط عوامل بدل التقدم،
 كثيرون فيها يواجه وعالمية إقليمية ظروف في مهمة اقتصادية نجاحات تحقق ان اسيةوالسي
 بعض وأزاح.. النفطية ثرواته استخدام أحسن إن يستطيع فالعراق.. وعميقة حادة أزمات

 ال قد كبيرة وخدمية اقتصادية طفرة يحقق أن االستثمارات، تحجز التي والسلوكيات التشريعات
 وانقسام إحباط من تزرعه وما للفشل اللولبية الحركة ستوقف لكنها الدول مقدمة في تضعه
 لنجاحات االول النجاح ليقود متصاعدة لولبية فورة في وتدخله اآلخر البعض على بعضنا يرميه
فترتفع التعبئة العامة وروح الحماس والتفاؤل .. والسياسة األمن على إيجابا ذلك لينعكس اكبر

  .واألمل واالنجاز
 
 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

19 

المدني في عملية التحول  اتالمجتمعدور منظمات 

 6الديمقراطي بالعراق

 
،لم يكن في العراق منظمات مجتمع مدني بما تعنيه هذه  2003قبل التاسع من نيسان 

المنظمات من نشاطات نشاطات وتأثير في حياة األفراد ،وهذا يرجع الى اسباب عديدة منها، 
مح بوجود سلطة يمكن ان تحد من سلطة الحكومة ،وكذلك لم ان النظام السابق لم يكن يس

يكن ليسمح بممارسة اي نشاط خارج أنشطة الحزب الحاكم أو األنشطة الموجهة من قبل 
وبعد . الحكومة، وهذا يتنافى مع طبيعة منظمات المجتمع المدني وأهدافها واليات عملها 

ع المدني في العراق،غير ان مثل ظهرت أعداد كبيرة جداً من منظمات المجتم 1/9/2003
هذه المؤسسات وطبيعة عملها وما يتطلبه عملها واألهداف التي تسعى لتحقيقها هي من 

من الناحية النظرية يعتبر المجتمع المدني .األمور الغامضة بالنسبة للمواطن العراقي 
ة ،أي ذلك األطار الذي تنظم فيه العالقات بين األفراد والجماعات على أسس ديمقراطي"

المجتمع الذي تحترم فيه حقوق المواطن السياسية واالقتصادية والثقافية في حدها األدنى 
هذه العالقات التي تقوم بين االفراد ."..المؤسساتإنه ذلك المجتمع الذي تقوم فيه دولة .

والجماعات يفترض ان تنتج ما تتطلبه الحياة من فكر وثقافة ومال ،بواسطة بنى وتنظيمات 
مدنية يقيمها االفراد ،على ان ال تخضع لسلطة واشراف الدولة ، فهذا من شأنه تنشيط 

يس،ذلك ان جعل هذه كما يجب ان تكون نشاطات المجتمع المدني بعيدة عن التسي.عملها 
المنظمات ونشاطاتها في خدمة اهداف القوى واألحزاب السياسية،من شأنه تفريغ المجتمع 

فالمجتمع المدني يفترض أن يكون متميزاً عن الدولة،كما .المدني من مضمونه الحقيقي 
يفترض أن يكون للفرد في هذا المجتمع حقوق سياسية واقتصادية وثقافية ،فالمجتمع 

يزيد من فرص االفراد بأن يعترف لهم بحقوقهم التي يستحقونها وفقاً  المدني
وهذه الحقوق تمكن الفرد من حرية .النسانيتهم،وان ُيمكنوا من التمتع بهذه الحقوق 

وأحد أهم الوسائل لتحقيق ذلك يكون من خالل مساهمة منظمات المجتمع المدني .األختيار 
ي ارساء أسس دولة المؤسسات ودورها الرقابي في نشر الوعي الديمقراطي،ومساهمتها ف

بوجود   يسمح  هو حال جميع األنظمة الدكتاتورية، لم االسابق، كموالنظام .على الحكومة 
فالمجتمع المدني يفترض سيادة القانون ،استقالل القضاء، وجود .المدنيمنظمات المجتمع 

التعبير ،حرية ممارسة األحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات،صحافة حرة ،حرية 
الشعائر الدينية وغيرها من الحريات ،وهذا كله يعمل على أضعاف سلطة الحزب الحاكم 
الذي هو الحزب الوحيد في الدولة العراقية أيام النظام السابق ،وبالتالي أضعاف سلطة 

                                                             
6

 كتابات -جميل عبد هللا 
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ص فالقانون لم يكن هو السائد ولم يكن فوق الجميع حيث كان بعض األشخا.الزعيم األوحد 
فوق القانون،والقضاء لم يكن مستقالً فقد مورس عليه الكثير من الضغوط والمؤثرات،انعدام 

التعددية الحزبية ،انعدام الحريات ،الصحافة مقيدة وموجهة لخدمة أهداف النظام السياسي 
ولخداع .والمتمثلة بشكل أساسي في المحافظة على بقاءه ماسك بالسلطة بيد من حديد 

لمحلي والعالمي يقوم النظام الحاكم باجراءات شكلية باعتبارها نوع من الرأي العام ا
األصالحات،على سبيل المثال،اجراء انتخابات المجلس الوطني التي في واقع األمر تكون 

مرتبة سلفاً،او اجراء استفتاء على منصب رئيس الجمهورية والذي دائماً تكون النتائج ال 

من الحرية على ان تكون بعيدة عن المساس بالنظام  ،منح الصحافة هامش%(11)تقل عن 

السياسي والتأثير عليه،الحديث عن بعض األزمات على ان تكون تلك الحرية في حدود متفق 
غير ان مثل هذه الحالة ال مكان لها في العراق .عليه مسبقاً وال يسمح بتجاوز هذه الحدود 

بياً في العراق،فضالً عن أن الكثير من الجديد،فالتحول نحو الديمقراطية أصبح مطلباً شع
القوى واالحزاب السياسية والنخب الثقافية يؤمنون بضرورة هذا التحول وبامكانية نجاح 

  : على ان نجاح مثل هذا التحول يحتاج الى.التجربة 
 . األرادة الوطنية المؤمنة بالمصلحة العليا والعمل على تحقيقها .1
 .التحولوى واألحزاب السياسية النجاح هذا توافر الرغبة الحقيقية لدى الق .2
 .الديمقراطيةصياغة برامج التغيير نحو  .3
 . نشر الوعي بضرورة التحول الديمقراطي الذي هو في مصلحة الجميع .9

ويمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تلعب دوراً كبيراً في عملية التحول الديمقراطي في 

  : العراق من خالل
 . الخيار الديمقراطي تعريف المجتمع بمزايا .1
بفعل العالقة التأثيرية المتبادلة بين الديمقراطية  –الدفاع عن الديمقراطية،التي تمثل  .2

 . البيئة الطبيعية لوجودها والمؤاتية لترسيخها وتطورها –ومنظمات المجتمع المدني 
  التثقيف بشأن القواعد الحاكمة والراعية للممارسة الديمقراطية .3
 . واهمية سيادة القانون وأقامة دولة المؤسسات التعريف بمزايا .9
 . التعريف بمبادئ حقوق األنسان ،وضرورة احترامها والدفاع عنها .1
 . نشر ثقافة التنوع .6
 . نشر ثقافة الحوار البناء والتفاوض سبيالً لحل النزاعات .7
 .نشر ثقافة القبول باألخر الذي نختلف معه في الرأي .8
حيد الوالءات القبيلية والعشائرية تحت راية الوالء نشر ثقافة الوحدة الوطنية وتو .1

  .للوطن
  .العمل على فضح الممارسات الخاطئة في مؤسسات الدولة ،بما فيها الفساد .10
التعريف بأهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت،والعمل على تصويب  .11

 . األخطاء التي رافقتها
يتطلبه ان يكون لمنظمات المجتمع ان تحقيق الديمقراطية ونجاها يتطلب من بين ما 

المدني دور اساسي في هذه العملية ،كما ان هذه المنظمات ال يمكن لها ان تعمل اال 
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ذلك ان العالقة التي تربط بين نشوء وتطور المجتمع "في ظل أجواء ديمقراطية 
المدني والممارسة الديمقراطية تجعل من الصعب الكالم عن أولوية احدها على 

للديمقراطية بدون حد أدنى من القدرة على االنتظام حول   ليس هناك ممارسةاألخر،ف
كما ان نشوء وتكوين مجتمع مدني في غياب الحد .أفكار ومصالح وغايات محددة 

. األدنى من حرية القول والتعبير والتجمع واالنتقال واالنتظام هو أمر غير ممكن 
ياً في تنظيم العالقة بين المجتمع فهذه المنظمات يمكن لها ان تلعب دوراً محور

كما ان من واجبها العمل على اشاعة ثقافة التواصل لتكون بديالً .والدولة في العراق 
عن ثقافة االقصاء،ونشر ثقافة التنوع لتكون بديالً عن الثقافة الواحدة التي كانت 

جال له سائدة سابقاً،فضالً عن ترسيخ نهج الحوارالعقالني وتقبل األخر وفسح الم
فللجميع الحق في التعبير عن .للتعبير عن اراءه حتى وان كانت تختلف مع اراءنا 

كما ان الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه .اراءه وللجميع فرص متساوية في ذلك 
المنظمات في عملية التحول الديمقراطي في العراق يتمثل في العمل على ايجاد 

رية عن اراءه وخياراته من جهة،ومن جهة مجتمع يمكن الفرد فيه من التعبير بح
اخرى تلعب دور المراقب ألداء الحكومة لرصد اي انتهاك لحقوق المواطن او اي 

ونشر الوعي بين ابناء المجتمع العراقي بأهمية .انتهاك يقيد من حريته واختياراته 
 المشاركة في انجاح العملية السياسية والتحول الديمقراطي التي ستكون مستقبالً 

الضامن لحصولهم على حقوقهم وتمتعهم بالحرية في مجتمع الرفاه المستقر األمن 
غير ان ما يصعب مهمة منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي الديمقراطي في .

العراق هو انخفاض الوعي الديمقراطي في المجتمع العراقي وصعوبة الحديث عن 
المجتمع العراقي حيث العنف بأعلى انعاش هذا الوعي في ظل الظروف التي يعيشها 

درجاته واقساها،وبطالة مخيفة وليس من السهولة التغلب عليها،وغيرها من 
المشاكل المتراكمة ،وعدم وجود اسس ثابتة واليات عمل واضحة لهذه المنظمات 

تمكنها من اداء عملها بشكل صحيح،فضالً عن عدم تقبل المواطن العراقي لها بسبب 
ان ايجاد .لبعض هذه المنظمات مما افقد المواطن العراقي الثقة بها  السلوك النفعي

اسس ثابتة وآليات عمل واضحة تسترشد بها هذه المنظمات في عملها،تكون خطوة 
باالتجاه الصحيح الداء هذه المنظمات لعملها داخل المجتمع العراقي واسهامها الفعال 

  . والمؤثر في عملية التحول الديمقراطي
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التحدي االستراتيجي االخطر في منظور . .العراق

االدارة االمريكية الصهونية
7

 

 

 استمرار الدفع باتجاه الصراع الطائفي والقومي في العراق*

مؤامرة كبرى رسمتها القوى الماسونية والصهيونية العالمية الستهداف العرب *

 والمسلمين

مجزءاً ومنقسماً ومعزوالً داخلياً بعيداً عن بقاء العراق .. خيار االعداء االستراتيجي * 

 البيئة االقليمية

 

 

 استمرت أذا القريب، المستقبل في ومدمرة خطيرة بنتائج ينبئنا العراقي الواقع لحركة العام السياق أن

 الشعب واستقرار امن على بظالله يلقي مما السياسية العملية مكونات بين والخالفات الصراعات حالة

 فيما تتصارع وقومية مذهبية دويالت إلى وتقسيمه العراق لتمزيق تصلح التي هي البيئة وهذه ،  العراقي

 على المرتكزة التحليالت بعض ذهبت فقد المنطقة في الشيعي السني اإلسالمي للصراع كمدخل بينها

 الممثلة السياسية الطبقة بين الحاد والتضاد االختالف حالة موضوعة قراءة إلى الرصينة والعلمية األكاديمية

 القوى ريشة رسمتها التي الكبرى بالمؤامرة المنطقة بواقع العراقي واقعنا ربط  إلى العراقي الشعب لمكونات

 األحزاب بعض تسلم أن األخر البعض لدى قناعة هناك أن بل بالعالم، المتحكمة والصهيونية الماسونية

 في مالمحه بعض برزت التي الماسونية مشروع إيقاع ليناغم جاء السلطة وتونس وليبيا مصر في اإلسالمية

 في اإلسالمية الثورة بفعل نشأت التي والوجدانية والفكرية الثقافية فالبيئة صهيون، حكماء برتوكوالت كتاب

 تستثمرهما أن الماسونية الصهيونية استطاعت واإلسالمي العربي عالمنا في إيران في اإلسالمية الجمهورية

 الصراع كتاب من جديدة صفحة لفتح االسالمية المذاهب بين التاريخية التناقضات إلثارة استثمار أعظم

 جديد عالم لخلق واالقتصادية البشرية وطاقاتها قدراتها الستنزاف اإلسالمية واألمم الشعوب بين الطائفي

 في كان الماسوني المخطط تنفيذ بداية ولعل ، األدنى والشرق العربية المنطقة في الصهيونية فيه تتسيد

 الوصول الى تركيا في والتنمية العدالة حزب طريق عن(  التركي اإلخوان تنظيم)  اإلسالمية للحركة السماح

                                                             
 األخبار- صادق طعمة خلف  7
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 موقف لها التي اإلسالمية األحزاب وصول في يرغب ال الذي الجيش قبل من تسلمها من ممانعات بعد للسلطة

 اتفاق وفق بل اعتباطا يأتي لم التركي والجيش الكبرى القوى من السماح وهذا ، العلمانية السلطة من واضح

 . الماسوني الصهيوني المشروع لتنفيذ الكبرى والقوى تركيا في اإلسالمية الحركة بين

 حاولت التي األمريكية القوات قبل من احتالله خالل من العراق على بالسيطرة يرغب كان المشروع هذا

 ليخرج واالجتماعية السياسية مكوناته بين والمذهبية الطائفية النعرات إثارة عن فضال قوته مرتكزات تدمير

 السيما غايتها تحقيق في فشلت المحتلة القوات هذه ان بيد ، المنطقة في المؤثرة الدول مسرح من البلد هذا

 تجر المحتلة القوات هذه وخرجت المخطط هذا الشريفة المقاومة أفشلت حيث 3002و ، 3000 السنوات في

 على لحربها الضخمة والفاتورة الكبير االستنزاف السيما األمريكية اإلدارة أغاض قد الواقع هذا ، الخيبة ذيال

 العربية المنطقة على السيطرة في خططها تغيير من البد كان وبذلك ، جنودها في القتلى عن ناهيك العراق

 طريقة على ليس ولكن الديكتاتورية األنظمة على الغاضب الجماهيري الحراك ظل في خاصة واإلسالمية

 من المدعومة األحزاب بمساعدة الخارجي والدعم الداخل قوى طريق عن بل ، عسكرياً  العراق تحرير ادلجة

 األنظمة تغيير في وساهمت لصالحها الشعبي الحراك هذا اإلدارة هذه استثمرت وهكذا األمريكية اإلدارة قبل

 حاضنة دول وتصبح ومصر وليبيا تونس دول في اإلسالمية الحركات لتتسلط العربي بالربيع سمي بما

 . والسعودية قطر في الخليج حكام قبل من إقليمي دعم مع والتخلف للتطرف

 غاية بل العالم او المنطقة في وتأثير حجم أي لها ليست ومقاطعات دويالت ستنشأ الصراع لهذا ونتيجة

 الكبرى المؤامرة لتنفيذ الواقع هذا استثمار ستحاول الدولة هذه الصهيونية الدولة سيادة إنعاش هي وجودها

 الى يقسم ان له يراد الذي العراق دور جاء السودان وتقسيم مصر فبعد ، اإلسالمية وشعوبها المنطقة على

 4 يوم ،" ديختر آفى"  الصهيوني الداخلي األمن وزير ألقاها محاضرة ففي مبالغة ليس وهذا دويالت ثالث

 العراق تحييد إن: )  فيها جاء ما أهم كان والتي.  اإلسرائيلي القومي األمن أبحاث معهد في ، 3008  أيلول

 تحييد كان وإن ، مصر تحييد وإدامة تكريس عن وحيوية أهمية أقل ليس الحالية أوضاعه تكريس طريق عن

 حتى المتاحة وغير المتاحة الوسائل كل استخدام يتطلب العراق تحييد لكن دبلوماسية بوسائل تحقق قد مصر

 تقويض من مزيد من تنطلق العراقية البيئة في إلسرائيل الحاكمة المعادلة إن و ، كامال شامال التحييد يكون

 الذي العراق ، إلسرائيل القومي األمن من المزيد تحقيق أجل من الرئيسة دولها في العربية القدرات حزمة

 فجأة,  هائلة عسكرية قوة إلى تحول أن بعد  األخطر االستراتيجي التحدي اإلستراتيجي  منظورنا في ظل

 أهلية حربا وشهد سكانيا وانقسم جغرافيا يقسم العراق,  متحد واحد وكبلد بل عسكرية وكقوة كدولة تالشى

 العراق أن هو االستراتيجي خيارانا و النهائي تحليلنا وان ، األلوف مئات بضع بحياة أودت ومدمرة شرسة

 أننا ينكر أن أحد بوسع ليس و ، اإلقليمية البيئة عن بعيدا داخليا ومعزوال ومنقسما  مجزءأ يبقى أن يجب

 هناك التطورات عن بعيدين نكن لم فنحن ، له وأعددنا  خططنا مما أكثر العراق في األهداف من الكثير حققنا

 عربي دور ممارسة إلى يعود أن البلد لهذا السماح عدم هو اإلستراتيجي هدفنا زال وما 3002 عام منذ

 الصعيد على المرئية غير الوسائل كل ذلك في نستخدم نحن و ، المتضررين أول سنكون ألننا وإقليمي،

 األمنية والشراكة والتدريب بالسالح األكراد دعم هو إسرائيل أهداف ذروة و أهدافنا لتحقيق واألمني السياسي

 من كان ولقد وكردستان كركوك نفط على تسيطر العراق شمال في مستقلة كردية دولة تأسيس اجل من

 القوة عناصر باستخدام إال العراق في المتحدة الواليات حققته ما تحقيق في إسرائيل تنجح أن المستحيل

 . النووي السالح فيها بما  لديها
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 فيها يمر التي اإلحداث مع السابق الصهيوني الداخلي األمن لوزير التصريح هذا ربط يتم وعندما هنا من

 ألن وذلك سوريا تفتيت من بكثير أهم هو العراق تفتيت  الن البلد هذا في يحدث بما ربطها يمكن العراق

 من النابعة الخطورة من أكبر القريب المدى في  إسرائيل على خطورة العراق فقوة سوريا من أقوى العراق

 والوسط الجنوب في دولة ، طائفية إقليمية مقاطعات إلى العراق تقسيم فالمخطط لذلك أخرى دولة أية قوة

 . والموصل الغربية المناطق في وسنية كردية ودولة

 حديث بحسب وهذا العراق لتمزيق الرامي المخطط هذا على تعمل العالمية والصهيونية السبعينيات منذ

 هذه على األهداف من الكثير حققنا أننا ينكر أن أحد بوسع ليس  ) يقول حيث اإلسرائيلي األمن مسؤول

 وننجزه نفعله أن نريد كنا ما استحضار يجب.  الخصوص هذا في وأعددنا له خططنا مما وأكثر بل الساحة

 دعم هو األهداف هذه وذروة جل, السبعينات عقد بداية منذ العراقي الوضع في تدخلنا بداية منذ العراق في

 هذا ، شعب أي شأن شأنها بالحرية بالتمتع مصيرها تقرر أن حقها من مضطهدة أثنية جماعة لكونهم األكراد

 بوسع يكن لم.  المنابر فوق وطرحها األكراد قضية إثارة و سياسي دعم,  متواضعا البداية في كان الدعم

 أيضا مادي دعم كان.  أوروبا دول بعض داخل وحتى أوروبا وفى المتحدة الواليات في  يتولوها أن األكراد

 عبر بالسالح األكراد مد,  أمنية أخرى أبعادا اتخذ الدعم هذا ، 2793 عام بدأ الهام التحول ، محدود ولكنه

 هذا أصبح  هكذا ، وإيران تركيا وفى بل إسرائيل فى التدريب لتلقى كردية مجموعات واستقبال وإيران تركيا

 له تكون أن المنتظر من وكان,  واألكراد إسرائيل بين االستراتيجية العالقات مستوى لتطور المحرك الدعم

 وجهت الصفقة هذه,  2790 عام الجزائر فى صفقة الى توصال  والعراق الشاه  ايران أن لوال مهمة نتائج

 األكراد بزعيم عالقة على ظلت إسرائيلية قيادات شهادات وفق لكن.  الكردى الطموح الى قوية ضربة

 صراعهم فى اإلستمرار على إصرارا أكثر ظلوا العكس على,  اليأس يتملكهم لم األكراد.  البرزانى مصطفى

 تركيا على قياداتهم توزعت إيران مع لالتفاق كنتيجة الكردية المقاومة إنهيار بعد ، بغداد فى السلطة ضد

 األكراد جانب الى تظل أن واجبها من كان وأخالقى أدبى إلتزام من وانطالقا إسرائيل.  وإسرائيل وسوريا

 ومرحلة األولى المرحلة فى الذاتى الحكم تحقيق,  حددوه الذي القومى الهدف يبلغوا أن الى بأيديهم وتأخذ

 . ذلك بعد الناجز اإلستقالل

 كردية دولة العراق فى الن له مخطط كان ما فاق االسرائيلي المسؤول هذا بحسب العراق فى تحقق ما أن

,  واعد نفطى ريعى واقتصاد وجيش وسلطة دولة شعب أرض الدولة مقومات بكل تتمتع الدولة هذه,  فعال

 مدينة,  بأكمله العراق شمال ضم بل,  كردستان منطقة داخل ليست حدودها تكون أن الى تتطلع الدولة هذه

 إذا  . وخانقين جلوالء جانب الى الدين صالح محافظة الى وربما الموصل ثم  األولى المرحلة فى كركوك

 : مشهد من أكثر أمام أنفسنا سنجد فإننا 3002 عام منذ العراق فى األوضاع رصدنا

 .مركزية حكومة وجود رغم أقاليم أو كيانات ثالثة الى الواقع أرض على منقسم العراق    .2

 وبين والسنة الشيعة بين الداخلى واإلقتتال الحروب من جديدة جوالت إلندالع عرضة زال ما العراق  .3

 .واألكراد العرب

 .3002 قبل ما وضعه يسترد لن واالقتصادية والسياسية األمنية بأوضاعه العراق    .2

 عبر سابقا  IBC خط إلى كركوك من النفط خط تشغيل بإعادة الكردية القيادة من التزام هناك   

 األردن تراجع ما وإذا, الكردية القيادة مع اتفاق إلى التوصل وتم األردن مع أولية مفاوضات جرت وقد األردن

 أجرينا, وإسرائيل تركيا إلى تتم  كردستان في األخرى اإلنتاج ومناطق كركوك خط مد أي التركي البديل فهناك
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 حركتنا في الحاكمة المعادلة.  إسرائيل إلى تركيا ومن تركيا مع والنفط للمياه أنابيب لمخطط دراسات

 من الرئيسية دولها في العربية القدرات حزمة تقويض من مزيد من تنطلق العراقية البيئة في االستراتيجية

 . إلسرائيل القومي األمن من المزيد تحقيق أجل

 بهذه عثمان محمود النائب اعترف فقد مبالغة ليس وهذا واسرائيل الكرد بين اتفاق هناك كان اذا هنا من

 الكرد معروف والهدف ، عبدهللا حميد الدكتور التاريخ على شاهد برنامج مقدم من سأل عندما العالقات

 االصرار لماذا السؤال هنا ، وسوريا وتركيا ايران اكراد اليهم ينضم وربما الكردية الدولة باقامة يرغبون

 هناك هل السنية المناطق في والسياسيين المعتصمين بعض قبل من العراق في السني االقليم تأسيس على

 الماسونية القوى ريشة رسمتها التي الكبرى المؤامرة تحت يندرج هل الطائفي الصراع هذا من هدف

 العبرية الحكومة في اخر امني مسؤول عليها سيتحدث هل المؤامرة هذه.  بالعالم المتحكمة والصهيونية

 الحقيقيين الداعمين هم من االجيال تعرف لكي ، سبق فيما وبصراحة ديختر آفي تحدث كما  ( اإلسرائيلية)

 ام البارزين الدين رجال بعض ام العراقية القائمة في السياسيين بعض هم هل المرحلة هذه في العراق لتقسيم

 . العبرية الدولة رؤية وتتحقق المؤامرة هذه ستنجح هل واخيراً  ، القبائل شيوخ
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. .3112 بعد العراقي المجتمع في البنيوية التحوالت

دراسة/ تشخيصية أولية مقاربة
8 

 
بمرحلة من التحوالت الكبيرة هي األقسى منذ ان تشكلت دولة  2003مر المجتمع العراقي بعد 

، بسبب ما خلفته من ردود الفعل االجتماعية حينما تم إختبار إدخال ( 1121)العراق عام 
من العيش المشترك لم يرق المكونات العراقية في نوع من القبول باالخر ، لكن هذا المستوى 

الى التعاقد االجتماعي الذي يحقق نقلة نوعية في العالقات االجتماعية ال بسبب التعددية 
 .التكوينية في الوسط العراقي بل بسبب كوابح وموجهات سياسية مختلفة

وعلى الصعيد االجتماعي فقد النجانب الصواب كثيرا حينما نذهب أو يذهب أي باحث آخر إلى 
اجتماعية،  -حتى المتغيرات السياسية غدت خاضعة لظروف وعوامل أخرى أغلبها اقتصادية أنه

فالتعامل مع أية ظاهرة عبر زاوية واحدة هي الزاوية السياسية ينطوي على تبسيط مبالغ فيه 
 -أي مجتمع -جدا نظرا لما يجري من تفاعالت وتناقضات وتصادمات فوق سطح المجتمع

 .رةوتشكل مالمحه المتغي

الكثير من اإلنقالبات وإسقاط انظمة وحكومات،لكن تغييراً ( 1121)شهد العراق منذ العام 

، كما رافق ذلك حصول تخلخل وتشظي  2003  سياسياً كبيراً حصل بعد التغيير السياسي عام
 .في بنية المجتمع العراقي

دات البنية االجتماعية ان هذا الموضوع على اشد ما يكون من التعقيد والتشابك ليس بسبب تعقي
العراقية بحد ذاتها حسب، بل السباب متعددة منها اننا نتحدث عن اقدم المجتمعات في العالم 

وعن مجتمع ال يقتصر على عمقه الزمني، بل على مركزيته الجغرافية في كل من العالم القديم 
ا ثقافات وحضارات اما البعد االخر، فان مجتمع العراق مزيج من بقاي.. وعالم اليوم ايضا

في االلوان ( التنوع)متنوعة وعديدة، فضال عن كونه فسيفساء من السلوكيات التي افرزت هذا 
وبدًءا ال بد من القول ان هنالك جملة من العوامل التكوينية التي شكلت . وهذا التعدد في االطياف

قوام التي وفدت او عبرت او هذه التعددية في المجتمع العراقي خلقتها العديد من التبدالت في اال
حاربت او هاجرت الى ارض ما بين النهرين والتي اختارت العراق سكنا لها باالضافة الى غلبة 

العشائرية التي تتنقل بين العراق والدول المحيطة به ثم تحولت هذه العشائر من البدوية الى 
ها هجرة قبائل يدوية من النهرية، فامتهن العديد منها الزراعة في الوقت الذي استمرت في

 .الصحراوات المجاورة في الجنوب والوسط والشرق

                                                             
      واع -محمد سعيد األمجد.د  8
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الحكومة ، والشعب : كما ان هنالك قوى رئيسية فاعلة في تشكيل هذه المراحل االربع هي 
ولكل رؤيته وآلياته للتعامل مع   .العراقي عموما والحوزة العلمية ،والنخب العراقية المختلفة

 .المجتمع
العراقي منقسما الى ريف وحضر لرفد الزراعة وبناء الدخل الوطني، ثم توسع بقى المجتمع 

السوق وتم انفتاح السوق العالمية على السوق العراقية، وبدأ الثراء يدخل ميزانية الدول 
الملكية، فتوسع االنفاق الحكومي وتركز ذلك في المدن وبغداد بالذات لوجود الدولة ودوائرها 

المالكات المثقفة والمدربة االقدر على ان ما وصلها من واردات النفط الى فيها كما انها ضمت 
 .انجازات بلغت اوج تفوقها في تأسيس مجامع االعمار في الخميسينيات من القرن الماضي
ولقد كان للتجنيد رغم ان الغرض منه الوالء للدولة بعلمها ورموزها اال انه لعب دورا في 

بناء سلوكيات انضباطية مما حوله الى شبه مدرسة  -هم ريفيونو-تمكين العديد من مجنديه 
 .المدن-للتدريب على الحياة المقبلة في االوساط الحضرية

والخطأ الذي وقعت فيه الوسطى العراقية مع كل ما احدثته في هز الركود العراقي الذي وصل 
فقر ليس قدرا وان الى حد التسليم وتوقع المكروه اذ اخذت الوسطى العراقية تبشر بان ال

المرض ليس ابتالء وان االحتالل ليس عقابا وفاقا على البطر والقناعة وعدم االلفاظ عن هم 
اكثر سوءاً منا، فان الوسطى العراقية مالت الى دعم الدولة وذلك للتسريع بعملية التحول 

 .واالعمار بالذات وبذلك وقعت فريسة للدولة

كانت سياسته قائمة على  2003ترة الزمنية السابقة على لكن سياسيا فالعراق طيلة هذه الف

أساس العنف واإلقصاء وتهميش األكثرية طبقية كانت أو طائفية ، األمر الذي صنع منه وبسبب 
اعان عليه االعتقاد الذي ساد بعد التغيير ( طبقيا)هذه التراكمات غير الصحيحة عنصرا تمييزيا 

أولى بالحكم اآلن ، تلك النظرة التي أصبحت عامال  هو ان من كان يحكم سابقا وهو مضطهد
مجهضا لديمومة العراق في شكله اإلنساني المرتبط بخيارات المواطنة والمجتمع المتعدد 

المشاركة والهويات مادامت هناك جميع هذه القوى المتصارعة فيما بينها بشكل عنفي 
 .وإقصائي

ها هيمنة األقلية على األكثرية على طول تاريخ وامتازت العالقة السياسية بمعادلة غريبة مفاد
اإلسالم في هذا البلد وأن هذه الهيمنة رافقتها عمليات عنف وتحجيم لدور كثير من الطوائف 

 .واالثنيات ، ومحاصرة للنتاج الثقافي والديني، وأحياناً االعتداء على المقدسات اإلسالمية

ثم بدأت  2003ى انهيار النظام في حت( 1168)وهكذا مرت سنوات عصيبة استمرت منذ 
الحركة التغييرية بسقوط النظام الدكتاتوري وتحديثات بول بريمر التي تركزت على تنشيط 

فعاليات المجتمع المدني للحد من محاولة اعادة انتاج العهد التسلطي ومحاولة توزيع 
 .الديمقراطية على جميع مكونات المجتمع العراقي

اصاب النسيج االجتماعي في العراق من تقطع لبعض جوانب انشداداته وبعد ان تم تشخيص ما 
رغم اخطاء حكوماته التي قصرت في ايجاد حلول لمشكالت عالقاته وانصب اهتمامها على 

، فان المشكالت االساسية يمكن تلخيصها ( 2003)تمكين بنية الدولة بعد التغيير السياسي 

والتغيير اذا لم . الدكتاتورية/ سية تطرح ثنائية الثورةبأنها ذات طبيعة ميدانية اجتماعية سيا
يستطع ان يتحول الى البناء فانه يلجأ الى الشعارات والعنف وبذلك يصاب المجتمع بما يدفع به 
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للتحول نحو الديكتاتورية قد ينزل بالتغيير الى مجرد انقالب وانقطاع لالستمرارية وتراجع في 
 .في الصفر دون تراكم وبناء مؤسساتالتجربة ما يجعلنا نكرر البدء 

وقد شخص المفكر االجتماعي علي الوردي سبب النكوص الحضاري الى غلبة الوعظ 
والوعاظين في اوساطنا وزاد بان قرن بين ماسماه وعظ المعممين ووعظ المتمدنين فالممارسة 

ة الوعظ والواعظين نفسها لذا فقد مال المتمدن الى التعليل دون التحليل اذن البد من كسر دائر
كي ينطلق الفرد العراقي رغم تأكيد الوردي بان السوء طبع انساني علما ان السلوك ومهما كان 

فانه متعلم لذا فان علينا اال نخاف السلطان وال نخشى الشيطان كما اورد ذلك جمال الدين 
 .االفغاني مع اضافة ونعمل لمصلحة االنسان واالنسان العراقي

  
طاطو اشكالية ملخصها ان الطبقات والتقليدية بالذات رغم انها مقبولة اال انها وطرح حنا ب

بعيدة عن العصر ما يدفع باالجيال الشابة الى االنتظام بحركات ثورية لتفكيك هذه الطبقات وبعد 
ان يتم ذلك فانهم يبدأون بالشعور بالذنب لفقدهم جذورهم التقليدية ما يجدد حضور الطبقات 

 .التقليدية
والخالصة ان ما تعرض له المجتمع العراقي من قلق وعنف وآالم هو ناتج لمخاضات غير 

مثمرة وتراكم سلبياتها لذا يتوجب اعادة بناء الطبقة االجتماعية بشكل عادل وفق معايير 
الكفاءة وان يوكل اليها اعادة هيكلة المجتمع المدني وحقوق االنسان عندها يكون مثل هذا 

 .مؤهالً لدعم دولة المؤسساتالمجتمع 
المجتمع في العراق قراءة المشروع االميركي فنسجت على /لقد اساءت قطاعات من الشعب

منواله وبذلك توقفت جهود هذه المكونات عند ردود االفعال وان اخذت تدرك ضرورة التشكل 
خدماته وبناه المجتمع العراقي ثمنا فادحا من امنه و/المجتمعي المتماسك بعد ان دفع الشعب

التحتية بفعل عوامل االرهاب والتخريب والتطرف والطائفية ، والذي تمثل في تهجير العديد من 
ابنائه واغتيال كفاءاته الى غيرها من االفعال الغريبة على السلوك العراقي والذي طبع على مر 

 .تاريخه االجتماعي بالغيرة والتسامح والتعايش
القتل )حتواء ظهر الرد المتوقع األمر الذي سهل ظهور عمليات وعلى الرغم من محاوالت اال

) الحدثان األبرز على الساحة العراقية بعد التغيير بفترة قصيرة ، ( التهجير)و( على الهوية
فالفعل العنفي هو نتاج لحاالت من التوتر الفارد أو الجامع، وفي كل فعل يتالزم الخير والشر، 

وحتى ال . باالعتبار وضع الفاعل والقابل، ونسبة الفعل وتفسيره الالعنف والعنف، إذا أخذنا
إنه ظاهرة اجتماعية واقعة، : نخفض السلوك العنفي إلى مجرد مقولة أو مصادرة فلسفية، نقول

تجد تفسيرها في التاريخ اإلنساني ذاته، وفي تواجه الطاقات النفسانية واالجتماعية 
ازع الوجود وتغالب اإلرادات ومما ال ريب فيه أن الفرد أو واالقتصادية، أي طاقات القوة نحو تن

الالعنفي من خالل الثقافة التي توجه المجتمع، وتحكمه أو ال / الجماعة يكتسبان السلوك العنفي
 .تحكمه من خالل أدوات الضبط العنفي ومعايير السلوك وقيم السياسة
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 9صورة السياسي الديني في المجتمع العراقي

 

 

كاتب علماني في مقال له نشر مؤخرا عن الفرق بين السياسي والمتدين، وما يهمني من  تحدث
أمر هذا الكاتب في مقاله ذاك هو إصداره لحكم قطعي بات في كون السياسة محال للقذارة ال 

ينبغي للشخص المتدين أن يلجه مطلقا أما إذا قرر هذا المتدين ولوج مستنقع السياسة فعليه أن 

 .رداء النبل واألخالق الفاضلة إلى األبد ويرتدي بدال عنه لباس الساسة اآلسن الكريه يخلع عنه
في هذا الطرح يمكن مالحظة جملة من األفكار نستطيع أن نرد األعم األغلب منها إلى تداعيات 

اإلرث السياسي العربي الحافل بالمكر والجريمة وتأثير خطاب التطرف المهيمن على طريقة 
خصية العراقية في الحكم على الرؤى والمفاهيم العامة، أما الفكرة الرئيسة األخرى تفكير الش

والتي تحاول هذه السطور أن تخوض في محاولة تحليلها فإنها تكمن في النظرة المتدنية إلى 
عالم السياسة والسياسيين وفق منظور غربي لم يعد معموال به إلى حد بعيد في معقله األوربي 

والت بعض المرجعيات الدينية باالضافة الى نفر من المثقفين إعادة إنتاج هذه الرئيس ومحا

 .النظرة البالية واذابتها بصورة قسرية في الذائقة النقدية المحلية
ال يخفى أن من أهم العوامل التي تضافرت على ترسيخ القناعة في أذهان الكثير من المثقفين 

رج من عباءة المنظر السياسي االيطالي نيقوال بعدم أخالقية السياسة والسياسيين ما خ

حيث نصت بعض مقررات هذا الكتاب ( األمير)في كتابه الشهير (م1127 - 1961)ميكافيلي
الرائج على حتمية الطالق بين السياسة واألخالق وقد تحول هذا الكتاب إلى مرجعية فكرية تكاد 

لنظرية تطبيقا عمليا في أنحاء كبيرة تكون هي العليا بالنسبة لسياسي الغرب وشهدت آراؤه ا
من القارة البيضاء على مدى استمر أكثر من أربعة قرون متتالية وحتى مع نهاية النموذج 

الميكافيلي في الحكم تقريبا بالنسبة ألوربا فان هذا النظام ظل معموال به في أصقاع كثيرة من 
عد الحرب العالمية الثانية ومنها المعمورة السيما األراضي التي خضعت للسيطرة األوربية ب

العراق الذي أصبح ميدانا خصبا للبرهنة على صحة النظرية الميكافيلية في السيطرة واالستبداد 

م سقوطا رمزيا للمنهج الدكتاتوري الحافل بالمؤامرات  2003وحتى بعد أن شهد العراق بعد 
جواء السياسية العامة ومنها أجواء والدسائس ما تزال العقلية الميكافيلية هي المهيمنة على األ

 .االنتخابات واالنتقال السلمي المفترض للسلطات
وعجزت الديمقراطية السياسية الفتية حتى اآلن من تأسيس معادال موضوعيا في الذاكرة 

الشعبية من شانه الوقوف ندا مكافئا لإلرث السياسي الضخم القديم والمتمثل بصورة الدكتاتور 

                                                             
9

 مركز المستقبل للدراسات والبحوث – لطيف القصاب 
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تقو هذه الديمقراطية حتى على إسقاط فكرة االستهانة بالسياسي الطيب  بل لم. الفاسد
واالنتقاص من قدره في مقام المفاضلة بينه وبين السياسي الخبيث، فمن كان ملتزما بالمبادئ 
األخالقية الفاضلة المستندة إلى الحق والعدل والخير لم يحقق لنفسه النجاح المطلوب كما هو 

 .ي الغادر والمنافقالحال بالنسبة للسياس
وقد يكون مرد ذلك فضال عن سيادة الميكافيلية الفكرية إلى السيرة العملية لمنظومة األحزاب 

العراقية العريقة منها والناشئة حديثا والحافلة باألالعيب والتقلبات في المواقف وسوء استخدام 
ل العام إلغراض ذاتية الدين من قبل بعض السياسيين حتى العلمانيين وسرقة أو توظيف الما

وما أشيع من محاوالت تزوير االنتخابات وكتابة القانون االنتخابي بعقول سياسية أكثر منها 
, قانونية وبروز ظاهرة المساومات السياسية التي تغلب المصلحة الضيقة على المصلحة العامة

ي ماثلة للعيان وعصية كلها أسباب أدت إلى بقاء نظرة نيقوال ميكافيلي المتدنية للوسط السياس

 .على التفنيد في بلد مثل العراق
بعد هذه المقدمة البد من تذكر أن الحكم وظيفة ال سبيل إللغائها من عالم الكائنات البشرية وإذا 
كان الحكم بالطريقة الميكافيلية الرخيصة قد انتشر على مدى حقب زمنية طويلة في قارة مثل 

ا تتجلى في كون الديمقراطية األوربية قد تمكنت من اإلطاحة أوربا فان الحقيقة األكثر سطوع
بالكثير من التعاليم التي ارتكز عليها جوهر الدعوة الميكافيلية بل إن ثمة اشتراطات أخالقية 
يطلب المجتمع الغربي توفرها حاليا في شخصية السياسي لم يكن يطلبها في عهود سابقة إال 

و ممن ينتمون إلى مجتمع النبالء، وإذا كان من الصحيح من المشتغلين في السلك الديني أ
انتفاء مشاعر الخوف تجاه السياسي الغربي في قلوب مواطنيه فانه ليس من الصحيح إنكار 

وجود نظرة احترام للسياسي الملتزم بأخالق فاضلة بدليل صعود أحزاب دينية أو ذات توجهات 
ل غربية شتى وتحول العديد من الساسة المتدينين أخالقية تقليدية إلى الواجهة السياسية في دو

إلى نجوم ونماذج اجتماعية يسعى الكثيرون إلى االقتداء بها واحتذاء خطواتها حتى في إطار 
العالقة مع األسرة والكنيسة إلى الحد الذي كادت أن تتحول فيه مقولة فصل الدين عن السياسة 

طبيق المعاصر في العديد من بلدان العالم المصدر إلى مجرد مبدأ نظري أكثر منه مبدأ قابل للت

 .لهذه المقولة المجوفة
وفضال عن تأثير تطبيق نظرية ميكافيلي في السياسة على األرض العراقية فان من العوامل 

الرئيسة التي صبت في تجذير مفهوم االنحطاط في شخصية السياسي اجتماعيا ما يرتكز على 
تدين ولوج ساحة السياسة بدعوى كون هذه االخيرة مرتعا اجتهادات فقهية تمنع على الم

للخطيئة ومدعاة الرتكاب الفجور واالثام وقد تراوحت فتاوى الفقهاء على هذا الصعيد بين 
الحرمة المطلقة الى الكراهة المشددة والمخففة اال ان الواقع العملي لم يؤكد تطبيق تلك الفتاوى 

قصيرة ومن قبل المقلدين البعيدين عن الدوائر المقربة بشكل واسع على االرض اال في فترة 
لمصدري تلك االحكام اال ان االثر الذي احدثته وتحدثه تلك الفتاوى مايزال يلقى استجابة في 

 .نفوس الكثيرين ممن ينطبق عليهم وصف المقلد المتزمت
ا في تشويه صورة وبعيدا عن الدائرة القريبة من المراجع ايضا لعب المثقف العراقي دورا مهم

رجل السياسة امام الرأي العام على خلفية تهميش هذا السياسي للمثقف وعدم ايالئه قسطا من 
التبجيل واالحترام إال وفقا لشروط وامالءات ال يخضع لها عادة القسم األكبر من مجتمع 
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في أوساط المثقفين الحقيقي وعلى هذا األساس فقد دأب المثقفون على إشاعة نمط من التفكير 
الشعب يؤمن بان السياسي في المعارضة وفي فترة االنتخابات ليس هو السياسي عند االستيالء 
على السلطة وان العنف السياسي بين السياسيين المتآلفين ظاهريا قد يثور في أية لحظة محوال 

ف االختالف في المصالح إلى مصادمات مسلحة يذهب ضحيتها األبرياء ويطيح بأي ميثاق شر
يمكن أن تتفق على مبادئه أي جماعة سياسية، إذ أن الساسة من وجهة نظر غالبية المثقفين 

ليسوا بأكثر من انتهازيين كما أنهم ليسوا بحاجة إلى أصدقاء بقدر ما يحتاجون إلى خدم 

  .وحشم

ومن اجل تصحيح زوايا النظر لمجتمع السياسيين من قبل الرأي العام البد من توفر جملة من 
لشروط واالعتبارات يقع حمل النهوض بها على كاهل كل من السياسي والمثقف وقد يكون من ا

 :بينها األتي
سن قانون لألحزاب العراقية يُراعى فيه وجوب كتابة أنظمة األحزاب الداخلية وفقا ألسس  •

نسبة الديمقراطية التي تراعي بدورها وضوح التمويل وانتفاء ظاهرة التأبيد او االحتكار بال

 .للقادة والمؤسسين او من يدور في افالكهم
احترام آليات العمل استنادا للدستور ووجوب إعادة كتابة البنود المختلف عليها بما يجعل من  •

 .الدستور محل إجماع بين االكثرية
تفعيل أجهزة الرقابة البرلمانية وقطع السبيل أمام المفسدين لولوج المناصب العامة ومحاسبة  •
حزاب والكتل السياسية التي تقدم مرشحا إلشغال وظيفة عامة يتبين الحقا عدم أهليته األ

 .األخالقية
وجوب التدقيق من قبل الهيئة االنتخابية لسير المرشحين األخالقية وعدم االقدام على ترشيح  •

قة شخص ثبت تعاطيه ألساليب الغش والكذب طريقا لترشيح نفسه في الدورات االنتخابية الساب

 .وياحبذا اناطة مهمة من هذا النوع بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة
ضرورة التواصل بين مجتمع الساسة والمثقفين بما يكفل احترام كل طرف لخصوصيات  •

وتوجهات الطرف األخر والترفع عن أساليب المناكفة أو التخادم المتبادل والذي يلحق ضررا 

 .بليغا بكال الطرفين
اشاعة مفهوم حكومة الخدمات على صعيد الفعل السياسي وكذلك اللغة السائدة في  العمل على •

 .أوساط المثقفين ووسائل اإلعالم المتنوعة
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10التميّز في المنهج(... ع)الحسن المجتبى 
 

 

 
 
فالشجاع لن يعرف، . هكذا قيل، وهي الحكمة والحقيقة االنسانية".. ُتعرف األمور بأضدادها" 

ُيبتلى الناس بالجبان، ولن يعرف الناس الكرم والسخاء، إال عندما يمقتوا البخل، ولن  إال عندما
 .يعرفوا القيم والفضائل والمكارم، إال عندما يتخبطوا في مستنقع الرذائل والمفاسد

وفق هذه المعادلة يمكننا قراءة إمامنا الحسن السبط المجتبى، عليه السالم، ونحن نعيش هذه 
فقد كان بحق، نوٌر ساطع في بحر الظلمات التي خيمت على . مولده السعيدااليام ذكرى 

. هذا النور المضيء، لم يتحقق بسهولة ويسر، إنما بالتضحيات الجسام. المسلمين في عهده
، ما هو إال "المائز"فقد أريقت الدماء وهتكت الحرمات واغتصبت الحقوق، وإال فان لفظة 

ض إال بوجود مصاديق حقيقية تفرق بين الحق وبين الباطل، مفهوم عام، ال يتحقق على األر
 .وبين الصدق وبين الكذب، وبين قيم األرض وبين قيم السماء

لقد شهد اإلمام الحسن المجتبى، عليه السالم، تقلّب وتحّول المجتمع االسالمي، من الحالة 
ل هللا صلى هللا عليه اإليمانية والروحانية التي كان عليها في مستويات عالية، في عهد رسو

وآله، الى الحالة المتسافلة والمتداعية نحو الحضيض، بعد رحيله عن الدار الفانية، حيث بدأ 
البحث عن حياة الدعة واالسترخاء واالسترسال، واألخطر من كل ذلك، الال مسؤولية إزاء 

ون جهادهم للحفاظ الحاكم وتصرفاته المنحرفة، االمر الذي جعل أهل البيت عليهم السالم، يعلن
على أصالة الدين وروح القيم والمبادئ، وليقدموا المنهج الحق والطريق القويم للمسلمين 

 .ولألجيال
وفي هذا الحّيز المحدود، ال يسعنا إال أن نقتطف أزهار من الروضة الحسنية الفواحة بأريج 

روح والتصدعات التي خلفها اإليمان والفضيلة، لنقدمها بين يدي القارئ، علّها تكون بلسماً للج
، الذي تحّول منذ استيالئه على مقدرات األمة، الى "معاوية"المنهج المغاير، متمثالً بشخص 

منهج متمّيز في الغدر والختل، وشراء الذمم، والتكفير والسب والشتم، وسائر الموبقات 
لم والطغيان والتعسف واالنحرافات االخالقية واالجتماعية، الى جانب صفاته السياسية، من الظ

فكان في المقابل، منهج السماء المتمثل باالمام الحسن عليه السالم، حيث الحلم . واالضطهاد
 .والعفو والتسامح والصدق والحفاظ على كرامة الناس وحرياتهم، بل وسائر الفضائل والمكارم

 
 الِحلم في خضم الفتن

واذا اردنا تسليط الضوء على حلم ". السفه" األناة والعقل، وهو نقيض": الحلم"جاء في اللغة؛ 
اإلمام الحسن المجتبى عليه السالم، وهو المعروف عنه في سيرته وسلوكه مع مجتمعه آنذاك، 

                                                             
10

 شبكة النبأ –محمد علي جواد تقي  
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فهناك الكثير من الشواهد، بيد أننا نشير الى ما يأخذنا الى أبعاد واسعة من حياة هذا اإلمام 
اته وصموده أمام الواقع السياسي الفاسد المظلوم في حياته وبعد استشهاده، وهو حلمه وأن

الذين أطلقهم رسول " بني الطلقاء"المفروض عليه، حيث يرى بأم عينيه أن منبوذاً وطريداً من 
هللا صلى هللا عليه وآله، قبل أن يعلنوا اسالمهم في مكة، وهو يصعد منبر النبي في المدينة بعد 

وهو ال ينسى حديثه جده المصطفى . ات المسلميناستيالئه غدراً وتآمراً على الحكم وعلى مقدر
 ".إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه: "صلى هللا عليه وآله

كان يرى تقهقر المسلمين وصعود  ثكمداً، حيولوال اتصال قلبه الكبير بروح الرب، إذاً لمات 
ليمه لقضائه، إذاً ما ولوال حلمه العظيم النابع من قوة إيمانه باهلل وتس .الجديدةنجم الجاهلية 

ق المعاهدة، ويسبُّ أعظم الناس بعد الرسول  .صبر على معاوية، وهو يرقى منبر جده، ويمزِّ
اإلمام السبط عليه السالم، لم يكن مصدوماً ومتفاجأ بتصرفات معاوية، بعد توليه اإلمامة، ألنه 

السالم، وخاض فيها  عاصر السنوات العجاف والحرجة التي قضاها أبوه أمير المؤمنين، عليه
، وخبر المنهج األموي الذي يتبعه معاوية، وبالرغم من كل "صفين"الحروب الثالث، ومنها 

حيل ومكائد ودسائس معاوية، كانت موازين القوى تتجه الى صفوف الجيش اإليماني، لوال 
خدعة المصاحف، وانحراف جماعة داخل معسكر اإلمام علي، عليه السالم، لذا قال عليه 

واللـه ما معاوية بأدهى مّني، ولكنه يغدر ويفجر، ولوال كراهية : "السالم، في نهج البالغة
ولكن كلّ ُغَدَرة فَُجَرة وكلّ فَُجَرة ُكَفَرة ، ولكلّ غادٍر لواٌء ُيعرف به . الغدر لكنت من أدهى الناس 

 ".وهللا ما أُستغَفلُ بالمكيدة وال أُستغَمُز بالشديدة. يوم القيامة 
 –كفي أن نعرف عظمة اإلمام الحسن السبط، عليه السالم، في حلمه وأناته وصبره العجيب وي

 ً عندما نعرف كيف بلغ المسلمون مستوى من االنحدار والتسافل في عهده، حتى كادوا  -حقا
 .كما يذكر المؤرخون! يسلمونه مقيداً الى معاوية

حامية الجيش، ومنطلقاً لفتوحات  لتكون" الثاني"فهذه كوفة الُجند، التي تأسست في عهد 
المسلمين الشرقية، أصبحت في عهد اإلمام الحسن، عليه السالم، مركزاً لصراع القبائل، 

فبالرغم من وجود قبائل عربية حافظت . وتسييس العسكر، وبات الناس يتبعون من يعطي أكثر
القبائل التي استوطنت  على والئها لإلسالم والحق، ولخط أهل البيت الرسالي، إالّ أنَّ معظم

أرض السواد حيث الخصب والرفاه بدأت تبحث عن العطاء ، حتى أنَّهم تفرقوا عن القيادة 
دين في الشام حينما عرفوا أّن معاوية يبذل أموال المسلمين  الشرعية ، وبدأوا يراسلون المتمرِّ

ي جيشه، عبيد هللا بن بال حساب، بل إنَّك تجد ابن عمِّ اإلمام الحسن وقائد قوات الطليعة ف
 .العباس، يلتحق بمعاوية طمعاً في دراهمه البالغة مليون درهٍم 

ر في العيش الرغيد، وغاب عنهم أهل البصائر الذين  لقد تعبت الكوفة من الحروب ، وبدأت تفكِّ
رون الناس باليوم (عليه السالم)كانوا يحومون حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ويذكِّ

لقد غاب عنهم؛ عمار بن ياسر الذي كان ينادي . اآلخر، ويبّينون للناس فضائل إمامهم الحق
ومالك األشتر الذي كان لعليٍ، عليه السالم، .. الرواَح إلى الجنة :ِصفِّينالصفْين في معركة  بين

. مثلما كان عليٌّ لرسول اللـه، صلى هللا عليه وآله وسلم، بطالً مقداماً، وقائداً ميدانّياً محّنكاً 
 ..لغيابه وغاب ابن التيهان الذي يعتبره اإلمام علي، عليه السالم، أخاً له ، ويتأّوه

لنتصور حاكماً يتسلّم مقاليد األمور حديثاً، وقد قتل أباه باألمس غيلة وغدراً في ظروف 
؟ معظم حكامنا، ..ثم يرى التشرذم والتباطؤ في معسكره، ماذا يفعل. اجتماعية وسياسية قاهرة
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ن الوضع وهم يقتدون بالحكام السابقين في التاريخ، ال ينتظرون هكذا لحظة حرجة، إنما يستبقو
وهذا . النفسي واالجتماعي، بشن حملة تعبئة قسرية تحت التهديد تارًة، والترغيب تارة اخرى

ما لم يفعله االمام الحسن عليه السالم، لذا لم يستمر وجوده في سدة الحكم والخالفة، سوى 
 .ستة أشهر فقط

: ، عليه السالم، وقالوافبعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السالم، جاء الناس الى االمام الحسن
 :أنت خليفة أبيك ووصّيه ، ونحن السامعون المطيعون لك ، فمرنا بأمرك فقال

وكيف أطمئنُّ إليكم وال أثُق ! ؟..فكيف تفون لي منِّي،وهللا ما وفيتم لمن كان خيراً .. كذبتم -
 .اكإن كنتم صادقين فموعد ما بيني وبينكم معسكر المدائن فوافُوا إليَّ هن! بكم؟

 
 السب يقابله العفو

ومن حلمه ما روى المبرد، وابن عائشة ": مناقب آل أبي طالب"قال ابن شهر آشوب في كتابه 
أن شامياً رآه، عليه السالم، راكباً، فجعل يلعنه ويلعن أمير المؤمنين، عليهما السالم، والحسن 

ً أ: ال يرد، فلما فرغ، أقبل اليه الحسن، فسلم عليه مبتسماً، وقال ولعلك ..! يها الشيخ أظنك غريبا
ُشّبهت؛ فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا 
أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، وإن 

كت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى كنت طريداً آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حر
 .وقت ارتحالك كان أعود عليك، ألن لنا موضعاً رحباً، وجاهاً عريضاً، وماالً كثيرا

هللا أعلم حيث يجعل "أشهد أنك خليفة هللا في أرضه،  :قالبكى، ثم  كالمه،فلما سمع الرجل 
فحول رحله ..  إليّ ، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق هللا إلّي، واآلن أنت أحب خلق هللا"رسالته

 .لمحبتهموصار معتقداً  ارتحل،وكان ضيفه إلى أن  إليه،
تقول . في مقابل هذا المنهج، نالحظ المنهج األموي الذي اختطه معاوية في السّب واللعن

الروايات التاريخية، أنه سّن هذه السّنة السيئة منذ استيالئه على مقدرات األمة، سنة أربعين 

للهجرة، حيث كانت المآذن والمساجد والمنابر تلهج بلعن ( 11)حتى سنة للهجرة، واستمرت 

وكان المغفلون من . علي بن أبي طالب عليه السالم، على أنها سّنة البد من االلتزام بها
 .المسلمون في الشام وغيرها من األمصار البعيدة عن الحقائق، تردد هذا اللعن جيالً بعد جيل

شخصيات البارزة بأن تنضّم على عامة الناس بلعن أمير المؤمنين وكان معاوية يضغط على ال
عليه السالم، لمزيد من تكريس هذه السّنة السيئة والخطيئة الفاحشة، فقد دعا سعد بن أبي 

أما ما ذكرت ثالثا قالهن له رسول هللا، فلن : فقال! ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ :لهوقاص وقال 
 .ن أحب إلي من حمر النعمأسبه ال تكون لي واحدة منه

فكان بينهما ! وهللا لتصعدن المنبر ولتعلننه طوعا أو كرهاً : كما أمر األحنف بن قيس فقال له
... كالم أفضى إلى خوف معاوية من الفضيحة إذا استوى األحنف على المنبر فأعفاه من ذلك

 .ن يريد المزيدومثل هذه الشواهد تعّج بها كتب التاريخ والحديث عند أهل العامة، لم
 

 شراء الذمم وشراء ماء الوجه
أن معاوية كان الرائد والسّباق في أفكار وسنن ونظريات في الجانب اآلخر : ربما يمكنني القول

من القيم االخالقية واالنسانية، لم يسبقه أحد بها، منها شراء الذمم والضمائر من أجل تحقيق 
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وهو قد رأي شدة بأس أمير المؤمنين، عليه  النصر السريع والمكاسب السياسية العاجلة،
السالم، وتجييشه ذلك الجيش المقدام في بداية أمره، وفيه خيرة وجوه المسلمين، من أصحاب 

وبالنتيجة قوة الحق التي ". بدر"رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وحتى ممن شاركوا في معركة 
لفكرة الشيطانية بامتياز، وهي اختراق النفوس لذا لجأ الى ا. ال تقاوم بترهات الباطل واالنحراف

الضعيفة باالموال واالمتيازات، في عهد اإلمام الحسن السبط، عليه السالم، عندما بلغ 
المسلمون، وتحديداً الجيش المتمركز في الكوفة، عاصمة الدولة االسالمية آنذاك، أدنى درجات 

ابن "ية في محلّها، كما كانت مكيدة التشرذم والتخاذل وضعف اإليمان، وكانت مكيدة معاو
، برفع المصاحف، دقيقة في اصابتها نفوس ضعيفي اإليمان وعديمي البصيرة، في "العاص

فعمد الى استمالة رؤساء القبائل والعشائر التي كانت . معسكر أمير المؤمنين عليه السالم
ظمه أبوه أمير منضوية تحت لواء االمام الحسن عليه السالم، وهو نفس الجيش الذي ن

المؤمنين عليه السالم، إلعادة الكّرة على جيش معاوية والقضاء عليهم، بعد اإلنتهاء من أمر 
فكانت قرقعة الدراهم والدنانير، أقوى وأشد على النفوس، من ". الجمل"، وأصحاب "الخوارج"

ل هللا صلى هللا اإليمان باهلل واليوم واآلخر، والوالء ألهل البيت عليهم السالم، بل حتى برسو
 .عليه وآله، الذي طالما ملء آذانهم بوصاياه بهم خيراً، كما بّين لهم منزلتهم ومكانتهم العظيمة

الروايات التاريخية تذكر لنا كيف أن معاوية أرسل أكياس الدراهم والدنانير لهذا وذاك، 
لخيانة والخذالن الى يستميلهم الى جانبه ليتخلّوا عن االمام الحسن عليه السالم، حتى بلغت ا

 .قادة الجند والرموز الكبيرة التي كان يعتمد عليها، عليه السالم
ال علينا بتفاصيل هذه النقطة السوداء والمؤلمة في تاريخنا، إنما لنالحظ نهج اإلمام الحسن 

السبط مع الناس المحتاجين والفقراء، وقد ركن الى قبر جده المصطفى صلى هللا عليه وآله، في 
 .المدينة بعيداً عن أجواء السياسية والحكم

فخالل العشرة سنوات التي قضاها عليه السالم، قبل استشهاده، أوقف أمواله للمحتاجين 
والفقراء، كان عطاؤه بال حدود، وفوق طاقة السائل، والقصص التاريخية كثيرة في هذا 

من االمام السبط، عليه  المجال، بحيث كان الفقير يستغرب العطاء وبعضهم يبكي لما يجده
 .السالم، في ظل سياسات التعسف والطغيان والحرمان التي يمارسها معاوية

ألي شيء ال نراك ترد سائالً؟ قال عليه : ومما جاء في كتب السيرة انه عليه السالم، قيل له مرة
 عودني إني هلل سائل وفيه راغب، وانا أستحي ان اكون سائالً وأرد سائالً وان هللا: "السالم
ان يفيض نعمه علّي وعودته ان أفيض نعمه على الناس، فأخشى ان قطعت العادة ان : عادة

 ..".يمنعني العادة
اعطوه ما في الخزانة، وكان : فقال: ومما ينقل عن كرمه الالمحدود، أن جاءه اعرابي سائالً 

 .فيها عشرة االف درهم
وكأن اإلمام عليه ! بحاجتي وانشر مدحتي؟هال تركتني أبوح ..! يا سيدي: فقال له االعرابي

 :السالم يجيبه
 نحن أناس نوالنا خضلُ يرتع فيه الرجاء واألملُ 

 تجود قبل السؤال انفسنا خوفاً على ماء وجه من يسلُ 
 لو علم البحر فضل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجلُ 
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. حاجتك في رقعة وارفعها إليناأكتب : وجاء في التاريخ ايضاً، أنه أتاه رجل في حاجة، فقال له
ما كان أعظم بركة الرفعة عليه يا ابن : فرفعها إليه فأضعفها له، فقال له بعض جلسائه: قال

أما علمتم أن المعروف ما كان . بركتها علينا أعظم، حين جعلنا للمعروف أهالً : فقال! رسول هللا
وعسى . أعطيته بما بذل لك من وجههابتداء من غير مسألة، فأما من أعطيته بعد مسألة، فإنما 

أن يكون بات ليلته متملمالً أرقاً يميل بين اليأس والرجاء، ال يعلم بما يرجع من حاجته أبكأية 
الرد، أم بسرور النجح، فيأتيك وفرائصه ترعد وقلبه خائف يخفق فإن قضيت له حاجته فيما بذل 

 .من وجهه، فإن ذلك أعظم مّما نال من معروفك
المنهج الطافح بالقيم اإلنسانية النبيلة، التي طالما يأن العالم باستمرار من هذا الظمأ هذا هو 

كما يضّج وبشدة من وقع التمييز واالجحاف والربا والخيانة والدجل، وكل اشكال . والحاجة اليها
طع الرذيلة والموبقات التي لم يشهدها العالم اليوم، فهو إن التقى بشعاع واحد من النور السا

ألهل البيت واالمام الحسن عليهما السالم، لزالت عنه الكثير من الهموم والغموم، وارتفعت عنه 
 .األزمات المالية والنكبات الصحية والمشاكل االجتماعية الفضيعة

إن معاوية، بانتهاجه ذلك النهج المادي والال اخالقي، تمكن من توفير الراحة والرخاء لشريحة 
لكن اين هذا المكسب بعد موته، وتولّي ابنه يزيد . ضمن بضعة سنين لحكمهمعينة من الناس لي

أول مؤسس لدولة "؟ مع ذلك نسمع من يتحدث عن مآثر وانجازات معاوية وأنه ..مقاليد األمور
وهم في ذلك يجانبون الحقيقة، ويتجاهلون الفطرة ...."! حديثة وعصرية و وحد المسلمين و

أن الغربيين اليوم نالحظهم يكتشفون حقيقة العطاء والسخاء بهدف بدليل .. والوجدان والضمير
التكافل والتواصل االنساني، فيعلن مشاهير السينما والرياضة والفن، عن حفالت ومجالس 

 .ضخمة يكون ريعها لدور االيتام والمصابين بالسرطان واألمراض الخبيثة وغير ذلك
لسبط رسول هللا صل هللا عليه وآله، وهو بهذه  وربما ال تكون صدفة ذكرى هذا المولد العظيم

الخصال الرفيعة والشريفة، في شهر هللا تعالى، شهٌر تمتد فيه موائد الرحمن للصائمين، كما 
 .وهلل الحمد. تمتد موائد وأيدي المحسنين للفقراء والمحتاجين
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من يكسر الحاجز بين الشيعة وأهل السنة ؟
11 

 
 

طهار عليهم السالم قد حثت شيعتهم ومواليهم على التودد ألهل السنة إن أحاديث األئمة األ

 .غيرهموأكدت على ضرورة التأدب معهم بآداب أهل البيت عليهم السالم مع  قطيعتهم،وعدم 
كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا : قلت له : ففي صحيحة معاوية بن وهب ، قال 

تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم : ليسوا على أمرنا ؟ قال وبين خلطائنا من الناس ممن 
فتصنعون كما يصنعون ، فوهللا إنهم ليعودون مرضاهم ، ويشهدون جنائزهم ، ويقيمون 

 . 1 الشهادة لهم وعليهم ، ويؤّدون األمانة إليهم
اقرأ على من ترى أنه : د هللا عليه السالم قال لي أبو عب: وفي صحيحة زيد الشحام ، قال 

يطيعني ويأخذ بقولي السالم ، وأوصيكم بتقوى هللا عزَّ وجل ، والورع في دينكم ، واالجتهاد هلل 
، وصدق الحديث ، وأداء األمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمد صلى هللا 

ا أو فاجراً ، وعودوا مرضاهم ، وأّدوا حقوقهم عليه وآله ، أّدوا األمانة إلى من ائتمنكم  عليها بّرً
ى األمانة ، وحسن خلقه مع  ، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه ، وصدق في حديثه ، وأدَّ

ني ذلك ، ويدخل عليَّ منه السرور ، وقيل ( هذا جعفري: )الناس ، قيل  هذا أَدُب : )، فيسرُّ

 . 2 . . هذا أَدُب جعفر: يَّ بالؤه وعاره ، وقيل ، وإذا كان على غير ذلك دخل عل( جعفر
أوصيكم بتقوى هللا  :يقولسمعت أبا عبد هللا عليه السالم  :قالوفي صحيحة عبد هللا بن سنان 

 ... ﴿ :كتابهإن هللا تبارك وتعالى يقول في  فتذلّوا،وال تحملوا الناس على أكتافكم  وجل،عزَّ 
ً وَ  اِس ُحْسنا واشهدوا لهم  جنائزهم،واشهدوا  مرضاهم،عودوا  :قال، ثم  3 ﴾ ... قُولُوْا لِلنَّ

 . 4 . .مساجدهموَصلُّوا معهم في  وعليهم،
يا زيد خالقوا الناس بأخالقهم ، َصلُّوا في : حام عن الصادق عليه السالم قال وعن زيد الش

مساجدهم ، وُعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنايزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا األئمة والمؤذنين 
ب : فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا  هؤالء الجعفرية ، رحم هللا جعفراً ، ما كان أحسن ما يؤدِّ

ب : ابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا أصح هؤالء الجعفرية ، فعل هللا بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدِّ

 . 5 أصحابه
يا إسحاق أتصلي معهم في  :السالمقال لي أبو عبد هللا عليه  :قالوعن إسحاق بن عمار 

، فإن المصلّي معهم في الصف األول كالشاهر سيفه في صلِّ معهم : قال . نعم : المسجد ؟ قلت 

 . 6 سبيل هللا
من صلى معهم في الصف األول كان كمن صلى خلف رسول هللا صلى هللا  :قال آخر،وفي خبر 

 . 7 عليه وآله في الصف األول
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 .المصبغير ذلك من األحاديث الكثيرة التي تصب في هذا  إلى
ومع علم الكثير من الشيعة بهذه األحاديث ، ورغبتهم الصادقة في مخالطة أهل السنة من أبناء 

هذا الوطن خصوصاً ، من أجل العمل معاً بما فيه المصلحة العامة للجميع ، ومن أجل إزالة 
ة الحاصلة بين الشيعة وأهل السنة ، إال أن حالة من حالة الشحن الطائفي والتعبئة المذهبي

 . التوجس تنتاب البعض عندما يفكر في االقتراب من أهل السنة أو االندماج معهم
ومع أن المناسبات الرسمية وغيرها التي اقتضت اختالط الشيعة مع أهل السنة كثيرة ، وكثيراً ـ 

واالحترام المتبادل ، إال أن هذا الحاجز الذي تراكم إن لم يكن دائما ـ ما يسودها جو من األلفة 

 . عبر السنين ال يزال قوياً ، ويحتاج إلى مبادرة جريئة من الطرفين لكسره
إن االحتقان الطائفي الذي حصل بين أتباع المذاهب السنية أنفسهم ، أو بينهم وبين غيرهم من 

صدور بعض الفتاوى التي تحرم أتباع المذاهب األخرى لم تكن له أسباب صحيحة ، تبرر 
الزواج من المرأة الشافعية مثالً ، أو توجب على ولي األمر بأن يأخذ الجزية من الشافعية أو 

أو ما شاكل هذه الفتاوى التي صارت موضع استهجان وتسخيف من قبل . . . من الحنابلة 

 . العلماء والمفكرين في العصر الحاضر
لطائفي الذي حصل بين المذاهب اإلسالمية هو عزلة كل طائفة ولعل من أهم أسباب االحتقان ا

وتقوقعها على نفسها ، وعدم السعي الجاد والحثيث من قبل علماء كل طائفة لفتح قنوات اتصال 
بينهم وبين أتباع المذاهب األخرى ، مما سبب نشوء صورة مشوهة لكل مذهب عند المذاهب 

 . د المنتمين إلى الطوائف األخرىاألخرى ، جعلت كل طائفة تشحن أتباعها ض
ولهذا تمس الحاجة إلى عقد لقاءات متواصلة واجتماعات دورية بين العلماء الذي حملوا على 

عواتقهم هموم األمة وتحملوا آالمها ، وتطلعوا إلى تحقيق آمالها ، فإنها كفيلة بتوضيح صورة 
اكم فيما بينهم ، وخلق روح من كل مذهب عند علماء المذاهب األخرى ، وتذويب الجليد المتر

األلفة والمحبة بين كل الطوائف ، وبعث آمال األمة التي انطمرت تحت أوحال الحقد والكراهية 
ج من قبل رجال ال نريد أن نصفهم إال بأنهم مخطئون في نظراتهم ، ونحن لو  التي كانت تؤجَّ

ن فتاواهم ال تصلح بالضرورة لكل سلمنا بأنهم كانوا مصيبين عندما أصدروا تلك الفتاوى ، إال أ
عصر ، ومصلحة األمة تقتضي اليوم أن تتجاوز كل الطوائف عن خالفاتها الجزئية التي 

تستنزف طاقاتها ، وتكثف جهودها لمواجهة األخطار الكثيرة المحدقة بها ، التي تستهدف أعظم 
ه ، والقدح في شريعته مقدساتها ، بالتكالب على الطعن في نبينا األكرم صلى هللا عليه وآل

 . السمحاء
وأود أن ألفت النظر إلى أن الغاية من عقد تلك اللقاءات هي التعرف على األطراف األخرى ، 
والنظر في القواسم المشتركة والتأكيد عليها ، والغض عن نقاط الخالف ، وعدم جعل التنازل 

الطوائف في أي مشروع حتى لو عنها شرطاً لعقد تلك االجتماعات أو أساساً للتعاون مع باقي 

 . كان يصب في مصلحة األمة
وال نهدف من عقد تلك اللقاءات جعلها طريقاً للحوارات المذهبية التي ولج فيها غير أهلها من 

والحوارات التي وقعت في شبكة . الجهال والمتعصبين الذين ال يعرفون آليات الحوار وآدابه 
بية لم تكن حوارات علمية هادفة ، وإنما كانت وسيلة من اإلنترنت أو في بعض الفضائيات العر

 . وسائل تفريق األمة ، والشحن الطائفي ، وطعن كل طائفة في مبادئ وركائز الطوائف األخرى
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وأن يجعلهم كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه  رضاه،نسأل هللا أن يجمع المسلمين على 

 . 8 بالحمى والسهر الجسد،ه عضو تداعى له سائر أو كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى من بعضاً،
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