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 أجهزة داخل الوالءات تشتت كشفت( االسوار هدم) 

العراقي األمن
1

 

 

 
أبو غريب بعد وجبة العشاء، حين انطفأت كان الحراس يقومون بالتعداد المسائي لنزالء سجن 

األضواء فجأة لتبدأ أكبر عملية اقتحام ينفذها مسلحون عراقيون خالل السنوات الخمس 
وفيما كان السجناء يضرمون النيران ويشرعون في أعمال شغب في الداخل، بدأ . الماضية

ليفجرها عند البوابة وقاد انتحاري سيارة مفخخة . مسلحون هجوما بقذائف الهاون من الخارج
 .الرئيسية للسجن ويفتح الطريق القتحامه

وعندما نجحت قوات األمن العراقية بمساعدة طائرات هليكوبتر في استعادة سيطرتها على 

سجين مدان بينهم  522الموقع في الساعات األولى من صباح اليوم التالي، كان أكثر من 

وأثار هذا قلق الشرطة الدولية . قهم للفرارقياديون كبار بتنظيم القاعدة قد وجدوا طري
 .التي وصفت عملية فرار السجناء الجماعية بأنها خطر كبير يهدد األمن العالمي( اإلنتربول)

وبحسب محللي االخبار في رويترز، فان عملية اقتحام سجن أبو غريب كشفت عن أن القوات 

مليار دوالر تقريبا ويتجاوز قوامها  25العراقية التي دربتها وسلحتها واشنطن وصرفت عليها 
المليون عنصر أمني غير قادرة على مواجهة أعدائها الذين تغلبوا يوما على الواليات المتحدة 

ويقول توبي دودج بكلية لندن لالقتصاد الذي ألف العديد من الكتب عن . بكل ما أوتيت من قوة
قدرة فإنه يظل قوة غير متماسكة عاجزة رغم أن الجيش العراقي لديه العدد والعدة وال: "العراق

ويعود نجاح عملية اقتحام سجن ". عن التنسيق بين عملية جمع المعلومات واتخاذ اإلجراءات
أبو غريب لتشتت والءات عناصر القوات األمنية بقدر ما يعود لمهارات المسلحين الذين نفذوا 

 .العملية
العملية : "شرط عدم الكشف عن هويته وقال ضابط شرطة عراقي بارز تحدث لوكالة رويترز

بعض . داخل السجن( تي إن تي)وجدنا مواد متفجرة .. في المائة بتواطؤ من الداخل 99كانت 
كما عثر ". السجناء نجحوا في تحويل الصابون وزجاجات الماء الصغيرة إلى عبوات ناسفة

شف عن أن السجناء المحققون على أجهزة كومبيوتر محمولة وهواتف في الزنازين، مما يك
وأزال الحراس المتواطئون شرائح الذاكرة من . كانوا على اتصال مباشر مع رفاقهم في الخارج

الحراس العاملون في هذه األماكن يتعرضون : "وقال الضابط. كاميرات المراقبة قبل الهجوم
 ".غالبا ما تكون بالمال والنساء. لألسف إلغراءات حقيقية
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 رويترز 
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االقتحام حذر المسلحون أهالي القرى المحيطة بسجن أبو غريب من  وقبل يومين من عملية
وقال مسؤولون إن األجهزة األمنية تلقت معلومات عن . استخدام الطريق المؤدي إلى السجن
وبمجرد أن تسلق السجناء أسوار السجن وعبروا األسالك . العملية قبل تنفيذها لكنها لم تستغلها

" القاعدة"وسائد النوم كانت هناك سيارات تنتظر واصطحبت قادة الشائكة بعد أن وضعوا عليها 
 .البارزين إلى مكان يرجح أن يكون سوريا

ويقول جيمس جيفري، السفير األميركي السابق لدى العراق الذي أشرف على انسحاب قوات 
بالده وهو اآلن زميل زائر بمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، إن تزايد قوة المسلحين 

ويضيف أن العراق ال تزال لديه قدرات قوية ومتخصصة في مجال مكافحة ". مقلق جدا"
وقال الضابط العراقي البارز المطلع على . اإلرهاب، لكن قواته األمنية النظامية تحتاج تدريبا

، وإنها "القاعدة"التحقيقات المتعلقة بعملية االقتحام إن رد فعل القوات األمنية لم يكن بمستوى 
نحن نعلم أن : "وأضاف. تستطع أن تواكب تكتيكات وأهداف المسلحين التي تتغير باستمرار لم

وفي لقاءات ". يعرفون تماما نقاط ضعف القوات األمنية ويحسنون استغاللها( القاعدة)قادة 
أجريت مع ضباط في الجيش واالستخبارات من مختلف الرتب شكا كثيرون من الفساد المتفشي 

 .القمة على نحو يجعل قوات األمن عاجزة عن مواجهة المسلحين من القاع إلى
الجميع يعرف اآلن أن من يدفع أكثر يحصل على : "وقال ضابط رفيع في الجيش العراقي

ويدفع الضباط الكبار لمن هم أعلى منهم لتأمين مناصبهم ويبتزون الضباط األدنى رتبة  ألمنصب
وه، فيما يدفع الجنود الصغار لمن هم أعلى الذين يأخذون بدورهم رشى لتعويض ما دفع

وقال مسؤولون إن بعض ضباط االستخبارات انشغلوا . للحصول على إذن بالقيام بعطالت
بابتزاز أصحاب المالهي الليلية غير المرخصة والمطاعم وغيرها عن جمع المعلومات التي من 

 .شأنها أن تجهض أي هجوم
الرشوة متفشية جدا ... ال توجد روح وطنية: "اسمه وقال ضابط مخابرات بارز طلب عدم ذكر

وأشار ضابط ". والمناصب األمنية باتت وسيلة للحصول على الثروة وليس خدمة الوطن
استخبارات كبير إلى ما ظهر في عملية أبو غريب من تواطؤ داخلي، وقال إن المسلحين 

عن نشاطاتهم، ولتسهيل  يعولون على تقديم الرشوة للمسؤولين األمنيين ليغمضوا أعينهم
تدفع ( القاعدة: ")وقال. عملهم بتسريب معلومات وإعطائهم شارات تعفي حاملها من التفتيش

 ".أمواال طائلة لبعض المسؤولين األمنيين هنا وهناك
ويقول جنود وضباط إن بعض الجنود في المناطق الساخنة أمنيا يدفعون ثلثي رواتبهم الشهرية 

ليعفيهم من مهامهم، بينما هرب آخرون من وحداتهم لكن أسماءهم ال تزال للضابط المسؤول 
ويقول حيدر، وهو ضابط شاب في . في قوائم الرواتب، مما يتيح لقادتهم االستيالء على رواتبهم

لدينا أكثر من : "موطئ قدم بها" القاعدة"الجيش يخدم في مدينة الموصل بالشمال حيث لدى 

". أسماؤهم موجودة في قائمة الرواتب لكنهم غير موجودين( ضائيينالف)جنديا ندعوهم بـ 22
إن الجنود الذين يشتكون أو ( شمال بغداد)ويقول مرتضى الذي يخدم في معسكر التاجي 

جنديا من رفاقه  52يتذمرون من هذا الوضع ينقلون إلى المناطق الساخنة أمنيا، ويؤكد أن 
ى مناطق ساخنة بسبب رفعهم شكاوى لفرق التفتيش نقلوا خالل األشهر الماضية من وحدته إل

 .أو لتذمرهم
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ألف ضابط من ضباط الجيش  65فنحو .. ومن المرجح أن يواجه والء قادة الجيش اختبارا قريبا
إبان حكم صدام حسين أعيدوا للخدمة في صفوف الجيش الجديد، إال أنهم يواجهون مستقبال 

التي تشمل أعضاء حزب البعث البارزين وضباط  غير واضح لشمولهم بقرارات اجتثاث البعث
وبات مصير هؤالء مهددا، خاصة بعد إعادة تعيين أحد قيادات التيار . الجيش برتب معينة

الصدري فيما يتعلق بالسماح لهؤالء الضباط بالعودة إلى الحياة العسكرية رئيسا لهيئة المساءلة 
 .والعدالة

ل ما ينتظره هؤالء هو توقيع قرارات طردهم أو ك: "وقال ضابط رفيع المستوى في الجيش
وكل ما فعلوه طيلة السنوات العشر . هم يشعرون بأنهم منبوذون من قبل الدولة. تقاعدهم

وبعد اقتحام سجن أبو غريب ". الماضية لم يكن كافيا إلثبات أنهم أبناء العراق وليس صدام
ا في الجيش قال إن السكان رفضوا انطلقت مطاردة في القرى المحيطة بالمكان إال أن ضابط

. واعترف بعض الضباط السنة بعدم رغبتهم في مالحقة عناصر هاربة من طائفتهم. التعاون
أعطيت أوامر لجنودي : "وقال طه، وهو ضابط سني كان في الخدمة في أبو غريب ليلة الهجوم

 ".بعدم مالحقة السجناء الهاربين
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((اخواننا))بدونلن ننجح .. األرهاب
2 

 
 اجهزة المتالكنا او االرهاب، لضعف ليس الماضي، للعقد الثاني النصف في مهم نجاح تحقق
 بعيدا   مستقبلنا، ولبناء انفسنا مع للتصالح خطوة سوية خطونا الننا بل اعلى، وامكانيات افضل
 ..والطائفية الثأرية عن

 تعصبنا لوال للنجاح، فرصا   تمتلك زالت وما نسبيا ، نجحت التي المصالحة لسياسة وأنجزنا 
. عليها للحصول او مواقع لتعزيز بل أخطار لمواجهة ال واالتهامات، االزمات منطق واختيارنا

 االجراءات من وسلسلة.. اوال   انفسنا على وننتصر صفوفنا نوحد لم ان المعركة نكسب لن
 اعلى وفي الدولة، هذه في واصيل طبيعي جزء انهم« اخواننا» وتطمئن.. تطمئننا والسياسات
 او.. وعمالء مخبرين الى وتحويلهم الناس ورشوة والسجون االعدامات تنفع فلن.. مقاماتها

 وزيادة النفوس لشحن الماضي استحضار ينفع لن. والخيانة بالعمالة واالتهام الملفات فتح
 عانينا كما عانوا الخوان جماعية عقوبة الى السابق النظام جرائم تحويل ينفع ولن.. البغضاء

 ان االن وسنفشل.. وفشل غيرنا ومع معنا االمور هذه جميع جرب السابق فالنظام.. الويالت من
 .السياسات نفس سنكرر كنا

 المناطق تتلقى وان.. والعزل بالتهميش شعور اي وازالة غيرنا وحقوق حقوقنا ضمان فالواجب
 بدون المواطنين، وثقة الدولة دعم واالهلية السياسية وتنظيماتها وزعاماتها وسكانها

 بل وتنازل، وفضل وكمنة اخر، طرفا   باعتبارها ليس.. قصيرة سياسية الغراض اصطفاءات
 المتورطين نساعد وان. اال ليس ومسؤولية، وواجب وكحق.. وأصيل طبيعي جزء باعتبارها

 مشتركة رؤية تنظيم عن فنعجز ومزايدات، وبطوالت معاندات وليس وعدالة، واصالحا   عفوا  
 ونفكك الجوار، دول على ننفتح وان.. البالد وامن الناس بحياة عالقة لها التي القضايا اهم في

 والمنافع المشتركات نفعل وان.. واخوية ايجابية بروح الخالفات ونحل الضارة، التدخالت
 .المتبادلة

 تمييز دون اعاله، السياسات نفسها من الواثقة الدولة تحقق عندما االرهاب على سننتصر
 مصاديقها والخطط والمواجهة والعقوبة والسجون الوقاية وستكتسب.. وقومية ودين لمذهب

 انصافهم ان االرهاب، يد على دمهم والمستباح المظلومون« اهلنا» وسيرى.. وفعالياتها
.. غيرهم ودماء لدمائهم حقنا  و لمصلحتهم هو ايضا   دمهم والمستباح المظلومين« الخوانهم»

 الطبيعية، سياقاتها في االمور فلنضع. صحيح والعكس.. وارضيته وقواعده لالرهاب وعزال  
 وال.. وببعضنا بحكمتنا ونثق.. وتهويالت مبالغات دون المناسبة اطرها في اختالفاتنا ولنموضع

 هذه غابت فان. كاملة مسؤولياته منا كل ويتحمل.. فيه له وزر ال ما غيرنا نحمل او نعمم
 .والفضائح الكوارث تكرار نستغرب ال فعندها الناجحة، االدارة معها وغابت الرؤية،

                                                             
2

 المواطن نيوز –عادل عبد المهدي  
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 لالثنين ضرر واالجتماع، االقتصاد فوضى.. والتقاعد الراتب

 والرئاسات البرلمانيين وتقاعد لرواتب للنظر منصفة معيارية الحالية الحملة تؤسس لكي
 .صحيح مدخل من البد الكبار، والمسؤولين والوزراء

 وتطور عديدة، عهودا   لكن.. الملكية للفترة يعود عريق نظام والتقاعد واالجور الرواتب فنظام 
 مفقدة االعتباطية، يعتمد بائس، اجتماعية رعاية لمفهوم حولته النفط وموارد الريعية الدولة
  .ومعاييره وحدته النظام

 واعضاء والوزراء النواب رواتب فتجاوزت. لهما الصحيح الفهم العام والمال االقتصاد فقد (1
 الماضية الثماني السنوات خالل صرف ما)و. سنويا   دينار مليار( 111) المحلية الحكومات
 كرواتب دينار مليار( 092.456) من اكثر هو والمحلية االتحادية التشريعية المجالس ألعضاء
 في وتقاعد رواتب من صرف ما بالمقابل. كبيرة مبالغ وهذه ...(الفتالوي حنان) (تقاعدية
 من %16   حوالي او الترليونات، عشرات سنويا يستهلك المترهلة المتضخمة الدولة

  دقيقة  20 تتعدى ال بانتاجية مقنعة، بطالة منها%06 تعتبر لمالكات تصرف.. الموازنة
 على عبء الداخلية، وبمظالمها كلها، فالدولة. وهمية السماء وتقاعد ورواتب.. يوم/عمل

 .وانصافه لمنفعته اداة وليس الشعب،

 الضروري« الكفاف مستوى» تاريخيا   اعتمدت اوال ، اقتصادية مفاهيم واألجر الراتب (4
 العراق) (وطني بدليل)او/و عقود وانماط بمعادالت الدول حددته الماضي، القرن وفي. للعيش
 فقط وليس.. اعلى واحيانا   ادنى حدا   واختصاص ومهنة وموقع وظيفة لكل تعرف( استثناء   ليس

  .لهما واضحة اقتصادية قاعدة ال بدورهما اللذان والموظف، بالوزير ومقايسة وقِدم شهادة

 الجزائر في ضعفا   44 فهو. لالجور االدنى بالحد البعض يقايسها معايير الخاصة للدرجات( 3
 (الفرنسي للبرلماني 44096و االدنى، للحد شهر/ايرو 1144) فرنسا في ضعفا    46و

 يجد وهكذا العمل، سنوات خالل خصمه تم وما ومقداره ومدته واالجر بالراتب التقاعد يرتبط(2
 .وسياسي اجتماعي كأمر او راتب، الخر نسبة مجرد  وليس.. معياريته

 مؤشر وهذا( مليون 16-0) العاملة القوى من%26 المتقاعدين عدا الدولة، مالكات تمثل (9
 يتطلب مما  .بالضرورة النافذ النفط دور ولتزايد والطاقات، الثروات ولهدر اقتصادي، لخلل
 ومنصفة مبررة مستويات على الجميع ليحصل وخاص، عام وعمل خدمة نظام تشريع إعادة

  .العقود ونظام معادالت او« وطني دليل» حسب  (ضمان) وتقاعد واجور كرواتب
 الرعاية وضع الصحيحة، وبمعاييرها مواضعها في االقتصادية األمور وضع سيسمح (0

 الصحيحة وبمعاييرها مواضعها في -بكثير اعلى وبتوفيرات- والفردية واالسرية االجتماعية
 تعرفها كما االسالمية، تجاربنا عرفتها طرائق حسب االجتماعي، وتكافلها بصناديقها.. ايضا  
 .المعاصرة واالجتماع الرعاية نظم

 
 

 القاعدة من واالصالح.. اليوم نصنعها.. القادمة الحكومة

 زالت وما.. واالنطالق االختناق لرفع بحاجة والبالد.. الجديدة التشريعية الدورة من نقترب
  .ناجحة وامنية واقتصادية خدمية لسياسات نحتاج بينما.. االشخاص حول تدور النقاشات

 ناجحة، حكومة تنصيب يصعب وقد. السابقة التعقيدات بذات يمر قد القادمة الحكومة وتشكيل
 الريعية الدولة عليها صارت التي والطبيعة المحاصصة لشروط بل كفاءات، وجود لعدم ليس
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 اصالح يمكن ام.. القمة من اصالح انتظار يجب فهل.. منها التخلص قبل وقتا   تأخذ قد التي
 يمكن ام.. ومجاهيلها ومخاضاتها التشريعية الدورة انتظار يجب وهل.. القاعدة من االمور

 ؟..لها بالتمهيد المباشرة

.. والمهنية والمالية واالدارية القانونية والمقومات السياسية الظروف كل نمتلك إننا نعتقد
 وهذه. تشريعيا   نافذة صالحيات عن والحجز القيد رفع بل.. جديدة اختراعات المطلوب وليس
 .غيرها ذكر دون امثلة،

 غير كتخصيصات المدرجة او لها مباشر كحق للمحافظات، المخصصة األموال تنقل أن(1
 قانون يفعل وان.. 4612 موازنة في المحلية الحكومات إلى المعنية الوزارات في اتحادية

 جميع في الوزارات مع بالتعاون.. لها المخصصة االعمال تنفيذ مسؤولية هي لتتولى المحافظات
 وان.. االتحادية للسلطات حصرا   هو ما عدا( واالقتصادية الخدمية القطاعات مجمل) المجاالت

 من الرابع الباب ومواد القانون بموجب وذلك.. المحلية للحكومة فيها الفصل كلمة تكون
 .الدستور

 صالحيات كامل للمحافظات يعطي الذي بالشكل لالستثمار 13/4660 قانون يطبق ان(4
 تكون ال ان شريطة والتعاقد االستثمارات واستقدام سلطاتها، ضمن التي االراضي تخصيص
 .االتحادية السلطات موافقة باستحصال اال.. سيادي بقرض

 وحفظ الحماية بواجبات المكلفة االجهزة كل على المباشرة السلطة» المحافظة تتولى ان(3
 .االتحادية السلطات مع والتنسيق« المحافظة في العاملة والنظام االمن

 وتماسا   جدية اكثر وهي.. «اغلبية» حكومات -عنها يقال ما رغم - المحلية فالحكومات
 حقوقهم في المواطنين يهم مما االعظم الجزء والدستور القانون ويمنحها بجمهورها،
.. البالد معادالت ارباك دون تقصيرها، عند تغييرها ويسهل.. ومستقبلهم وحياتهم ومصالحهم

. بغداد لحكومة والدولية واالقليمية واالمنية والعملية االدارية التعقيدات من الكثير تعاني وال
 ويمكن. عام بشكل والعنصري والطائفي السياسي الطابع ذات التعطيالت تقل المحافظات ففي

 فيمكن -يقولون كما– الخبرة نقصت وإن. ومباشرة سريعة تكون ان والقرارات للخطط
 يمكن وتطور، امن من كردستان حققته فما. التعقيدات من كثير بدون شراؤها، او استقدامها
 .والدستور للقانون واضحة بمخالفة المحجورة بصالحياتها تمتعت إن محافظة، اية في تحقيقه

 
 والتكفير القتل خط ويستمر.. الكعبة ورب فزت

 االولين اشقى) وآله عليه هللا صلى رسوله قول مستذكرا  .. اللعين الشقي بوجه اإلمام صرخة
 (الخ.. يضربك من) او (قاتلك االخرين واشقى الناقة، عاقر

 فاذا) العاص البن قائال   لمصر الفاروق الخليفة وأرسله  ..صفين في عليا   شارك الذي ملجم ابن 
 (واكرمه القرآن فيها الناس يقرىء دارا   له فاجعل اتاك

 وابن.. الرسالة بيت أل ومحاربة وقتل المؤمنين امير وسب بلعن امية وبني سفيان آل يلتقي
 يكن لم انه» اليوم بعضهم بعناد ويرددها الوسطى، القرون علماء بعض فيه قال الذي ملجم
« وجهه على ظاهرة السجود وعالمة زاهدا   تقيا   كان بل.. شيئا الدين من يفقه ال ضائعا   فاسقا  
 مآسي كل فيها بابيات« حطان بن» الخارجي يمجده.. الحديث عنه فيروون واخطأ، فاجتهد
  :وحاضرنا تاريخنا
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  ..بها اراد ما تقي من ضربة يا

 رضوانا العرش ذي من ليبلغ إال

  :الشافعي الطيب ابو القاضي فيهجيه

  .بهتانا الملعون ملجم ابن عن.. قائله أنت مما ألبرأ إني

  .اركانا لالسالم ليهدم اال.. بها اراد ما شقي من ضربة يا

  :غيره وقال

  ..لظى اوردته غوي من ضربة بل

 .غضبانا الرحمن بها يلقى فسوف

  :السالم عليه االمام في المعتزلي الحديد ابي ابن يقول نهج.. نهجان فهذان

  له فقل الغري جئت أن برق يا
 .مودع بأرضك من تعلم أتراك

 الوصي فيك المرتضى اإلمام فيك
 . االنزع البطين فيك المجتبى 

  محمد آل لقتل بكيت ولقد
 .مدمع عضو كل حتى بالطف 

 العدى بين محمد آل وحريم
  .الرضع اللئام تقاسمه انهب 

 انه (القرآن قراء)و والفتاوى والسالح واالعالم باالموال يتغذى وجرائمه، بغيه يستمر ونهج
 حصل الذي اليومي القتل انه. البالد وبقية العراق في اقامتها يريد ودول وتنظيمات االرهاب،
.. الجماعي والقتل والتكفيريون االنتحاريون انهم.. ويوم ارض كل وفي ارضنا على البارحة
 اليوم فلدينا. شيء من والوضعية السماوية والشرائع واالعراف والشرف الدين من ليس الذين
 القرآن سيقرأ»: الكريم رسوله عن فُينقل اء،االبري بقتل هلل التقرب يدعون.. ملجم ابن االف
 الذي االرهاب.. «الرمية من السهم يمرق كما الدين من يمرقون حناجرهم يجاوز ال رجال

 بل.. ووطنيا   سياسيا   مذهبيا ، دينيا ، خالفا   ليس فهو.. وتصدينا ووعينا بوحدتنا هزمه نستطيع
 اجوركم هللا فعظم.. مكان كل في االنسان وضد.. مدارسها بكل االمة، وستعيشه عاشته وباء هو

  .راجعون اليه وانا هلل وانا.. واجورنا

 

 االمني العراق ووضع.. والجوار والبحرين سوريا

 الجماهيري وطابعها الضحايا رغم وعالميا ، عربيا   محاصرة البحرينية المعارضة بقيت
  ..هللا حفظه قاسم عيسى هللا اية بشخص للعنف وادانتها والسلمية الدستورية ومتبنياتها

 التظاهر في المواطنين حق» مؤكدة.. وغيرها« كالوفاق» المعارضة جمعيات فعلت وكما
 ناحيتنا من. مصر في جرى بما اقتداء   اب، 12 يوم« التمرد» لحركة استباقا   ،«..واالعتصام
 بنزع والتهديد القمع، ورفض.. دستورية الصالحات ودية برسائل النظام البداية، منذ خاطبنا،
 لصالح مقابل نوع من تدخل واي.. «الجزيرة درع» قوات دخول ضد ووقفنا.. الجنسية

  .مكان كل في الجماهير به تطالب ما سوى ونظامها البحرين لشعب نطالب ولم.. المعارضة

 والحوار باالصالح النظام وطالبنا.. والتغيير الشعب اولوية البداية منذ اكدنا سوريا، وفي
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 واقترحنا. القمع واستخدام واالحتكار« الواحد الحزب» ونبذ العامة، والحقوق والديمقراطية
 النظام مع والتنسيق الالجئين، وباستقبال. مكتوبة رسائل عبر انتقالية حكومة تشكيل

 كانت عندما محاال   كان كما اليوم، الحسم وباستحالة.. االرهابية عدا اطرافها، بكل والمعارضة
 لصالح التدخل ان رغم منهم، ونحن التدخل رفض الجميع وادعى. المعارضة لصالح الكفة
 االمريكي الحوار ايدنا لذلك.. هناك لالوضاع الرئيسية السمات من صار المعارضة او النظام

 .وطني لحوار تمهيدا   االقليمي، والحوار.. الروسي

 المتزايدة والصراعات السورية، الميدانية والتداعيات.. المنطقة وانقسامات تطورات ان الشك
 االرهاب سيدفع اقليميا ،« االخوان» خط في والهزات النصرة وجبهة سوريين معارضين بين

 واكتساب.. يعيشها التي البيئة جماهير ولتعبئة.. يراه لتدخل كرد.. العراق اوضاع الستغالل
 فتصدرت.. السورية التظاهرات لصفوف اختراق اول كانت« النصرة فجبهة». اضافية مساحات
 تطورها واجواء لوجستيكيات لسنوات وفر انه القدر، سخريات من الذي النظام، ضد الصفوف

 وان. لذلك مؤشر للبلدين، موحدة لدولة« البغدادي» واعالن مترابطة فالساحات. العراق في
 .صحيح والعكس عندنا، النيران تعني الجوار، في النيران اشتعال او اشعال

 ليس سببها نتيجة العراق في االمني والتدهور الواسعة الهروب وعمليات اليومي فالقتل
 فالخالفات. الخاطئة والسياسات الفئوي والشحن المتكررة االزمات اساسا   بل.. فقط الخروقات

 والعودة الحلول، بطرح سوى سياسيا   بديل وال. والعنف للغلو تصعيد واستمرارها جدية،
 ومعارضتها بانظمتها الجوار دول على واالنفتاح.. استحقاقاتها بكل الوطنية للمصالحة
 االنتخابات ومنها االقليمية التطورات واستثمار الثقة، الستعادة خطوات وبناء.. وشعوبها
 والقتال التصعيد لوقف واالقليمية العراقية لالطراف ُسم فجرعة. التهدئة ودعوات االيرانية،

 .افضل من تقاتل ودمار، ال غالب ومغلوب فيه.. واالرهاب الطائفية لمواجهة الحوار، وبدء
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3!!مّما بيَن العراق وما بين مصر 
 

 
بعٌض من بعٍض مّما بين  العراق ومّما بين   )كان  من المفترض ان يغدو العنوان اعاله بصيغة 

كما جلّيا  يّتضح انَّ , لكّن طول العنوان واإلعتبارات اللغوية والصحفية قد إختزلت ذلك ,  (مصر
اعاله هي لتناوِل رموز او شرائح يمكُن القياس عليها لِما " بعٌض من بعٍض " عبارة او مقطع 
  هو اوسع وابعد

, تسمياٍت رسمية  في جمهورية مصر العربية هنالك قانون او نظام او قرار وما الى ذلك من (1
وفحوى هذا القرار انه على كلِّ مواطٍن مصريٍّ يرغب التسجيل في او اإلنتماء الى الكلية 

ْم " إلزاما  " الحربية المصرية فعليه  ثَّق بتعّهٍد خّطي  -أن يؤدي الق س  على عدم األنتماء  -الُمو 
فسيجري , حقا واثناء عمله واذا ما اُكُتِشف  عكس ذلك ال, الى اّي احزاٍب سياسية او دينية 

ولعلَّ قرار الفصل هو الحّد األدنى المعلن في ذلك لما " فصله على الفور من القوات المسلحة 
وهكذا حافظت وما برحت القوات المصرية على تماسكها ووحدة , فيه من دالالٍت وابعاد 

تيال السادات وثّم صفوفها وضباطها وجنودها منذ رحيل الرئيس جمال عبد الناصر ومرورا بإغ
وهي حّقا نقطة ٌتسّجل " الرئيس محمد مرسي " إسقاط نظام مبارك وما جرى الحقا من تنحية 

فعلنا  ! .السياقبينما في العراق فهو العكس في هذا ... لصالح القيادة العسكرية المصرية 
ن في وبقراراٍت رئاسّيٍة رسمية يجري دمج وإلحاق وإلصاق اشخاٌص مدنيون ميليشياويو

القوات المسلحة العراقية سواء  على اصعدة الجيش او الشرطة او المخابرات في اجهزتها 
بل يجري منحهم رتبا  عسكرية تتناسب طرديا  , كالّ .! وليس ذلك فحسب , ووكاالتها المتعددة 

بل ذكرت بعض الصحف والمواقع االلكترونية ذات مّره ان , مع تأريخهم ونضالهم الميليشي 
مصرّيا  : وهكذا , منح رتبة عقيد الى بعض رجال الدين النافذين في حزب السلطه جرى 

 فشّتان  بين الثرى والثرّياوعراقيا 

ل ْت   (2 واألمر ال عالقة  له " الرئيس حسني مبارك " وقبل سقوط نظام , قبل  بضِع سنواٍت خ 
اصة من طلبة العلوم كان قد جرى في مصر تخّرج او تخريج دورة متميزة او خ, بالسياسة 

إذ كان ومنذ , وقد تمّيزت تلك الدورة بسمة ذات خصوصيٍة بارزة , الدينية في جامعة األزهر 
أن جرى وضع منهاج دراسي مكّثف للغاية باللغة , السنة األولى للدراسِة الجامعيِة فيها 

على درجٍة االنكليزية على ايدي خبراء واساتذه متخصصين بحيث يغدو الطالب او الخّريج 
النقطة األبرز في هذا الموضوع أّنه وفي اليوم , عالية من التحادث والتخاطب باللغة االنكليزية 

األولى الى , التالي لتخّرج تلك الدورة فقد جرى توزيع طلبتها وارسالهم على شكِل مجموعتين 
ك في الغرب عدٍد من الدول األوربية بغية تفنيد بعض الطروحات التي صارت تظهر هنا وهنا

                                                             
 كتابات - رائد عمر العيدروسي 3

 

http://kitabat.com/ar/author/1488/%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A.html


 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

13 

وثّم لمحاورة الرأي , وتشويه الديانة االسالمية " ص " والتي تسيء الى شخصية الرسول 
, العام الغربي فكريا وبلغتهم عن نقاء واصالة االسالم كدين حيوي ُمنزل الى البشريِة بأكملها 

ها اإللحاد وال أّما المجموعة الثانية فقد تمَّ ارسالها الى بعض الدول االفريقية التي ينتشر في
, وهذا هو حّقا  المكان المناسب والمطلوب لرجال الدين المسلمين , عالقة لهم بأّي من الديانات 

ماٍت مالية وفي الصدِد هذا فإّن مصر كبلٍد فقير الم واقتصادية وديون ونراه  ,وارد ويعاني من ا ز 
, ُبق ٍع متعددة من الكرة االرضية  يتحّمل هذه األعباء المالية لنشر الفكر والثقافة االسالمية في

فال يسعنا إالّ ان نقّدم تحية تقدير لهذه المسؤولية وهذا الجهد الذي تتبناه مصر وبغّض النظر 
وكم كان مهّما ومفيدا ان تحذو البلدان العربية االخرى حذو , عن عّمن يتولّى نظام الحكم فيها 

فكأّنه توّجٌه مرسوم للغوِص " ه في العراق لكنّ   ",مصر سواء  بجهٍد عربيٍ مشترك او فردي  
بغية استخراج صوٍر جديدٍة مغايرة لهذا التأريخ ال تؤّدي إالّ الى فِتٍن , في خفايا وزوايا التأريخ 

وشّتان  بين , وخالفاٍت وشقَّ صفوف ُتجّزئ روح المواطنة وتُصهر المشاعر الوطنية والقومية 
  الثرّيا والثرى

موقف الشعب المصري من الرئيس محمد مرسي الذي جرت تنحيته بغّض النظر عن ( 3
كما بغّض النظر ايضا عن الموقف من حركة , المناوئة   بواسطة الجيش وضغط التظاهرات

ولعلَّ تطّرفها كان احد اسباب إزاحتها " األخوان المسلمين والتي هي حركة دينية ومتطرفة 
ل ْم يْجِر إغالق , اّنُه وطوال عاٍم من ُحكم الرئيس مرسي لكنَّ كلمة الحّق ُتقال , " واإلطاحة بها  ف 

المنتشرة في " الكوفي شوب " النوادي الليلية والمراكز الترفيهية وال حتى مئات األعداد من 
ولْم تهاجمها , وال ايضا مداهمتها وال اقتحامها ال ِمن قِبل الجيش وال من قِبل الشرطة " مصر 

تْ -اب دينية اي ميليشيات مرتبطة بأحز وظلَّ الشعب المصري يمارس حرياته  -إْن ُوِجد 
لْم ُيرِو غليل  اعداء الحياة التفجير  -فمالنا وماذا جرى لنا في العراق , االجتماعية والترفيهية 

ولم , وال زرع العبواِت في الُطُرقات وال لصقها في السيارات , المفخخات في االماكن العامة 
باتهم الشريرة الجامحة فتحت , االت سواء  بالكاتِم او المعلن يتوقف نهمهم باألغتي بل انَّ رغ 

ابواب الّشر على مصارعها فراحوا يسّدون منافذ التنفس االجتماعي بمهاجمة المقاهي واماكن 
الى اين سينتهي المطاف بهم والى اين , االستراحة وما الى ذلك مما تبّقى من جزيئيات الحياة 

 ؟؟ إّن هللا ال يغّير ما بقوٍم حتى يغّيروا ما بأنفسهم..!!سينتهي بنا 
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تحليل ..العقل السياسي العراقي واشكاليات األزمة 

 4سيكوبولتك

 

 
 

تحظى بالهيبة ويسودها األستقرار السياسي واألمني،وتعمل فيها (دولة)ال توجد اآلن في العراق 
فالعراق هو .االقتصادية واالجتماعية المؤسسات بشكل تكاملي لخدمة المواطن وتحقيق التنمية

ثالثة آالف (كوبلر)البلد األول في العالم من حيث حجم الضحايا الذين بلغ عددهم،بحسب تقرير 

،تستهدفهم القوى االرهابية وميليشيات تابعة لقوى سياسية 2213قتيل في اربعة اشهر من عام 
مصادقة مجلس النواب على قانون تطال حتى األطباء الذين قتل ثالثة منهم بعد يومين من 

وهو األول عربيا والثالث عالميا من حيث الفساد،وهو الوحيد الذي يدفع رواتب .حماية األطباء

 ..تقاعدية خيالية ألعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والمستشارين
مليار  122من الميزانية السنوية التي تزيد على % 42ستصل نسبتها في ثمان سنوات الى 

والوزارت موزعة وفق حصص حزبية .والرا فيما ربع العراقيين يعيشون تحت خط الفقرد
وطائفية وقومية،وكل وزارة تعمل لصالح الجهة التي ينتمي لها الوزير،الذي يعمل على وفق 

 .التوجيهات التي يتلقاها من الجهة التي رشحته
  :وما يحصل في العراق هو ان السياسة تحكمها مسألتان

 الصفقات: األولى
ان التحالفات السياسية حالة مشروعة ان كانت من اجل برنامج يهدف الى خدمة المواطن  

لكن ما جرى،السيما بعد انتخابات مجالس المحافظات،هو صفقات تهدف الى .واعمار الوطن
خدمة مصالح شخصية وحزبية وصفها المتحالفون انفسهم بانها فقدت المبدئية والقيم 

فقد حدث في اكثر من محافظة خالل تشكيل حكوماتها .مت بالغدر والخيانةاالخالقية،واتس

( ص)تفاجأت بأن اعلنت (ص)التي تحالفت مع الكتلة(س)ان الكتلة 2213المحلية في حزيران 

وهذا هو المقصود ! التي هي على خالف مع الكتلتين لسنين( ع)تحالفها مع الكتلة 
والغاية هنا مصلحة يحكمها ..الغاية تبرر الوسيلة مبدأ ميكافيلية تعتمدبوصفها ..بالصفقات

 .االنتماء لحزب او كيان سياسي وتغليبه على االنتماء للوطن
 .خلق األزمات واحتكارها:والثانية

الشراكة الحكومية،النفط : هنالك اكثر من قضية داخلية باالزمة السياسية العراقية  

،اتفاقية اربيل،الفساد المالي  142المادة والغاز،قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها و

                                                             
4

 المدى - العراقيةقاسم حسين صالح رئيس الجمعية النفسية .د.أ 
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واالداري،مثلث العالقة بين حكومات العراق وتركيا واالقليم،والمناصب الحكومية الشاغرة،فضال 

 .عن األقلمة التي تعالت الدعوات لها بعد تظاهرات واعتصامات المناطق الغربية
فلدى العراق ثالثة . حاور االقليميةوهنالك عوامل خارجية صانعة لالزمة أو تذكيها تتمثل بالم   

" مجنون،ابو غرب،الفكه،بزركان،نفط خانه"الحقول النفطية المشتركة : ملفات مع ايران
فضال عن الوضع في .،وترسيم الحدود،وشّحة المياه بتحويل معظم روافد دجلة الى اراضيها
خليجية برغم خروج سوريا وتنامي القوى االسالمية المتطرفة فيها،وتوتر العالقة مع دول 

العراق من عقوبات الفصل السابع التي فرضت عليه بسبب غزو النظام السابق للكويت ودفع 

 .العراق الجديد تعويضات هائلة
وما .ان االزمة تعني عدم القدرة على الوصول الى حلّ بخصوص قضية بين طرفين او اكثر

فاالختالفات لم تعد قائمة فقط ..تيجعلها خطيرة في العراق انها مفتوحة على جميع االحتماال
بين تحالف وتحالف آخر كما كانت،بل صارت داخل التحالف ذاته كما هو حاصل في التحالف 

لم   دولة القانون" خصوم"وثمة مفارقة ان الكيانات داخل التحالفات المختلفة بمن فيهم .الشيعي
نفيذ وعوده واحتكاره سلطات تستطع تنحية رئيس الوزراء من منصبه برغم اتهامهم له بعدم ت

وما يزيد من صعوبة حلّ .االمن والدفاع وتعيين جماعته في المراكز الحساسة
فمجلس الوزراء يفتقر الى نظام داخلي واضح يحدد أداء .وجود آليات لحلّها  األزمة،انعدام

حكومة والتقاطعات والتضاربات في الصالحيات داخل ال.ويضبط عمل الحكومة السلطة التنفيذية،
،بينها (حّمالة اوجه)ووجود مواد في الدستور يصفها قانونيون بأنها . ذاتها،وبينها والبرلمان

منح رئيس الوزراء صالحيات في غياب قوانين تضبط تلك الصالحيات واخرى كبيرة تمّكنه من 
بأن ال يتولى أحد هذا المنصب  مؤخرا االنفراد بالسلطة،لدرجة ان نائب رئيس الوزراء نصح

واتهام رئيس الوزراء لشركاء له في الحكومة والبرلمان ! ألنه ال يستطيع ان يفعل شيئا
فضال عن وجود اتجاه يدعو الى تركيز . بالتواطؤ مع ارهابيين وبارتباطهم باجندات اقليمية

م استقاللية تعطي السلطة في الحكومة االتحادية، وآخر يدعو الى منح المحافظات واالقالي
وعدم وجود فهم مشترك بخصوص الفيدرالية بين  لحكومات المحافظاتصالحيات واسعة 

فظة حالها حال فهنالك من يعد اربيل محا..الحكومة االتحادية في بغداد وحكومة األقليم في اربيل
واستفزازا لمشاعر الشعب  وهنالك من يرى في هذا الوصف اساءة اية محافظة عراقية

ضال عن الخطر المتنامي للقوى االرهابية بتحريرها المئات من اعضائها بسجني ابو ف ورديالك

 .2213غريب والتاجي في واقعة تموز 
خلق تشوش فكري :ان هذا الّكم المعقد من القضايا الشائكة يفضي الى ثالث حقائق سيكولوجية  

وتعميق روح الشك باآلخر  ليهعلى القضايا التي فيها خطر ع لدى متخذ القرار يضطره التركيز
وتقوية االنتماءات والوالءات لألحزاب والعشائر ودول خارجية  الفرقاء في برانويا سياسيةبين 

 .تفضي بالضرورة الى اضعاف الشعور بالمواطنة والوالء للوطن
وما نجم عن هذا الوضع السياسي النفسي المضطرب ان الطرف الفاعل في الحكومة عمد او  

ها بما يؤمن له البقاء تتمثل باحتكارها واستثمار( ذكية)ى خلق ازمة بعد اخرى بطريقة اضطر ال
الزمة في فانه يستثمر ا( ص)و( س )فهو ان كان على غير وفاق مع الكتلتين  في السلطة
وحيثما شعر ..لخلق ازمة جديدة يستثمرها هذه المّرة عكسيا (ص)ألضعاف ( س)استرضاء 
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فضال عن أن األزمة تشكل بحد ذاتها تهديدا لصانع  فيه خطرا عليهارب بين قوتين يرى بتق

 .القرار وارهاقا وجهدا نفسيا لتأثيرها السلبي على القدرات والمهارات الذهنية
يريه  (احوالل عقل)ان التشخيص السيكولوجي للسياسي العراقي في السلطة هو انه مصاب بـ

فعلّة  تعصب طائفي او اثني  ناجم عن هذاو..انه على حق مطلق واآلخر على باطل مطلق
ضفي ي(..هم)و ( نحن:)المتعصب السيكولوجية هي انه يصّنف عالمه االجتماعي الى مجموعتين

انه  والمؤذي في ذلك ب للجماعة االخرى الصفات السلبيةوينس على جماعته الصفات االيجابية
األخرى مسؤولية ما حدث من في حالة حصول نـزاع بين جماعته والجماعة األخرى فإنه يّحمل 

في (لوحيدالالعب ا)يضاف لها حالة خطيرة هي ظهور  ويبّرئ جماعته منها أضرارأذى أو 
ه على مسائل ويرّكز وفريق بيده" اللعبة" ذي يجمع كلّ خيوط ال فرقاء العملية السياسية
وجية فضال عن أن سيكول..ويغلّب مصلحة فريقه على مصالح الوطن االختالف مع الفرقاء

لديه (األنا)وتضخيم  !د أن يقولوا له ما يحب أن يسمعهالسلطة علّمت المحيطين بالالعب الوحي
القائد )،(الزعيم األوحد: )بالصيغة المشّفرة في العقل الجمعي العراقي( البطل)بما يوازي مفهوم 

منه  تصنع( بطل)التي تفّعل حاجة الجماهير المأزومة الى ...( القائد الرمز)،(الضرورة

 .!دكتاتورا
والشائع في السياسية العراقية ان اطرافها يساوون بين الصراع واإلحباط الذي ينجم عنه   

من .. بالضرورة أن كلّ طرف ينظر الى الطرف اآلخر بوصفه عقبة تحول دون تحقيق مصالحه
ة بة بزياددون أن يدرك أن هذا يفضي نفسيا الى أن تتكاثف مظاهر السلوك العدواني مصحو

أن الصراع يستلزم نجاح احد الطرفين (يقينه)تيجة كارثية هي توصله لن حّدة االحساس باالحباط
وهذا أحد أهم أسباب اشكاليات األزمة في العراق التي ستبقى ..والحاق االذى بالطرف اآلخر

  .مستعصية على حلّ عقالني ما لم تغير القوى السياسية أساليب تعاملها الخاطئة مع الصراع
وة واعتبار ان السياسة والصراع في متالزمة أزلية ألنها متعلقة بتنافس على سلطة وثر

والمشكلة ليست في الصراع بل في أساليب تعاملنا الخاطئة التي  اجتماعي وغالب ومغلوب
الصراع على أنه حالة بين ان تكون   صاغها تاريخنا السياسي واالجتماعي بطريقة فهمنا فيها

 .!ن أن تبقى أو تفنىبي..او ال تكون
فأن حلّه يتوقف على طبيعة ادراكنا " أو اجتماعيا" أو اقتصاديا" وسواء كان الصراع سياسيا

فالطرف الذي يتحكم به منظور ان . له،الناجمة عن نوعية منظورنا الفكري ونضجنا السياسي
على أن  الصراع يعني وجوب التغلب على اآلخر واالنتصار عليه باية طريقة كانت، يجبره

بمعنى أنه يفّسر أقوال وافعال الطرف اآلخر ..يتعامل مع الطرف اآلخر بأسلوب حذر وتأويلي
فينجم عنه اثارة مشاعر سلبية يفضي تراكمها الى كره  حتى لو كانت بنوايا طيبة( انّ )ا بأن فيه

فيما المنظور الصحيح هو ان الصراع يمكن ان يكون عامال ..متبادل بين اطراف الصراع
مساعدا ومصدر طاقة يمنحنا الفرصة لتعميق عالقاتنا ويجعل اطرافه اصدقاء ال اعداء ويمنح 

هو ان العقل السياسي العراقي يتجه ( 2213)غير ان واقع الحال اآلن ..الجميع المتعة والبهجة

 .بالوطن نحو الهاوية ما لم يعمل على ان يتعافى من امراضه
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البحريةلنداء األخير قبل ضياع حقوقنا ا
5 

 

 
 

كتبت هذه المقالة تعقيبا على ما ورد في بيان وزير النقل السابق عامر عبد الجبار إسماعيل، 

في محضر رده على تصريحات وزير  2213تموز  31الذي نشرته وكالة نون الخبرية يوم 
الخارجية العراقي السيد هوشيار زيباري لقناة الشرقية بخصوص المكاسب المزعومة التي 
حققها العراق في خور عبد هللا بعد التوقيع على االتفاقية الثنائية لتنظيم المالحة بين العراق 

 والكويت في هذا الممر المائي الحيوي
ربما يعرفني الناس عن طريق مساهماتي الكتابية ومشاركاتي الثقافية في الصحف والمجالت 

البحري األقدم في عموم الموانئ البحرية  العربية والعراقية، لكنهم ال يعلمون أنني أنا المرشد
العراقية، وأنا الخبير البحري المتخصص في الشأن المالحي لممراتنا المائية في خور عبد هللا 
وشط العرب، وكان لي شرف االرتقاء إلى هذه الدرجة، والتفرد بها على أقراني من المرشدين 

ي خبرة، وأطول مني خدمة، وأرفع مني البحريين المستمرين بالخدمة، وهناك من هم أوسع من
مهارة، وأكثر مني جدارة، لكنهم اآلن خارج الخدمة الرسمية، ولم يترددوا في يوم من األيام 
عن مؤازرتي ومساعدتي بمشورتهم وآرائهم البحرية والمالحية والساحلية، وأنا على اتصال 

العمل البحري في مسطحاتنا  دائم بهم باعتبارهم أساتذتي، الذين تلقيت على أيديهم مبادئ
المالحية الوطنية، وهم اآلن يتبوءون أعلى المناصب والمراتب في الموانئ الخليجية 

واألوربية، ويديرون كبريات الشركات البحرية، ويشرفون على توجيه أساطيل أشهر الخطوط 
  . .التجارية المالحية

، ونحن أفهم من غيرنا عندما ، ونحن أدرى بشعابها(مكة)وبناء على ما تقدم فنحن أهل 
يتمحور الحديث حول مصير ممراتنا المالحية المتشاطئة مع دول الجوار، وال يضاهينا أحد في 
بيان أدق تفاصيلها الحدودية، ومالمحها المالحية، ومعالمها البحرية في خور عبد هللا، ولسنا 

ناطق المتشاطئة بين العراق مغالين إذا قلنا أننا نحن المرجع األساس في كل ما يتعلق بالم
والكويت، أو بين العراق وإيران، فقد ارتبطت حياتنا المهنية والوظيفية والوطنية بهذه البقعة 

 . .وحتى يومنا هذا 1972المائية من شمال الخليج العربي منذ عام 
وليس  ويحق لنا أن نذود بالدفاع عن مياهنا البحرية وممراتنا المالحية التي ال نمتلك غيرها،

لنا سواها بديال، فهي الشريان الوحيد األوحد الذي يربط العراق ببحار هللا الواسعة، ومن دونها 
يصبح العراق من البلدان المغلقة بحريا ، ولن تقوم له قائمة بعد فقدانه إلطاللته البحرية ونافذته 

 . .المالحية اليتيمة
هذا هي التي تمارس وحدها حق المالحة كانت السفن العراقية منذ بدء الخليقة وحتى يومنا 

                                                             
5

 دار بابل للدراسات واألعالم – كاظم فنجان الحمامي 
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والصيد في المسطحات المائية لخور عبد هللا، ولم يكن للكويت أي تواجد في هذه المنطقة، 
وكانت سفن الحفر العراقية هي التي تحملت وحدها تنفيذ مهمات الحفر والتعميق والتوسيع، 

ت سلطة الموانئ العراقية وهي التي تحملت وحدها تنفيذ مهمات المسح الهيدروغرافي، وكان
هي التي تولت وحدها القيام بمسؤوليات تأثيث هذه الممرات المالحية بالفنارات والعالمات 

واإلشارات البحرية التي تستدل بها السفن التجارية القادمة والمغادرة من وإلى موانئنا في أم 
 . .قصر وخور الزبير

الهولندية هي التي تكفلت منذ ( IHC)ا ان شركة من الشواهد الثابتة التي ال يمكن الطعن به• 

ببناء اكبر سفن الحفر والتعميق لحساب الموانئ العراقية، فكانت سفينة الحفر  1975عام 

هي المولود األول الذي ولد على يد تلك الشركة الهولندية ليتولى مواصلة تنفيذ ( الحلة)
، (بغداد)، و(بصرة)الحفارات البخارية القديمة مشاريع الحفر البحري في خور عبد هللا بدال من 

لتسجل باسم ( الحلة)، فجاءت سفينة الحفر (الموصل)، و(سليمانية)، و(كركوك)، و(كربالء)و
الموانئ العراقية قفزة نوعية هائلة بقدراتها الفائقة في الحفر والتوسيع، فازدادت أعماق خور 

( عابرة المحيطات)لي الذي سمح للسفن التجارية عبد هللا في عقد السبعينات الى المستوى الدو
 .بالتحرك في الخور من دون أن تواجه أي عائق مالحي

لبناء سفن الحفر ( IHC)ثم تعاقد الموانئ في سبعينات القرن الماضي مع الشركة الهولندية • 
، (يناءس)، و(غزة)، و(التحرير)، و(فلسطين)، و(الزبير)، و(المربد)، و(القادسية)، و(الصمود)

، وسفينة (الخليج العربي)لبناء سفينة الحفر ( O&K)، وتعاقدت مع الشركة األلمانية (النصر)و
، وغيرها من (النسر)، وتعاقدت مع شركة أوربية أخرى لبناء سفينة التنوير (النجف)الحفر 

ية السفن الخدمية التي اشتركت في توسيع وتعميق خور عبد هللا بمبالغ كلفت الخزينة العراق
بماليين الدوالرات دفعها العراق وحده لتوطيد حقوقه المالحية في هذا الممر المالحي الحيوي 

 . .منذ سبعينات القرن الماضي، في الوقت الذي لم تكن للكويت أي دور يذكر
من الثوابت األخرى التي يصعب على الكويت نكرانها أو تكذيبها، أنها كانت تسمح للسفن • 

بِّية، وكانت  الخدمية العراقية والسفن الحربية العراقية باستعمال ممراتها المالحية في خور الص 

بالمرور عبر المياه  1988إلى عام  1982تسمح للزوارق الصاروخية العراقية للمدة من عام 
الكويتية البحتة لضرب التشكيالت الحربية اإليرانية والدخول في معارك بحرية ضارية في 

خور عبد هللا، ولم تكن البحرية طرفا  في تلك المعارك، ولم يكن للكويت  عرض البحر دفاعا عن
أي دور سوى تغاضيها عن مرور الزوارق والفرقاطات العراقية في مياهها اإلقليمية الخالصة، 
وعل وجه التحديد جنوب جزيرة بوبيان وعند مقتربات جزيرة فيلكا، من دون أن تحتج عليها، 

 . .ومن دون أن تبدي تذمرها
شاءت ظروف حرب الخليج أن تقع مياه خور عبد هللا برمتها تحت رحمة المدفعية اإليرانية • 

بعد احتاللها لشبه جزيرة الفاو، فكانت القوات العراقية هي المدافع األوحد عن هذه المنطقة 
الحساسة، وهي التي حررت خور عبد هللا من قبضة القوات اإليرانية، في الوقت الذي وقفت 

 . .كويت فيه الكويت خارج دائرة الصراع البحري المتفجر في خور عبد هللاال
عملنا ومازلنا نعمل في خور عبد هللا منذ تأسيس ميناء أم قصر وحتى يومنا هذا ولم نشاهد • 

أي سفينة تجارية كويتية في هذه المنطقة، ولم تكن هناك أي سفينة صيد كويتية على نصف 
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هناك أي تواجد لحرس الحدود الكويتي سوى مخفر بائس في قلب  قرن من الزمن، بل لم يكن
، ولم يكن لهذه المخافر أي (بوبيان)، ومخفر آخر في السواحل الجنوبية لجزيرة (وربة)جزيرة 

 . .دور يذكر، ال على الصعيد المالحي، وال على الصعيد الحدودي
مياه خور عبد هللا، ال في القرن  لم يحدث في يوم من األيام أن مرت سفينة تجارية كويتية في• 

الماضي، وال في القرن الحالي، سوى بعض القطع البحرية األجنبية المشتركة في بناء ميناء 
 . .مبارك، والتي شهدت في العام الماضي، وتزايدت هذا العام

كانت السفن العراقية التجارية والحربية، وكذلك السفن التجارية األجنبية وناقالت النفط • 
وناقالت الغاز المسال المتوجهة إلى الموانئ العراقية أو المغادرة منها ترفع العلم العراقي فوق 

صواريها العلوية منذ تأسيس ميناء أم قصر في خمسينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، 
 . .فكيف نتنازل اآلن عن حقنا برفع أعالمنا على سفننا وداخل مياهنا الوطنية ؟؟، ولماذا ؟؟

كانت المسطحات المالحية لخور عبد هللا تخضع برمتها ألدارة محطات السيطرة العراقية، • 
باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن سير السفن التجارية في هذه المنطقة، وظلت تمارس 
دورها هذا منذ خمسينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فما الذي يدعونا للتنازل عن حقوقنا 

ة والسماح للكويت بمشاركتنا في فرض السيطرة المالحية على هذا الممر المالحي السيادي
 . . .العراقي ؟؟

كانت زوارق المسح العراقية هي التي تقوم بمهمات المسح الهيدروغرافي والهيدروليكي • 
لمسطحات وأعماق هذه المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فلماذا نسمح 

 . .بولوج مياهنا والعبث بها ؟؟ لغيرنا
كانت سفن التنوير العراقية هي التي تقوم بمهمات إنارة الفنارات والعوامات المالحية • 

وصيانتها وضبط مواقعها منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فلماذا نسمح لغيرنا 
 . .بمشاركتنا بهذه المهمة الوطنية السيادية ؟؟

لناقالت التجارية األجنبية تروح وتجيء في هذه المنطقة في حركة مكوكية كانت السفن وا• 
دءوبة بين البحر والموانئ العراقية باشراف وبقيادة المرشدين البحريين العراقيين منذ اندالع 
الحرب العالمية األولى وحتى يومنا هذا، فلماذا نتنازل عن حقوقنا المالحية السيادية، ونسمح 

 . .البحري على حساب انكماشنا إلى الداخل ؟؟ لغيرنا بالتوسع
، والتي مازالت في مكانها هذا منذ أكثر (وربة)أما الفنارات المالحية المثبتة اآلن فوق جزيرة • 

من نصف قرن، فهي الدليل الدامغ على عراقية خور عبد هللا، وهي الشاهد الصريح على تبعية 
 . .هذا الخور لبالد الرافدين

م الناس في العراق أن الحكومات العراقية المتعاقبة اشتركت كلها في ضياع حقوقنا ربما ال يعل

في التفريط التدريجي بمياهنا اإلقليمية ومياهنا  1919البحرية السيادية، وأسهمت منذ عام 
الداخلية، وهي التي تسببت في خسارتنا لجرفنا القاري، ولم يسجل التاريخ أي اعتراض رسمي 

بي أو عشائري أو جغرافي أو جيولوجي أو مالحي منشور وموثق في الصحف أو شعبي أو حز
والدوريات المحلية أو العربية أو العالمية على الحماقات المتكررة التي ارتكبها العراق، أو التي 
اُرتكبت ضده باإلكراه، منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، ولست مغاليا إذا قلت أن االعتراض 

ني واألخالقي األول جاء على لسان رجل غير عربي، ال ينتسب لنا، وال ننتسب الفقهي والقانو
له، وال يعرفنا، وال نعرفه، رجل كان يمتلك الشجاعة الكافية لتوجيه أقوى الصفعات وأشرس 
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االنتقادات العلمية والقانونية المعترضة على سلوك اللجنة التي شكلها مجلس األمن الدولي بعد 

 . .الحدود البحرية بين العراق والكويت لتخطيط 1991عام 

من اندونيسيا، والذي كان ( المختار كوسومو أدماتجا)كان ذلك الرجل المنصف هو الدكتور 
رئيسا للجنة الدولية المكلفة بتخطيط وترسيم الحدود بين العراق والكويت، لكنه رفض التفريط 

المادية والمعنوية التي عرضوها عليه بسمعته العلمية واألخالقية على الرغم من كل المغريات 

حتى ال يلعنه التاريخ، وال يلعنه ( 833)وقتذاك، فأبى أن يكون طرفا  في مهزلة القرار الجائر 
 . .الالعنون

وكنت أنا الرجل الثاني الذي انبرى وحده بكتاباته التوضيحية المدعمة بالوثائق والخرائط 
ية والسيادية، ثم تلقيت الدعم واإلسناد من بعض واألدلة الجغرافية والجيولوجية والتاريخ

المنظمات الشعبية، التي أسهمت في عقد الندوات والحلقات النقاشية على نفقتها الخاصة، ومن 
دون أن تتلقى أي دعم رسمي من أي مؤسسة حكومية معنية بهذا الشأن، فكان مكتب رجال 

الصيحة التحذيرية األولى، لكن تلك  األعمال في البصرة هو المنبر األول الذي انطلقت منه
الفورة الجماهيرية المتواضعة خفتت لألسف الشديد، وفقدت عزمها، ولم تجد من يغذيها 
ويرعاها، ثم تبددت وتفتت وتالشت، في الوقت الذي وقفت فيه المؤسسات المعنية موقف 

وتراجعها المتفرج، ولم تبد أي اعتراض على مأساة انكماش مياهنا البحرية وتقلصها 
 . .وتقهقرها

ومن المفارقات العجيبة ان األصوات الوطنية القليلة المغيبة في الخارج كانت أقوى بكثير من 
األصوات الوطنية الكثيرة الخجولة المختبئة في الداخل، والتي آثرت الصمت والسكوت 

بمواقفها الوطنية  واالنزواء، فجاء المدد من النائبة البرلمانية، السيدة عالية نصيف، المعروفة
الشجاعة، واألستاذ الدكتور وائل عبد اللطيف، وكانت كتابات وتصريحات وزير النقل السابق، 

 . .المهندس البحري عامر عبد الجبار إسماعيل، هي األعلى واألوضح واألدق واألشد جرأة
من مياهنا لذا فان واجبي الوطني يحتم علّي إطالق نداء االستغاثة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه 

اإلقليمية قبل فوات األوان، ويتعين علينا الوقوف بوجه الحملة الرامية إلى التفريط بمياهنا 
 . . .البحرية والتنازل عنها لصالح دول الجوار

 وهللا من وراء القصد
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نظرة اولية في الفساد المالي واإلداري في العراق
6

 

 
 
 

المنظمات العالمية المعنية بشؤون النزاهة ومكافحة تشير الكثير من االحصائيات الصادرة عن 
الفساد المالي واإلداري الى ان العراق يحتل الصدارة بنسبة الفساد بين دول العالم بقوة واقتدار 
وإصرار ولعدة سنوات متتالية على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة 

لمفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات التي وديوان الرقابة المالية ومكاتب ا
ويحتل . يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة االداء الحكومي في المجاالت المالية واالدارية

العراق هذه المراكز المتقدمة في مجال انتشار الفساد على الرغم من ان ما يتم تناوله بالتدقيق 
زاهة ال يصل في احسن االحوال ولدى اكثر المتفائلين الى نسبة والتحقيق من قبل هيئة الن

من حاالت الفساد المالي واالداري والمهني الموجود فعال  في دوائر الدولة، ولو تم %( 5)
التبليغ واالعالن عن غالبية حاالت الفساد فان موقع العراق يقفز الى األعلى في سلم انتشار 

 .ره من الدولالفساد وبفارق شاسع جدا  عن غي
وقد كان لنظام التوافقية المتبع في العراق الدور الرئيسي في انتشار الفساد المالي واإلداري 

فضعف مجلس النواب بسبب المساومات المتبعة في عالقات الكتل البرلمانية التي تجعلها 
ن من متفاهمة اتفاقا  أو ضمنا  على عدم محاسبة المفسدين من أي طرف ألنه يعرض المفسدي

األطراف االخرى للمساءلة ايضا  وكذلك الحماية التي توفرها االحزاب الحاكمة للمفسدين 
على شيوع ثقافة ارتكاب الفساد  –اضافة الى عوامل اخرى  –المنتمين اليها قد ساعد 

ومحاربة النزاهة والنزيهين والمخلصين وممارسة هذه الثقافة في واقع العمل الوظيفي في 
العراقية وبشكل كبير جدا  طوال  وعرضا  من دون رادع قانوني وال رقابي فنهب  دوائر الدولة

المال العام وانتشر الفساد بصور متعددة كالسرقة والرشاوى واالحتيال واالختالس والهدر ومن 
خالل المشتريات والعقود الوهمية أو غير السليمة ولم يجد المفسدون من يردعهم فصاروا مثاال  

بل الكثير من الموظفين األدنى منصبا  أو مسؤولية حتى تحول العراق الى بؤرة يحتذى من ق
 .للفساد المالي واالداري تتربع على عرش الفساد العالمي

وهكذا يكون ضعف الحكومة والبرلمان بسبب التوافقية عامال  مساعدا  في اشاعة الفساد االداري 
ة لمرشحيها للمناصب التنفيذية العليا والخاصة والمالي نتيجة لتوفير الكتل البرلمانية الحماي

 (.الوزراء ووكالئهم ومستشاريهم والمدراء العامين)

 2/12/2227وكان رئيس الوزرار نوري المالكي قد اعلن في اجتماع مع المحافظين بتاريخ 

                                                             
 مجلة القلعة األلكترونية -  عبد الستار الكعبي 6
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سيكون عام محاربة االرهاب والمفسدين من الموظفين والمسؤولين الحكوميين  2228بان عام 
وكذلك اعلن في المؤتمر الثالث ألعمار . يتحقق ذلك بل على العكس فقد زاد الفساد وانتشرولم 

بانه وجه الدوائر المعنية بالنزاهة ومحاربة الفساد  12/12/2227البصرة في يوم االربعاء 
بكشف قضايا الفساد حتى وإن كانت في مكتب رئيس الوزراء اال انه بعد ذلك بايام اقال رئيس 

نزاهة في وقتها بعد ان فضح عبر وسائل االعالم واحدا من كبار المسؤولين في مكتب هيئة ال

اي ان سعر ( مليون دينار 752)رئيس الوزراء بسبب شرائه سيارتين تبلغ قيمة الواحدة منهما 
وفي ذلك فساد مالي الن هذه االرقام !!!! السيارتين هو مليار ونصف المليار دينار عراقي 

 .كبيرة جدا
علن اكثر من وزير بانه سيحارب الفساد في وزارته ولم يتحقق ما يؤيد ذلك علما ان وا

الوزارات قد استلمت مليارات الدوالرات ولم تقدم خدمات جديدة وال جيدة الى المواطنين ومثاله 

والذي زاد عن عشرين مليار دوالر ( 2213-2226)ما حصلت عليه وزارة الكهرباء للسنوات 
ريحات الكثير من السياسيين اال ان المواطن العراق لم يلمس أي تغير في كما جاء في تص

الكهرباء المقدمة اليه ماعدا التصريحات بتقدم انتاج الكهرباء وتقليل ساعات قطعها عن 
المواطنين،هذه التصريحات التي نسمعها من رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء كلما اقترب 

ى موعد انتخابات بلدية او برلمانية ولكن لم نجد لها اثرا على الصيف العراقي الالهب وكلما دن
  .الواقع

ولم تستطع هيئة النزاهة وال مكاتب المفتشين العموميين وال ديوان الرقابة المالية وال لجنة 
النزاهة في مجلس النواب وال دوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ان تحد من ظاهرة انتشار 

وال في انتشاله من سقوطه السريع والحاد الى هاوية الظالم المالي واالداري  الفساد في العراق
على الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقت لهذه الجهات والخبرة المفترض اكتسابها في سنوات 

عملها فتردى الوضع النزاهي اكثر فأكثر حتى صار العراق ينافس الدول المتخلفة وعديمة 
ستقالل وكثيرة الفوضى واالضطراب على المراكز المرموقة في الفساد الحضارة وحديثة اال

حسب تصنيفات مختلف المنظمات الدولية المعنية به فتربع العراق على العرش العالمي للفساد 
ويبدو انه سيبقى بطال الينافس وسيدا في انعدام النزاهة وألمد بعيد اذا ما استمر توزيع الدوائر 

ب الحاكمة واستمرت الدوائر الرقابية بعملها في محاربة الفساد باالليات الرقابية بين االحزا
التقليدية والعقيمة المتبعة حاليا واستمر منح مناصب رئاسة وقيادة هذه الدوائر المهمة 

 .لشخصيات نفعية وضعيفة وغير كفوءة
ر الدفاع في وقد كان الفساد صفة مالزمة لجميع الحكومات التي تلت مجلس الحكم فقد اتهم وزي

بقضايا فساد بلغت مبالغها مئات الماليين من الدوالرات  2224حكومة اياد عالوي في عام 

واتهم وزير الكهرباء في نفس الحكومة بقضايا فساد تم ايقافه بسببها في مركز شرطة الكرادة 
في في المنطقة الخضراء ولكن تم تهريبه بعد ذلك من قبل احدى الشركات االمنية العاملة 

وكذلك اتهم عدد من . العراق برعاية من قبل قوات االحتالل االمريكي الى احدى دول الخليج
 .الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة ابراهيم الجعفري بقضايا فساد مالي واداري

ومما يجدر ذكره ان الفساد االداري والمالي لم ينحصر في الجانب العراقي فقد اتهم بول بريمر 

ثمانية مليار )مليار دوالر ( 8)مدني االمريكي للعراق بقضايا فساد تتعلق بمبلغ قدره الحاكم ال
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 .واستجوب على اثرها في الكونغرس االمريكي( دوالر
وقد ادى الفساد االداري والمالي الذي نخر جسد الدولة العراقية وخرب البالد والعباد الى ضعف 

المواطنين والتي من اهمها توفير الماء الصالح كبير جدا في الخدمات االساسية المقدمة الى 
للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والسكن والى استيراد ادوية فاسدة او منتهية الصالحية 

واستيراد مواد غذائية غير صالحة لالستهالك البشري والى تناقص في مفردات البطاقة 
واطن العراقي عن مصير اكثر من ويتسائل الم. التموينية التي تزودها الحكومة للمواطنين

هي ميزانية العراق خالل مدة الحكومات الديموقراطية المنتخبة بعد اقرار ( مليار دوالر 352)
الدستور الدائم وهي ارقام كبيرة جدا جدا فما هي مشاريع االعمار وماهي المدن او المستشفيات 

هرباء واالدوية وخدمات الصرف او المشاريع الصناعية او الخدمية التي انشات واين هي الك
 ..و..و...الصحي واين هي المدارس التي بنيت والشوارع التي بلطت و

ومن الضروري ان نذكر ان كثيرا من الذين حاربوا الفساد في العراق فرديا او ضمن دوائرهم 
تم اغتيالهم من قبل مافيات الفساد الحكومية المرتبطة بعصابات من القتلة وقطاع الطرق 

ريجي السجون فقد تم اغتيال عدد من المحققين في هيئة النزاهة في اوقات مختلفة وصرح وخ
اكثر من وزير بان عددا من موظفيه الذين يحاربون الفساد يتعرضون الى التصفية الجسدية 

 .بسبب ابالغهم عن حاالت فساد اداري ومالي تجري داخل وزاراتهم 
 

 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

32 

  7والتطبيقحماية المستهلك بين النظرية   

 

 
مغرقا  بمختلف السلع والبضائع،والتي لم تخضع لفحوصات الجودة ( 9/4/2223)أضحى السوق العراقي بعد

الذي  كان ولسنوات طوال محروما  من العديد  ،وب، فأثر ذلك بدوره على المستهلكوالنوعية بالشكل المطل
فنراه شغوفا  القتناء هذه السلع أو تلك على الرغم من عدم علمه في  منها،لظروف صعبة مر بها العراق،
األمر الذي جعله يتعامل على  بل حتى منشأها في أحيان أخرى،ونوعياتها  ،أغلب األحيان بمواصفاتها الدقيقة

تي أو بناء على تجربته الشخصية مع المسمى ،وال ،من صديق حينا  أو مجرب حينا  آخرالتي يستمدها  الثقة،
 قد ال تطابق واقع الجودة لهذه السلعة والذي من المفترض أن يكون متوافرا  بمجرد دخولها لألسواق العراقية

 
ويعد المستهلك الطرف الضعيف في العملية التجارية لبيع السلع، واالنتفاع منها،وعلى اختالف أنواعها،فما 

،وحسنا فعل مشرعنا (  مدنيا  وإدارياجزائيا  و)أحوجه إلى حماية قانونية،وعلى جميع المستويات 

،والذي تناول بالتنظيم هذه الحماية من حيث 2212لسنة ( 1)العراقي،بإصداره لقانون حماية المستهلك رقم

،والعمل على تحقيق ((بمجلس حماية المستهلك)) الجهة المختصة بمتابعة تطبيق القانون  والتي أسماها
  -:أهدافه والتي تتمثل باالتي

 

 .مان حقوق المستهلك األساسية وحمايتها من الممارسة غير المشروعة التي تؤدي إلى األضرارض -1

 .رفع مستوى الوعي االستهالكي -2

منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو أنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل  -3

 .المستهلك
 
كما تضمن القانون جملة من المحظورات التي يتوجب على البائع،والمصنع والمورد، شخصا  طبيعيا  كان أم   

معنويا ، االبتعاد عنها،ومنها ممارسة الغش والتضليل والتدليس وإخفاء حقيقة المواد المكونة والمواصفات 
بواجباتهم،إنتاج أو بيع أو عرض أو  الخاصة بالسلع،واستعمال القوة مع لجان التفتيش ومنعهم من القيام

اإلعالن عن أي  سلع أو خدمات مخالفة للنظام العام أو اآلداب العام،أو سلع لم يدون على أغلفتها أو عليها 
وبصورة واضحة المكونات الكاملة لها والتحذيرات إن وجدت،وتأريخ بدأ وانتهاء الصالحية وباللغة 

لصالحية ،أعادة تغليف أو تعبئة المنتج التالف أو المنتهي الصالحية ،وإال الرسمية،أخفاء أو إزالة أو تغيير ا
تعرض لعقوبات جزائية تضمنها القانون،باعتبارها نصوص خاصة تطبق دون النصوص العامة الواردة في 

 .المعدل 1969لسنة ( 111)قانون العقوبات رقم 

 
،في تشريع مثل هكذا قانون لما له (جلس النوابم)ولكننا وفي الوقت الذي نشد فيه على يد المشرع العراقي

من أهمية بالغة في حماية المستهلك،من خالل تجريمه ألعمال الغش والنصب والتحايل،وضمان عدم إغراق 
السوق العراقية بالبضائع الرديئة،وتحميل من يقوم بذلك مسؤولية مثل هكذا أعمال،نتمنى ونأمل من الجهات 

 .طي النسيان أو التناسي،ويتم ذلك تضعه موضع التطبيق،وأن ال يركن،أو يبقى فيالتنفيذية ،والقضائية أن 
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من خالل اإلسراع في تشكيل مجلس حماية المستهلك الذي نص عليه القانون،برئاسة شخص من ذوي  أوال  
الخبرة والكفاءة في األمور المتعلقة بحماية المستهلك ،ويحمل شهادة أولية وبدرجة وكيل 

ومن مختلف التخصصات،وكان المشرع موفقا  في فرضه لهذا التعدد ومن ( مدراء عامون)ئهوزير،وبأعضا
وزارة الصناعة والمعادن،وزارة التجارة،وزارة الصحة،وزارة الزراعة،وزارة )الجهات ذات العالقة بالعمل

للسياحة، الجهاز  وزارة البيئة،المديرية العامة للكمارك، الهيئة العامة)،،وأعضائه من الخبراء( االتصاالت
اتحاد الصناعات العراقية،اتحاد الغرف التجارية )،،وأعضاء يمثلون (المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
وأعطاه من الصالحيات الكثير من أجل تطبيق أحكام القانون،بوضعه لنظام (العراقية،إحدى الجمعيات الزراعية

 .يه طريقة عمله واآلليات المتبعة داخلي يبين ف
 

تفعيل دور الجهاز واقعيا  ومتابعة السوق العراقية ،وفي جميع األوقات ،سواء كانت أوقات الدوام  وثانيا  
 الدوام ،وهو ما نص عليه القانون  الرسمي أو حتى خارج أوقات

 
إعادة النظر في العقوبات التي وردت في القانون ،كونها ال تتناسب مع جسامة وخطورة األفعال  ثالثا  

،وعليه ندعو إلى تشديد العقوبة وجعلها الحبس لمدة ال تقل عن سنة أو ثالث سنوات،أو المجرمة
السجن،والسجن المؤبد،واإلعدام خاصة إذا أدت تلك األفعال إلى وفاة شخص أو أكثر،ورفع الحد األدنى 

والخدمات للغرامة وجعلها ال تقل عن مليون وعدم تحديد الحد األعلى لها،وجعل ذلك مرهون بقيمة السلع 
المخالفة والتي قد تصل الماليين  بل المليارات،ونقترح جعل عقوبة الغرامة أصلية وليست بديلة أو بدلية من 

،لتكون العقوبات أكثر ردعا  مما يوفر حماية أكبر (و)،واستبداله بحرف العطف(أو)خالل رفع حرف العطف
واالهتمام وتعزيز الدور الرقابي فيها ،حفاظا  على للمستهلك والسوق العراقية التي تحتاج الكثير من الرعاية 

صحة وأرواح الناس ،والتي ال يوجد أغلى وأثمن منها في هذا الكون،فالتفتوا وتنبهوا إلى ذلك يا أيها 
 .المسؤولون يرحمكم هللا
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 !!الدولة والبناء النفسي لإلنسان

اجتماعي –مدخل نفسي 
8 

 
 

اإلجتماعي لدى اإلنسان هو نمو إنساني من أول لبنة توضع في البناء أو  –إن البناء النفسي 

epigenesis  لنقل مثل فكرة التوالد الذاتي المعروفة في علم األجنة وموجزها أن الذي يوجد
في البداية اساسا  هو امكانية النمو ونشوء االعضاء والصفات المختلفة التي تميز كل عضو 

البشري  -هذا النمو يحدث بالتراكم وفي خطوات متتالية حتى اكتمال جسم الكائن اإلنساني  ولكن
 .بالتدريج والترتيب المتتالي

االجتماعية في البناء،  –أما النمو االنساني فانه يتكون من منطلق وصف الجوانب النفسية 
يحا  اذا ما كانت نحن هنا أمام بداية بناء صحيح لكي ينمو صح.. وكيف تكونت لكي تنمو

المرحلة االولى من عمر االنسان يغلب عليها تحدي اإلنجاز والمواجهة ورفض التراكمات 
القيم والتقاليد "اإلجتماعية " الدكتاتورية وبقاياها"البالية من األبنية االخرى مثل السياسية 

ها على مؤسسات العدوان والضغينة والحقد واألنانية الذاتية وانعكاسات"النفسية " واألعراف
القرار الفردي غير المدروس وغير الناضج " اإلقتصادية " الدولة والتعامالت مع افراد المجتمع

واخيرا  طبيعة النظام " من ذات تتسم ب نف ْس االدارة الدكتاتورية والتسلط وعدم قبول الرأي اآلخر
سلط واإلقصاء ورفض اآلخر الذي يدير االدارة وهو ما ُجبلت عليه انظمة العالم الثالث وهو الت

 .كشريك فاعل
السيكولوجي السائد في المجتمعات العربية واإلسالمية يفهم  –اإلداري  –إن النظام اإلجتماعي 

حقيقي لإلرادات " تداول"اإلعتراف باآلخر هو صراع إرادات في حالتها غير الصحية، ال يفهما 
دها لوي ذراع، أو فشل أو اقصاء له وبالتالي  يصبح اآلخر عدوي حتى وإن قدم المشورة بل يع 

 .الصادقة
البلدان حتى وإن تحررت من سلطة الدكتاتورية التي حكمت " جميع"إن األنظمة السائدة في كل 

ال يقل عن ثالثة عقود في معظم البلدان العربية واإلسالمية، ما زال الحاكم الجديد يعمل بنفس 
 !!.كم األوحد، اآلمر الناهيالتوجه ونفس التكوين وكأنه الشعوريا الحا

إن البناء النفسي هو بناء عقل مفكر وليس عقل تابع يأتمر كالعبد أمام السيد، وهذه أزمة 
نعيشها في عالمنا اليوم أزمة العقل العربي أو أزمة عقل في العالم الثالث عموما  وهذه األزمة 
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م ينظر الى الديمقراطية كما تتجلى على المستوى السيكولوجي في المجال السياسي، إلن الحاك
 .يريد أن يفصلها أو يبنيها، وهي أزمة العالقة بين الجماهير من جانب والسلطة من جانب آخر

الحاكم الجديد ما بعد عصر الدكتاتوريات المقيتة يريد بناء االنسان كما يراه حزبه أو ممن 
ألب القاسي الظالم بشكلها فهو اعاد تجربة سلطة ا. أوصلوه للسلطة، أو ممن يؤمن بمرجعيتهم

األوسع، يأمر فيطاع وهي سلطة االبوية المطلقة وال نغالي اذا قلنا أن النظم السياسية في 
غالبية بلدان العالم الثالث وبلداننا العربية وريث حقيقي شرعي لالستبداد األبوي، لألب المطلق 

لق له، الجيش ومؤسساته في جبروته ولالبناء في طاعتهم المطلقة لهم، وفي خضوعهم المط
يجب أن يعلن الطاعة له، المؤسسات األمنية يجب أن تعلن الوالء له، مؤسسات التعليم العالي 

هل بهذه الطريقة يبنى اإلنسان في العالم العربي أو العالم ..والتربية يجب أن تدين بالوالء له
 الثالث؟؟؟ هل يمكن أن تستوي األمور بهذه الطريقة لبناء بلد؟

الحاكم في عصر ما بعد الدكتاتورية في عالقة صراع وتناقض، تتأرجح بين القبول المطلق  إن
والرفض المطلق معا  وفي آن واحد على نحو يتسم بما يطلق عليه في التحليل النفسي بالثنائية 

 .الوجدانية أو التناقض
سسات ال عالقة للسيد إن البناء اإلجتماعي أو النفسي أو اإلداري أو السياسي باعتماد بناء مؤ

اآلمر الناهي بها، أن ال يرى نفسه فوق الجميع، صاحب السلطة المطلقة حتى في تعيين فراش 
أنه يستشار ويتابع !!! أو منظف في اصغر مؤسسة يجب ان يرجع األمر بموافقته وتبريكاته له

 .وكالهما سيان حاكم دكتاتوري متسلط بأخر متسلط دكتاتوري.. حتى ال نستبدل فكر بفكر!! فقط
 :اإلنتماء وبناء اإلنسان 

اليمكن أن يبنى اإلنسان في أية دولة اليشعر مواطنوها باإلنتماء بحقيقة إنتمائهم للبلد، 
فالمواطنة هي تأكيد للذات وهي الهوية التي يحملها المواطن من اسرته أوال  ويتعلمها ألنها 

إلنتماء فإنه يمهد لتكوين تضاد في كل إكتساب وسرعان ما يشعر بإنفصاله النفسي عن هذا ا
مواقف وأفعال تتحول من الجانب النظري إلى الميداني مثل اإلنخراط بالجماعات الساعية 

 .الخ..للتهديم أو اعتناق فكر متطرف
إن التحدي الذي يواجه اإلنسان في شعوره بعدم اإلنتماء للوطن هو اإلحساس بالعزلة والوحدة 

هل سيختار األلفة والتكيف مع الناس في .. راع األلفة في مقابل العزلةوبتعبير علماء النفس ص
المجتمع أم تفضيل العزلة وهي أسوء الحلول وهي تشبه حالة اإلنسالخ من الواقع حيث توقظ 

أزمات الماضي وكل خيبات األمل والفشل التي تتعارض مع طموحه الشخصي في إحترام 
هذا من بيته أوال  ايضا  ثم يبدأ بتأكيد هويته وتحديد ذاته مما اإلنسان في وطنه أوال ، الذي يتعلم 

يجعله مستعدا  للتخلي عن ذاتيته من خالل مشاركته الشاملة مع آخر وهي الدولة وبرامجها 
 .التنموية من أجل بناء اإلنسان

قبوله المشاركة مع فريق فيه عالقات مع زمالء ورؤساء " المواطن"إن الدولة تعلم الفرد 
غير الرسمي، وفي حالة –رؤوسين سواءا  على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي وم

النجاح فأنه ال يشعر بالتهديد لهويته أو لذاته أو يختل إنتماءه لهذا الوطن حتى وان تنازل عن 
 .شيء منه لخدمة الدولة أو للمجتمع

وبين " الفرد"بين المواطن  ان الدولة تسعى لبناء المجتمع األوسع في إختيار نوع العالقة
فحينما يشعر هذا المواطن باألمان واالستقالل في رأيه " مؤسسات الدولة وأجهزتها"السلطة 
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وهي تحميه يأخذ زمام المبادرة ومنها تنمو ذاته ثم يشعر باأللفة نحو االخرين وتتبلور هذه نحو 
 يشعر بالمساس بشخصيته تكوين هوية تؤكد شخصية هذا المواطن وسماته الثابتة نسبيا  وال

إقتراب "وهذا يفسر لنا إقتراب الفرد من المواطنة والشعور باإلنتماء وهو يمكن أن نطلق عليه 
لطالما علمتنا االنظمة الدكتاتورية في حكمها عبر عقود وعقود عدم إحترام المواطن " االنداد

لمواطن اإلنتماء والهوية الدولة وا" صراع االنداد"واالستهانة به وبرأيه واستصغاره، وهو 
 .مقابل مصادرة الرأي والشخصية واإلذعان ثم الطاعة العمياء

يحق لنا القول إن اإلحباط يسبب الشعور بالدونية لدى المواطن الذي تنظر اليه الدولة بتلك 
النظرة التي تحطم بها معنوياته فضروب اإلحباط واإلذالل فضال عن السلطات بأنواعها 

ة القائمة على خدمة المواطن تتصف بالحذر دائما من المواطن وتوصيات ومؤسسات الدول
المؤسسات الحكومية ال تكف عن ترديد مختلف صنوف التحقير للمواطن حتى تكاد كل تلك 

المخاوف تسبب انواع الضغوط التي تحيط بالمواطن، وهذا ما تذكرنا به دراسات وادبيات علم 
سلطوية التي تتصنع اللطف بأبنائها ولكن في الحقيقة هي النفس التي ترى بأنها مثل األم ال

الفرد خصوصا  وهي دوافع كراهية نحو السلطة، –ميول عنيفة ضد الشعب عموما ، والمواطن 
فلم تقم سلطة عبر التاريخ في بلداننا العربية تحترم اإلنسان بما هو إنسان، ولم .. ايا  كانت

اء، فكلها مفاهيم زيف وغير حقيقية وهو الحال في تحترم حقوق المواطنة، ولم تقدس اإلنتم
 .اإلنتماء للدين كوسيلة تبعث الشعور باألمان وتزود الناس بالطمأنينة فالخلل في داخل النفس
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 9جحيم البيت.. .الزوجة.. .العمة

 

 
ما  المشاكل ملح الحياة واليمكن للحياة ان تمضي دون مشاكل وتكون عالم من الخيال ولكن متى
زادت هذه المشاكل عن حدها و اصبح السيطرة عليها صعب جدا بسبب الغيرة وسطوة العمة 

وضعف شخصية الزوج وغرور زوجة االبن سيكون البيت جحيم ال يطاق وسيكون من 

 . المستحيل االستمرار تحت سقف واحد

نا الشرقي تتمتاز تعتبر العائلة نواة المجتمع وتتكون عادة من االب واالم واالبناء وفي مجتمع
العائلة بتعدد االبناء واالستقرار بنفس الدار السباب كثيرة منها المادية وازمة السكن ومنها 

الحفاظ على الترابط االسري واالجتماعي وهذا يؤدي الى كثرة المشاكل بسبب عدم توفر الجو 
اعتها وبالتالي المالئم للزوجة او خوف االم من فقدان السيطرة على االبناء وخروجهم عن ط

وقد تكون للغيرة االثر , ينعكس هذا على زوجة االبن وما تالقيه من مضايقات ال بسط االسباب 

 . االكبر في هذه المشاكل

قد ولى واصبحت الحياة الزوجية تبنى على التفاهم واالحترام ( سي السيد )نحن نعلم ان زمن 
س الوقت االستقاللية في حياتهم بعيدا عن وتبادل االراء ولكن متى يمكن للزوجة او الزوج بنف

مشكلة السكن احد االسباب التي تؤدي الى عدم االستقرار , مشاكل وهموم هم في غنى عنها 

 . وربما تؤدي الى مشاكل ال يحمد عقباها واالنفصال وبالتالي تشتت االسرة

احدى السيدات  في حقيقة االمر ان الذي قادني للكتابة عن هذه المشكلة رسالة وصلتني من
والتي اوجزت بها قضية اجتماعية مهمة واعتقد انها ليست جديدة على مجتمعنا تخص الحياة 

الزوجية ومشاكلها ومشكلتها ال تختلف عن الكثير من النساء اللواتي يسكن في بيت ذوي 
 ازواجهن بسبب ازمة السكن او اسباب اخرى وتكون تحت سلطة العمة وتعاملها الذي ربما يثير

 . الشك السباب كثيرة منها الغيرة او فقدان السيطرة على افراد العائلة

على الرغم من ان زواجها لم يمضي عليه فترة طويلة اال ,في رسالتها اوجزت السيدة قضيتها 
ف شخصية زوجها الذي كان له السبب المباشر في شاكل تالحقها بسب تعامل العمة وضعان الم

فقهم دائما مما يجعلها في بعض االحيان الى ترك منزل اهل زوجها المشاكل الكثيرة التي ترا
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لعدة ايام والذهاب الى منزل اهلها طلبا للراحة واالمان وراحة البال والهروب من المشاكل 

 . وطرح همومها لوالدتها لعلها تجد ما يريحها ويرفع عنها ما يثقل صدرها من هموم

اول هذه الحلول , عل احدها قد تجد فيه حال لمشكلتهافي حقيقة االمر طرحت عليها عدة حلول ل
ان تجد لها بيت خارج هذه االسرة وعلى مايبدو ان الحالة المادية ال تساعد في شراء او ايجار 

والحل الثاني ان تتحمل الوضع على ماهو عليه وتبقى هادئة , لذا كان هذا الحل ال يجدي نفعا
ة اطفالها واالهتمام بزوجها حتى تهدا النفوس وعلى ما بعيدة عن المشاكل وتقوم بعملها ورعاي

وهذا ( الطالق )االنفصال ( الكي )ويبقى اخر الدواء , يبدو ان هذا الحل ايضا ليس في صالحها 

 . رفضته بشكل قاطع النها ال تريد الطفالها ان يكونوا فاقدي حنان االبوة والترابط االسري

دها ليست صعبة الحل وانما فقط بعض من التنازالت من ولو نظرنا لهذه االسباب المشاكل نج

 -: وهنا يمكنني ان اوجز عدد من االسباب من هذه االسباب, الطرفين بعيدا عن كل شئ 

على الزوج بالنسبة للزوجة او االبن ( العمة )واالم ( الكنة )عامل المنافسة بين الزوجة (1
م بانها سوف تفقد ولدها وفي نفس الوقت بالنسبة للعمة من الناحية النفسية حيث تشعر اال

 . تشعر الزوجة بانه ملك لها

عوامل اقتصادية تؤثر من الناحية المعيشية تؤثر على كال الطرفين حينما يكون دخل الزوج  (2

 . او االبن محدود

عوامل اجتماعية ونفسية فيما يخص قرابة الزوجة والعمة من ناحية او عدمها وكذلك ادارة (3

 . من ناحية اخرى المنزل

وانانية الزوجة وعدم رضوخها ( انانية االم )اسباب اخرى مثل تسلط االم على المنزل (4
تولد ( اخوات الزوج او الزوجة  )لقوانين االسرة الجديدة او هناك اطراف اخرى في العائلة

 . النزاع او تشحنه بين العمة والزوجة

االم او الزوجة في ان واحد وكذلك ايضا انانيته  عدم قدرة الزوج على التوفيق بين استرضاء(5
اسباب ( العمة ) في التقرب والتودد من الزوجة فقط على حساب االم وقد يكون لعمر االم 

اخرى للمشاكل والمتاعب منها نفسية والشيخوخة واالكتئاب او العجز الجسدي الذي يحتاج الى 
بدورها تقصر او تهمل هذا الجانب االنساني  والتي( الكنة ) عناية دائمة من قبل زوجة االبن 

 . مما يولد نزاعات مستمرة ال تنتهي

غرور الزوجة وعدم تالئمها مع اهل زوجها والتكيف بالعيش معهم وتعتبر نفسها اعلى (6
مستوى منهم وبالتالي تترفع عن الحديث معهم والجلوس على مائدة واحدة وتجعل الفجوة 

 . كبيرة بينهم

ن هذه المشاكل لها تاثيرات على كل االطراف العمة والزوجة والزوج وتمتد الى وبالتاكيد ا
االبناء وبقية افراد االسرة حيث تتولد اشكاالت اجتماعية تولد اثار نفسية من القلق والحزن 
والسلوك المعادي واهتزاز البنية االسرية حيث يتاثر االبناء في مدارسهم وفي طباعهم حين 

ة تتولد اسرة تخالف القيم الدينية فيما يخص التعاون بين افراد االسرة وفيما يكبرون وبالنتيج

 . يخص العطف على الصغير واحترام الكبير

بالتاكيد ان هذه المشاكل واسبابها يمكن تالفيها وتالفي نتائجها الناجمة عنها اذا عرف اطراف 
ما يخص االم عليها ان تعي ان في, االسرة ما يجب ان يقوم به كل فرد او قدم بعض التنازالت 
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االبن ليس مفقود بغض النظر ان كان قريب او بعيد عنها في السكن وان تتفهم مغزى انسالخه 
الطبيعي وتكوين االسرة الخاصة به وكما حدث سابقا حيث انسلخت من اسرتها وكونت اسرة 

ن العمة كلما كسبت عليها ان تعي انها كلما تقربت م( الكنة ) وفيما يخص الزوجة , مستقلة 
رضا زوجها والعائلة باعتبارها االم الثانية وانها لو تنازلت للعمة فذلك يعلو من شانها حتى ان 
االطفال يبدأون بتقليدها تجاه جدتهم وهذا يقع في صلب الرحمة من الناحية الدينية وعليها ان 

ياعمة هم جنتي ) ل الشعبي كما يقول المث, تدرك انها البد ان ياتي يوم وتكون في دور العمة 
 ( كنة

اما فيما يخص الزوج او االبن عليه ان يمسك العصا من الوسط فال يفرق بين امه وزوجته 
ويلبي حاجة كال الطرفين ويخفف او يمنع من نشوب النزاعات بينهما بعدم اسقاط الالئمة على 

صية قوية رحومة ذات اي من الطرفين وان يكون خبيرا في الجانب الفني لكليهما ويبرز شخ
طابع انساني حتى يكون قدوة لكل االطراف باعتباره عمودا  للبيت على اعتبار ان االسرة 

 . الشرقية ابوية رجولية
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ما هي اسباب تعدد المراجع ، واختالف بعض 

 10فتاويهم؟؟

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين

  هللا وجالله ، محمد عليه الصالة وآلهوالصالة والسالم على مظهر جمال 

  واللعنة والبرائة من اعدائهم اعداء هللا اجمعين الى قيام يوم الدين
 

  االخوة االفاضل السالم عليكم

كثير من االخوة يسأل عن سبب تعدد المراجع وعن سبب اختالف بعض فتاوي المرجع الفالني 

  عن فتاوي المرجع االخر

 

  يرى انه هناك العديد من المراجع وكل مرجع يقول انا االعلم من غيريفإن المالحظ للساحة 

ويرى ايضا اختالف بعض فتاويهم عن بعضهم االخر كهالل شهر رمضان فإن العيد يختلف من 

  مرجع الى اخر

 ما هي االسباب لتعدد المراجع ؟

 لماذا االختالف في بعض الفتاوي ؟

بارك يختلفون وكل اتباع مرجع يقيمون العيد في يوم لماذا كل سنة الشيعة في عيد رمضان الم

 .فيه اتباع المرجع االخر يعّيد غير اليوم الذي

واحببت ان  كنت قد تطرقت في بعض مشاركاتي في مواضيع سابقة الى بعض هذه االسباب

اشكل موضوع يكون سهل المتناول للجميع لرفع التساؤالت عند البعض وإن شاء هللا رفع 

بسبب جهلهم  على بعض العلماء االعالم ، وايضا االفتراء الذي نراه من البعض بعض الغموض

وسنحاول في هذا الموضوع ان  بالعلوم الشرعية واساليب استنباط االحكام الشرعية وادواتها
شاء هللا ان نبين بشكل عام اسباب تعدد المراجع واسباب اختالف بعض فتاويهم في ما بينهم ، 

وهذا الموضوع على  ء كل مرجع اعلميته من غيره ومعنى ادعاء االعلميةوايضا اسباب ادعا
إال اننا سنحاول إن  رغم طوله وصعوبته ، واختالف نظرة كل شخص لالمور عن شخص اخر

 شاء هللا جاهدين تسهيله قدر االمكان

 ؟لماذا هناك عدة مراجع ولماذا تختلف بعض فتاويهم عن بعضهم االخر : السؤال االول

  : الجواب

 : وقبل الجواب نعطي مقدمة مفيدة للبعض للفرق بين المرجع والمجتهد

                                                             
10

 منتديات ياحسين 
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اي االلمام  ) وهي ان طالب العلوم الدينية يدرسون العلوم الدينية حتى يصلوا الى درجة االجتهاد
، وعندما يصل ( بجميع العلوم والطرق واالساليب الستنباط الحكم الشرعي من مداركه االصلية

االجتهاد يصبح بامكانه ان يستبط بعض االحكام الشرعية او كل االحكام الشرعية الى درجة 

 . التي تواجه كل مكلف من مداركها االصلية

فالمجتهد الذي يمكنه ان يستنبط بعض االحكام الشرعية يرجع الى نفسه في ما استنبطه 
االحكام الشرعية يرجع ،ويرجع في الباقي الى من هو اعلم منه ، ايضا من يمكنه ان يستنبط كل 

 . الى نفسه في كل احكامه

اما المرجعية فهي عندما يصبح المجتهد يستطيع ان يستنبط كل االحكام الشرعية ، فمنهم من 
يرى لزاما عليه ان يطرح نفسه مرجع لكي يعود اليه العوام في التقليد ، وبعضهم يرى انه ال 

وهذا السباب عديدة ليس  ) يستنبط كل االحكاميريد التصدي للمرجعية ، مع انه باستطاعته ان 

  ( االن محل ذكرها

  الخالصة انه كل المراجع هم مجتهدون في االصل ، واكثر المجتهدون اهل للتصدي للمرجعية

  : وبعد هذه المقدمة نجيب عن السؤال

 ما هي اسباب تعدد المراجع ، وما هي اسبباب اختالف بعض فتاويهم ؟

كعلم  العلوم الدينية هي مثل العلوم الطبيعية لها مدرك واحد ومسار واحدقد يظن البعض ان 

فكما في علم الرياضيات مثال واحد زائد واحد تعطي اثين وال تعطي . الرياضيات والهندسة مثال

 قراءةفكذلك العلوم الشرعية يظن البعض انه بمجرد  فتحتاج منك التعلم فقط اربعة او خمسة

كننا ان نستخرج الحكم الشرعي منها وتكون النتيجة واحدة وال يجب ان القرآن والروايات يم
 تختلف ؟

فإن العلوم الشرعية او ادوات استنباط الحكم الشرعي ليست كذلك ،إنما هي  نقول له هذا خطأ
ادوات عديدة تختلف في ما بينها ، هي اساليب وطرق ومباني عدة وعلوم كثيرة، وكل طريقة 

 خرى ،وكل مبنى يختلف وينافي المبنى االخرتختلف عن الطريقة اال

الكافي ، التهذيب ، االستبصار ، من  ) فمثال عندنا كتب روائية عدة وعلى رأسها الكتب االربعة

فبعض العلماء يصل بهم الدليل الى حجية كل الكتب االربعة وكل ما فيها ،  ( ال يحضره الفقيه

 .لكامل إنما تحتاج الى اعمال نظر وتمحيصوالبعض االخر من العلماء يرى عدم حجيتها با

ان من يصل به الدليل الى صحة كل الكتب االربعة وما فيها يكون حكمه الشرعي في  : والنتيجة

  بعض االحيان غير الحكم الشرعي لمن يرى عدم صحة كل الكتب االربعة

فإن من يرى ان  ( بافتيمموا صعيدا طي ) ورد في القرآن الكريم في حكم التيمم : مثال اخر اوضح

من الرمل والصخر  ) كلمة الصعيد الواردة في اآلية حسب ادلته وفهمه تعني مطلق االرض

 . والبعض االخر ربما يصل به الدليل الى ان المقصود من كلمة الصعيد هو الرمل فقط ( وغيره

بالرمل ان من يرى ان معنى كلمة الصعيد هي مطلق االرض يفتي بجواز التيمم : النتيجة

  والحصى والصخر

اما من يرى ان معنى كلمة الصعيد تعني الرمل فقط فإنه يفتي بجواز التيمم بالرمل وحرمة 
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 . التيمم بالصخور

 الى اخره من االمثلة

ان ادوات استنباط الحكم الشرعي عديدة وفي بعض االحيان تختلف في ما بينها  : فالمحصل

 . وفي نتيجتها

كل مرجع او  فأدلة مراجع ، وفي اختالف بعض فتاويهم عن بعضه االخروهذا السبب في تعدد ال
وهنا . مجتهد وفهمه يختلف عن االخر وبالنتيجة يختلف الحكم الشرعي وتتعدد المراجع

فمن الطبيعي ان من  عن ادعاء كل مرجع او مجتهد اعلميته عن االخر بعض من الجواب يظهر
ة مثال يرى نفسه اعلم ممن يرى عدم صحة الكتب يصل به الدليل الى صحة كل الكتب االربع

ومن وصل به الديل ان معنى كلمة الصعيد هو مطلق االرض يرى ان  االربعة ، وبالعكس ايضا

 . من يقول بان كلمة الصعيد تعني الرمل فقط مخطأ ويرى نفسه اعلم منه
 : السؤال الثاني

 كم الشرعي مختلفة؟؟التي يستنبط بها الح واألدلةلماذا االساليب والمباني 

هذا سؤال طبيعي ومن حق الكل ان يسأله ، لماذا تختلف االدلة من فقيه الى اخر مع ان قرآننا 
واحد والروايات موجودة في يد الجميع لماذا تعددت االساليب ، او لماذا ال يتبع  وأئمتناواحد 

 لمة ؟الكل اسلوب واحد ومبنى واحد او منهج واحد ويتفقوا عليه لتتوحد الك

  : وللجواب عن هذا السؤال ال بد من مقدمة عن اسباب اختالف االساليب والمباني

  في فهم الخطاب الشرعي وتفسيره عند الشيعة واألساليباسباب تعدد واختالف المباني 

هناك اسباب عديدة ابتلي بها المذهب الشيعي ادت الى اختالف اساليبه في استنباط الحكم 
في فهم الخطاب  واألساليب،فهناك عوامل عدة سببت تعدد االدلة والمباني  وأدلتهالشرعي 

الشرعي وهي تتطور من جيل الى جيل ، وتتبدل في بعض االحيان حسب الوعي المتراكم من 
اما بالنسبة الى تطور ونشوء المباني االجتهادية في المذهب الشيعي  الخبرات كما سيتبين معنا
تقي علومه الشرعية من معين صافي ويستند على ركن شديد ، اعزه هللا ، وحيث انه يس

 بتمسكهم بكتاب هللا والعترة الطاهرة كما امرهم هللا تعالى ، ولم يفرطوا فيهما كما فعل االخرون
وفي عصر الرسول وعصر االئمة صلوات هللا عليهم اجمعين ، كان الشيعة يترددون الى ائمتهم 

 ) ولكن بعد أن شاء هللا عز وجل ان تغيب حجته االخيرة شرةويأخذون منهم الحكم الشرعي مبا
قام العلماء القدماء بجمع  الى ما شاء هللا ،(الحجة بن الحسن عجل هللا تعالى بفرجه الشريف

وحيث ان كلمات القرآن الكريم والسنة المطهرة  للرجوع إليها حديثيهاالحاديث في مجاميع 
ة ، وشاملة لجميع شؤون الحياة وتطوراتها ، من بدا المفسرة والشارحة له ، سيالة ، عام

 وحيث ان االمام المعصوم القرآن الناطق وترجمان الصامت ، غائب ، الخليقة الى يوم القيامة
وبالنتيجة اختالف في فهم القضية  )وحيث ان العلماء مهما علوا يبقوا ناقصون االفهام والعقول

يح ان القرآن والروايات فيهم تبيان كل شيء صح(  الواحدة من شخص الخر كل حسب عقله

وال تحتاج إال لمن يستطيع ويقتدر على ان يجني ثمارها ، ويغتنم . وجاهزة لكل مستحدث

  . جواهرها ، كما فعل ويفعل اكثر العلماء االعالم ، منذ عصر الغيبة الى يومنا هذا

صلوات هللا عليهم او عصر ولكن هناك امور ابتلي بها الفقه الشيعي سواء في عصر االئمة 

  الغيبة ادى الى اختالف المباني والمناهج للفقه الشيعي وتكثرها
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ومنها خاصة بالفقه  . ومنها امور عامة يشترك بها الفقه الشيعي مع باقي الفرق االسالمية

  . الشيعي فقط

لفة في مخت وأساليبوفي موضوعنا سنتحدث عن االسباب والعوامل التي ادت الى نشوء مباني 
  وسنختصر اهمها في نقاط فهم الخطاب الشرعي

البعد عن عصر النص بعد غيبة االمام الثاني عشر عجل هللا بفرجه  : اولها وهو االساس

 : الشريف

حيث ان غيبة االمام ادت الى فقدان الحجة حيث ال يمكن الرجوع إليه عند الحاجة واالستفسار 
وحيث  ما ورثوه من احاديث واخبار عن العترة الطاهرةفلم يبقى عن الشيعة إال  عن المبهمات

ان الغيبة طالت ردحا من الزمن ، ادى ذلك الى خفاء الكثير من القرائن التي كانت تكتنف النص 
مما ادى بدوره الى االحتياج الى الكثير من االدوات ، سواء النحوية او المنطقية او . والحادثة 

لجهة صدور النص من عدمه ، ولمعرفة جهة  لالطمئنان. الكالمية ، والرجالية وغيرها 
مما ادى بدوره الى تشعب المباني ، واختالفها ولو بشيء طفيف في ما بين  الصدور ايضا

، وصلنا في الرايات ان  : ومثال على ذلك على القرينة الحالية نتائجها واثارها على االجتهاد
الحرام ، وفي رواية اخرى ينهى عن الرفع في االمام صلوات هللا عليه رفع يديه في تكبيرة ا

التكبيرات للتقية ، فالقرينة الحالية هنا خفية فال نعلم هل نفس رفع اليدين في التكبير هو واجب 
ام مستحب ، وهل نهيه تنزيهي ام وجوبي ، فلو كان االمام حاضر لسألناه وقطنا الشك باليقين ، 

اليدين في جميع التكبيرات في الصالة كالسيد ولكنه غائب ،فالبعض ربما يرى وجوب رفع 

والبعض يفهم انه يجب  ( احد العلماء القدماء القريبون من عصر الغيبة الصغرى )المرتضى

  الرفع فقط في تكبيرة االحرام
  : عامل الدس اوالوضع : الثاني

بل المفرطين ايضا ابتلي المذهب الشيعي كغيره من المذاهب االسالمية بالوضاعين والكذابين، 

ومن تتبع . بالدين والمستهترين ، مما يساعد على اختالف الروايات ويبهم ما كان واضحا

الروايات يراها مشحونة بالتحذير من الوضاعين والكذابين ، بل منهم كانوا من اصحاب االئمة 
 :صلوات هللا عليهم ثم انحرفوا كابي الخطاب مثال

 
 492 - 489ص  - 2ج  -الشيخ الطوسي  -( شي رجال الك) ختيار معرفة الرجال ا))

وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السالم ووجدت أصحاب أبي عبد هللا عليه السالم : قال يونس 
متوافرين ، فسمعت منهم وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السالم فأنكر منها أحاديث كثيرة أن 

لعن هللا أبا الخطاب ،  ان أبا الخطاب كذب على أبي عبد هللا عليه السالم: وقال لي . يكون من أحاديث أبي عبد هللا عليه السالم 

 ((هذه اال حديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد هللا عليه السالم يدسون وكذلك أصحاب أبي الخطاب
. . . . . . . . . . . . . . 

الروايات الكثيرة التي تعرض ببعض اصحاب األئمة الذين انحرفوا وغيرهم من وغيرها من 
وهذا ما يستدعي علوم وقواعد عديدة لمعرفة الحديث الصحيح . الكذابين والوضاعين والمدلسين
  من السقيم والموضوع وغيره
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بلغتهم االم  دخول االعاجم في االسالم واختالطهم بالعرب ، وتفريط اهل اللغة العربية: الثالث
  :ايضا

حيث انك ترى االن في كل بلد اسالمي لغة محلية عامية مختصة به تختلف عن غيره من 
البلدان العربية االخرى ، فلغة اهل الحجاز العامية غير اللغة العراقية او المصرية ، وكل هذه 

 ىة العربية الفصحاللغات العربية المحلية المختلفة كثيرا في ما بينها ، تختلف كثيرا عن اللغ
مما له دخالة ايضا في خفاء . التي كانت في عصر نزول القرآن الكريم وعصر تشريع االحكام

وال يخفى على . العديد من المعاني والمقاصد التي استعملت في تشريع االحكام حين صدورها
لى المعاجم اللبيب حاجة جميع المذاهب االسالمية سواء الشيعية منها او غيرها ، في الرجوع ا

اللغوية الكثيرة والكتب البالغية لمعرفة معاني الكلمات التي استخدمت في عصر النص ، 

 . واالختالف في ما بينها ، مما يؤثر في االختالف في المباني والمناهج االجتهادية

كمثال فهم كلمة الصعيد ومعناها وكيفية اختالف الحكم الشرعي حسب فهم كل شخص للكلمة ، 

  معنى في اول الموضوع فراجع كما مر

 

وما ادراك ما ) العامل االخالقي ، من حب الدنيا والرئاسة والتحاسد بين العلماء  : الرابع

  .، والتعصب االعمى(التحاسد 

كما في المذاهب االخرى ايضا في المذهب الشيعي ابتلي بشيء من العوامل االخالقية ، فربما 

، فبحسب الظاهر يعلل انه  (كان في نفسه يؤمن انه صحيحوإن  ) البعض يخالف مبنى االخر
يريد صيانة الدين ، ولكن في باطنه ونيته لعله من الحسد وحب الرياسة ، وهللا العالم بخفيات 

وال ننسى ان العلماء االعالم مهما علوا يبقوا غير معصومين  االمور وما تخفي الصدور

وإن  ) ما البعض منهم يقع فريسة اهواء النفسومنزهين عن تسويالت النفس والشيطان ، فرب

وال يعني ان  ) في رأيه للظهور وليس للحق ( خالف تعرف ) فيخالف االخر ( كان صاحب علم

  ( كل من يخالف هو من االهواء إنما الكالم عن بعض الحاالت

في عامل التقية سواء في عصر االئمة صلوات هللا عليهم او  : واهمهاومن العوامل ايضا 

  : غيبتهم

فإن المصيبة الكبرى والضربة الموجعة التي تلقاها الدين الحنيف مباشرة بعد رحيل الرسول 
األمة على عقبيها ، وتسلط خلفاء  وانقالبالمكرم صلوات هللا عليه وآله الى المأل االعلى ، 

بهم التي وتحييد اصحاب الحق عن مرات ألدنيويةوالزعامة  اإللهيةالجور على منصب اإلمامة 
الناس بهم ، بل  وإغراءلألئمة ولشيعتهم ، ومالحقتهم وتكفيرهم ،  وأذيتهمرتبهم هللا فيها ، 

ادى الى انكماش الدين وتضيق الخناق على األئمة صلوات هللا عليهم مما لم . وقتلهم وتشريدهم

ت على نحو يمكنهم من بسط اليد لتبيين االحكام وتطبيقها بشكل واضح ، بل صدور بعد الروايا

بل حتى تضييق الخناق على شيعتهم ومواليهم حتى انهم . التقية حفاظا على المذهب والدين

وتقية االصحاب والشيعة في اخذ العلم . كانوا يتنكرون ويتخفون لمالقات االمام واخذ العلم منه

 ) ،كل هذا ادى الى ضياع بعض ما صدر عن اهل البيت صلوات هللا عليهم . من بعضهم البعض
مما ( كما حدث مع ابن ابي عمير ، عندما حبسه الرشيد ، فقامت اخته بدفن كتبه ، فهلكت الكتب

ادى الى الحاجة الى ادوات عديدة لتفصيل مجمالت ومبهمات الروايات التي وصلتنا ، وادوات 
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مما له االثر في . حل التعارض في ما بينها ، ومعرفة ما كان على نحو التقية من غيره

 . تالف في المباني والمناهج االستدالليةاالخ
 

  :االختالف في فهم الخطابات الشرعية من آيات أو روايات : : ومنها ايضا

فمن يتبع المنهج العقلي ، تختلف فتواه عمن يتبع النقلي ، ايضا من يتبع العرفي يختلف عنهما 

 . الشرعية، الى ما هنالك من اسس ومباني ينطلق منها الفقيه لفهم الخطابات 

  .االختالف في اعتماد المباني الرجالية : ومنها ايضا

حيث ان اكثر االحكام الشرعية تستند الى الروايات الواردة عن اهل البيت صلوات هللا عليهم ، 
وهذه الروايات اكثرها غير متواتر ، هذا غير االختالف في توثيق الرجال ، حيث تختلف نتيجة 

وايضا تختلف نتيجة استنباط من يعتبر صحة مراسيل  .  عمن يضعفهاستنباط من يوثق زيد مثال

 . ابن ابي عمير مثال عمن ال يعتبرها

  . الى غيرها الكثير من الفوارق الكثيرة التي تختلف حسب المبنى الرجالي لكل من الفقهاء

  : االختالف في بعض المباني األصولية : ومنها ايضا

د بها ما هو الدل يل الذي يصح االعتماد عليه وما هو الدليل الذي ال يصحُّ االعتماد والتي يتحدَّ

فنتيجة استنباط من يتبنى حجية خبر الواحد تختلف . عليه في مقام استنباط األحكام الشرعية

وفتوى من يرجح عمل . عن نتيجة استنباط من ال يعتمد في استدالله على حجية خبر الواحد

ومن . ختلف عمن ال يرجح عمل المشهور عند التعارضالمشهور عند تعارض الخبرين ، ت

الى غيرها . يقول بمفهوم الوصف ، نتيجة استنباطه غير نتيجة من ينفي حجية مفهوم الوصف
الكثير من االختالفات في المباني االصولية التي تختلف في نتائجها حسب الدليل المعتمد في كل 

 . مبنى

 قواعد والمباني األصولية أو الرجالية أو اللغويةالخطأ في تطبيق بعض ال : ومنها ايضا

المعتمدة حين الممارسة لعملية االستنباط أو الغفلة حينها عن بعض القرائن المتصلة أو 
المنفصلة والتي هي دخيلة في تحديد مفاد الخطاب الشرعي، ولذلك يظهر االختالف في الفتوى 

من غفلة ونسيان وقصور في  ) قى النقصمن فقيه الخر ، فالفقهاء مهما علوا كما قدما يب

  صفة مالزمة لغير المعصوم ( الذهن ، والتسرع ، وغيرها

 
 

بادلتها  نأتيهذا باختصار شديد لبعض اسباب وعوامل اختالف وتعدد الفقهاء والمراجع ولم 

وهللا العالم بخفيات االموروبعد هذا يتضح الجواب عن السبب في اختالف  الممل التطويلمخافة 

ويتضح سبب طرح . الفقهاء في ما بينهم فتاوىادلة كل فقيه عن فقيه اخر وسبب اختالف 

كونه يرى نفسه اعلم من غيره الن ادلته اوصلته الى ان : بعض المجتهدين انفسهم للمرجعية 

 . سلك ومبنى غيرهمسلكه ومبانيه اقوى وافضل من م

  وهنا ال بد من اشارة مهمة قبل الختام

فهنا قد يفهم البعض ان ادعاء المرجع االعلمية لنفسه ان فيها نوع من التكبر ، وايضا قد يفهم 
البعض ان ادعاء المرجع االعلمية لنفسه يعني ان غيره جاهل ،وربما يجب ان نحارب المرجع 
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بالمرجع  نستهزئباني غيره يضرب بها بعرض الحائط ، او الذي ال نقلده الن مرجعنا اعلم وم
 الذي ال نقلده وبفتاويه ؟؟؟

 

فإن ادعاء االعلمية ليس يعني تكبر ،وذلك الن من يعتمد :نقول لمن يفهم هذا مهال اخي رويدا 
عدة ،يعني بعد ان  بأدلةادلة ويفني عمره فيها وفي تحصيلها يتبين له اقوائية ادلته على غيره 

ويفهما ويقرا ويتعلم اكثر ما يمكن ان يوصل الى الحكم الشرعي  واألساليبجميع المباني  يرى

تعطيه ادلة وحجج على اقوائية بعض االدلة والمباني  واألدلة، فمن كثرة دراسته لهذه المباني 
فيتبع ما يتبين له انه قوي منها ويترك الضعيف ، ومن هنا يرى نفسه اعلم  على االدلة االخرى

بمعنى اخر فلنفرض ان هناك  ن غيره النه فهم ادلته جيدا وفهم قصور االدلة االخرى وضعفهام
مئة اداة او مبنى ومنهج الستنباط الحكم الشرعي ، وكما قدمنا فهي متغايرة ومتناقضة في ما 

يرى اقوائية ثالثين  وتحصيلهفهنا المجتهد بعد دراساته . بينها وال يمكن االخذ بها كما قدمنا
يرى صحة ثالثين اخرى صحيحة ،  واألخرالمتغايرة على السبعين الباقية ،  المائةمبنى من 
على االخرة ويقيم كل منهم ادلة على صحة  واألقوىيرى اربعين او خمسين هي االصح  واألخر

  ادلته ، فعندها يرى نفسه اعلم من غيره لقوة ادلتها

وايضا عندما يرى نفسه . كل مرجع متانة ما لديهوادعاء االعلمية ال يعني التكبر ،إنما رؤية 

يدرس جميع المباني  فالعالم الحقيقي. او تفسيق غيره ( الرمي بالجهل ) اعلم ،ال يعني تجهيل
اغلب  )واالساليب والمناهج المتبعة والموصلة الى الحكم الشرعي ، ويرى بان اكثرها معتبر في

 . ة اخرىولكنه يرى اقوائية ادلة على ادل ( االحيان

بمعنى انني عندما انظر الى مئة مبنى وطريق الى الحكم الشرعي ، فإنني ارى ان سبعين منها 
االربعين االخرى  صاحبصحيح ولكن ثالثين اقوى من االربعين فاخذ بالثالثين ولكنني احترم 

نفسي اعلم منك  فأرىولكن ادلتي اقوى من ادلتك . اعلم انها لها اساس صحيح وعلمي  ألنني

  ايضا عالم بنظري وأنتمع احترامي لك ولعلمك الن له اساس صحيح 

انني ارى نفسي اعلم منك ال يعني انك جاهل ، وال يعني ان ادلتك ومبانيك غير  : فالنتيجة

وال يعني انه يجب علي وعلى اتباعي ومقلديني ان  ( على االعم االغلب ) صحيحة بالكلية
 ومقلديك وإتباعكيكفروك انت 

اخوتي االحباب ارجوا ان تكون الفكرة قد وضحت لديكم عن سبب تعدد المراجع واختالف  الختام

 . بعض فتاويهم وليس كلها وهي شيء يسير في ما بينها

 : ومسك الختام

  كما انه ليس كل ما يلمع بذهب ، ايضا ليس كل من ادعى علما بعالم

مرجعية هو مرجع يجب تقليده ، وليس تقليد  فليس كل من ادعى(  وفوق كل ذي علم عليم)

وليس علمية مرجع فقط تبيح تقليده ، فال بد من علم . مرجع يعني كفر او جهل بقية المراجع

 . مع عمل ، مع تقوى

وادعوا هللا  ليدلوكم على من يجب تقليده ومن ال يجب الخبرة االتقياء فارجعوا اخوتي الى اهل
يد شيء خطير فدنياك واخرتك تتوقف على من تقدمه بين يديك غدا كثيرا ليفقكم لذلك فإن التقل

  فال تقلدوا ايا كان امام هللا
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وادعوا هللا كثيرا ليفقكم لتقليد من يجب تقليده وال تقلدوا من هو على هواكم او فتاويه تناسب 

  ما تريدونه انت

  وللكالم في هذا المجال تتمة ربما في موضوع اخر إن وفقنا له
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اإلمـامة
11

 

 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كبقية وهي ـ العقائد علم في عنها يبحث التي ـ اإلسالمي الدين أصول من الرابع األصل وهي
 كما فيها، والبحث لنظرا من الناشئ االعتقاد طريق عن إالّ  بها اإليمان يتم ال األخرى األصول

  .اآلخرين تقليد فيها يجوز وال والمعاد، والنبوة التوحيد في

 مفهوم اإلمـامة

 .الرئاسة: اإلمامة لغة

 جماعة لرئاسة يتصدى من فكل ,ذلك غير أم كتابا أم كان إنسانا به يؤتم ما كل هو :واإلمام
 في ((الكفر أئمة)) مصطلح أطلق وقد الباطل، أو الحق طريق في كان سواء ،(إمام) يسمى

اتِلُوا ) تعالى قوله مثل في الكريم القرآن ق  ْنت ُهون  ف  لَُّهْم ي  ان  ل ُهْم ل ع  ُهْم ال أ ْيم  ة  اْلُكْفِر إِنَّ  على (1) (أ ئِمَّ
 (الجماعة إمام) المصلون به يقتدي من على المتشرعة وأطلق ,الكفار رؤساء

 وفي األمور جميع في ـ والشاملة العامة اإللهية الرئاسة هي :العقائد في اإلمامة من المقصود

 .اإلنساني المجتمع في دنيويةـ أم كانت ةديني المجاالت كافة

 تدبير أن حيث ومجالها، اإلمامة ميدان سعة على التأكيد ألجل (الدنيوية) كلمة ذكر ورد وإنما
 يقوم من يوجد أن بد فال اإلسالمي الدين من جزء وإدارتها اإلسالمية لألمة الدنيوية القضايا

 .بها

 الحـاجة إلى اإلمـام

 البد المجاالت، من مجال أي وفي معين بعمل للقيام شركة أو مؤسسة أو منظمة أي شكلنا إذا
 طريق عن ذلك ويتم المؤسسة هذه عمل تنظم التي العامة والضوابط القانون يوضع أن أوال  

 المؤسسة هذه تعمل أن يمكن فال يكفي، ال لوحده هذا ولكن مثال ، االستشاريين أو المؤسسين
 كل ومسؤولية العمل نوع يتحدد و,منتسبيها على وضوابطها نهاقانو يسري بحيث تلقائي بشكل
 يديرها من إلى حاجة دون من الموسسة هذه خالل من أعمال من إنجازه يراد ما أو منهم وحد

 .أحد فيه يشك وال جدا   واضح وهذا وضوابطها، قانونها ويطبق

 ويقوم يديرها من فيها يعين أن البد والشركة أ المؤسسة هذه نجاح ضمان فألجل إذن
 وعلى وتطبيقها القوانين فهم في الدقة من عالٍ  مستوى   على المدير هذا كان وكلما بشؤونها،

 عمل كان العمل تصادف قد التي المشاكل وحل ومواجهة اإلدارة في الحنكة من عالية درجة

 .وتقدما   تطورا   وأسرع نجاحا   أكثر المؤسسة

                                                             
 نور االسالم الثقافيه  -الشيخ فالح العابدي 11
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 العمل، لهذا المدير شخص باختيار مرهون ايجابية ثرأك نتائج على الحصول ضمان يكون وعليه
 أو شركة صاحب فكل األزمنة مختلف وفي العالم بقاع مختلف في العقالء اعتاده مما األمر وهذا

 نجاح شروط معظم أو كل فيه تتوفر مناسب شخص عن ابتداء   يبحث دائما   تراه معين مشروع

 .لها مديرا   لتعيينه الشركة هذه عمل

 فألجل مثال ، الدولة إنشاء كمشروع األكبر المشاريع الحظنا لو فيما تماما   ينطبق مراأل وهذا
 أمر يدير من والى التامة واألنظمة القوانين إلى أوال   تحتاج وقوية وناجحة نموذجية دولة إنشاء
 في كبيرة وخبرة واسع علم ذا الدولة هذه ملك أو رئيس كان وكلما قوانينها ويطبق الدولة هذه

 .وأقوى امتن أو انجح الدولة تلك كانت كلما صحيح بشكل القوانين وتطبيق اإلدارة

 أو االقتصادية أو السياسية الجوانب مختلف وفي البشرية المؤسسات لكل شاملة القاعدة وهذه
 كان سواء إلدارتها المؤهل وجود دون من أبدا عملها في تستمر أن بمقدورها فليس الثقافية،
 أمر وهذا .قصير وقت في واالضمحالل للفشل عرضة ستكون فإنها وإالّ  وعة،مجم أو شخصا  

 .تؤيده الكثيرة والتجارب فيه ريب ال واضح

 اعقد انه الواضح فمن ـ بحثنا موضوع هو الذي اإلسالمي كالدين ـ الدين إلى الكالم نقلنا وإذا
 كالفكرية نهام الروحية اإلنسان حياة جوانب جميع يعالج ألنه العالم، في المنظومات وأوسع

 واالجتماعية واالقتصادية كالسياسية المادية أو واألخالقية والسلوكية ديةوالعبا االعتقادية،

 .ومشاكله جوانبه بجميع العالم اإلنسان خالق قبل من ُمشرع فهو وغيرها،

 الميةع من تقدم لما البشر أبناء لجميع الشمول حيث من والسعة العمومية إلى باإلضافة هذا

 .وخلوده اإلسالمي الدين لخاتمية الزمن حيث من والعمومية اإلسالمي، الدين

 ديمومته فان وأبلغ، أوضح يكون اإلسالمي الدين على العامة القاعدة تلك فانطباق وعليه
 العلمية اإلحاطة جهة من شؤونه إلدارة مؤهل هو من وجود على متوقف ونجاحه واستمراره

 في العالية والدقة وحمايته، عنه الدفاع في العالية والحنكة وقوانينه، وأحكامه معارفه بجميع
 أو غفلة أدنى منه يصدر أن دون من البشري المجتمع في وتطبيقها وقوانينه أحكامه تنفيذ

 .العقالئية الجهة من هذا ..……عليه والحفاظ به العناية في خطأ أو تقاعس

 :جهة واقع اإلسالم وأما من 

 كانسان به الالئقة الكمال درجات بلوغه وهو ـ اإلنسان خلق من الهدف تحقق أن اتضح قد فانه
 وشعور وعي عن أفعاله يختار أن من تمكنه معارف من إليه يحتاج ما وتعليمه بهدايته مرتبط ـ

 ذلك إلى للوصول الصحيح الطريق تشخيص عن عاجزة البشر ادراكات الن الوحي بواسطة
 واآلخرة الدنيا في السعادة طريق البشر يعلمون أنبياء بعثة اإللهية ةالحكم اقتضت وقد الكمال،
 وكذلك إليها، الوصول يمكنهم كمالية مرحلة آلخر وإيصالهم المؤهلين األفراد تربية وكذلك
 لذلك االجتماعية الظروف توفرت لو فيما الدينية االجتماعية والتشريعات األحكام بتنفيذ القيام

 .جهة من هذا

 وال ينسخ ال وخالد، عالمي دين اإلسالمي الدين أن بيان سابق بحث في تقدم :أخرى ةجه ومن

 .آخر نبي (وسلم وآله عليه هللا صلى) اإلسالم نبي بعد يأتي
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 التعليم إلى الحاجة ووجود جهة من باإلسالم األديان ختم ـ األمرين هذين بين التوافق وألجل
 السماوية الشريعة كانت لو فيما ـ بعثهم حكمة النطباق األنبياء بعث يستدعي الذي اإللهي

 .العالم نهاية حتى بقاؤها وضمان البشرية، االحتياجات لجميع مستجيبة األخيرة

 ولكن وتحريف، تغيير كل عن الكريم القران بحفظ تكفل قد وتعالى سبحانه هللا أن تقدم وقد هذا
 فمثال،ال .الكريمة اآليات ظواهر من جميعها فادتست ال اإلسالمية والتعاليم األحكام أن المالحظ
 أكثر حال أدائها،وهكذا وطريقة الصالة، ركعات عدد على الكريم القرآن من التعرف يمكن

 األحكام تفاصيل بيان مقام في الكريم القرآن وليس .الشرعية األحكام في الجزئية المسائل
 قال,(وسلم وآله عليه هللا لىص) النبي عانق على بيانها مهمة وضع بل والتشريعات،

ُرون  ) تعالى ف كَّ لَُّهْم ي ت  ل ع  ل  إِل ْيِهْم و  ا ُنزِّ يِّن  لِلنَّاِس م  ْكر  لُِتب  ا إِل ْيك  الذِّ ْلن  أ ْنز  ا ) كذلك وقوله ,(2) (و  م  و 

ُهدى   ل فُوا فِيِه و  يِّن  ل هُمُ الَِّذي اْخت  ل ْيك  اْلِكت اب  إاِلَّ لُِتب  ْلن ا ع  ة  لِق ْوٍم ُيْؤِمُنون   أ ْنز  ْحم  ر   خالل من (3) (و 

 وآله عليه هللا صلى) قام وقد.النبوة وحي غير وتعالى سبحانه هللا قبل من له الموهوب العلم
 وآله عليه هللا صلى) النبي عاشها التي الصعبة الظروف ولكن .وتوضيحها ببيانها (وسلم
 حاال اإلسالمي الدين وحمل لتعلم الصحابة من كثير في المطلوبة الكفاءة وجود وعدم (وسلم
 تعلمه ما وحتى بل ,كافة للناس اإلسالمية والمفاهيم والتشريعات األحكام جميع بيان دون

 طريقة في اختلفوا فقد وتعالى، سبحانه هللا عند هو كما الدين ليحفظ يكن لم األصحاب

 .طويلة سنوات الجميع من أىبمر كانت أنها من بالرغم ،(وسلم وآله عليه هللا صلى)وضوئه

 جميع يحتاجه عمل وهو ـ والخالف لالختالفات معرضة الوضوء أحكام كانت فإذا إذن،
 العمدي والتغيير التحريف حدوث على دوافع أي هناك تكن ولم يوميا، ويمارسونه المسلمين

 في الشتباهوا الخطأ خطر فإن ـ المحرفين أهداف من شيئا يحقق ال وتحريفه جزئي عمل ألن فيه
 األحكام تلك وخاصة الدقيقة، األحكام مجال في وأكثر أشد المتعمدة والتحريفات النقل،

 4)ومصالحهم الجماعات بعض وأطماع األفراد، بعض وأهواء تصطدم التي والتشريعات

 وشامل كامل كدين طرحه يمكن إنما اإلسالمي الدين أن يتضح المالحظات هذه خالل ومن 

 طريق وجود افترض لو فيما العالم، نهاية وحتى البشر، ولجميع االحتياجات لكل يستجيب
 ,البشري المجتمع في تطبيقه إمكانية وتوفر وتشريعاته وأحكامه مفاهيمه بجميع لحفظه

 ،(وسلم وآله عليه هللا صلى) للرسول الصالح الخليفة تعيين خالل من إال ذلك تحقيق واليمكن
 أبعادها بكل الدينية الحقائق بيان ليمكنه هللا من الموهوب لمالع يملك الذي الخليفة هذا

 وحتى والشيطانية النفسانية الدوافع لتأثير يخضع ال حتى العصمة بملكه ويتمتع وخصوصياتها،
 النبي يملكه كان الذي التربوي بالدور القيام يمكنه وكذلك الدين، في العمدي التحريف يرتكب ال
 الكمال، درجات أسمى إلى وإيصالهم المؤهلين األفراد بيدي واألخذ ،(موسل وآله عليه هللا صلى)

 يريد كما الدين وتطبيق للحكومة يتصدى – المالئمة االجتماعية الظروف تتوفر حين – وكذلك

 .الناس بين يطبق أن له تعالى هللا

 وتوفير لناسا هداية تقتضي التي اإللهيةـ للحكمة موافقا يكون إنما النبوة ختم إن :والحاصل 

 اقترن لو فيما ـ الكمال طريق سلوك بواسطتها يتمكنون ومعارف علوم من يحتاجونه ما كل
 (وسلم وآله عليه هللا صلى) اإلسالم نبي خصائص يمتلك الذي اإلمام المعصوم، اإلمام بتعيين
 لعلما على توفره ضرورة وكذلك اإلمام، وجود ضرورة تثبت وبذلك .والرسالة النبوة عدا كلها
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 وجل عز ـ ألنه تعالى هللا قبل من ونصبه تعيينه لزوم وكذلك العصمة، ومقام هللا، من الموهوب
 على الوالية حق يملك الذي وهو والعصمة، العلم هذا أعطاه الذي الشخص يعرف الذي وحده ـ

 .معينة بشروط يتمتعون ألفراد أدنى درجة في الحق هذا مثل منح ويمكنه أصالة، عباده

 :ضح لنا من خالل ما تقدم عدة أمور، وهيفيت 

 .اإلمام وجود ضرورة :أوال  

 .اإللهي والتنصيب بالتشريع إالّ  ويؤخذ ينال ال اإلمامة منصب إن :ثانيا  

 .تعالى هللا قبل من فيه مؤيدا واسعا علما اإلمام يملك أن ضرورة :ثالثا  

 .معصوما   اإلمام يكون أن ضرورة :رابعا  

 .اإلمام عن تخلو أن يمكن ال األرض إن :خامسا  

 إن عليها الدالة األدلة أهم وبيان أكثر بشكل األمور هذه توضيح أبحاث من يأتي فيما وسنحاول
 تعالى هللا شاء

 والحمد هلل رب العالمين 

 ـــــــــــــــ 

 .12:التوبة(1) 
 .44:النحل(2) 
 .64:النحل(3) 
 ما وضع أنه لبعضهم ونسب لألحاديث، الوضاعين من سبعمائة أسماء (الغدير) كتابه في (هللا رحمه) األميني العالمة ذكر(4) 

 .بعدها وما 228 ص / 5 ج / الغدير راجع,حديث ألف مئة يناهز
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