
 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

1 

 

 
 

 مجلة أضواء
 الواحد والعشرونالعدد 

 3112/  اب
 

 تصدر عن

 مركز أضواء للبحوث والدراسات
www.adhwaa.org 

 
 
 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

3 

 
 

 
 الواحد والعشرون محتويات العدد

 

 
 
 

 بالضرورة عن رأي مركزاضواء للدراسات والبحوثاألراء النشورة تعبر عن اراء كتابها وال تعبر 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الصفحة المصدر الكاتب العنوان ت

1 
الثقافة التشريعية والثقافة السياسية عند 

 العراقيين السياسيين
  –بهاء النجار 

مركز أضواء للبحوث 
 والدراسات

3 

2 
 وما توقيتاتها.. العراق في التفجيرات

 !وراءها
 المجر عبداألمير

 للدراسات بابل دار
 واالعالم

7 

3 
 بال ومجتمعات تناقضات: التكفير أيديولوجيا

 قضية
 9 جريدة األخبار صادق النابلسي

4 
 في اخوة: الضائعة الفرص من عقد العراق

 السالح
 مينا العريبي

THE WASHINGTON 
QUARTERLY 

11 

 سّيار الجميل. د العراق في ناعمة رئاسّية قوة اجل من 5
مركز الرافدين للدراسات 

 والبحوث
11 

 21 موسوعة العراق توفيق الدبوس الميكافيلية والتسقيط السياسي 1

7 
 الكهرباء وعقود... النفط يصخرات عقود

 عراقيا التنفيذ بةواج خارجية امالءات
 22 الحوار المتمدن  مهران موشيخ

8 
)  الشركتين مع الوهمية الكهرباء صفقة

 (وااللمانية الكندية
 28 العراق تايمز كريم وحيد

9 
 بدأت اآلن إبشر..  الخمسين؟ إلى وصلت هل

 !! حياتك
 33 دنيا الرأي سميح علوان الطويفح

 32 مركز فراديس العراق علي الزاغيني المرأة المطلقة من ينصفها 13

11 
 أم وانفتاح تواصل.. واالنترنت الشباب

 طائفية؟ اميعمج
 33 األلكترونية النرجس مجلة الجمالي زهراء

 - اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني 12

 المرجع سماحة مكتب
 العظمى هللا آية الديني
 الحسيني صادق السيد

 (ظله دام)  الشيرازي

39 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E3%E5%D1%C7%E4+%E3%E6%D4%ED%CE


 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

2 

الثقافة التشريعية والثقافة السياسية عند 

السياسيين العراقيين
1 

 
 

 
 

أصدرت المحكمة االتحادية قراراً ينقض القانون الذي شرعه البرلمان العراقي بخصوص تحديد 
الدستور لم يحدد ذلك وحدد في  والية رئاسات الثالث بواليتين إذ اعتبرته غير دستوري ألن

الوقت نفسه عدد واليات رئاسة الجمهورية بواليتين مما يعني أن المشرع قصد إطالق عدد 

من قانون االنتخابات التي  23وفي نفس الوقت نقضت المحكمة الفقرة . واليات رئاسة الوزراء 
 .أجلت انتخابات محافظة كركوك للدورتين السابقتين 

القراران مجموعة من الكتل السياسية وأشادت به كتل أخرى ، فالقرار األول أثار وقد أثار هذان 
وبعض الكتلة المساندة لقانون تحديد الواليات وأشادت به كتلة دولة القانون ، ( العراقية)كتلة 

 .أما القرار الثاني فقد أثار العرب والتركمان في كركوك وأشاد به األكراد 
رار المحكمة يصب لمصلحته فأيده ولوال ذلك لما أيده ، والُمعاِرض الفريق المؤيد يرى أن ق

يرى أن القرار يتعارض مع مصالحه ولو كان العكس لما عارضه ، فدولة القانون ترى أن 
رئاسة الوزراء في الدورة القادمة أقرب إليهم من غيرهم فإذا تم تحديدها سيخسرون هذا 

المناصب  ، وأما المعارضون للقرار األول فيرون  المنصب  الذي يعتبر األهم من بين جميع
كذلك أن رئاسة الوزراء قريبة من دولة القانون بعيدة عنهم فإذا لم تحدد الواليات بواليتين 

 .سوف يقترب خصماؤهم العتيدون من رئاسة الوزراء ويبتعد عنهم 
ا كان علماً بالغيب فإذ! ولكن ال أعرف هل بدأ السياسيون يعلمون الغيب ، أم هو توقع محض ؟

فقد كفروا وإن كان توقعاً محضاً فالتوقع يحتمل العكس ، خصوصاً وأن المعطيات تثبت أن 
جميع االحتماالت مطروحة فيما يخص رئاسة الوزراء ، فقانون االنتخابات ال يسعف دولة 

يمة يمكن أن القانون هذه المرة كما استفادت منه هي وباقي الكتل الكبيرة ، وال التحالفات القد
تنفع هذه المرة ، فوفق تحالفات مجالس المحافظات األخيرة فإن كتلتي المواطن واألحرار 

ناويتان على مقاطعة دولة القانون بشكل أقل ما يتوقع منه أن رئاسة الوزراء ال تكون للمالكي 
 .تحديداً 

وبالتالي منصب  –كبر فحظها في أن تكون الكتلة األ( متحدون ) أما العراقية أو وريثتها كتلة 
ضعيفاً وإن كان وارداً ، ما عدا تعويلهم على باقي أطراف التحالف الوطني  -رئاسة الوزراء 

 .على تغيير المالكي ودعمهم لمرشحهم 
( العراقية ومتحدون)إن من يعتقد أن قرار المحكمة يصب في مصلحة دولة القانون أو أنه ضد 

قل التقادير سيتعارض مع مصالحهم فهو واهم ، ألن هذا أو حتى ضد األحرار والمواطن أو بأ
                                                             

1
 مركز أضواء للبحوث والدراسات –بهاء النجار  
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القرار سيمضي على كل الدورات االنتخابية ، فقد يكون الدورة القادمة يصب في مصلحة دولة 
القانون وحلفائها وال يخدم األطراف المعارضة ، ولكن في الدورات التي تليها إذا تغير رئيس 

األحرار أو المواطن أو نفس دولة  –األخرى  الوزراء نوري المالكي ليكون من األطراف
( الذي كان معارضاً للقرار في السابق ) فإن المصلحة ستكون لصالح الطرف الجديد  –القانون 

 .أما دولة القانون سوف يكون القرار انتقاماً عليها بعد أن كانت مؤيدة له 
بعض القوانين وُتخلق  لذا نجد السياسيين العراقيين عندما يشرعون ويختلفون على إقرار

المشاكل واألزمات والتي تتحول في كثير من األحيان الى أزمات أمنية يدفع ضريبتها المواطنون 
، فإنهم يفكرون وكأن القانون الذي يريدون أن يسنونه هو لهذه الدورة البرلمانية أو إنهم 

د بل وليس المهم أن يريدون أن يسنوا قانوناً يخدمهم هم كأشخاص وليس المهم أن يخدم البل
 .يخدم جماهيرهم وقواعدهم الشعبية 

وال نريد منهم أن يفكروا بالشعب  –مع إنهم لو فكروا بمستقبلهم ومستقبل جماهيرهم وأحزابهم 
لكان األمر سيان سواء أقرت المحكمة االتحادية بدستورية قانون تحديد الواليات أم  –العراقي 

على تشريع قانون تحديد الواليات ( دولة القانون)قد تدافع بعدم دستوريته ، وفي هذه الحالة 
ألن احتمالية خسران موقع رئاسة وزراء مطروح وبشكل جدي ، وقد يعترض كل من 

 .وغيرها على هذا القانون ألنه يحتمل أن يكون رئيس الوزراء منهم ( العراقية)و ( متحدون)
يصل له لحد اآلن قادة البالد وممثلوه لألسف مثل هذا المستوى من الرقي في التشريع لم 

ونوابه ، بل وحتى على المستوى السياسي نرى ضعفاً واضحاً في تقييم األمور والتعامل معها 
بدبلوماسية عالية ، وما حدث مؤخراً من تجاوز النائب حيدر المال على بعض مراجع الشيعة 

 .السياسي  وردود الفعل تجاه ذلك مثال بّين على هذا الضعف في األداء
فحيدر المال معروف بالتصريحات النارية المتشنجة وال تأخذه في التجريح لومة الئم ، ومثله 

كثيرون يتصفون بهذه الصفات من جميع الكتل تقريباً ، ويبدو أن هذا النهج في تعيين شخص 
 .العراقيون يقوم بإطالق التصريحات االنفعالية المثيرة معروف ومن الثوابت لدى الساسة 

إال أني أستغرب من ردود األفعال التي صدرت من نواب التحالف الوطني تجاه تصريحات 
والتي فاقت حدها ولم ُتدرس من الناحية السياسية والدبلوماسية بشكل جيد ، فعلى ( المال)

كان غير الئق وال يعكس أي درجة من درجات االحترام لشخصيات هي ( المال)الرغم من تجاوز 
ترمة بل مقدسة عند ماليين المسلمين فضالً عن الشيعة ، إال أن ردود الفعل يجب أن تكون مح

 .حكيمة ُينظر الى أبعادها السياسية واالجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً 
رئيس التحالف الوطني لم يخرج مرة ( إبراهيم الجعفري)وربما يتفق معي الكثير أن الدكتور 

لتصريحات الصحفية في مجلس النواب منذ انتخابه في هذه الدورة واحدة من على منصة ا
البرلمانية أي منذ دخوله الحياة السياسية في عراق ما بعد صدام ، وقد شاهد الجميع من على 

وسائل اإلعالم أن جميع مكونات التحالف الوطني اشتركت في المؤتمر الصحفي الناقد لكالم 
 .خابهم لهذه الدورة البرلمانية رغم ما يوجد ما يوحدهم وهو ما لم نشهده منذ انت( المال)

ونحن ال نريد أن نقلل من شأن التجاوز على المرجعيات الدينية سواء الشيعية أو السنية 
العراقية أو غير العراقية ، فبما أن هذه الرموز محترمة لدى عدد كبير من الناس فال بد من 

( بوذا)تمثاالً لـ( طالبان)ناس ، وهنا أتذكر عندما أطاح احترامهم على األقل احتراماً لمشاعر ال
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في أفغانستان شجبت المرجعيات والشخصيات الدينية السنية والشيعية هذا العمل على الرغم 
 من أن هذا تمثاالً لشخص غير مسلم فكيف بالشخص المسلم ؟

تحالف الوطني يجب ولكننا نريد أن ننظر من زاوية سياسية على اعتبار أن تصرف اإلخوة في ال
، فتبقى الشخصيات التي تم التجاوز عليها رغم أنها (( ألنهم سياسيون )) أن يكون سياسياً 

محترمة إال أنها غير عراقية ، وبالتالي ال يمكن أن يظهر التحالف الوطني بهذه القوة وبحضور 
 .رئيسه وكافة مكوناته في سابقة يندر تحققها عند التحالف الوطني 

ح اعتراضي على ردة فعلهم أوجه سؤاالً ألعضاء التحالف الوطني خصوصاً الذين ولتوضي
على سبيل الفرض ، وكما يقولون فرض المحال ليس بمحال ، لو : حضروا المؤتمر الوطني 

أيها  –أراد مرشد الثورة اإليرانية السيد الخامنئي أن يتملك قطعة أرض في العراق وطلب منكم 
أن تسجلوا هذه القطعة باسمه شخصياً ،  –الوطني كونكم تدافعون عنه السادة نواب التحالف 

 ماذا تفعلون ؟؟؟
فال يمكن أن ترفضوا له هذا الطلب على اعتبار أنهم من الشخصيات المحترمة لديكم والدليل 
على هذا خروجكم بهذه الكثرة وهذه الكيفية للدفاع عنه ، ولكن في نفس الوقت ستصطدمون 

 اقية التي تمنع امتالك أرض من قبل غير العراقيين ، فما العمل ؟ بالقوانين العر
بالتأكيد ستختارون حالً ال يسيء لهذه الشخصية وال يدخلكم في متاهات قانونية ، وهو ما أريد 
إيصاله إليكم إذ كان من المفروض أن تكون ردة فعلكم تحافظ على موقفكم تجاه الجماهير التي 

ي تم التجاوز عليها وفي الوقت نفسه ال تدخلكم في متاهات سياسية تحترم هذه الشخصيات الت
 .تربك عالقاتكم وتأزم مواقفكم مع اآلخرين في الداخل والخارج 

حيث كان بإمكانكم أن تشجبوا هذا التجاوز بمجموعة بسيطة من أعضاء التحالف ال كالتي 
م نره طيلة أربع سنوات ظهرت في المؤتمر الصحفي ، ومن دون ظهور رئيس التحالف الذي ل

يعتلي منصة المؤتمر الصحفي في البرلمان ، أو يمكن من خالل األبواق التي تنتمي للتحالف 
بقذائف كالمية والتي ( المال)والتي من شأنها وعادتها بل هو عملها ووظيفتها أن ترد على 

 .يحسنوها أكثر من غيرهم من الساسة والنواب 
من وجهة  –لرغم من أنه بعيد عن اللياقات األدبية واألخالقية إال أنه على ا( المال)إن ما قام به 

حصل على أكثر مما كان يمكن أن يحصل عليه من خالل التبريرات التي ساقها وهي  –نظري 
الى حد معين مقنعة ، فهو لم يعترض على وضع صور لشخصيات دينية عراقية وهو من هذه 

اآلخرون خسروا أكثر مما يمكن أن يربحوه ، إذ هبوا  الجهة لم يمس أي مقدس عراقي ، بينما
 .بكل ما أوتوا من قوة لمناصرة شخصيات هي في كل األحوال غير عراقية 

إيراني ، وإيران وما أدراك ما إيران ، فال ( التحالف)وطني و( المال)وهذا سيفهم المواطن بأن  
ر اإليرانيين فهذا ال يهمنا ، وإنما من وجهة نظر الشيعة أو من وجهة نظ( إيران)نريد أن نبين 

نريد أن نبينه من وجهة نظر المواطن العراقي ، وأعتقد أن السياسيين العراقيين يفترض أن 
سواء كان ( إيران)، وأن كل ما يتعلق بـ( إيران)يكون هم أكثر معرفة بانطباع العراقيين تجاه 
بنظر الكثيرين تدعم الجماعات المسلحة  (إيران)صحيحاً أو خطأً حقاً أم باطالً فهو مشبوه ، فـ

بما فيها القاعدة ولها مواقف سلبية تجاه العراقيين مثل المطالبة بالديون رغم ما يمر به العراق 
أو ما ) من أزمات اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على الشعب العراقي و سد نهر الكارون 

ت الكيمياوية في شط العرب ، واألهم عن شط العرب ، ورمي المخلفا( يسمى في العراق الدجيل 
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من ذلك كله لها مواقف سلبية تجاه مراجع دين شيعة عراقيين قد يكون أبرزهم السيد الشهيد 
اإليرانية التي لها وقع وأثر سلبي كبير في  -، هذا غير الحرب العراقية ( قدس)محمد الصدر 

وتصفية الحسابات مع الواليات  نفوس كثير من العراقيين بما فيهم الشيعة ، وحرب بالوكالة
 .المتحدة على األرض العراقية 

هذه المواقف السلبية من إيران كلها وغيرها وبغض النظر عن مدى واقعيتها وحقيقتها فهي 
مؤثرة في الشارع العراقي وبالتالي فأي ميل تجاه إيران سيؤثر سلباً على اللذين ينظرون إليها 

إليران نظرة إيجابية ، والعكس أيضاً صحيح فمن يعارض إيران نظرة سلبية وإيجاباً لمن ينظر 
 .سيلقى دعماً ممن ينظر إليها نظرة سلبية وسيعاني من مقاطعة ممن ينظر لها نظرة إيجابية 
ووفق المعادلة األخيرة وإذا اقـتنعنا بأن من ينظرون الى إيران نظرة سلبية هم األكثر أو في 

قف التحالف الوطني ورّدة فعله والمؤتمر الذي عقده رداً على أحسن التقادير هم ُكثُر فإن مو
تصريحات نائب في البرلمان جاء بنتائج سلبية أكثر من النتائج اإليجابية المتوخاة ، ووفق 

رغم تصريحاته الغير مبررة ( حيدر المال)نفس المعادلة ونفس القناعة التي تقدمنا بها فإن 
 .والغير مسؤولة جنى أكثر مما خسر 

ومن مراجعة الموقفين السابقين للسياسيين العراقيين نستنتج مدى حاجتنا لتطوير رؤيتنا 
التشريعية والسياسية إلدارة بلد مليء بالصراعات واألزمات والتدخالت والصراعات على كافة 
ه األصعدة اإلثنية والطائفية والدينية ، والمثخن بالجراحات واآلالم ، وديونه أكثر الديون وفساد
أكثر الفساد وميزانيته أكثر الميزانيات وشهداؤه أكثر الشهداء وأرامله أكثر األرامل ويتاماه 
أكثر اليتامى ، وسياسيوه أقل السياسيين وعياً وفهماً وثقافة وحرصاً وشعوراً بالمسؤولية 

 .وتحسساً بشعبهم وتفكيراُ بمستقبل بلدهم 
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!وراءها توقيتاتها وما.. التفجيرات في العراق
2 

 

 
 
 

صورة ( فيس بوك)قبل مدة، نشر احد العراقيين على صفحته في موقع التواصل االجتماعي 
وبقدر ما كانت الفكرة طريفة، إال انها في الوقت ! لخارطة العراق تتوسط الدول االسكندنافية

دائما من نفسه، مؤلمة ومعّبرة ايضا، اي ان هذا العراقي، اراد القول ان مشاكل العراق تأتي 
دول الجوار، التي ابتلي العراقيون بعالقات سياسية غير جيدة معها، انعكست على حياتهم التي 
دمرتها الحروب والتوترات الدائمة، آخرها ما يحصل للشعب العراقي من احداث مروعة يذهب 

ن ضحيتها باستمرار المئات وااللوف من الناس االبرياء، ال لشيء سوى ان العراق بين جيرا
لهم اطماعهم او حساباتهم السياسية التي تأتي دائما متعارضة مع تطلعات هذا الشعب بالعيش 

الكريم، او التمتع بعالقات حسن جوار تمنحهم فسحة من العيش بسالم، وتجعلهم يتواصلون مع 
جيرانهم من الشعوب بالسفرات السياحية وغيرها وكل ما يجعل الحياة في سعة وبهجة، بدال من 

الضيق الذي يخنق حياتهم ويشعرهم بعزلة نفسية ومكانية، الن عالقة بلدهم مع بلدان  هذا
 .الجوار غير جيدة

قد يكون العراقي الذي وضع خارطة العراق بين الدول االسكندنافية، عّبر عن حالة نفسية 
يعيشها، ولعله شعر بشيء من السرور وهو يرى العراق بين جيران مسالمين، يحبون الحياة 
ويحتفون بعالقات الجوار ويعدونها امتدادا نفسيا وطبيعيا لوجودهم، بصفتهم بشرا جبلوا على 

التواصل فيما بينهم، لكن الواقع يقول ان العراق باق في مكانه منذ االزل والى االبد، وان جوار 
العراق هم انفسهم وال يمكن ان يغيرهم أحد حتى لو رسم الف خارطة تبعدهم عن العراق او 

تبعد العراق عنهم، وهنا تكمن المشكلة االزلية للعراق، الدولة والشعب، فالدول المجاورة وغير 
المجاورة، ترى ان العراق غنيمة كبرى، لما يتمتع به من ثروات هائلة، وان هذه الثروة تكون 

موضع تنافس حاد بين هذه الدول، وسببا في التصادم مع العراق احيانا، في حالتين، عندما 
كون العراق ضعيفا، فيغدو فريسة تتصارع عليها الدول فيما بينها داخله وخارجه وباشكال ي

مختلفة، وعندما يكون قويا فتشعر هذه الدول بانه ينبغي ان اليكون كذلك، ويجب ان يعود 
 !ضعيفا، النه الغنيمة التي بمثابة الرصيد عند الحاجة

يات مريرة الحداث ال يمكن النظر اليها خارج ، الذي اتى بعد تداع3002بعد ما حصل في العام 
السياق الذي تحدثنا عنه، اي الغنيمة، بات العراق اليوم دولة مشلولة وتكاد تكون مقطعة 

االوصال، بفعل االحتالل االجرامي الذي نقول عنه اجراميا، الن االحتالالت في العالم لها قوانين 

                                                             
 دار بابل للدراسات واالعالم – عبداألمير المجر 2
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اما مع العراق فكل . ظم سلوكها مع الدولة المحتلةتضبطها ومعايير دولية وانسانية واخالقية تن
شيء جرى بالعكس تماما، اي ان الجيش االميركي لم يأت ليحتل دولة، وانما جاء ليفككها 

ويخرج، ليتركها فريسة لدول الجوار وغير الجوار في سابقة لم يعرفها العالم من قبل، وهو ما 
ه المدني على العراق بول بريمر، دمرا كل ما فالمجرمان بوش وحاكم. نحصد ثماره المرة اليوم

يمت الى الدولة بصلة، ولم يخرج بريمر من العراق إال بعد ان تأكد بأن العراق في ظل القوانين 
التي وضعها لن ينهض مرة اخرى كدولة ابدا، اي انه قال لدول الجوار، بشكل مباشر أو غير 

فالمهم ان يبقى . يره ليفوز باكبر حصة منهامباشر، هاهي الفريسة امامكم والشاطر من يغلب غ
العراق محطما، وان من تداعيات هذا التغالب على العراق، انه عند اختالف القوى السياسية 

المعروفة بميولها المتعارضة باتجاه دول الجوار، او عند اقتراب موعد اي انتخابات، تحاول كل 
اجل ان تكون التحالفات متوافقة مع رؤيتها جهة ان تثبت لالخرى انها االقوى في العراق، من 

للنتائج القادمة، وهذا يحتاج الى مصاديق يعرضها كل طرف للطر ف اآلخر بالتفجيرات، 
واعمال القتل التي لن يكون ضحيتها غير الشعب الذي ابتلي بهذا الصراع الدموي، والذي لن 

ية مستقلة وحقيقية، تجعل مواطنينا ال يخرج منه ابدا إال اذا توفرت لدينا دولة قوية بارادة سياس
يحلمون بأن تكون خارطة بلدهم بين الدول االسكندنافية، الن هذا الشعور المؤلم الذي يعالجه 
البعض بهذه االحالم، قد يكون احد االسباب التي اطمعت اآلخرين بنا، واوصلتنا الى هذا الحد 

 !من الكوارث التي ال ندري كيف سيكون مستقبلنا معها
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تناقضات ومجتمعات بال قضية: أيديولوجيا التكفير
3 

 
 

وتشهد . ما من شك في أننا نمر بلحظات تاريخية كاشفة وفارقة وصادمة بكل المقاييس
األوضاع السوداوية التي تعيشها المنطقة على قساوة النزوح من ماٍض مأزوم إلى مستقبل 

 .والفطرية للعيش الكريم بكل مستلزماتهيعطي اإلنسان مساحته الطبيعية 
وفي ظل هذه الوضعية المتشابكة والمعقدة غاب ويغيب عن بالنا سحر التكوين الجيولوجي 

هذا التنوع . للعالم العربي الذي كان له التأثير الكبير في نثر التنوع الديني والثقافي بين أرجائه
 .اعات أيضاً في وجودهم وتفاعلهم وتكاملهمال يمثل مصدرا غنيا فقط، وإنما يحمي الناس والجم

ومن المفارقات الخاطئة أن يفترض أو يعتقد شخص ما أّن التنوع سبب للتنافر والتناقض بين 
نعم، يمكن السياسة المجردة عن القيم اإليجابية أن تحول التنوع إلى كارثة إنسانية، . بني البشر

ته السياسة المّكارة الخّداعة بمنطقتنا، عندما وهذا بالضبط ما فعل. والدين إلى حركة تكفيرية
 .«الربيع العربي»حملت إلينا رياحها الحارة كل هذه الفتن، وأطلقت عليها زوراً اسم 

أن الدول العربية سرعان ما ستنضم « الربيع»وقد ظن البعض الذي سّبح بحمد أعجوبة هذا 
ستنعم بما نعم به قوم سليمان من عدل إلى قافلة الفراديس الغربية، وأن الشعوب القاطنة فيها 

من هنا تكمن أهمية رصد وتحليل كل التطورات والتحوالت التي بدأت من . ورخاء وازدهار
 .تونس، ومدلوالتها وقوة تأثيراتها التي تتعدى النتائج الظاهرة والمعلنة

 :وفي سياق مالحظة التداعيات يمكن االنتباه إلى ما يلي
  

توترات سياسية ومجتمعية وثقافية غير مسبوقة في التأريخ « العربيالربيع »خلق : أوالً 
 .الحديث المعاصر

 .أدى إلى تناقضات حادة في المصالح والعالقات اإلقليمية والدولية: ثانياً 
 ً أطلق رزمة من األيديولوجيات الصادمة التي يتبنى أصحابها خليطاً من األفكار الملفقة : ثالثا

 .كل اختالف ديني وثقافيالمناقضة لكل تعايش ول
الفوضى في مصر وعلى وجه العموم فإن الدول والشعوب وقعت في فخ االضطراب والفوضى 
والعدمية، ولم ترتفع إلى مستوى التفاعل الواعي بحيث تعيد كتابة تأريخ المنطقة على أساس 

، إال أّن عقالني يجمع بين أصالة وقيم الشرق وحداثة ومنجزات الغرب الحضارية واإلنسانية
 :أخطر ما وراء هذا الوضع المأزوم الذي يعيشه أهل هذه المنطقة يتجلى في أمرين

  
انتهاء النظام العربي كوحدة شعورية ورابطة تنتظم بداخلها مجموعة المصالح والعالقات : األول

 .العربية

                                                             
3

 جريدة األخبار -صادق النابلسي  
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والممارسات انكفاء مفهوم األمة االسالمية على مستوى الوجدان والفكر والشعور : الثاني
وتقدم مفهوم الطائفة والجماعة، ما يعني أننا أمام شروط تاريخية جديدة مفضية إلى إلغاء 

 .هوية األمة اإلسالمية الجامعة وكيان األمة الواحد
وخلف هذا االستنتاج تساؤالت ال حصر لها، فكل عربي ومسلم مع قليل من الدراية يتساءل عن 

، كأنه ال قدر فوق هذا القدر، «من ورائكم والعنف من أمامكماالستبداد »سبب استمرار معادلة 
وعن سبب االنتشار الهائل لظاهرة التكفير، وسبب شيوع العنصرية الدينية في الفكر والسلوك 
اإلسالميين، وسبب تقدم السلفية الراديكالية على روحية اإلسالم وإنسانيته وحضاريته، وعن 

الخالفة اإلسالمية، فيما السياسات والبرامج للوصول إليها سبب التخندق وراء مطالب الستعادة 
تبرر القتل وتجعل العنف أمراً مباحاً ومشاعاً في تماٍه مريب مع العقيدة الميكافيلية، وسبب 

انتشار حفالت قطع الرؤوس والتباهي بها أمام عدسات الكاميرات بطريقة تحولت معها الغواية 
 .إلى عبادة

هناك جيل كامل يتّكون ثقافياً ومسلكياً . أن ُيحدد في إطار واحد وُبعد واحد التيه اليوم أبعد من
هناك جيل من رجال الدين أدركته حرفة الفتوى دون سبب معلوم ودون . على الحقد والعنف

موهبة علمية ودون خيال سليم في فهم خصائص وقواعد الحياة، يستمد قوته من التحريض 
مثلما هناك جيل من السياسيين والزعماء يستمد سلطته من  والتعبئة والتضليل والكهانة،
نحن أمام معضالت ال حّد لها، وأمام أزمات داخلية وخارجية ال .االستبداد والتعسف والعمالة

متناهية، وأمام غياب بدائل وتوجهات داعمة لالستقرار السياسي واالجتماعي، وأمام منهجية 
لتقسيم، لذا لن يُصرف النظر بسهولة عن هذه المنطقة للعدو قائمة على التفسيخ والتفكيك وا

وسيبقى الزعاق في الطرقات . وأهلها، وسيبقى التسليع للبشر والقيم والدين مستمراً 
 .والرصاص في الشوارع، والدم يستجلب الدم، إن لم ُنِعد الفكر إلى عقولنا والمنطق إلى أفواهنا

  
في وجه التكفير هذه المرة ليستمر في احتالل إرادتنا فنحن من سمحنا لالستعمار بأن يعود إلينا 

 .نحن من جعلنا شعار التكبير مرادفاً للقتل. ووعينا وعمقنا الثقافي والحضاري
نحن الذين جئنا بالخطر والشر إلى ربوعنا، وهذا جزاء . نحن من قبلنا التكفير بدالً عن التفكير

ير لن يقيم لنا دولة ومدنية وأمناً واستقراراً وعيشاً ما كسبته أيدينا، لكن علينا أن نفهم أّن التكف
 ً  .وسيجعلنا حتماً بال هوية وبال قضية يمكن بناء المستقبل عليها. طبيعياً وسالماً دائما

وإّن الجماعة المكفرة . إّن التكفير ليس فكرة يمكن أن تشق طريقها لتتحول إلى مشروع سياسي
وأمة مهما غلبها الجوع ال يمكنها أن . أن تطبق شريعةال يمكنها أن تحقق دولة وهي أعجز من 

إّن صياغة مشروع حضاري لمشرقنا قطعاً لن يقوم على . تعيش من مورد اسمه التكفير
ايديولوجية تكفيرية، والمعادلة المطلوبة يجب أن تعكس إنسانية المحتوى وإنسانية االتجاه 

 .وإنسانية الهدف
نعلق في الماضي الكئيب فإننا حتماً لسنا مرغمين على أن  واليوم إن كنا غير مضطرين إلى أن

  !..ندلف إلى مستقبل مجهول
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اخوة في السالح: العراق عقد من الفرص الضائعة
4
 

 
 القسم الثاني 

 2337 – 2331تؤجج العديد من االسباب الصراع المدني العراقي والذي شهد ذروته في سنتي 

والميليشيات المحلية التي تشكلت في . شخص عراقي يوميا كمعدل 83والذي وصل الى موت 
سواء فيما كان هؤالء االخرون يمثلون " االخرين " تلك الفترة، االخوة في السالح يقاتلون 

وقد ابرز . فة، او القوات االميركية، او ببساطة اي منافس يتوجب تقويضهعشيرة او طائ

بان العراقيين قادرون على  2333اظهرت االنتخابات الثالثة في سنة :" جورج بيكر ذلك بقوله 
العنف : النضج والشجاعة، ولكن االنتخابات اقرت ايضا ما اصبح حاليا حقيقة في الشوارع 

وتطور السياسات الطائفية في العراق لم يكن تطورا ". طائفي الطائفي يفضي الى تصويت 
وبدال من ذلك، فقد شهد العراق فراغا سياسيا بسبب قمع كل النشاط . طبيعيا، كما لم يكن حتميا

وظهرت الحاجة .2333 – 1979السياسي الذي لم يكن مقتصرا على تكريس نظام صدام حسين 
والى االن ومنذ وقت قيام . س الهويات السياسيةلتطوير برنامج حزب سياسي قائم على اسا

والجهود الدولية بتطوير المعارضة العراقية، فان اسس التمثيل كانت دوما   الواليات المتحدة
وفيما منحت االنتخابات االولية في العراق نسبة كبيرة من االصوات . في اطار الخطوط الطائفية

عملت  2313فان انتخابات  –واء شيعية او سنية س –الى االحزاب االسالمية االكثر محافظة 

وكان ذلك راجع الى حد كبير الى في . على تقوية الخطوط الوطنية اكثر من الخطوط الطائفية
الرفض على المستوى المحلي للسياسات الطائفية والمطالبة المتزايدة لتحسين الخدمات على 

سها القائد الشيعي الميال للعلمانية اياد وبصورة خاصة، فان الكتلة العراقية التي يرأ. االرض
عالوي يملك مجموعة من السياسيين من مختلف الخلفيات يدعو الى برنامج سياسي 

الذي اقيم المجموعات الشيعية ) والى االن فقد خسر عالوي امام التحالف الطائفي .وطني
لى خيبة االمل بين االمر الذي افضى ا(االساسية المدعومة من التكتل الكردي في البرلمان 

العديد من السياسيين والمصوتين الذين كانوا يأملون باجندة سياسية ليست منتسبة الحد 
وفي االشهر التالية، فان سوء االدارة والفساد دفعت االف العراقيين الى المزيد من . الطوائف

دة ضد الحكومة ، اتخذت المظاهرات المتزاي2312وخالل سنة . خيبة االمل مع العملية السياسية
نغمة طائفية مرة اخرى، حيث احتجت عناصر مهيمنة في محافظتي االنبار ونينوى وجوبهوا 

وقد الهبت العشرات من القتلى الغضب الشعبي، وفي حينها حينما .من قبل القوات الحكومية
ذهب نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك الى االنبار في جهد لتهدئة التظاهرات 

وتلك مرة اخرى . سعة، فقد جوبه بضربات الغاضبين باالحذية والحصى التي وجهت اليهالمت

                                                             
 مينا العريبي 4
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اظهرت بان الطائفة لوحدها اليمكن االعتماد عليها كأساس للقيادة لحكم جميع او حتى جزء من 
 .الشعب العراقي

كيف ستهيمن النزاعات على مستقبل : وفي كتابة المثير للجدل الموسوم، انبعاث الشيعة 
لشرق االوسط، يناقش فالي نصر االنقسامات الطائفية المطروحة والسيما بين السنة والشيعة ا

وهي " الدولة العربية الشيعية االولى " وهو يسمي العراق بكونه .والتي تهيمن على االقليم
تسمية اطلقها العديدون للدولة العراقية على الرغم من حقيقة ان كل الحكومات التي كانت قامت 

ومبينة على الحكم الجماعي بين " وطنية " كانت تعني بان ينظر اليها بكونها  2333د بع
ليس ممكنا بالحديث عن كيف ان الصراع الطائفي في :" نه أب ويناقش نصر.مختلف المكونات

العراق سيتغير، ومتى كيف ستقع الجولة المقبلة من المعاركة بين الشيعة والسنة او كم عدد 
وما هو واضح هو ان مستقبل . ية التي سيشهدها الشرق االوسط وكم ستدومالمعارك الطائف

الشرق االوسط لن يكون مشرقا عما سبقه، طالما ان شبح النزاعات الطائفية تطفو عليه، فهذا 

، فلم يكن بوسعه 2337وحينما كتب نصر كتابه هذا في ".هو النزاع الذ سوف يشكل المستقبل 
وفي حين ان . دها االقليم بعد النتائج الكارثية للثورة التونسيةتخيل االحداث التي سوف يشه

ليس فيها التركيبة العرقية والطائفية العراقية، فقد  2311الدول التي شهدت ثورات منذ سنة 
واجهت تحديات مماثلة في اقامة الدولة العصرية القائمة على المواطنة والحقوق 

كن فهمها، فان تلك التحديات الحكومية لم تحظى ولسوء الحظ ولكن بصورة يم. والمسؤوليات
او التالعب ) باالهتمام الكافي في ضوء النزاع الدموي في سورية، والذي غالبا ما تم تبسيطه 

ومن . بصورة خاطئة كنزاع طائفي داخل سورية وخارجها من اجل اجندات سياسية مضافة( به
عبون الدوليون والمشتركين على االبتعاد اجل قلب هذه التوجهات االقليمية، يجب ان يصر الال

عن المشاركة الطائفية، التي بدأت في العراق، والعمل القامة عالقات مع الرموز الوطنية داخل 
.. البلد برمته، بدال من التعامل مع عناصر او مكونات داخل البلد قائمة على العرق او الجنس

 . من الهوية الطائفية للحكم في االقليموهذه هي الطريقة االكثر ايجابية القامة اسس بدال
 الفرصة االميركية الضائعة

ولغاية حزيران  2333كانت الواليات المتحدة هي السلطة الحاكمة في العراق منذ نيسان 

،حينما سلمت السيادة رسميا وليس حقيقة الى العراقيين،كما جادل احد المؤرخين االكثر 2332
بدت االدارة االميركية ناوية على اقامة ديمقراطية :"  علما بتاريخ العراق شارلس تريب

واالن فان الطريقة التي قررتها الواليات ... وظيفية ليبرالية فعالة خالل فترة قصيرة من الوقت
وكانت النتائج بلدا . المتحدة حول هذه المهمة الطموحة كانت في تعارض مع االهداف المعلنة

متزايدة حيث اودى التمرد وغياب القانون والنزاعات تشوبه المشاكل وغير مستقر بصورة 
 ".الطائفية باعداد كبيرة من حياة العراقيين،باالضافة الى عدد كبير من قوات االحتالل 

الوضع االميركي يعاني من مشكلة " وبصورة مماثلة، يوضح الصحفي توماس ريكس بان 
الدولة الحرب السباب خاطئة وهي عندما دخلت  –استراتيجية من فاكهة من شجرة مسمومة 

وهذا االمر ". فانها تتحمل كل االفعال التي تليها والسيما حينما التريد االقرار بتلك االخطاء
 .صحيح بشكل خاص في العراق وكان مشكلة خاصة الدارة جورج بوش
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فان الموقف الذي . وبالرغم من ان الدارة باراك اوباما قصورها في سياستها الخاصة بالعراق

كان قد تجذر في معارضة الرئيس السياسية  2339اتخذه البيت االبيض حيال العراق منذ سنة 

وهي . اثناء حملته االنتخابية،واندمجت الحقا في السياسة الرسمية للبيت االبيض 2333لحرب 
بحد ذاتها ليست معيقة، ومع ذلك، فانها كانت تعني بان البيت االبيض لم يستثمر للحفاظ على 

والعراق بحد . ته في العراق او تعزيز المصالح االميركية والعراقية سوية الستقرار العراقعالقا
ذاته فرصة ضائعة بالنسبة للسياسة االميركية الدارة اوباما في العراق وكان لذلك يعني الى حد 

بعيد فقدان االمكانات الحاسمة التي كان يمكن ان تقوي موقف واشنطن في الشرق 
تم اعادة رسم خريطة حلفاء الواليات المتحدة في الشرق االوسط مع التغييرات وحيث .االوسط

السياسية على االرض، كان يمكن ان يساعد لو ان الواليات المتحدة استطاعت ان تعتمد على 
 .الدعم والتعاون العراقي في مناطق رئيسية مثل االزمة السورية او تعزيز االمن الخليجي

وقد زاره فقط .، حافظ اوباما على مسافة بعيدا عن احداث العراق2338ومنذ انتخابه في سنة 
ووصف البيت االبيض .وكان ذلك لتوجيه انسحاب القوات االميركية من العراق –مرة واحدة 

االيفاء بالوعد الذي قطعه براك اوباما والذي قطعه لالميركيين :" تلك الرحلة الى العراق بانها 
على موقع البيت "الحفاظ على الوعد " على صفحة حملت عنوان " حتى قبل ان يصبح رئيسا 

وباالضافة الى ذلك، ففي حين تم انجاز اتفاقية وضع القوات التي وقعت . االبيض على االنترنت
وعبرت .مع العراق في ظل ادارة بوش، فقد كانت ادارة اوباما التي قلصت العالقات بين البلدين

على سبيل المثال،فقد تم دمج قسم العراق الخاص في : غيير العديد من التحركات عن هذا الت
وزارة الخارجية االميركية مع قسم شؤون الشرق االقصى،وتوقفت االتصاالت التي كان يجريها 

واشار الداعمين . بوش اسبوعيا مع رئيس الوزراء العراقي حينما حل اوباما في البيت االبيض
ة بان نائب الرئيس بايدن قد ذهب الى العراق ثمانية مرات االميركيين النخراط اوبماما الى حقيق

وفي .وقضى اثنتين من عطالت تموز مع الجنود االميركيين هناك 2338  منذ انتخابات سنة

حين ان تلك حقيقة معروفة، فان اعطاء جو بايدن االشراف على الملف العراقي يتصف 
نظر اليه بانه صانع القرار النهائي او نقطة االولى، انه نائب الرئيس، وبالتالي الي –بمشكلتين 

والثانية،اليزال العراقيين يتذكرون، بانه حينما كان عضو في مجلس الشيوخ، . االتصال بالعراق
طرح بايدن خطة لتقسيم العراق الى ثالثة دول صغيرة قائمة على اسس عرقية وطائفية عرفت 

 .باسم خطة بايدن
لفاء الواليات المتحدة في االقليم، وبصورة صائبة او وكان يجب ان يكون العراق اقوى ح

، فان هؤالء الذين يمسكون بالسلطة في العراق اليوم لم يكن من 2333خاطئة، فبدون حرب 
وهؤالء السياسيين كان يجب ان يكون لديهم . المحتمل قادرين على كسب مواقعهم في السلطة

وبدال من ذلك .راق ليقف مستقال في االقليممصالح مشتركة مع الواليات المتحدة في تقوية الع
. فان دوال مثل ايران لديهم الكثير من النفوذ الكبير مع الالعبين السياسيين الرئيسيين اليوم

ومن رئيس الوزراء نوري المالكي الى رجل الدين الشاب المؤثر مقتدى الصدر، فقد فتحت 
لتقويتهم ومساعدتهم ليكونوا في موقع  ايران ابوابها الذين كانوا ضعفاء باالساس في العراق

وستستفيد الواليات المتحدة بالتالي من خالل اعادة االعتبار بتحالفاتها داخل .اصحاب القرار
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العراق وتعمل لتطوير عالقة مع هؤالء المتحمسين لبلد يحترم الحقوق والمصالح لشعبه 
 .وحلفاءه

 االرضية المشتركة
هو ان انهاء النظام المستبد بالقوة  –وماذا تعلمنا افغانستان  –مالذي علمنا اياه العراق " 

وبهذه الكلمات، يثير البرفسور في "المسلحة يمكن ان يكون اكثر سهولة من العمل على تحسينه
هل كان العراق في ظل صدام افضل او اسوأ مما هو : جامعة اوكسفورد نايجل بيكر سؤال مهما 

ة الن الوضعين اليمكن مقارنتهما بسهولة، وبصورة خاصة عليه اليوم ؟انه سؤل صعب االجاب
واالن، . طالما اننا النستطيع ان نعرف بصدق مالمدى الذي كان سيؤول اليه حكم صدام حسين

فان حقيقة بان العديد من العراقيين يصارعون مع جواب ساطع الى ذلك السؤال يثبت الفرصة 
سواء بين  –تركة في العراق الزالت ممكنة واالرضية المش.الضائعة بعد ازاحة الدكتاتور

وحقيقة ان العراقيين تحدوا . اشخاص من خلفيات مشتركة او تصورات مشتركة للمستقبل
العديد من التوقعات بان العراق سيتجزأ الى دول متعددة او ينهار كليا هو في حد ذاته سبب 

، وفي قمة االقتتال االهلي 2337وفي سنة . والمنارات االخرى لالمل تستحق الدراسة. للتفاؤل
وتصاعد عدد الضحايا في البلد، فان فريق كرة القدم العراقي فاز بكأس اسيا وتسبب بدموع 

احد القصص :" واطلقت وكالة رويتر على االنتصار العراقي . الفرح واغاني الوحدة في البلد

كأس اسيا لتوفير لحظة في نهائي  3-1الخيالية الكبرى في الرياضة من خالل هزيمة السعودية 

واطلق على كابتن المنتخب العراقي يونس محمود ".نادرة لالحتفال في وطنه المبتلى بالحرب 
بالبطل القومي دون االخذ بنظر االعتبار ان كان سنيا او شيعيا بالرغم من حقيقة انه جاء من 

 .الموصل والتي غالبا ما يشار اليها بانها مدينة عربية سنية
الخر غير المستغل في العراق والذي يستطيع ان يعزز اكثر الوحدة الوطنية هو والرصيد ا

وفي هذه اللحظة، فان الفساد وسوء االدارة تعيقان . االلتزام والتعهد بالمزيد من توزيع الثروة
التوزيع العادل للثروة الواسعة من جراء بيع ثالثة مليون برميل نفط يوميا في بداية سنة 

ن استعمال هذا الدخل لتقوية العراق وبناه التحتية، فسوف تتوافر العديد من واذا امك.2333
وباالضافة الى ذلك،ففي حين يتحدث الناس عادة عن الثروة النفطية العراقية حينما . الفرص

يتحدثون عن االحتماالت االقتصادية العراقية، فان العراق يستطيع ان يطور العديد من 
ومن السياحة الدينية الى تقوية القطاع الزراعي، . الى قائد اقليميالقطاعات االخرى ليتحول 

والى االن فان فؤائد تلك .يملك العراق العيد من اللثروات غير المستغلة من اجل النمو والنفوذ

فقد صنفت منظمة الشفافية  2312وفي سنة . المصادر لم يتم ادراكها مع الفساد المستشري

من  119وجاء بالرقم . أ دول العالم في قائمتها للدول االكثر فساداالدولية العراق من بين اسو

وتحديد حصيلة عمليات الفساد هو المكون االساسي لجعل العقد المقبل اكثر .172مجموع 
 .ازدهارا ومساواة

 التصويت للعراق الى االمام
الحاصل في  كان احد التطورات االيجابية في العقد الماضي هو التصويت المستمر بنسب عالية

كل االنتخابات السابقة، بالرغم من االكراه والتخويف من العصابات المسلحة واالفتقاد الكبير 

في االنتخابات الوطنية خالل % 13وتواتر تصويت معدل .للدعم الشعبي للعديد من المرشحين
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وتمثل . االعقد المنصرم يعني بان العراقيين يستثمرون في العملية السياسية بالرغم من تصدعه

ويمكن ان يتغير الخطاب السياسي في .نافذة لفرصة تغيير المسار العراقي 2312انتخابات 

العراق اذا ابتنت القوائم الوطنية على البرامج السياسية بدال من االنقسامات الطائفية التي 
وتطوير الخطاب السياسي والذي يبتعد عن الهويات الطائفية . تصدر لمنافسة االنتخابات

العرقية وعدم االستقرارسوف يعبد الطريق لنظام سياسي اكثر نضوجا، مع مصوتين يختارون و
وكانت .ممثليهم باالستناد على تعهد حول كيفية بناء العراق بدال من الهويات السياسية الضيقة

االرضية االختبارية لالنتخابات قد توافرت مع اجراء االنتخابات المحلية والتي شهدت الكثير من 
التوترات السياسية الكبيرة في محافظات اساسية، والتي ترافقت مع استعمال التظاهرات 

ولهذا فان االشهر المقبلة سوف تحتاج الى قادة . ومجابهتها باستعمال القوة من الجيش لقمعها
مجتمع ليقدموا االمثلة ويرفضون السياسات الطائفية التي هيمنت على االنتخابات 

عملية اكثر من اي شيء اخرلتمضي بعيدا عن ائتالف وطني حكومي مفروض وتحتاج ال.السابقة
 .والذي يفتقد الثقة بين جميع االطراف

والمشهد االخير لكل تلك التغييرات .ويشهد الشرق االوسط تغييرات سياسية واجتماعية تاريخية
فمن مصلحة ولذلك . الزال غير واضحا، ولكن العراق يبقى الجزء الحاسم من اللغز اوالحيرة

والعراقي المولد نمير قيردار عبر عن االحباط المشترك . الجميع باالندماج في التحول االقليمي
مبادىء مشكوك بها   النظام الحالي المختل وظيفيا في العراق، بني على" حينما قال بان 

من  ويتنبنى الكثير". واسس متداعية، ولكن من المؤكد ان ينتهي الى الديمقراطية مطلقا 
 .من الصعب الوصول اليها" اعادة البدء " العراقيين االحباط نفسه ولكن فكرة 

وفي النهاية، فانهم االشخاص انفسهم الذين يمسكون بالسلطة لتنفيذ هذه التغييرات والذين 
واالن، وعلى االمد الطويل، فان . استفادوا كثيرا في االمد القصير بالحفاظ على االمر الواقع

وقدرة . را واكثر استقرارا سوف يعني نجاحا اكبر للعراق وهؤالء الذين يحكمونهعراقا مزده
الظهور فوق المصالح قصيرة االمد والتهيئة لالنتخابات المقبلة تقدم نافذة لفرصة بالمضي الى 

   .االمام، اذا استطاع هؤالء الذين يحكمون النظر خالل النافذة وما وراءها
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عمة في العراق من اجل قوة رئاسيّة نا
5
 

  

 
 

كل يوم اكتشف شيئا جديدا في تفكير قادة العراق الجدد اليوم فهم ال يعترفون بأخطائهم كما هي 
بدا صعوبة مهمتهم، وانهم ليسوا اهال لها ، فحكم ا نال يدركوعادة كل حكام العراق، بل انهم 

العراق مهمة صعبة جدا في  الظروف العادية، فكيف والعراق اليوم يّمر بأصعب مرحلة تاريخية 
؟ اسمع من ناس كثيرين كانت لهم صالت وصداقات مع بعض القادة الجدد في حياتهمتوحشة 

ار التي ساقتهم ورفعتهم  درجات عليا فوق أنهم لم يحلموا يوما بهكذا مناصب ابدا لوال االقد
الناس بعد سقوط النظام السابق، وجعلتهم يمثلون ادوارهم على  المسرح القيادي والسلطوي 

ذاك كون اغلبهم ال يعرف فن بمثل هذه الطريقة او تلك ، وهم يتبعون اجندة هذا الطرف او 
دعوني اكتب قليال في باب ,اليوم في خضم مأساة الحكم والصراع السياسي في العراق .. الحكم

القيم السياسية  والوطنية واالخالقية المفتقدة من اجل ترسيخ قوة ناعمة في العراق، وان 
اسجل  رؤية معينة علّها تنفع في طرح خيارات جديدة وصنع خارطة طريق جديدة لعراق  

 المستقبل المنظور
 معنى القوة الناعمة

  Hard: أي ) مفهوم يناقض مصطلح القوة الخشنة ( Soft power: أي )القوة الناعمة 
power )من المصطلحات السياسية  العسكرية  يوه( القوة العسكرية)يرة تمثلها وهذه االخ
كان أول من ابتكره المؤرخ جوزيف ناي الذي كان مساعدا  لوزير الدفاع في حكومة . الحديثة

ابه  الذي كنت قد قدمت تحليال عنه قبل بيل كلينتون ورئيس مجلس المخابرات الوطني، في كت
 :  ان معنى القوة الناعمة باختصار . سنوات  

أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خالل ما تجسده من أفكارومبادئ وأخالق ومن خالل 
الدعم في مجاالت حقوق اإلنسان والبنيتين التحتية والفوقية وما تبدعه في مجاالت الثقافة 

 وكثيرا, مصادره  ا يؤدي باآلخرين إلى احترام هذا  األسلوب واإلعجاب به ثم اتباعوالفنون، مم
اإلعالم المّوجه لخدمة " ما يطلق هذا المصطلح على  وسائل اإلعالم الموجهة أو ما يسمى ب 

وتعتبر القوة الناعمة من أفضل األسلحة السياسية العسكرية إذ أنك تستطيع " . فكر ما 
خرين وأن تجعلهم يتضامنوا معك دون أن تفقد قدراتك العسكرية واستطيع السيطرة على اآل

القول بأن القوة الخشنة ان مثلتها العسكريتاريا، فان القوة المتوحشة يمثلها الفاسدون 
التربويات السقيمة واالعالميات  التحزبات االنقسامية وجماعات غرسوالميليشيات السلطوية و

 .. الكاذبة 

                                                             
 مركز الرافدين للدراسات والبحوث – سّيار الجميل. د 5
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 مكوّنات ؟ النظرية الماكرةوطن ام 
وانهارت اعتباراته  فوضى والصراعات والحروب المتعددةصحيح ان العراق قد انزلق نحو ال

لكننا نشهد اليوم تمزقا في احشائه وتشويها لحضارية منذ اكثر من خمسين سنة ،القيمية وا
لقيمه الوطنية والسياسية واالجتماعية والثقافية، وعبثا في معايير االمن والسلم، ولعل اخطر 

الظواهر التي يؤمن بها سياسيو العراق اليوم تتمثل بالفتك الطائفي، وتوظيف االرهاب ، وهتك 
عية والتأسيس على التشظّيات  التي خلقتها الثوابت الوطنية، واستخدام حرب الهويات الفر

نظرية المكر الجديدة الممثلة بالمكونات الرئيسية بديال عن المواطنة العراقية ، واشاعة الفتنة 
وتعميم التوحش والغلظة، وانتشار الفساد بكل صوره واشكاله ، وسحق .. بدل اخمادها 

أي بمعنى سحق االنسان ..والواجبات  االعتبارات االخالقية ونظم الحياة  بما فيها الحقوق
النظرية الماكرة كما ) وعليه ، فهل ثمة معالجة لمحو نظرية المكر الجديدة !  وحياته ومستقبله 

مما قاد الى صراع المجتمع  وتفتيته بديال " المكونات " التي صنعت ما اسمي بـ (  اسميتها 
مة واحدة ؟  هل باستطاعتنا سحب بساط التي جمعت كلّ العراقيين في ظل خي" المواطنة " عن 

التعبئة االنقسامية قليال كي يحل التعايش  واالندماج بديال عن التمييز واالقصاء ؟ هل لدينا 
القدرة على زرع مفاهيم  جديدة تحمل قيم العراق االصيلة بدل كل الموروثات السياسية القميئة 

 ي سيتولى مهام المستقبل  ؟ انني  ال اعّول ابدا اال على الجيل الجديد الذ
ليس مهمة من يحكم العراق سهلة ابدا ، فالعراق  ادارة ذكية ال زعامة اشقياء: القوة الناعمة 

بحاجة ماسة الى  قائد ذكي جدا ومتمدن جدا ومثقف جدا ومخلص جدا وله سيرته الحافلة 
.. الى أي طرف كان  والنظيفة، فضال عن حرصه ووطنيته وحياديته وقيمه العليا وعدم انحيازه 

وما دام يقف على رأس البالد فمن واجبه ان يمّثل كل العراقيين وال يمثل حزبه او مدينته او 
بل عليه ان يّمثل كل العراقيين  ويخدمهم جميعا ،ال يتحدث بمنطق االغلبية .. طائفته او انتمائه 

في لوائحه وشرائعه  وهو يدرك بأنه يقف على رأس حزب ديني طائفي لم يضم كل العراقيين
وشوارعه  بل ولم يدرب  هذا الرئيس نفسه على جعل تفكيره السياسي المسؤول قوة ناعمة 

تجاه كل العراق بدل ان يكون متوحشا ازاء طرف ضد اخر، او منحازا مع هذا الطرف ضد ذاك   
قي لقد كانت ثماني سنوات عجاف كافية لمعرفة الدرس التاريخي من اجل وصول قائد  عرا

يتمتع بالمرونة والتواضع والذكاء والثقافة وان ينجذب كل العراقيين  اليه ، ويجده كل عراقي 
وان نكتشف فيه نزوله الى الناس من دون  ان يبقى في برجه العاجي وال يريد .. جزءا منه 
يرى نفسه مديرا للعراقيين ال رئيسا عليهم ؟ هل هل سنجد قريبا زعيما ! ود اليه احدا الصع

 سنجد عما قريب قوة ناعمة تعرف كيف تتعامل مع هذا العالم بأجندة وطنية عراقية 
 مستقلة من دون ان يكون  تابعا او بيدقا بيد االخرين ؟

 سيد العراق يجمع كل االطياف
عليه ان يتعلم بأن الفكر السياسي الذي يعمل به في كل العالم اليوم ال يقوم على منطق حكم 

ان باستطاعته ان يضم كل ..والفرق كبير بينها وبين االغلبية السياسية االغلبية الطائفية
االطياف االجتماعية لو كان حزبه حزبا سياسيا وطنيا يجمع كل االلوان ويتحدث باسم الوطن ال 

باسم الدين او المذهب، وسيقبله كل العراقيين لو فعل ذلك وّجرد حزبه من االنتماء الديني او 
 .. ، ولكان كالمه مقبوال في حكم االغلبية  السياسية  المذهبي او الجهوي
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، فهو " طائفة " اما ان يهدد بتأسيس حكومة اغلبية برئاسته، معنى ذلك انه يؤسس لحكم 
وبقدر رفضنا استخدام االغلبية الطائفية في . ينسف في هذه الحالة كل المجتمع نسفا متوحشا

ض ايضا لنظام الحزب الواحد في العراق وغير العراق وغير العراق ، فينبغي ان يكون الرف
ولقد .. العراق، فالعراق ال يمكن ان يحكمه هذا النوع من االغلبية او ذاك الشكل من االحادية

اثبت الواقع ان كال من االثنين يعبران عن غباء سياسي وجهل للمجتمع ال حدود له كونهما ال 
ب الحكم، وال عند حدود الديمقراطية وال في يتمتعان بأفق واسع ال في الرؤية، وال في اسلو

م الطريق لحرب تفني استخدام االساليب المدنية، بل في اشاعة الكراهية والتوحش ورس
 . وهذا ما تسعى اليه الدول المتطرفة في المنطقة .مجتمعاتنا 

 كرة النار ام كرة الثلج ؟
لت بأن الطائفية والتمييز لقد تعلمنا من تاريخ مضى او من واقع معاش منذ عشر سنوات خ

الطائفي مهما كان شكله ونوعه ومضمونه كرة نار ماحقة وليست كرة ثلج متدحرجة، ومن 
ان .. يلعب بها في مجتمع تملؤه التناقضات كالعراق،  فانما يقوم بحرق االخضر واليابس معا 

نادون بالشراكة المسألة ليست سياسية كما يفهمها بعض الساسة االغبياء حتى يعيشونها وهم ي
انها مسألة تتصل بسايكلوجيات مجتمع تتنوع فيه النزعات والمشاعر ، بل .. او التعايش 

حدودها المرئية والمخفية ، فكيف يمكن ان يدحرجها القادة السياسيون الجدد في ض عن وتفي
العراق ويتحاصصون على اساسها؟ انها كرة نار عمياء تكبر بشكل متسارع ومذهل ومتوحش 

من خالل استفحال المليشيات الطائفية .. فكانت سببا في زرع احقاد وكراهية وثارات  ،
المسلحة التي وجدت مباركتها من قبل السلطة وممارستها االرهاب والترويع والقتل الطائفي 

ولعل اسوأ ما يحدث لدى كل من يفّجر االزمات وال يعرف . على الهوية لهذا الطرف او ذاك 
يعالجها هو من  لديه القوة المالية والتغطية االعالمية ، اذ اضحت السلطة قوة  كيف يديرها او

جبارة في تكريس الفساد، وتسخير الموارد لرسم طريق النار في حرب طويلة االمد ستأكل 
فمن يا ترى يقف معي من العراقيين النجباء في . االخضر واليابس وستقود الى الفناء البشري 

 لملتهبة ؟ اطفاء كرة النار ا
 المشكلة في التستر على الفاسدين

لمشكلة في الفاسدين وحدهم ، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل بالتستر على الفاسدين ، بل ا
واستخدام اسوأ الديماغوجيات في جعل احدهم فاسدا  ومبعدا ، ثم جعله بعد حين صالحا 

ان الفاسدين في العراق ال يعدون وال يحصون ، ولكن اين المحققون ؟ اين . ومشاركا 
دابر المفسدين في  االرض العراقية ؟ لماذا تكثر االتهامات وتبث المعاقبون ؟ من يقطع 

لتستر على آخرين من المختلسين والمتهمين والمفسدين ااالشاعات عن جماعات في حين  يتم 
الحقيقيين ؟ لماذا  يسكت المسؤولون عن ملفات فساد تزكم روائحها االنوف ؟ ان العراق 

عراقيين جميعا بعيدا عن التحيز ألي جماعة وعن التكبر  بحاجة ماسة  الى من يخدم العراق وال
ابعد كل هذا الفساد وهذه القوائم من الفاسدين .. على الناس  وعن التستر على الفاسدين 

والمفسدين يعاد انتخاب بعض المسؤولين عن هذه المرحلة المتوحشة ؟ اليس في العراق 
 من  المصلحين والشرفاء والخيرين ؟  نزهاء غير نفعيين وغير متلوثين ؟ هل خال العراق
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 عيدا عن االنقساميين والنفعيينب
ان الحل الجذري يكمن بيد الناس فيمن ينتخبون وكيف ينتصرون بتأسيس حكومات مدنية 

على العراقيين ان .. واحزاب وطنية وانتخاب أي انسان نظيف غير متلوث بكل  المفاسد 
عليهم ان يختاروا .. در في حكم البالد والعدل بين العباد ينتخبوا من هو االكفأ واالقدر واالج

وان يعمل الفكر السياسي .. عراقيا غير طامع ال في السلطة وال في المال وال في كرسي الحكم 
ان مجرد تفعيل كال من التشييع او التسنين  السياسيين .. الحديث  عمله لوحده في الميدان 

.. ي العراق شئنا ام ابينا وستشتعل الحرب االهلية ال محالة سيقود ذلك الى الصدام المأساوي ف
وعلى العراقيين ان يحكّموا عقولهم قبل ان !  -ال سمح هللا  –وسيكون وقودها كل العراقيين 

 . تّسيرهم عواطفهم ومشاعرهم  الملتهبة 
 من اجل عقد اجتماعي جديد

ن العقل هو االساس في التحكيم وان ان الحكمة تنفع كثيرا لكل السياسيين في العراق ، ذلك ا
الحكمة مطلوبة كثيرا في مثل هذه الظروف الصعبة كي  يتمتع بها من يقود البالد اليوم ، بل ان 

فهل يريد . المهمة االساسية مناطة بأبناء  العراق انفسهم فيمن ينتخبون من المسؤولين 
ن االخر يعبث ببالدهم ابدا ؟ انهم  العراقيون حكاما  يقّدمون طائفتهم على وطنهم ؟ وال يجعلو

يريدون حّكاما يخدمونهم بال اية اجندة غير وطنية ، وهم ال يريدون حّكاما  يسرقونهم ضمن 
اجندات غير عراقية  ؟؟ ان الفكر السياسي ال يمكن تشويهه من اجل تمرير اجندات ال تستقيم 

ديثا تحكمه االخالقيات العالية مع مبادئ أي مجتمع او قيمه العليا ، فأما نكون  مجتمعا ح
والوطنية الحقيقية والعالقات  المدنية والقانون المدني، وان ينجح بتأسيس عقد اجتماعي مع 

الدولة التي  يؤسسها من اجل خدمته اوال واخيرا ، وان تعمل كل من الدولة والمجتمع في اطار  
عا تقليديا تحكمه  العالقات العشائرية من الديمقراطية والمفاهيم السياسية الحديثة او نكون مجتم

ولعبة المكّونات بعيدا عن الوطن االجندات المتوارثة واالنقسامات والتناقضات الطائفية و
 .. والوطنية والمساواة واالستقالل التحضر 

 االبوية العراقية من يمتلكها ؟
د بلده ، ال عبدا كل عراقي شريك في موار.. كل عراقي هو سيد في وطنه ال مسود على ارضه 

كل عراقي له الحق في ممارسة حقوقه  وواجباته ضمن القانون بعيدا عن .. او مملوكا لغيره 
ان العراقيين  اليوم بحاجة الى قادة جدد ورئيس وزراء يكون ابا .. اية اجندات غير عراقية 

لعراق يراعى للجميع يبتعد عن حزبه  وطائفته وماضيه السياسي ليكون سّيدا حقيقيا جديدا ل
لمفسدين مهما كانوا ، ويحقق في قضايا الفساد الذي استشرى في  امصالح كل  الناس ويحاسب 

كل العراق ، ويحيل المسؤولين عن ذلك الى التحقيق ، ويكون شفافا في اعالن كل  شيء على 
ظر بل وعليه ان ال يرى العراق من ثقب عدسة طائفية او ثقب ابرة  حزبية قصيرة الن.. الناس 

يندمج معهم ويفّكر في  تلبية خدماتهم ويبعد نفسه عن سفاسف .. ينفتح على كلّ العراقيين 
ومقاهيهم في بيوتهم ومدارسهم ومجالسهم  كلهم ويزورهميجالس الناس .. االمور وصغائرها 

عليه ان يشعر . .قبلالمستما يفكر بما سيكتب عنه في  ومنصبه بقدريفّكر بكرسّيه  ال
الملقاة على عاتقه ويحاسب نفسه ، بل ويعترف باألخطاء ويترك منصبه ان فشل ية بالمسؤول

عليه ان يتواضع كثيرا ليكون بمستوى االخرين بال فوقّية او  كبرياء وبال .. في  اداء مهمته 
وان يكون متسامحا  ومتواضعا ومتجّردا من االنوّية .. احادّية او فردية او نرجسية السفهاء 
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واالستعالء والثنائيات ، وان  يختار حاشيته من كل فضالء ابناء الشعب العراقي ال ان واالنانية 
يقتصر على ابناء  طائفته او منطقته وقد وجدنا منذ اكثر من خمسين سنة كم كانت البطانات  

عليه ان يكون معلما ورائدا  حقيقيا . والحاشيات من السفهاء والسراق ومعدومي الضمير 
عليه ان ال يهجع في .زن بين ذلك وبين ضرورات قيادته المؤسسات في الدولة  للمجتمع ويوا

 حاجاتمكتبه ، بل تجده دوما في ميادين العمل ويرعى كل  الخدمات ويتفقد كل العراق ويلبي 
للعراقيين كلهم بدل االنتصار في قلوب  العراقيين ان كان ينتصرل العراقيين  عند ذاك سيعيش ك

 ..او  جماعته او حزبه او تحالفه  لنفسه او طائفته
 ...واخيرا 

بإرادتهم باختيار من هو  بعد مرور عشر سنوات كيف يعتزون ان العراقيين البد ان يتعلموا
االفضل لتمثيلهم في مجلس النواب كي يكون لهم سلطة  تشريعية محترمة تؤدي واجباتها 

الدستورية على احسن ما يكون ، وهذا ينطبق على  من يكون رئيسا للجمهورية شريطة ان 
راق بعد كل فهل سنفلح في صنع قوة  ناعمة في الع. يكون رمزا حقيقيا للعراق ولكل العراقيين  

ثالثة ورابعة ويبقى في  االزمان المتوحشة التي  عاشها كل العراقيين ؟ ام سينكفئ العراق
 .الصعبة ال سمح هللا ؟ هذا ما سيجيب عنه المستقبل القريبدوامته 
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الميكافيلية والتسقيط السياسي
6 

  

  

 
وفي كل ساعة يسقط العشرات  ففي كل يوم. لم يكن األنهيار األمني وليد صدفة أوأحداثاً طارئة

ل نساء وُتيتِّم  من األبرياء شهداء في وطني العراق وسوريا وأقطار أخرى في وطننا الكبير فُترمِّ
ب وتفجر ممتلكات عامة وخاصة بل هيَّ برامج مدروسة وممولة دولياً وإقليمياً .أطفال وُتخرَّ

فإنَّ َمْن يفجر مسجداً فيه .ألمن واألمان ومؤدلجة بالفكر األنتهازي الميكافيلي فإفتقد العراقيون ا
ومن يفجر كنيسة أو يستهدف عمال فقراء في , أو سنة يصلون هلل, شيعة يأدون عباداتهم

ومن يستهدف مرآباً للسيارات يقصده بسطاء الناس , مسطر ينتظرون رزقهم ورزق عيالهم
يفجر ويدمر ليس بإنسان وال فهذا الذي يقتل و. كاَن من كانَ ,وهم ذاهبين لعملهم أو مدارسهم 

هؤالء خريجوا المدرسة الميكافيلية ويمكن تسميتهم ببساطة بالنفعيين . هو بمسلم

 .الذي ال يكترثون لدين أو لخلق كريم أو مبادئ شريفة.والوصوليين
إن لظروف القهر واألقصاء والتجبر والتسلط التي مرت بها مجتمعاتنا األثر الكبير على نفسية 

فلم تفهم الديموقراطية على حقيقتها , اسة وقادة األحزاب والتكتالت في بلدانناوسلوك الس
فنحت الى أفعال وممارسات تخالف تماماً أدبياتها وما تعلنه . وأصول لعبتها ومفاهيمها األنسانية

بعد إنتهجت الميكافيلية سياسة .من فكٍر وأيدلوجيات في وسائل إعالمها وأدوات تثقيفها
فما أن تسنح لها الفرصة حتى ترتكب . بل بغباٍء شديد , كن بغير تدبر وال تعقلول. وأسلوباً 

لتشويه , فتمارس األرهاب وتوِغل في الكذب واألداعاءات الباطلة. جرائم مشينة بحق شعوبها
وال مانع عندها ِمْن أن تضع يدها بيد األرهاب لتسفك الدماء .سمعة منافسيها وبأقذر الوسائل

وهذا مانراه جلياً وواضحاً . يسهل عليها الوصول لسدة الحكم وهيَّ الغايةوتزعزع األمن ل

 .للعيان اليوم في العديد من األقطار العربية
فالواقعية التى تسمى بالبركماتية تعني . يدعي الميكافيليون إنهم واقعيون وهذا كذب وإفتراء

أما الميكافيليون فهم .رتصحيح الواقع الى األحسن وتطوير ما هو جيد ونافع لمنفعٍة أكب
فهم يطورون الواقع .يستغلون الواقع لمصالحهم ومنافعهم وإن كان هذا الواقع مدمراً للشعب

 .السيء الى األسوء
والمهم هو الغاية . ساسة وكتل وأحزاب تسرق وتنهب وتقتل وتفجر وتتهم اآلخرين بذلك

, التي ستحقق بها الهدف والهدف وال مانع لها وال رادع وال وازع أخالقي عن الوسيلة
                                                             

 موسوعة العراق - توفيق الدبوس 6
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 ً ومن ثم نهب خيرات البالد أو . والزحف للسلطة لألستحواذعليها. وهوتسقيط اآلخرين سياسيا
فهم صبح مساء يقرأون .تنفيذ مأرباً من مآرب اآلخرين الذين دفعوا الثمن من وراء الحدود

هو ميكافيلي وما هيَّ  ولكي يتفهم الشباب من.كتاب األمير لميكافيلي ليتعلموا منه أشرَّ أفكاره

 :أهم أقواله وتعليماته نوجز ما يلي
وتوفيَّ فيها في  1219مايس عام  3هو نيكولو دي برناردو دي ميكافيلي ولد في فلورنسا في 

وهو الشخصية الرئيسية .وهومفكر وفيلسوف سياسي إيطالي إبان عصر النهضة 1327
وأشهر .وعصب دراسات العلوم السياسية المؤسسة للتنظير السياسي الواقعي والذي أصبح لبّ 

وقد نُشر . والذي هدف منه ميكافيلي إعطاء تعليمات للحكام, (األمير) كتبه على األطالق كتاب 
وهي فكرة نفعية (. إن ما هو مفيد هو الضروري )وكان جوهره . هذا الكتاب الخطير بعد موته

وهذا يعني عدم التورع عن القيام .وسيلة والمبدأ هو الغاية تبرر ال. ال تلتزم باألخالق والدين
م أو ُمستهجن ) بأي عمل وبأي طريقة من ( قتل تدمير سرقة غش إحتيال وأي شيٍء آخر ُمحرَّ

 .وهي الوصول للسلطة واإلنتفاع بها.أجل الغاية
 :من أهم أفكار ميكافيلي وإرشاداته للحكام والساسة

ن لتمكين الحكومة من السيطرة على ولك,إن الدين ضروري للحكومة ال لخدمة الفضيلة  .1

 .الناس
 .حبي لنفسي قبل حبي لبالدي .2
 من األفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك .3

 .بينما فشل المسالمون,أثبتت األيام إن األنبياء المسلحين إحتلوا وإنتصروا .2
 .الغاية تبرر الوسيلة .3
 .من واجب األمير أحياناً أن يساند ديناً ما ولو كان يعتقد بفساده .1
 .ليس أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة وإخفاء ما يخالفها .7
 ال ُيجدي أن يكون المرء شريفاً دائماً وال ضرر من التخلي عن الشرف وقت اللزوم .8

 
لم يبقَّ حاكم وال سياسي إال وإقتنى كتاب األمير يقرأه صباحاً ومساءاً وقبل النوم فمنه يتعلم 

 .ويستقي فكره ومنهجه وبه يستنير
إن المهاترات وعملية التسقيط السياسي التي يقوم بها الفرقاء السياسيون والمشاركون في 

فال هم لهم إال األفتراء والكذب ورمي اآلخرين بالتهم . السلطة اليوم تنطلق من مفاهيم ميكافيلي
ما وهذا .فالفساد طال الجميع والكل متهمون بالعنف واألرهاب. وهم ُمتهمون بها بواقع الحال. 

بل تكالب على سلطة ُهْم , فلم نرَّ منهم خالفاً على برامج تنموية وإصالح. نسمعه منهم كل يوم
تركيبة عجيبة هذه العملية السياسية في العراق . فال هم مع الحكومة والهم معارضة. جزء منها

  الكل حكومة والكل معارضة والفكروالسلوك ميكافيلياً وسالحه ووسيلته التسقيط السياسي
فيضخموا الخطأ ويصطادون .وسبحان َمْن ال يخطئ.فكل ما تعمله الحكومة بنظر الشركاء خطأ 

وإن فعلت الصحيح يهاجموه ويقللوا من شأنه .أو يجملون الخطأ لُيعّجلوا بإسقاطها. بالماء العكر
. مستشارون ومحللون ومبرِمجون ال هم لهم إال التسقيط من أجل الكعكة.ويرموه بالخطأ 

ويقضم جزءاً من هذه الكعكة قبل أن ( شعب العراق)فمتى يكبر اليتيم .عكة بيد اليتيم عجبةوالك



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

32 

 يلتهمها بالكاملها الميكافيليون؟
وسيقى طفالً يتيماً يتالعبون به وبدماءه . يعتقد الميكافيليون إن شعب العراق اليتيم لن يكبر

فلن يجف ثدي أمه ولن ينضب .يه ال ريبولكن المفاجأة آت.ألنهم حجبوا عنه ثديَّ أمِه .وخيراته 
 فهل ِمْن ُمعَتبِر؟.الرحم عن منقذين 
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وعقود الكهرباء امالءات ...يص النفط خراتعقود 

خارجية واجبة التنفيذ عراقيا
7

 

 
 

 

 
 

  خط الغاز العربي... خط نابوكو... جوالت التراخيص
 

من جملة تداعيات جوالت تراخيص النفط، التي ابتدعتها وزارة النفط في عهد الوزير 
شهرستاني، هي االستجابة لطلب االتحاد االوربي الداعي الى مشاركة العراق في تزويد اوربا ال

، الى جانب مشروع اخر لالتحاد "نابوكو"بالغاز العراقي عبر تركيا ضمن المشروع الموسوم 
ق عليه اسم مشروع خط الغاز العربي، يتضمن استيراد الغاز من عدة دول عربية االوربي، اطل
  ومنها العراق

ان جوالت تراخيص النفط ومشروع نابوكو وخط الغاز العربي، هي ثالثية تتحكم بمفاصلها 
مع ... كبريات كارتل شركات النفط العالمية، وبالتالي عملية تفاوض الجهة العراقية معهم 

و العراق، ومن جهة تنقصها النزاهة قبل االختصاص، لم ولن تكون عادلة، وسوف اللذين غز
لن تخدم مصلحة العراق حتما، بينما شركات الطاقة العمالقة ستبقى المستفيدة الوحيدة من 

اما الشعب العراقي فلن يجني من هذه العقود سوى ازمات الشحة في . عقود هذه الثالثية
على المدى البعيد ستتوفر مقومات انتاج . الثالث ـ االربع القادمة الكهرباء على مدى السنوات

الطاقة ولكن قطاعات واسعة من الجماهير ستستمر في معاناتها من صعوبة التزود بالكهرباء 
اما على . والنفط والغاز ومشتقاتهما بسبب غالء االسعار التي سيفرضها المستملك االجنبي

واقب ستكون وخيمة جدا، ستكون قاتلة، الن اية انتكاسة صعيد الدولة العراقية، فان الع
في سوق النفط العالمية لبضعة اشهر ستقود العراق الى هاوية ( اقتصادية كانت او مفتعلة)

ان جميع المخططات . االفالس المالي للدولة كالذي حدث في اليونان منذ سنة ونيف 
لكهربائية لم تعد بيد السلطة العراقية، وما على الستراتيجية المتعلقة بالطاقة النفطية والغازية وا

الحكومة الحالية والحقاتها اال الموافقة على امالءات االمراء، وخير دليل على ما نقوله في 
لقد اعلنت اكثر من ... سياق طاعة االسياد هو االمر الخطير الذي حدث في الشهر الماضي

ج منها شركة لوك اويل ستخفض انتاجها شركة عن تعديل عقودها باتجاه تخفيض حجم االنتا
من حقل غرب القرنة وشركة شيل الحاصلة على امتياز تطوير انتاج وتطوير حقل الزبير بانها 

                                                             
  الحوار المتمدن - مهران موشيخ 7
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الف برميل يوميا وبالمقابل قامت  833مليون برميل يوميا الى  10233خفضت االنتاج من 

، هكذا وبكل بساطة !2333بتمديد عقدها المبرم مع وزارة النفط خمسة اعوام اي لغاية عام 

تنتهك الشركات شروط عقد جوالت التراخيص مع وزارة النفط العراقية كيفما تشاء وحينما 
نود االشارة هنا، وبدون الدخول في التفاصيل، الى ان . والسيد الشهرستاني صم بكم... تشاء

نابوكو  جوالت التراخيص"موضوعة المحاصصة في بنود الصفقات الثالثة المشارة اعاله 
  تشكل احد اهم الخالفات بين اقليم كوردستان والحكومة االتحادية" والغاز العربي

 
 مشروع نابوكو

عاما، دول االتحاد االوربي بجزء كبير من الغاز  23تزود جمهورية روسيا االتحادية، ومنذ 
وسي الالزم لتحريك عجلة الصناعة والمولدات الكهربائية االوربية بواسطة انبوب غاز ر

تفاقم التوتر المالي والسياسي بين روسيا واوكرانيا لدرجة  2339في عام . يمرعبر اوكرانيا
كبيرة مما حذى باالخيرة الى غلق صمام تدفق الغاز الروسي الى اوربا من اراضيها لمدة 

كانت مدة االنقطاع هذه رغم قصرها كافية الحداث ازمة طاقة جدية في العديد من الدول . يومين
وربية، حيث سبب ارباك كبير في عمل المصانع ومحطات توليد الكهرباء واثر على حجم اال

ساعة من قطع  28لقد اصاب الهلع العديد من الدول االوربية التي تضررت كبيرا خالل . انتاجها
االمداد، وكادت اوكرانيا ان تكون السبب في توقف انتاج العديد من المصانع ومحطات توليد 

  ي دول االتحاد االوربي لو استمر غلق الصمام لمدة اسبوعالكهرباء ف

، اعدت دول االتحاد االوربي 2339لتفادي المعاناة من ازمة غاز مشابهة لما حدث عام 
مشروع . مشروعا حمل عنوان نابوكو الستيراد الغاز من دول اخرى باالضافة الى روسيا

، وااليراني، والعراقي عبر انبوب يمتد من نابوكو هذا تضمن استيراد اوربا للغاز االذربيجاني
حقول شاه دينيزفي بحر قزوين في اذربيجان ويخترق تركيا من اقصى الشرق الى اقصى الغرب 
مرورا ببعض الدول االوربية ليستقر في النمسا، حيث سيتم من هناك توزيع الغاز داخل اوربا، 

يفترض ان يقوم . يا بـ خط نابوكو وقد تم تسمية مقطع خط االنبوب الناقل للغاز داخل ترك

  بنقل الغاز الى االتحاد االوربي عبر النمسا 2313نابوكو عام 

 
ما يهمنا في هذه الموضوع هو ان خط نابوكو جرى تصميمه والمباشرة بتنفيذه على ان يرتبط 

تصادية به انبوب للغاز قادم من العراق ينقل الغاز العراقي ، وقد عمق هذا العرض الخالفات االق
والسياسية القائمة بين اقليم كوردستان والحكومة االتحادية بسبب مساهمة الجارتين تركيا 
وايران بالمشروع، الن خط نابوكو خطط ليحمل الغاز االيراني ايضا الى اوربا، ولكن ليس 

وهنا بالذات يكمن خالف جوهري عسير الحل بين !. بشكل مباشر من ايران وانما عبر العراق
اقليم كوردستان يصر على ان يمر انبوب الغازالقادم من ايران عبر . ليم والحكومة االتحاديةاالق

اراضيه الى تركيا مباشرة، في حين الحكومة االتحادية ترفض مرور انبوب الغاز االيراني عبر 
االقليم الى نابوكو في تركيا، وانما تصر على مرورالغاز االيراني، والعراقي ايضا، من ارض 

  الى سوريا ومنها الى خط نابوكو في تركيا" عربية"راقية ع
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ان هذا التعارض في موقف الحكومتين االتحادية واالقليم سيزداد تعقيدا على اثر اعالن نمسا 
قبل ايام فشل المفاوضات مع باكو بخصوص استيراد الغاز االذربيجاني وعليه فشل مشروع 

قطع خط نابوكو الممتد داخل تركيا سيستمر باستغالله نابوكو وفشل خط انبوب نابوكو، اال ان م
لتنفيذ مشروع جديد لتجهيز اوربا بالغاز، حيث سيرتبط بهذا الخط انبوب للغاز قادم من 

هذه المستجدات لن تغير من واقع استيراد اوربا للغاز . جيورجيا دون المرور من اذربيجان
جديدة لحيثيات تجهيز اوربا بالغاز العربي  االيراني والعراقي، ولكنها ستؤدي حتما الى رؤية

من هنا نجد بان ميزان . ونابوكو عموما، خاصة بعد قرار توقف مصر عن تزويد اسرائيل بالغاز
من ( مركز واقليم)التوافقات الجديدة لجمهورية العراق مع الدول العربية من جهة ومع نفسها 

نابوكو وفشل خط انبوب نابوكو  جهة اخرى ستتشابك اكثر من ذي قبل، الن فشل مشروع
. يستدعي بالضرورة الى رسم خارطة جديدة لحجم ومسار خطوط تجهيز اوربا واسرائيل بالغاز

وما بروز الخالفات مجددا بين المركزواالقليم رغم التقاء رئيسي الحكومة االتحادية واالقليم في 
 .اجماال  اربيل وبغداد اال مرآة لتناقض مواقف الطرفين من ملف الطاقة

 

الوجه المخفي الزمة تحت عنوان قراءة  2313نعيد هنا الى االذهان مقال لنا نشر في تموز 

اما نحن وفي ختام قراءتنا للوجه االخر الزمة "، وقد انهينا المقال بالجملة التالية الكهرباء 

.. …هو 2313الن عام  2313ان االزمة لن تجد حال لها قبل حلول سنة ... الكهرباء نقول 

سنوات عجاف نعيد القول وبكل ثقة  3واليوم، وبعد مرور ". عام االنتهاء من تنفيذ خط نابوكو

بعيد عن الواقع ، وهذه الحقيقة يعرفها  2313من ان الحديث عن اتمام كهربة البالد قبل عام 

جيدا المسئولون عن ملف الطاقة في العراق، سواء الموجودين في الحكومة االتحادية او 
القليم، والصقور المختفية خلف الكواليس، وجبابرة المال والسالح االمريكان واالنكليز، ا

  بنك النقد الدولي... الفائزين بعقود تراخيص النفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء، و
 

 خط الغاز العربي
 

استيراد الغاز من تفاديا من تكرار ازمة التزود بالغاز الروسي، قرر االتحاد االوربي عدم حصر 
روسيا فقط، وانما االنفتاح على منابع اخرى من دول عربية شرق اوسطية، وتحديدا من 

على ان يتم النقل عبر خطوط انابيب غاز قادمة . السعودية وبعض دول الخليج والعراق ومصر
دير من هذه الدول وتلتقي في االردن، من هناك وتحديدا من ميناء العقبة االردني، سيجري تص

واطلق على هذا المشروع اسم خط انبوب (. واسرائيل حتما ) الغازعبر البحر االحمر الى اوربا 
  الغاز العربي

المشاورات والتنسيق جارية بين الدول العربية المعنية على قدم وساق في استكمال مد شبكة 
ربي هذا يتضمن ايضا ان مشروع الغاز الع. االنابيب التي ستنقل الغاز العربي الى ميناء العقبة

. التحاق خط انبوب غاز قادم من ايران يرتبط في العراق بخط الغاز العراقي الممتد الى االردن
دور العراق في هذين المشروعين مشروعي نابوكو والغاز العربي ال يقتصر على دور ترانزيت 

ركيا وميناء العقبة، يسمح بعبور انابيب نقل الغاز االيراني وغيره من اراضيه الى باموكو في ت
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وانما، المساهمة ايضا بتصدير الغاز العراقي عبر سوريا وتركيا الى اوربا ـ خط انبوب نابوكو، 
 وعبر ميناء العقبة االردني الى اوربا واسرائيل ـ خط انبوب الغاز العربي

 
از ان الغاز العراقي المصاحب للنفط الذي ال يزال يحرق عند آبار االستخراج، وكذلك الغ

الغير مستغل لحد االن والغازالذي سيكتشف الحقا من قبل شركات ( المصاحب والحر)المكتشف 
... هذه الشركات بفضل " قبضة" النفط االجنبية لم يعد بوسعنا التحكم بمصيره النه اصبح في 

  جوالت عقود التراخيص
 

ان العراق بصدد للحكم على مدى الدور الوطني لسياسة الشهرستاني بخصوص الطاقة نقول ب
تجهيز اوربا بالغاز العراقي الستمرار دوران عجلة المعامل والمصانع االوربية واالسرائيلية، 
ولتغذية محطاتهم لتوليد الكهرباء، في حين داخليا، وزارة الكهرباء العراقية ما انفكت تحمل 

الغازالعراقي لها وزارة النفط العراقية مسئولية شحة الكهرباء بسبب النقص في حجم امدامات 
!. من طرف وزارة النفط العراقية، الالزم لتشغيل المولدات العراقية لتوفير الكهرباء للعراقيين

مع وزارة النفط االيرانية ( بعدة مليارات من الدوالرات)لقد وقعت وزارة النفط قبل ايام عقدا 

، !حطات توليد الكهرباءمليون متر مكعب يوميا لتشغيل م 23الستيراد الغاز االيراني بمعدل 
نتسائل كيف يبرر استيراد العراق للغاز من ايران في حين العراق بصدد تجهيز اوربا بالغاز 

شعبنا سيبقى يعاني من ... اليك ايها القارئ الكريم اجابتنا على هذا السؤال اللعين!. العراقي
سواء الحالية او الحكومات شحة الكهرباء والغاز لمحدودية االنتاج المتوفر في جعبة الحكومة، 

القادمة، اال ان تصدير المنتج العراقي من الغاز والكهرباء ستتكفل بها الشركات االجنبية 
المنتجة للغاز العراقي والتي استملكت ثروتنا الهايدروكاربونية لعشرين سنة قابلة للتمديد وفق 

المسمار االخير على نعش تمثل " الخامسة"عقود جولة التراخيص االربعة والجولة القادمة 
  ثروتنا الطبيعية

 
يتضح مما سبق مدى الدور الخبيث الذي لعبته عقود جوالت التراخيص في اهداء الثروة 

النفطية والغازية، ملك االجيال القادمة على طبق من ذهب الى الكارتل العالمي للنفط، الكارتل 
وهكذا يجد . وانكلترا وكندا( اسرائيل)الذي يسيطر عليه باالساس الراسمال االمريكي وحليفته 

المرء ان امريكا وانكلترا قد حققتا بامتياز اهم هدف في احتاللهم االبدي للعراق المتمثل 
في الحلقة الثالثة سنكشف ونؤكد مجددا . استمالك ثروة العراق الهايدروكاربونية من نفط وغاز

االساسية ويشكل العمود الفقري لتشغيل تحديدا ، هو مادة الخام  21من ان الغاز في القرن الـ
 محطات توليد الكهرباء في جميع اقطار العالم
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الكندية ) صفقة الكهرباء الوهمية مع الشركتين 

(وااللمانية
8 

 ا

 

  

مع شركتين أحداهما كندية والثانية ألمانية،  2311تعاقدت وزارة الكهرباء العراقية في العام 

( 23)ميكاواط موزعة على ( 3333)بسعة اجمالية تقدر بـ ( ديزل)لتجهيز ونصب محطات 

  .ميكاواط لكل موقع( 233)موقعا، أي بسعة 

ال نريد هنا التعّرض لموضوع العقدين المشار إليهما من الجوانب التعاقدية ، ولكننا سنوضح 
نوع للمعنيين والمهتمين، نوع هذه المحطات والجوانب الفنية واإلقتصادية من حجم الصفقة و 

 :هذه المحطات
عالميا ال توجد مؤسسة كهرباء في طور البناء تقدم على نصب محطات ديزل بهذه   :أوال 

مع ( 2313و  2337)السعة في وقت كانت فيه وزارة الكهرباء العراقية قد تعاقدت في االعوام 

( 13333)بسعة ( بخارية وغازية كبيرة)شركات عالمية رصينة إلنشاء محطات إستراتيجية 
تخصيصات مالية ومواقع جغرافية وتصاميم ومعدات )ميكاواط ، مع تهيئة كافة مستلزماتها من 

داخلة في بنائها من مناشيء عالمية معروفة ومتخصصة، إضافة الى الشركات المؤهلة 
، مع األخذ في اإلعتبار أن كل ما تقدم مبني على دراسة الجدوى الفنية واإلقتصادية (لتنفيذها

 .قرارها من قبل لجنة الطاقة وهيئة المستشارين في مجلس الوزراءالتي تم إ
المشار إليها، فألسباب فنية معروفة للمتخصصين في مؤسسات انتاج ( الديزل)أما محطات 

الطاقة الكهربائية فإن بناءها ونصبها يتم لغرضين محددين، األول لتجهيز الطاقة الكهربائية 
كة الوطنية، أما الغرض الثاني فهو ربطها بالمنظومة لمناطق معزولة وغير مرتبطة بالشب

الكهربائية فقط للتغذية اإلضطرارية خالل فترات حمل الذروة أو في حال حدوث طاريء يؤدي 
الى نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية لفترات محدودة، بمعنى أنه ال يمكن إعتمادها كحمل 

دم إستقرارية عملها في حال تذبذب المنظومة باإلضافة الى ع. أساس في المنظومة الكهربائية
 .الكهربائية السباب فنية

عالوة على التكلفة المالية اإلستثمارية العالية لهذه المحطات، والتي تتراوح ما بين   :ثانيا 

، فإن التكلفة التشغيلية لها هي األخرى !!مليون دوالر لكل ميكاواط واحد ( 103الى  102)
 : مرتفعة جدا وكما يلي

                                                             
8

 العراق تايمز – كريم وحيد 
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لماكنات وحدات اإلنتاج ( التزييت) أن تشغيل المحطات المذكورة يحتاج الى توفير زيوت . أ 

علما أن معدل سعر !. انتاج في اليوم   ميكاواط( 13)لكل   (لتر 223)بمقدار واحد برميل زيت 

( ألف 133)دوالر، وهذا يعني إستهالك زيوت بكميات ( 13)اللتر الواحد من هذه الزيوت هو 

أي بكلفة كلية تقدر بمليون .... ميكاواط ( 3333)تر يوميا للسعة المتعاقد عليها والبالغة ل

، وهذه تكلفة باهضة جدا ناهيكم عن تكلفة !!مليون دوالر سنويا ( 313)دوالر يوميا، وبـ 
  !.عمليات إستبدال الزيوت لمحركات الوحدات التي تتم كل ستة أشهر 

طن يوميا، ( ألف 23)لى الوقود الثقيل وبكمية إجمالية تصل الى ان هذه المحطات تعتمد ع. ب 

طن يوميا، وطرق سالكة داخل ( 23)صهريج سعة ( 1333×3)ويتطلب ذلك توفير إسطول 
وهذا ما تعجز عن تحقيقه أي مؤسسة ... ، لتتمكن من ملء ونقل وتفريغ هذه الكمية، !المدن 

 !.نقل متخصصة 
طاقم متدرب للتشغيل والصيانة بواقع مئة فني وبثالث وجبات  تتطلب هذه المحطات تهيئة. ج 

عمل، وهذه األعداد وبالخبرة المطلوبة غير متوفرة لدى وزارة الكهرباء، بل أن محطات 
الموجودة حاليا تعاني من نقص حاد في التخصصات الفنية مما ألحق بالعديد منها ( الديزل)

 .أضرار كثيرة وبعضها متوقف لهذه االسباب
إضافة الى كل ما تقدم فإن نصب وتشغيل هذه المحطات وتهيئة أطقمها التشغيلية   :ثالثا 

من تاريخ الشروع ( سنة ونصف)الى ( سنة)وتأمين وقودها يتطلب فترة زمنية تتراوح ما بين 
بالعمل، وهذا يقع بالتأكيد خارج التوجه العام المعني بتقليص الفترة الزمنية التي تفصل بين ما 

متوفر حاليا من إنتاج وبين اإلكتفاء المنشود، هذا باإلضافة الى العديد من اإلشكاالت الفنية هو 
 .األخرى المتعلقة بهذين العقدين

وكنا نأمل بدل ذلك أن نتوجه الى إستثمار الوقت وإنجاز ما بدأت به الوزارة سابقا في بناء 
ضعت ووفق البرنامج الزمني المحطات المتعاقد عليها ضمن الخطة اإلستراتيجية التي و

المخطط له، هذا باإلضافة الى إكمال اإلحاالت الخاصة بتنفيذ العقود المتبقية التي كان من 

 .وتدخل حيز التجهيز 2313المفروض أن ينتهي العمل منها في هذا العام 
، مؤكدين ثانية أنه ال !وال نعرف السبب وراء هذا اإلصرار على شراء ونصب هذه المحطات 

توجد شركات رصينة قادرة على توفير مثل هذه السعات ناهيكم عن نصبها وتشغيلها، أما ما 
بقي من القول فإن العمر التشغيلي لهذه المحطات ال يتجاوز األربع سنوات وبحسب تجارب 

 .وزارة الكهرباء العراقية بمحطات الديزل
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إبشر اآلن بدأت حياتك .. هل وصلت إلى الخمسين؟ 

!!
9

 

 
 

 
يعتقد الكثيرون أن وصول اإلنسان سن الخمسين عاماً يكون قد دخل مرحلة التقاعدوالتي توحي 

للبعض بأنها مرحلة عقيمة وغير منتجة ونهاية زمن العطاء والنشاط ووداع مرير لمرحلة 
اإلنتاج والخضوع لألمر الواقع بالبقاء في البيت مما يجلب بالتالي الكثير من المشاكل والهموم 

ن حوله من زوجة وأبناء ،كونه أصبح غير قادر على العمل واإلنتاج ومزاولة حياته لم
الشخصية واإلجتماعيةكما كان يمارسها في السابق، وأنه سوف يعتريه كم من األمراض 
النفسية والبدنية والبدء بتعاطيه العديد من األدوية والمهدئات ليعتمد بالتالي على زوجته 

تسيير حياته ، إلعتقادهم الخاطئ وفهم البعض أن الخطر على الصحة  وأبناءه لمساعدته على
قادم ال محالة والخوف إلقترابه من الموت بعد نجاته منه وتعديه هذا السن مثقالً بآالم الماضي 

ومتاعبه مما سيحطم نفسيته ويضعف من حيلته ويرهق قلبه ويتعب عقله في التفكير بما 

 . فيما تبقى له من العمر ينتظر قدرهستؤول له حالته ليمكث هزيالً 
  

بعنوان " البوابة"إال أنه في الحقيقة وكما جاء في مقدمة لمقالة نشرت في موقع شركة 
بين العمر بمعناه العددي    وأن هناك فرقا " الخمسين.. المرحلة الذهبية في عمر الرجل "

حسبهم في السبعين وآخرين في ن   ومعناه النفسي فثمة أشخاص في الثالثين من العمر ولكننا 
الستين من العمر ولكن من يراهم يظنهم في األربعين فمرحلة الخمسين للرجل تعتبرها مرحلة 

فمن الخطأ أن يعتقد الشخص عند وصوله لسن الخمسين عاماً أنه يفقد   .العطاء واإلنتاج 
ملية أو اإلجتماعية ولكن عطاءه وأهميته في المجتمع ولم يعد قادراً على اإلنتاج في الحياة الع

عمر "وجاء أيضاً أن . العكس هو الصحيح فتعتبرها مرحلة ذهبية يتجدد في العطاء واإلنتاج 
مشيرا إلى أن " الحياة    اإلنسان هو ما يعتقده اإلنسان عن نفسه وهو ما يحدد نظرته إلى

في الحياة المتراكمة    الخبرات "الخمسين هي افضل مرحلة في عمر اإلنسان من حيث 
فمن الخطأ الجسيم أن يتقاعد   ".االجتماعية والعملية وهى ذروة اإلنجاز في شتى مجاالت الحياة

العمر ويجلس في بيته ما دام قادراً على العمل والعطاء وأن يقنع نفسه أن    الرجل في هذا 
اية الكاملة في وصوله لهذا العمر بداية النشاط وذروة اإلنتاج إلكتسابه الخبرة الكافية والدر

مختلف نواحي الحياة وإسقاط ما يعتقده البعض أن الحياة بعد الخمسين هي حياة ساكنة يكتنفها 
الوحدة واإلنطواء والملل واإلحباط واإلكتئاب ، ويحتويها كثرة األمراض وسوء األحوال والعقد 

                                                             
9

 دنيا الرأي  - سميح علوان الطويفح 
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      .والمشاكل واإلضطراب ونبذ كل ذلك من قاموس األقوياء 
  

يرون ممن نعرفهم ويعرفهم الكثيرون إبتدأت حياتهم بعد سن الخمسين عاماً ، فمنهم فهناك الكث
من أصبح تاجراً معروفاً أو مسؤوالً كبيراً أو عالماً خبيراً ومعظم من تجاوزا الخمسين عاماً وقد 
تجدد نشاطهم وإرتفعت طاقاتهم وزادت إنتاجيتهم وعلت معنوياتهم وفاقت رؤيتهم للحياة أعلى 

بها وذلك لقوة إقتناعم بالحياة التي يملؤها الحب واألمل والعمل دون إعطاء أي إعتبار مرات
للعدد السنين المنقضية من العمر أو حتى المتبقية منه ودون الرضوخ لما يقال ويشاع عنها من 

وحدة وإكتئاب وإحباط أو ما قد يعتريها من أمراض نفسية وجسمية ، فتجدهم يتنافسون على 
  عالقات اإلنسانية من أصحاب وأصداقاء وخالن وزمالء كون ذلك يعطي الثقة بالحبتكوين ال

والطمأنينة لدى اإلنسان وتشعره بالتعاون والتفاعل بالمشاركة الحقيقية والتي تعتبرالدرب 
  .مشواره الحياتي   الصحيح والطويق القويم إلى صحة جيدة ونفسية متفائلة بمستقبل زاهر في 

ارب أو تجاوز الخمسين من العمر إستبشر خيراً فأن حياتك قد بدأت وإنه اآلن فإلى كل من ق
بإمكانك أن تجدد نشاطك وتكمل دربك لتصل إلى هدفك المرجو فال تيأس أو تكتئب ما دمت 

تتنفس وتأكد بأنه ال يعجز أو يكلُّ أو يتعب من كان نفسه بالحياة طويل وأمله بتحقيق حلمه كبير 

 . جدير دون أي أدنى إعتبار للسن مهما كبرفهو إذن بالحياة 
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 10 المرأة المطلقة من ينصفها 
 

  

 

 (بس ال تعاشر مر ...... واشرب مر ... اكل مر ) 

داخلها من الم وحسرة لما تعانيه لتعبر عن ما في    بهذه العبارة بدأت احدى السيدات حديثها
نتيجة الظلم الكبير الذي خلفه زواجها الفاشل مما جعلها تطالب باستعادة حريتها المفقودة لتعود 
من جديد تمارس حياتها رغم التغير الكبير الذي طرأ على حياتها واصبحت تحت انظار الجميع 

 ( .ُمُطلقة)ولكنها االن تسمى    !ليس انها مذنبة 
اة الشرقية وما تالحقها من متاعب وانصاف الحلول جعلها فرسية سهلة وضحية المجتمع المر

على الرغم من ان االسالم منحها حقوقها االجتماعية والشرعية لتشارك في بناء االسرة نواة 
ولعل المراة الشرقية ال تزال تحت وطاة الظروف والتقاليد االجتماعية , المجتمع واالرتقاء به 

 .ولعل لبعض الزال ينظر اليها على انها سلعة او فريسة يمكن ينالها وقت ما يشاء السائدة
ولكن هناك بعض الطالقات الي سبب قد تكون ذات فائدة معينة ( الطالق هو ابغض الحالل )

وهذا في نطاق محدود قد يكون مفيد عوضا عن االستمرار , لتالفي اشكاالت مستقبلية عقيمة 
واعتقد انه يوجد في بعض االسر توجد عالقات , ون نهايته وخيمة في زواج عقيم قد تك

منتيهية اسريا ولكنهم يستمرون بتمثيل دور الزوجين فقط حفاظا على كيان االسرة من التفكك 
 .والضياع 

لم اشعر بالندم يوما الننا افترقنا وترك لي الحمل الثقيل والمسؤولية لكونه لم يكن يوما زوجا 
 .ل عن اطفاله بعد طالقنا حقيقيا ولم يسا

بعد ان سالتها عن   بعد ان كسرت حاجز الخوف والخجل( ص )   هكذا بدات الحديث السيدة
قد اكون انا لست كغيري من النساء وذلك لكون عائلتي لم تشعرني بذلك ,حياتها بعد الطالق 

ن الطفالي وانما وقفت معي وساندتني بكل شئ وعملت على ايجاد كل وسائل الراحة واالما
وهذا اليوجد في اغلب العوائل حيث يصبح االطفال عالة على عائلة ,  وغمرتهم بحبها وحنانها

 .واسرتها   المراة المطلقة
, وربما هي حالة نادرة عن غيرها ( ص) بحقيقة االمر ليست كل النساء المطلقات كالسيدة 

حيث   ذه الشريحة من النساءنحن نالحظ في مجتمعنا الشرقي النظرة السلبية والمتخلفة له
وهذا الخطا الشائع الذي فرضه   او يعتبروها فريسة سهلة يمكن اقتناصها  تكون موضع اتهام

 .  الزمن وفرضه تخلف المجتمع الشرقي الذي ينظر للمراة من الناحية الجسدية فقط
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 مركز فراديس العراق – علي الزاغيني 

http://www.iraqparadises.com/news.php?action=view&id=1956
http://www.iraqparadises.com/news.php?action=view&id=1956
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ذا لم توفر لها في بعض االحيان تمر المراة المطلقة بنوع من العيش الذليل والحياة القاسية ا
وسد رمقها واطفالها   الحالة النفسية الصعبة عائلتها والمجتمع ما يساعدها على تجاوز

او تكون   وخاصة اذا كانت في مجتمع اليقدر المراة وانما فقط يعتبرها قطعة اثاث او يد عاملة
 .تحت رحمة زوجة االب او تحت رحمة زوجة االخ التي تجعلها خادمة لها والطفالها 

كان البد لنا من زيارة احد اخصائي النفسية لبين لنا االسباب والنتائج لكثرة حاالت الطالق 
 .وزيادتها في مجتمعنا 

  
والتثيرات النفسية التي ترافقه يمكن ان   بدا الدكتور صالح حديثه عن الطالق واسبابه 

- :نلخصها بما يلي

 القلق واالكتاب. 1

 الخوف من المستقبل.2

 لثقة بالرجال قد تتولد هذه الحالةفقدان ا.3

أم او أمراة غير مرغوب بها   او –اعتبارها زوجة ) نظرة المجتمع السلبية باعتبارها مطلقة .2
 .وهذا هو الخطا الشائع في مجتمعنا دون معرفة االسباب ( 

وذلك في حاالت فقدان ( االنحراف الجنسي ) في بعض الحاالت قد يقود الطالق المراة الى.3
 (عدم الزواج مرة ثانية او عدم توفر فرصة للزواج)العاطفة 

دور او   االب او  كما علينا ان الننسى التاثيرات السلبية على االطفال وذلك لنشوئهم بغياب دور
 .االطفال سوية تحت سقف واحد –االم  –االم او كالهما على اعتبار االسرة تشمل االب 

  
- :الق وضح لنا الدكتور صالح اسباب الط

 (عمر الزوجين )قلة الوعي لدى الزوجين وذلك لصغر .1

 .قلة االدراك في تحمل عبئ تكوين اسرة جديدة دون تدخل االهل . 2

 (الظروف المادية )العامل االقتصادي .3

وضعف دور االرشاد العائلي من االهل و من المجتمع ( الذكاء)ضعف مستوى التعليم او .2
 .عموما 

العالم الخارجي في السنوات االخيرة بوسائل شتى ادى الى البعد عن القيم االنفتاح على .3
 .المجتمعية للدولة الشرقية االسالمية 

الزواج الثاني وما ترافقه من سلبيات وقد يكون احد االسباب الطالق لعدم تقبل الفكرة بان .1
 .تكون لها شريكة في زوجها رغم ان الشريعة االسالمية اجازت ذلك 

 .قد تكون احد اسباب الطالق  ض الحاالت المرضية المستعصية الحد الزوجينبع.7
 :ويجب علينا ان نطرح بعض الحلول لتفادي كثرة حاالت الطالق ونلخصها بمايلي 

 .سنة (23)يجب ان يكون عمر الزوجين في عمر النضوج اي مابعد .1

 متكافئان يكون مستوى التعليم او الذكاء بين الرجل والمراة .2

 الرجوع الى القيم الشرقية واالسالمية والمجتمعية وعدم التقليد االعمى للغرب.3
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مواجهة المشاكل الزوجية وحلها بطريقة بصبر وحكمة بدال من الهروب منها لغرض عدم .2
 .تفاقهما 

عام لتالفي  يجب ان ياخذ رجال الدين وشيوخ العشائر والمؤسسات ذات العالقة دور ارشادي.3
 .ياد حاالت الطالقازد

- :فهناك تاثيرات عديدة تؤثر على حياتها ومن هذه التاثيرات  اما من الناحية الجسدية

 .اذا لم تنجب اطفال وها ينعكس نفسيا وجسديا عليها   تفقد غريزة االمومة   .1

اذا كان لديها اطفال سوف تضاف اليها مسؤوليات جديدة حيث ستكون االم واالب في ان    .2
 .حد وها يتطلب جهد كبير وقد يكون خارج ارادتها وا

تاثير الهرمونات مما يؤدي الى زيادة في الوزن او عدم العناية بالمظهر الخارجي ولك    .3
 .لنظرة المجتمع اليها 

  
اما من الجانب الشرعي فالطالق ابغض الحالل عند هللا ولكنه نهاية لكل زواج فاشل ال يمكن 

م من المشاكل ولكنه في نفس الوقت يساعد تفكك المجتمع وانحالل العائلة االستمرار بها الحج
ويكون هناك صراح نفسي خفي لدى االطفال عن غموض مستقبلهم واختيارهم للعيش مع احد 

وهذا كله يولد عوامل , او زوج االم   مع زوجة االب الثانية  الوالدين او تحملهم مرارة العيش
وربما   طفال مما يجعلهم يشعرون بالوحدة وفقدان العاطفة االسريةنفسية سلبية تؤثر على اال

 .يقودهم الى االنخراط في قضايا التليق بهم 
يجب على الحكومة و منظمات المجتمع المدني ان تقدم لهذه الشريحة من النساء التي بدات  

شعارات ان تقدم الدعم الكبير لهن بعيدا عن ال   تعاني الكثير وتزداد يوما بعد اخر
وكما يجب تخصيص رواتب كافية لالعالة وتخصيص ,الندوات والمحاضرات الرشادهن   وتقيم

 .شقق سكنية لضمان مستقبلهن ومستقبل اطفالهن 
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تواصل وانفتاح أم مجاميع .. الشباب واالنترنت 

 11!طائفية؟
  

 
 

أن تعطل النت عندي اضطررت بعد "استوقفتني عبارة كتبها فتى في فيسبوك مازحا يقول فيها 
والجلوس معهم ممتع " حلوين"الى الجلوس مع عائلتي وتركت كومبيوتري فاكتشفت انهم 

 !!"ولكنه لألسف اكتشاف متأخر
  

هذه العبارة جعلتني أعاود تصفح صفحات المشتركين سواء على تويتر ام فيسبوك واكتشفت 
عشرة وبتواجد سخي جدا وبأغالط عددا متضخما من أعمار تحت العشرين وتحت الخامسة 

إمالئية ونحوية ولغوية ال تطاق وبأفكار غريبة ومستهجنة تقترب من الطائفية والمذهبية 

  .والبعد عن قبول اآلخر واالندماج بمجتمع مفترض به انه يضم الجميع دون استثناءات مقيتة
 ساعة واحدة

فال والشباب بالكومبيوتر الى ان هذا تشير الدراسات النفسية والتربوية المواكبة لتعلق األط
التعلق يأتي على حساب إهمال األطفال الصغار لهواياتهم المفضلة أو تراجعهم عن التواصل مع 

أسرتهم، كأن ال يشاركوا في تأدية واجبات معينة داخل األسرة او التفاعل مع االحداث التي 
ى التحصيل الدراسي، كلها تعد من تطرأ عليها باالضافة الى اضطرابات النوم أو تراجع مستو

وحتى نعرف ان نحدد معنى كلمة .. المؤشرات األخرى الدالة على اإلصابة بإدمان الكمبيوتر

 .إدمان فان علينا ان نحلل عدد ساعات الجلوس أمام الحاسوب
وعلى سبيل المثال ينبغي أال يستخدم األطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين ثالثة إلى  

أعوام  13 دقيقة يومياً، بينما يمكن لألطفال حتى  33 ة أعوام الكمبيوتر لمدة تزيد على خمس
وبالنسبة للشباب، فال بد أن ال . استخدام الكمبيوتر لمدة ساعة واحدة يومياً على أقصى تقدير

 ً  .يتخطى معدل استخدامهم الكمبيوتر ثماني ساعات أسبوعيا
فإن األمر يشير الى ان الطفل أصبح في مرحلة متأخرة من  وفي حال عدم التزام األطفال بذلك، 

 ً  .إدمان الكمبيوتر، وال بد من البحث عن أسباب إدمان طفلهم الكمبيوتر وعالجه أيضا
 شتائم وتهديد

علوم حاسبات في إحدى الجامعات االهلية في بغداد باعداد بحث -قام طالب في المرحلة الرابعة 
دام فيسبوك والتعليقات والمجاميع والصفحات المستحدثة عقب التخرج عبر تحليل واقع استخ

                                                             
 مجلة النرجس األلكترونية  - زهراء الجمالي  11

 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

26 

اي تغيير في الواقع االمني او اثر التفجيرات التي تحصل في ارجاء العاصمة العراقية او 

 :المحافظات، وتوصل الى جملة استنتاجات ومنها
او .. لبعد حدوث تفجير في منطقة ذات مذهب معين يتم انشاء مواقع مجاميع تحمل عبارة اه -

وتدور معظم التعليقات على شتم وادانة .... او جماعة.. او ابناء.. او حماية المذهب..نصرة
المذهب االخر او القومية االخرى او الطيف او االثنية او النيل من رموز ومعتقدات االخرين 

 .بطرق منافية للذوق واالحتشام واالخالق
تشير الى انتسابه الى رمز ديني او شخصية او معينة  المجاميع كنيةيحمل اغلب أعضاء هذه  -

  .احد اسماء الصحابة او تحت تسمية جيش باسم احد الخلفاء
ظهور لغة جديدة بين الشباب تتميز هذه اللغة بأنها مصطلحات خاصة ال يعرفها إال من  -

نت يعاشرهم باستمرار ويعرف تلك المصطلحات التي يستخدمها الشباب في محادثتهم عبر االنتر

" 2"الهمزة " 7"تحولت إلى رموز وأرقام مثل الحاء ! مصطلحات تهدد مصير اللغة العربية

  .الخ" 3"والعين
خالل العام الماضي وهناك مليون عربي % 73عدد مستخدمي فيسبوك العرب تزايد بنسبة  -

 .عاما 33يستخدمون فيسبوك و الغالبية العظمى من المستخدمين شباب تحت سن 
لب الشباب ان بامكانهم تغيير االنظمة والمجتمع والتوجهات واحداث ثورة تشبه يعتقد اغ -

الثورات التي حصلت في العالم العربي باعتبار ان عصر الشبكات االجتماعية قوه ال يستهان بها 

 .ال سيما أنها تستقطب أعداداً كبيرة من الشباب في مختلف أنحاء العالم
لشخصيات السياسية مواقع لهم ضمن الفيسبوك وتويتر انشاء العديد من المسؤولين وا -

باسلوب ودخولهم في نقاشات مع المتصفحين والرد على الشتائم احيانا واالنتقادات السلبية 

 .من الحاكم والمحكوم مما شجع على زيادة التعليقات الجيدة والسيئة يقترب
يتضح من طريقتهم في التعليقات تصعيد اللهجة الطائفية والنيل من الرموز الدينية من شباب  -

انخفاض مستواهم التعليمي وهو ما يتضح من االستخدامات اللغوية والتركيبية واالمالئية 

 .الخاطئة
 التكنولوجيا المظلومة

ويستكمل الطالب بحثه ليشير الى اهمية االستخدام الصحيح للتكنولوجيا وتأثيرها في تنمية 

 :اإلدراك من خالل اإلشارات التالية
يعتبر الحاسوب بما يتضمنه من برمجيات مختلفة أهم أدوات تكنولوجيا المعلومات -

واالتصاالت، فقد أكدت نتائج الدراسات والبحوث العلمية أن استخدام برمجيات الحاسوب يؤدي 
إلى النمو اللغوي والمعرفي والعقلي لدى األطفال، كما أكدت نتائج بعض الدراسات فاعلية 

التفكير اإلبداعي والتفكير العلمي : في تنمية أنماط التفكير لدى األطفال مثل برمجيات الحاسوب

 .والتفكير الناقد
خالل التفكير اإلبداعي يكتشف األطفال عالقات جديدة، ويسعون إلى إنتاج حلول وأفكار جديدة  -

 .ومتنوعة، وذلك عندما يواجهه موقف جديد أو يتعرض لمشكلة ما
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ة اإلبداع عند األطفال من خالل مزاياه المتعددة؛ حيث يتيح لهم فرصة ويسهم الحاسوب في تنمي
اختيار ما يرغبون في تعلمه واكتشافه، واستخدام استراتيجيات متعددة لحل المشكالت التي 
تواجههم، كما يوفر لهم حرية التجريب بغض النظر عن النتائج المترتبة على ذلك، ويطور 

ة، وينمي مهارات التواصل لديهم، ويعزز نموهم الحسي الحركي، تعلمهم المبكر للقراءة والكتاب

 .فضالً عن االرتقاء بقدراتهم العقلية
 األسرة

لألسرة دور مهم في تنمية اإلبداع لدى األطفال، فهي التي تزرع البذرة التي تنبت منها شجرة 
ب والحنان إبداع الطفل، وذلك من خالل توفير بيئة صحية خالية من المشكالت مليئة بالح

والنصح واإلرشاد لكل سلوك يقوم به الطفل، فإتاحة الفرصة لألطفال للتعامل مع الحاسوب 

  .يكسبهم االعتماد على أنفسهم في التعلم، كما يكسبهم الثقة بالنفس
وقد يتولد الخوف لدى كثير من أولياء األمور على أطفالهم الذين يستخدمون الحاسوب بمفردهم 

صيبهم بالعزلة ويفقدهم المهارات االجتماعية الالزمة للتواصل مع اآلخرين، معتقدين أن ذلك ي
كما أنهم يتخوفون من المشكالت الصحية التي قد تصيب األطفال نتيجة استخدامهم للحاسوب 

لفترات طويلة ، ولكننا إذا استخدمنا الحاسوب بصورة مالئمة لن يؤدي إلى تلك المخاوف ، فقد 
تربوية أن الحاسوب يقدم فرصاً تعليمية فّعالة لألطفال عندما يستخدمونه أكدت معظم البحوث ال

 .بطريقة صحيحة ومالئمة
 الواقع االجتماعي

افرز الواقع االجتماعي العراقي متضادات كثيرة دخلت في ادق التفاصيل الحياتية ومنها 
اث الجارية التكنولوجيا وساعدت مواقع التواصل في استالم ردود افعال سريعة على االحد

وساهم بعضها في تغيير النمط السياسي السلبي الى ايجابي وساعد في اماطة اللثام عن بعض 
االسرار والوثائق ومجريات االمور الغامضة لكن في بعض من هذه المجريات لم يخل االمر من 

مطبات تسببت باضرار اجتماعية مرفوضة وساهمت في إيقاظ بعض الخبايا المريضة في نفوس 
نتظر فرصتها في اصطياد الشباب واالطفال الى زوايا تمثل خطرا على المجتمع وهنا يأتي دور ت

األسرة والمدرسة والمؤسسة التربوية العامة في تأشير الخلل ورفضه ليكون استخدام 
التكنولوجيا مفيدا كما هو سبب وجودها الذي ساهم في التغيير الحقيقي للمجتمعات نحو األفضل 

  .السوأ كما يفعل البعض مؤشرا تخلفه اإلنساني والحضاري والفكريوليس نحو ا
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اإلسالم والقانون الدولي اإلنساني
12
 

 

 
 تمهيد 

، فحروب باردة هنا وحروب ساخنة هناك في ويالت الحروبلم يسلم عالمنا المعاصر من    
وقرارات المنظمات العالمية الرغم من االتفاقيات الدولية وتوصيات  معظم بقاع العالم،وذلك على

. السلمية القانونية الكثيرة التي تدعو إلى السالم، وإنهاء النزاعات المسلحة بالطرق والدراسات
يعود إلى أن الكثير من المؤتمرات والندوات والدراسات التي تصدر هي غير ذات  ومردود هذا

اليوم سلطة في عالم  العالقات الدولية أعلى من  دإلزام إلى صناع القرار في العالم ، وال توج
سلطة مجلس األمن الدولي الذي هو بطبيعة الحال يتحرك وفقا لمصالح أعضاءه، فأين نحن 

نقف كمسلمين من كل مايحصل في هذا العالم من انتهاك لحقوق اإلنسان؟ وأين نحن من تطبيق 
ن نبراسا لتنظيم قواعد التعامل في ماجاءت به الشريعة اإلسالمية من مبادئ يفترض أن تكو

 :والجواب على ذلك باختصار ه. القانون الدولي اإلنساني ؟
كان اإلسالم سباقاً في مجال حقوق اإلنسان سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب منذ ما لقد  

ه أهم أهداف الشريعة اإلسالمية تحرير اإلنسان ورفع شأن فمن ، يزيد على ألف وأربعمائة عام
 سبحانه وتعالى له الذي أعلن –لتكريم هللا  امتداداوالكرامة والشرف له  وتوفير أسباب العزة

ولقد كرمنا : )ويظهر ذلك جلياً في قوله تعالى. ع اإلنسانيتكريمه وتفضيله لجميع أفراد النو
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا  بني

 .في صورة اإلسراء 73اآلية ( فضيالً ت

   
سبحانه في تكريم اإلنسان وجعله  التي شرعها هللاإن هذه النظرة تعبر عن القيم األخالقية    

كائنا ساميا ألنه من خالل ذلك يتم الحفاظ على البشرية والكرامة اإلنسانية سواء بالصراعات 
السالم  اعات عن رسالتها في دعموعدم الخروج بهذه الصر المسلحة اوالحروب الكبرى 

على الذين يفسدون في  ومقاومة البغي والعدوان وكفالة الحرية الدينية للناس قاطبة والقضاء

 .األرض وال يصلحون
 

 إلى ماذا يسعى اإلنسان؟
 هذا التساؤل نطرحه على أنفسنا دائما، هل انه مجموعة من المتناقضات أم ماذا؟ 

فيه من دوافع حب  سبحانه وهو يسعى، بما أودعه هللا سبحانه خلقه هللا اإلنسان منذ إن    
ونوعه واتخاذ ما اهتدى إليه من الوسائل لحماية نفسه من كل ما يتهددها  الحياة، إلى حفظ ذاته

                                                             
 (دام ظله) مكتب سماحة المرجع الديني آية هللا العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي  12
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امتهان لكرامته أو  يعّرضها للهالك؛ حتى ينعم بحياة مطمئنة ال يعكر صفوها اعتداء عليه أو أو
اإلنسانية، وبخاصة ما يتعلق باكتساب  ن تصادم اإلرادات والحرياتولك. هضم لحق من حقوقه

إنسان حياة طيبة، حال دون تحقيق ما كان يسعى إليه  ما يقوم بوفاء الحاجات التي تكفل لكل
ومثلت . تعرض في كل زمان ومكان لضروب شتى من اإلساءة إليه ومن ثم. بصورة كاملة

المعاناة التي سلبت اإلنسان حريته وإرادته وقضت  التاريخ، أخطر ألوان الحروب، عبر عصور
شريعة الغاب،  بالعبودية لغير هللا؛ ألنها لم تكن تعرف قيًما إنسانية، فقد كانت تسير على عليه

يغلب أمة على أرضها  فالقوي يقتل الضعيف والمسلح يسترّق األعزل، فكل من استطاع أن
من غير تحّرج وال تأّثم، وهو من  ونساءها، فعلوُيكرهها على ترك عقيدتها ويسترق رجالها 
وهمجية، دون تفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين،  أجل هذا يسرف في سفك الدماء في وحشية

ميادين القتال والمنشآت المدنية ودور العبادة ومصادر الحياة، ألن الحرب  كما أنه لم يفرق بين
أعمال منافية  ذي يستبيح لنفسه كل ما يخطر له منتكن تخضع إال إلرادة الطرف المنتصر ال لم

 .البشري منذ أقدم العصور لإلنسانية، وال تقتضيها ضرورات الحروب التي عرفها الجنس
وجرائمها  وبين بعض المحاوالت اإلنسانية التي كانت تحاول وضع حد لويالت الحروب  

قبل الميالد أنه ينهى عن  كامل المروعة، فقد جاء في قانون مانو الهندي الذي يرجع إلى قرن
ينهى عن قتل الجرحى المصابين أو اغتيال  استخدام السهام المسمومة والنبال المميتة، كما

قبل الميالد أمر ملك الفرس جنوده في فتح بابليون  338وكذلك في عام . الناس وهم نيام

 .ومعاملة الشعوب المقهورة معاملة إنسانية باحترام أماكن العبادة
األخالقية في العالقات الدولية في  لديانة المسيحية أثر واضح في تقرير بعض القواعدما كان لك

.. ال يطبقون تلك القواعد إال على الدول المسيحية السلم والحرب، وإن كان أتباع المسيحية
تفاصيل شاملة ألصول القواعد اإلنسانية للعالقات الدولية في السلم  وبمجيء اإلسالم تم وضع

 .والحرب
 ما هو  القانون الدولي اإلنساني؟ وما هي خصائصه؟

اإلقليمي لها جذور  أن دراسة حقوق اإلنسان أثناء النزاع المسلح على المستوى الدولي أو  
اصُطلح عليه بالقانون الدولي  تاريخية قديمة، وأن االهتمام بهذه الحقوق جاء ضمن ما

مجموعة األعراف التي توفر الحماية لفئات  ن هواإلنساني، ومن هذه الحقوق أن هذا القانو
وتحرم أي اعتداءات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات  معينة من األفراد أو الممتلكات،

مستمدة من المعاهدات أو القانون الدولي اإلنساني الذي هو مجموعة  المسلحة، وهذه األعراف
. السواء نسان في وقت السلم والحرب علىوالمبادئ التي أقرتها الدول لتنظيم حقوق اإل القواعد

أو  الداخليةمواجهة ال يسعى إلى حماية حقوق اإلنسان وتنظيمها سواء في فالقانون إذن
الحد من اآلثار التي يحدثها هي  هذه الحقوق  ومن أهم تطبيقات. دولة أجنبيةمع مواجهة ال

الضرورات الحربية، وكذلك تجنيب القدر الالزم الذي تقتضيه  العنف على المحاربين بما يتجاوز
يشاركون بشكل مباشر في األعمال الحربية، وحماية األقليات الدينية في  األشخاص الذين ال

لعامي  مصادر القانون الدولي اإلنساني من اتفاق الهاي ت تعدد وقد . التي تعيش فيها الدول

وكذلك ميثاق هيئة  ةواألعراف الدولي 1977، 1929واتفاقيتي جنيف لعامي  1937، 1889



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

41 

العالمية األولى في القرن الميالدي  ومن قبله ميثاق عصبة األمم بعد الحرب 1921األمم 

 .الماضي
 هذا القانون نشأ كرد فعل لما شهدته المعارك الحربية في الدول الغربية من أن من هنا نجد    

ترجع إلى  لي اإلنسانيجرائم وحشية مروعة ضد القيم اإلنسانية، وأن مصادر القانون الدو
 العرف والمعاهدات وما يمليه الضمير العام ومبادئ اإلنسانية

 
 
واحترام آدميته في  الذي ال مراء فيه أن الفكر القانوني الوضعي في مجال حماية اإلنسانو   

مضمونه نشأ في الفكر اإلسالمي  وقت الحرب والسلم فكر جديد على المجتمعات الغربية، ولكن
كتاب هللا العزيز وسنة نبيه الكريم من نصوص  ويشهد لذلك ما ورد في. ر اإلسالممنذ صدو

عند الضرورة غاية مقدسة، وهي أن تكون كلمة هللا هي  تأمر بعدم العدوان وتجعل للحرب
العالقة بين الناس السالم والتعارف، ومن ثم تصبح الحرب وسيلة  العليا، وأن األصل في

اإلسالم والقانون الدولي  فة ال تعرف استعالًء وال نهًبا للثرواتوتكون نظيفة شري للسالم،
 .اإلنساني

وآدابه ال تعرف االنغالق وال تهاب ما  ، تشريعات اإلسالم إن عالقة اإلنسان باإلسالم تبينه  
فكر وعلم أو تنظر إليه نظرة عداء وازدراء، فالحكمة ضالة المؤمن أّنى  لدى اآلخرين من

  .د من رآها طلبهاأخذها وعن وجدها
منزلة اإلنسان في  البد من التأكيد علىولكي تتضح الرؤية اإلسالمية للقانون الدولي اإلنساني، 

اإلسالم بالتوحيد من كل ألوان الفردية  اإلسالم، وأن اإلنسان هو مركز بناء األمة، وقد حرره
 وأعمارم العزة والفضيلة العقيدة نموذًجا متميًزا بقي والسلبية والطغيان، ومن ثم كان بهذه

كما قرر الوحدة اإلنسانية، فالناس جميًعا أمة واحدة؛ أصلهم . واإلحسان األرض بالخير والبر
بالضرورة أن  ومصيرهم واحد، وأن مبدأ األخّوة والمساواة والوحدة اإلنسانية يقتضي واحد

ومن ثم فالحرب في . عالمناف يكون أصل العالقة بين الناس السالم والوئام والتعاون وتبادل
الضرورة؛ لعالج مرض لم تْجِد الوسائل السلمية  اإلسالم ليست غاية في ذاتها، ولكنها تباح عند

 ..في عالجه

والذي  حاضرها، أصوله إسالمية أن مبدأ التعايش السلمي الذي تتطلع إليه الشعوب فيكما    
فقرة أو بنًدا، منها ثالث وعشرون وأربعين  صحيفة المدينة التي اشتملت على سبع يعود إلى

وقد قررت الوثيقة جملة من المبادئ والقواعد التي ُتعد آية  .خاصة بوثيقة الحلف بين األنصار
 وسلم السياسية، كما تعد فتًحا جديًدا في حياة وآله الرسول صلى هللا عليه من آيات عبقرية

الدينية، ووحدة أهل  مين، والحريةوحدة المسل: ومن أهم تلك المبادئ. المسلمين بعد الهجرة
وسلم قد أعلن أول  وآله صلى هللا عليه وبذلك يكون الرسول. المدينة، وتنظيم الحياة االجتماعية

لقد أوضح هذا الدستور التزامات جميع . الجديدة دستور ينظم العالقات بين سكان الدولة
ذا الدستور قانوًنا ينظم العالقات والواجبات، ولم تعرف البشرية قبل ه األطراف وتحديد الحقوق

 .الناس على النحو الذي جاء في دستور المدينة بين
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 الحرب والسالم في اإلسالم

 
اإلشارة للحرب فيها وردت  إنالقرآن الكريم التي وردت بشأن الحرب نجد  آياتباستقراء   

 .القتال، والحرب والجهاد :بثالثة ألفاظ مترادفة هي

 :ذلكل في مواضع كثيرة من القرآن من ورد لفظ القتالقد 
 أنوعسى  لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير: )تعالى قوله

وقاتلوا في سبيل هللا : )وكذلك قوله تعالى (. ونوهللا يعلم وأنتم ال تعلم شر لكم، تحبوا شيئا وهو

فإن (: في مواضع عدة منها قوله تعالى  الحربكما وردت كلمة (. وإعلموا أن هللا سميع عليم

 )نوال تظلموتظلمون  لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ال
وقد وردت  (.فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون: )وكذلك قوله تعالى

فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً : ) لىمن آية منها قوله تعا أكثركلمة الجهاد كذلك في 
 (.كبيراً 

الحرب المشروعة في اإلسالم و الحرب التي  ومن خالل اآليات المذكورة نتبين الفرق بين
 اإلسالم، يرفضها

وال : )  تعالىفقال  واالنتقامالقرآن حروب التشفي  حرمأما بالنسبة للحرب غير المشروعة إذ   

 .2 اآليةسورة المائدة ( . " تعتدوا  أندوكم عن المسجد الحرام ص يجرمنكم شنئان قوم أن
)  :تعالىفقال  واالستعالء،أنكر اإلسالم حروب التخريب والتدمير وحروب الفتح والتوسع  كما  

 .)وال فسادا تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علواً في األرض
      
ها ينحصر في ثالثة إن الباعث علي :القولسالم فيمكن أما بالنسبة للحرب المشروعة في اإل   

 :أمور
 :االعتداءرد 

أن الباعث على القتال ليس هو  فالمتتبع لنصوص القرآن وأحكام السنة النبوية في الحرب يرى 
نظام إجتماعى بل كان الباعث على قتال النبي  فرض اإلسالم ديناً على المخالفين ، وال فرض

وقاتلوا في : ) وفي ذلك يقول هللا تعالى االعتداءدفع  وسلم وحروبه هو وآله صلى هللا عليه
جمهور الفقهاء على  أتفق دوق (. سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين

ذلك النصوص المحكمة فال يقتل شخص  كما تدل على االعتداءأن الباعث على القتال هو رد 
 .يقتل إلعتداءه على اإلسالم وإنما( أي لكفره)لمخالفته اإلسالم 

 :عاجز عن الدفاع عن نفسه إغاثة الواجبة لشعب مسلم أو حليف
لكم ال تقاتلوا في سبيل هللا والمستضعفين من  وما: )وهذا ما حث عليه القرآن في قوله تعالى 

لنا من  وأجعلأهلها الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم  الرجال والنساء والولدان
  (.لنا من لدنك نصيراً  وأجعلولياً  لدنك

ََ عدائياً وأن يكون في حالة هجوم أو تأهب للهجوم أتخذعلى أن يكون العدو قد   . بالفعل موقعاً
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 :إخماد الفتن
كانت الحروب اإلسالمية من أجل إخماد الفتنة وتحقيق المصالح الدينية الشرعية، وفي ذلك 

فال عدوان إال على  انتهواوقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هلل فإن  ) تعالىيقول هللا 
 (نالظالمي

 اإلسالم يفرض على المسلمين أن يكفوا ابتداًء عما ال تجيزه أصول الحرب، أن من هنا نتبين 
 يرفض الحروب التي أن اإلسالم وفإذا لم يكف أعداؤهم عنها كان لهم أن يقاتلوهم بمثلها، 

واألبطال أو حب المغانم الشخصية  تثيرها األطماع العدوانية وحب األمجاد الزائفة للملوك

  .واألنساب

 
 حروب شعوب ال حروب مقاتلين فقط( وسلم وآله صلى هللا عليه ) الحروب قبل النبي  كانت

الميدان  فكان الشعب المحارب يستبيح من الشعب اآلخر كل الحرمات في الميدان وفي خارج
 .مستحكمة عركة وبعدها وقبلها ما دامت العداوةمال أثناءوفي 

 
باألقوال  فأعلن باألفعال ال( وسلم  هعليه وآلصلى هللا )الحال كذلك حتى جاء محمد  واستمرت  

إنما هي بين القوات  أن القتل في الحروب ال يتجاوز الميدان وأن الحرب ليست بين الشعوب
يسوده الظالم والحقد والقسوة والوحشية،  سالم فقد كان العالموأما قبل ظهور اإل .تحاربةالم

 .وتقليل مخاطرها قليلة ونادرة وكانت محاوالت تنظيم الحروب
كمثال في هذا الشأن لوجدنا أنه بعد حرب الفجار  وإذا أخذنا منطقة شبه الجزيرة العربية 

قبائل من قريش تداعت ثم إن …… : ) بن األثيرا ويذكرشهدت قريش توقيع حلف الفضول، 
 فتحالفوا في دار عبد هللا بن جدعان لشرفه ونسبه ، وكانوا بنى هاشم وبنى إلى ذلك الحلف،

وتعاقدوا أال  عبد المطلب وبنى أسد بن عبد العزى وزهرة بن كالب وقيم بن مرة ، فتحالفوا
وكانوا على من  قاموا معه ، يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إال

 . (ظلمه حتى ترد مظلمته
، وقال ( وسلم وآله صلى هللا عليه) فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول فشهده رسول هللا 

  حين أرسله هللا تعالى
 
أن لى به حمر النعم ولو  أحبحلفاً في دار عبد هللا بن جدعان ما  عمومتيشهدت مع  لقد“

  .(ألجبتدعيت به في اإلسالم 
ً ( وسلم وآله صلى هللا عليه) بعد نزول اإلسالم فقد كان رسول هللا  أما  وإنساناً  قائداً عظيما

 .سير القتال  رحيماً حيث نظم قواعد سير القتال والقيود والنواهي التي ترد على
 

 انطلقوا  لجيش أ رسله إذ يقول، ( وسلموآله صلى هللا عليه ) رسول هللا ل ةوصي أيديناوإن بين 
، وال تغلوا  امرأةطفالً صغيراً وال   وباهلل وعلى بركة هللا ، ال تقتلوا شيخاً فانياً والهللا باسم

اإلسالم قد وضع  إنوعلى ذلك نجد  (هللا يحب المحسنين وضعوا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن
  :قيوداً على المقاتلين أثناء سير القتال وأهمها ما يلى
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 :ءوالنسامنع قتل األطفال والشيوخ  

وذلك ألن  عن قتل األطفال والشيوخ والنساء ،( وسلم واله صلى هللا عليه) نهى رسول هللا  لقد
بعد إحدى المعارك ( وسلم صلى هللا عليه) هؤالء ال يشاركون فى القتال ، ولقد مر الرسول 

فقل له ال  كانت هذه لتقاتل ، أدرك خالداً  ما: ) مقتولة فغضب وقال  امرأةليتفحص القتلى فرأى 

 .(تقتلن عسيفاً وال ذرية
عدم االعتداء، ووجوب اإلعالن  ومن هنا نستنتج إن القيم اإلسالمية في هذا  المجال تنحصر في

 ..اإلسالم أو الجزية أو الحرب :والتخيير بين ثالث خصال
ذهم من لإلكراه في الدين، ولكن لتحقيق مصالح العباد؛ بإنقا القتال في اإلسالم ليس ولذلك فان

خالًيا  يفرضون على الشعوب العقائد والمبادئ؛ حتى يكون الطريق أمام دعوة هللا الطغاة والذين
مقاتلة المقاتلين دون  ، وكذلك فانمن األشواك والعقبات، يسلكه من يشاء وُيعرض عنه من أبى

من العّباد عصمة دماء غير المقاتلين  علىاإلسالم وأكد . غيرهم من القيم اإلسالمية في الحرب
ورعايا األعداء، كما وضح أن سيادة الفضيلة ورعاية  والضعفاء واألَُجراء والعمال والرسل

الحروب اإلسالمية ورعاية الجرحى وحسن معاملة األسرى وعدم التخريب  الكرامة اإلنسانية في

 .المنشآت المدنية هي من القيم اإلسالمية في الحروب وحماية
 شيرازي قدس والقانون الدولي اإلنسانياإلمام محمد الحسيني ال

يمكن القول إن ماجاء به االمام محمد الحسيني الشيرازي قدس في تقديمه لنظرية الالعنف     
في اإلسالم ليقدم أطروحة نظرية قابلة للتطبيق في العالقات لدولية والقانون الدولي وبنفس 

. والتشريعات اإلسالمية أن هناك توافًقا بين القوانين المعاصرة لوقت فلسفة فريدة تؤكد حقيقة 
وكذلك . بتشريع إلهي يسدد خطاه فإنه يذلّ ويضلّ  وأكد أن اإلنسان في تفكيره ما لم يكن محكوًما

بمرجعية دينية تجعل لها على النفوس هيبة وسلطاًنا والتزاًما صادًقا  ينفرد اإلسالم في تشريعاته
للناس  اإلنسانية في التشريعات اإلسالمية هي وحدها السبيل لحياة عزيزة وأن النزعة بها،
إن لم يكن له  وبين أن كل فكر مهما كان صالًحا للحياة وأولى من سواه بالتطبيق، فهو، كافة

كانت دعوة اإلسالم إلى إعداد  حماة يؤمنون به ويذودون عنه، فإنه يظل كصرخة في واد، ولهذا
وإعداًدا، هي مناط إرهاب أعداء هللا وتطبيق  فقوة المسلمين، عقيدة. املالقوة بمفهومها الش

 ..شرعه وإعالء كلمته
 
 

 


