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تداخل الصالحيات في العراق حتى بين الحكومة 

والمرجعيات الدينية
1 

 

 
 

التي فيها بعد األحداث المروعة في سوريا والتي يسعى الطرفان فيها للسيطرة على السلطة 
أهداف استراتيجية لكال الطرفين ، أضطر المساكين من أبناء الشعب السوري الذين أصبحوا 

ضحايا لمطامع قوى ال تعرف الرحمة ومستعدة لسحق أي شيء لتحقيق مطامحهم ، أضطر الى 
النزوح خارج سوريا من دون التفكير بالعواقب ألن هذه العواقب مهما تكون فهي ليست بأسوأ 

 .قدان األحبة واألعزاء من ف
والنزوح هذا يفرض على المجتمع الدولي ودول الجوار مسؤوليات وتحديات منها أخالقية 
ومنها سياسية واقتصادية واجتماعية ، وبما أن هذه التحديات والمسؤوليات في كثير من 

فتضطر الجهات والمؤسسات غير  –حسب ما تدعي  –األحيان تفوق قدرات الحكومات 
مية مثل منظمة األمم المتحدة الى التدخل لرفع معاناة النازحين لتجنب وقوع كارثة الحكو

 .إنسانية تؤثر على الدولة المستضيفة 
ومن هذه المؤسسات غير الحكومية التي تدخلت لرفع معاناة النازحين السوريين هي 

سانية للمعوزين المرجعيات الدينية في العراق ، وهي أكثر جهة ممكن ان تقدم المعونات اإلن
 .ألنها الجهة التي تمثل الرعاية اإللهية باعتبارها وارثة األنبياء 

إال أن هذا العمل إن نظرنا له من زاوية أخرى فهو مهمة الحكومة العراقية التي دعمتها 
المرجعية الدينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فالمساعدات التي قدمتها المرجعية يجب أن 

كومة بدال  عنها ، والمرجعية لم تقدم على هذا العمل لو الحكومة قامت بذلك ، ولكن تقدمها الح
يبقى ضغط المرجعية على الحكومة للقيام بهذه المساعدات هو األمر التي يمّكن المرجعية من 

 .تنفيذ مبتغاها بإيصال الدعم والعون اإلنساني الى السوريين النازحين 
إن لم نقل  –تحملها بعض الشخصيات الدينية يتم تأسيس العشرات وانطالقا  من الرحمة التي 

من دور األيتام ورعاية الفقراء والمساكين وتزويج الشباب وغيرها من األعمال  -المئات 
اإلنسانية وذلك لتكاسل الدولة من القيام بهذه المهام النبيلة التي يُفترض أن تنفذها الحكومة 

 .ريعية والرقابيةبمساعدة كل مفاصل الدولة التش
والحكومة من جانبها رأت أن تتدخل في عمل المرجعيات الدينية كما تدخلت في عملها ، فتقوم 
بأعمال ليست هي من صالحياتها أو من مهامها أو على األقل يمكن أن للمرجعيات أن تعينها 

يجب أن ترعاها فيها ، مثل عقد مؤتمرات الوحدة اإلسالمية وغيرها من الفعاليات الدينية التي 
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 .وتشرف عليها المرجعيات والمؤسسات الدينية 
وربما تدخل الحكومة في مساحة عمل المؤسسة الدينية جاء الحتمالين إما ألن الحكومة تعرف 
جيدا  أنها سبب كل أزمة طائفية فتحاول أن ترمم ما كسرته ، أو ألنها ترى المؤسسة الدينية 

 .سد مكانها خاملة في تلك المساحة فأرادت أن ت
التدخل في تعيين أئمة الجوامع وتحديد رؤية الهالل وهو ما يحصل في الوقف السني ، أو تعيين 

معلمين ومدرسين لمادة التربية اإلسالمية في المدارس الحكومية التي يُفترض أن تضطلع 
ن المرجعيات والمؤسسات الدينية التي تحمل أسس اإلرشاد الديني الذي يفتقر له المدرسو

والمعلمون الذين درسوا المادة كأي مادة أخرى وليس بدافع ديني ، وهذه األمثلة ضربناها 
 .للتوضيح ال للحصر وإال فهي كثيرة ال يمكن للمقام سعتها 

إن هذا التداخل بين عمل المؤسسات الدينية والحكومة له انعكاسات خطيرة في الوسط العراقي 
ولى من مساحة الثانية فيرجع األخطاء التي تصدر من ، حيث تختلط على المواطن مساحة األ

الجهة الدخيلة الى الجهة المختصة ، وعندما تتبرع المرجعية الدينية بمساعدات الى العوائل 
السورية المهجرة سيستاء المواطن البسيط ألنه يرى هو أحق بذلك ، وعندما تخطأ الحكومة في 

 .شيء سيحسب على الدين خطؤها
فصل الصالحيات بين السلطات وبين المؤسسات الحكومية بل وحتى بين  لذا ندعو الى

 .المؤسسات الحكومية من جهة وبين المؤسسات الدينية 
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مسلسل االرهاب
2  

  
 

   

 
ديانة   بين غايته زرع الموت والخوف في كل مكان و اليفرق بين قومية واخرى وال الجميع يعرف ان االرهاب

والتفرقة   غايته حصد ما يمكن حصده من االرواح ليزرع بذور الفتنة  مذهب ومذهب فهوواخرى وال بين 
 .واللعب بورقة الطائفية ولكن شعبنا عرف هذه اللعبة وعرف الغاية منها 

 
المتابع للوضع االمني يجد العمليات االرهابية تتخذ وتيرة واحدة في مناطق محددة وبنفس الطريقة وبفترة زمنية 

وهذا يتطلب   وكانها تتحدى االجهزة االمنية بعدم استطاعتها من الحد من هذه العمليات االرهابية  جدا متقاربة
من االجهزة االمنية وقيادتها ان تعيد النظر بالخطط االمنية وتدرس اسباب هذه االختراقات ونقاط الضعف في 

 .النقاط لتفادي وقوعها مستقبالالبعض من السيطرات واالجهزة االمنية وتحاول ان تجد الحلول لتلك 

 
في حقيقة االمر ان السنوات الماضية كانت اكثر استقرار بعض الشئ ولم تشهد عمليات ارهابية بهذا المستوى 

فشئ يتدهور وخاصة باالشهر القليلة الماضية حتى اصبح كانه   والمنظم اال ان الوضع االمني بدأ شئ  الكبير
بغداد وعدد من المدن االخرى هجمات ارهابية شرسة   فترة واخرى مدينةفتتعرض بين ,   مسلسل النهاية

 .الترحم الهدف منها زرع الخوف وبذور الفتنة والقلق بين صفوف ابناء الشعب 

 
 من هو المسؤول عن هذا التراحع االمني الخطير ؟

وقد   لعدم خبرة االجهزة االمنية  وكذلكاالثر االكبر في هذه العمليات االرهابية   قد يكون للخالفات السياسية 
اليمكن   يعتقد البعض الى ان الكثير من العبوات الناسفة والمتفجرات تصنع داخل المدن التي تستهدف وبالتالي

, عليها وهذا يتطلب عمل استخباراتي كبير يكشف عن هذه العمليات قبل وقوعها   السيطرة  للسيطرات االمنية
ى حجم التدخالت الخارجية وما تصرف من اموال من بعض الدول المجاورة وغيرها من اجل ولكن علينا ان الننس

وكما ,   زعزعة االمن وفقدان الحكومة المركزية هيبتها وهذا مايسبب خلل كبير وواضح لدى الشارع العراقي
ا ال تتعرض للتفتيش للمسؤولين لنقل المتفجرات النه  قسم من العجالت التابعة  يعتقد البعض ان البعض يستغل

 .وهذا يؤدي الى تزايد االعمال االرهابية  من قبل السيطرات االمنية

 
بعد كل   اليمكن ان ننكر الدور الكبير التي تلعبه السيطرات االمنية في بث روح االطمئان لدى المواطن ولكن

شوارع مزدحمة ال بعد ما عملية ارهابية نجد السيطرات االمنية تشدد من االجراءات االمنية مما تجعل ال
وتذمره من هذه االجراءات التي اصبحت التجدي نفعا سوى عرقلة السير   وهذا يعيق حركة المواطن  يكون

واعتقد ,   علينا ان نجد وسائل اكثر تطورا واكثرا نفعا من هذه االساليب في التفتيش, وتاخير المواطن عن عمله 
ها النها متقاربة جدا ويمكن االستغناء عنها بسيطرات متحركة عند الحاجة ل  ان هناك الكثير من السيطرات

اكبر بين المواطن   وكذلك يجب ان يكون حجم التعاون, لتفادي الزخم المروري ولراحة المواطن   الضرورة
وبالعكس من حيث التعامل اثناء اداء   والريبة  مايثير الشك  كل  من حيث نقل المعلومات  واالجهزة االمنية

 .واخرى   والقيام بحمالت تفتيش بين  الواجب
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بكل   الشرسة والوقوف ضدها  يجب على االعالم واقالم الحرة ان تتصدى لهذه الهجمات االرهابية

,   تقف مكتوفة االيدي وتبقى تعد وتحصي عدد الشهداء والجرحى وعدد المفخخات واماكن تفجيرها  وال   قوة
ما يتعرض اليه   الن   اسباب هذه االعمال االرهابية والغاية منها  ين للمواطنولكن عليها ان تعيش الواقع وتب

الغاية منه ان يبقى العراق ضعيف اليمتلك القدرة على الدفاع عن   ال يمكن السكوت عنه  العراق ارهاب دولي
 .نفسه وبالتالي يبقى رهينة االرهاب والخالفات السياسية 
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الموساد الصهيوني في العراقعجائب وغرائب 
3 

 
 
لقد شجعت الفوضى االمنيه واالنفتاح غيرالمنضبط للحدود واالجواء العراقية ومارافق االحتالل 
من انهيار وتسقيط كامل لمنظومات االمن الوطني الوقائي على دخول اجهزة مخابراتيه للعراق 

يدها العداد كبيره من العراقيين وتمكنها من العمل السري والعلني وتحت مسميات متعدده وتجن
خصوصا  وان هذه االجهزه المخابراتيه قد أعدت عدتها ألقامة طويله في العراق وانشأت 

 .مؤسسات ومنظمات وواجهات تجاريه وثقافيه وبدأت بممارسه نشاطاتها تحت مسميات متعدده
يكية في جميع واذ أشرنا في مقاالت سابقه الى خطورة تغلغل المخابرات المركزية االمر

وحذرنا / دوائرومؤسسات الدوله العراقية الرسميه وشبه الرسميه بل وحتى الواجهات الدينيه
من خطوره ذلك وتأثيراته على مجمل االمن الوطني العراقي خصوصا  وان المحتل االمريكي 
يكيه كان له قصب السبق في الدخول الى جميع مفاصل الدوله العراقية واستيعاب السفاره االمر
االكبر في العالم ألألف العاملين من المستشارين كل حسب اختصاصه ومحللي المعلومات 

والمبرمجين ومجاميع العمل الميداني على جميع األصعده وخصوصا  السياسي منها واألمني 
 .واالعالمي

ورغم أن عمل المخابرات االسرائيليه واالمريكية بتداخل بشكل كبير وهما يشتركان بوحدة 
لهدف، اال ان الموساده الصهيوني اهتم بالتركيز على ثالث ملفات رئيسيه، وهي الملف ا

السياسي والملف العسكري والملف االجتماعي، وكرس جهود عمالئه ومنظماته العامله على 
اختراق الجهات المعنيه بهذه الملفات وأسس خاليا نشطه تعمل في وضح النهار والتحتاج الى 

ه او حبر سري، الن تكنلوجيا االتصاالت الحديثه وخدمات الشبكة العنكبوتيه اجهزة ارسال مخبئ
قدمتا له ولالخرين فرصا  سهله لتبادل المعلومات والوثائق و تحقيق االهداف التي رسمتها 

االدارة ألمركزية للموساد في تل ابيب الى عمالئها وشبكاتها في العراق وبقدر مايتعلق 
، فأن الموساد عمل على زرع بعض رجاله وعمالئه ممن تم  الموضوع بالشأن السياسي

تجنيدهم سابقا  اثناء عمل المعارضه العراقيه في الخارج خصوصا  في لندن وسوريا ولبنان، في 
منظومة العمل السياسي العراقي ضمن احزاب دينيه وليبراليه وهذه الشخصيات تعمل على 

جيهات وبما يضمن تحقيق اهدافه الستراتيجيه فيما تنفيذ ماتمليه عليهم اسرائيل من أوامر وتو
يخص مسيرة العمل السياسي في العراق وضمن آليه سريه اليمكن كشفها، ولكن المتتبع لمجل 
الحراك السياسي العراقي يكتشف بسهوله ان هناك ايد خفيه تعبث بالعمليه السياسيه وتجعلها 

الرذيله والسطحيه وتجعل منها عمليه تراوح في مكانها وتلصق بها تهم الفشل والفساد و
 .سياسيه ذات ضجيج ودوي قويين ولكن دون تأثير حقيقي في حياة الفرد العراقي
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اننا كمراقبين ومحللين النسعى وراء نظريه المؤامره ونجعلها المبرر الوحيد لهذا الفشل، 
قوى الكبيره الثالث ن تصارع االرادات السياسيه العراقيه وخصوصا  اللمره آلولكنها الحقيقه ا

المسيطره على الساحه، بهذا الشكل الفج والمفضوح واتباع اسلوب التسقيط وألتشهير وإنعدام 
الثقه وااللتزام بالمواقف السلبيه واالحكام المسبقه على االخر، والسعي لتحريك القواعد 

ص لقضيه الوطن الشعبيه بالتالعب بعواطفها الدينيه والمذهبيه والعرقيه، الينم عن اي اخال
 .وبناء واعادة تأهيل منظمات البنى االخالقيه والوطنيه والتحتيه فيه

كما يدعون فلمذا هذا التنافر والتنافس والتنابز والقتل والتصفيات ( وطنيون)فأذا كان الجميع 
الجسديه والتسقيط والتشهير والتحشيد المتبادل والتلويح بالحرب األهليه تحت دعاوي الدفاع 

ممنهجه من قوى االرهاب التي ( ألباده)ائفه مضطهده ازاء طائفه تتعرض هي االخرى عن ط
 .ترتبط بشكل او بأخر بارادات سياسيه عالميه وقوى مخابراتيه معروفه

تتحكم ( ارادات)غير معقول وغير مقبول عقال  وان ثمه ( االختالف)االستنتاج الوحيد هو ان هذا 
ل السياسي علمت هي به ام لم تعلم، وانها بحاجه الى مراجعه القوى المتصديه للعم( بارادات)

وطنيه صادقه لمواقفها جميعا  لتحديد مكامن االختراق والتأثير الذي يمارسه جهاز المخابرات 
على بعض اعضاءها من صناع القرار السياسي واال فأننا لن نجد لهوالء عذرا  مقبوال  فيما آل 

 .ات من االحتالل واسقاط النظام الدكتاتوري الشمولياليه وضع العراق بعد عشرة سنو
اما الجانب اآلخر الذي عمل الموساد الصهيوني على التدخل بل والتحكم به بشكل مباشر فهو 

التي سعى الموساد الى اختراقه ( قطاع االتصاالت)الجانب العسكري واآلمني، وسنركز فيه على 
ل خصوصا  بعد ماتم كشفه من وثائق تخص عمل والسيطره عليه والتحكم به بشكل يشير الجد

هيئة االتصاالت بخصوص اطالق القمر الصناعي العراقي بموجب العقد الموقع مع 

الخاص بالعراق ( شرقا   65.15)وتعمد تأخير تحويل القمر الصناعي الى المدار(انتلسات)شركة

وهو ماجعل من ( شرقا  65.11)على المدار ( 50عاموس)حتى قامت اسرائيل باطالق قمرها 
 .غير المفيد اطالق القمر الصناعي العراقي

وهي قضيه تدلل بشكل واضح على نجاح الموساد في تحقيق هدف ستراتيجي السرائيل في منع 
العراق من ان يكون له قمرا  مستقال  واستغالله لمداره الخاص وهو هدف يعتبر جزء من الخطه 

جه من دائرة التأثير في الوضع االقليمي والعالمي بل الصهيونية لتمزيق العراق واضعافه واخرا
 .وحتى الداخلي

وربما يحتاج جهاز المخابرات الوطني العراقي وليس هيئة النزاهه للتحقيق في هذه المعلومات 
ومنحت اسرائيل ( مدفوع الثمن)وتشخيص الجهه التي أفشلت اطالق القمر الصناعي العراقي 

ه العربيه االسالميه تفوقا  اضافيا  على الدول العربيه واالسالميه ، العدو التقليدي للعراق ولآلم
وفي ذات االطار فأن المؤشرات العامة تشير الى تمكن االجهزه الفنيه ومحطات المراقبه 

والتنصت االسرائيليه الى اختراق منظومات التخاطب الوطني العراقي سواء عبر شبكات الهاتف 
وأن عمليات التنصت تتم بتكنلوجيا متطورة للغايه بسبب هشاشه  النقال او التخاطب الالسلكي

 .االنظمة الوقائية الفنيه وتكنلوجيا الرصد والتشويش للمحطات العراقية
لقد حاولت الموساد مرارا استغالل شركات عراقية واجنبيه لتوريد اجهزه اتصال مصنوعه في 

( منظومة تجفير االتصاالت الالسلكيهعمل )اسرائيل ،كما قامت بالعمل على الحصول على عقد 
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لوزارة الداخليه وتم افشال العمليه من قبل احد المسؤولين في احدى وزارة االعمار واالسكان 
المختصه بانظمة االتصاالت والتي كانت ترتبط بهذه ( شركة السالم العامة)بعد ان وصلت 

تقدمه في التعاقد مع شركة ثبت الوزارة وفريق العمل في وزارة الداخلية حينها، الى مراحل م
لمنتجات اسرائيليه الصنع تدخل في عمل اجهزه التجفير وتم ابطال الصفقه ( تسوق)بأنها 

واخبار الجهات ذات العالقه بذلك، وتشير المعلومات الى ان اسرائيل التزال تتابع ايه خطوات 
وهي مستعده الختراق  تخص منظومات تجفير االتصاالت للجيش وقوى االمن الداخلي العراقيه

ايه شركة سيتم التعامل معها مما يتطلب حذرا  ودقه ووطنيه خالصه مع خبره فنيه آليه 
مجموعه تكلف بهذه المهمه وربما يكون طريفا  ان ذكرنا ان اجهزة الالسلكي التي يستخدمها 

مات المجاني وللقارْى ان يتخيل كم المعلو( صنع اسرائيلي)منتسبوا احدى العتبات الدينيه من 
الذي يدخل الى دوائر التنصت والتحليل والمراقبه االسرائيليه خالل اربعه وعشرون ساعه من 

 .التخاطب في واحدة من أهم محافظات العراق
في ( اسرائيليه-امريكيه)ومن االمور التي يتفنن بها جهاز الموساد هو استغالل تكنلوجيا 

هي ( قاده العراق)جيل المكالمات ،ويقينا  ان حصه التنصت على الهواتف المحموله عن بعد وتس
االكبر وخصوصا  من هم في واجهه االحداث والتأثير على اصعده العمل السياسي والديني 

 .والوطني
كما انها تستخدم المنظومات الملحقه باالقمار الصناعية لتحديد حركة اهداف معينه بموجب 

اضافه الى مراقبه البريد االلكتروني لالهداف  معطيات الهاتف النقال حتى وان كان مغلقا  
المطلوبه،دون اي رادع فني او اي منظومات مضاده، وهنا يتطلب االمر قيام وزارة االتصاالت 

باالستفاده من خبرة دول مثل روسيا والصين وايران في مجال الحرب االلكترونيه المضاده 
االتصاالت الذي يشكل عنصرا  اساسا   وتوظيف هذه الخبرات لشراء اجهزه ومعدات تؤمن قطاع

في االمن الوطني العراقي سيما وان المنظمات االرهابيه تعمل على االستفاده من هذه 
المعلومات التي تزودها بها الموساد والمخابرات االمريكيه كلما يتفق االمر مع مصالحهما، وان 

كريه واالمنيه بالمخابرات االمريكيه القاصي والداني يعلم حقيقه ارتباط القاعده وواجهاتها العس
والموساد بشكل مباشر او غير مباشر وان هذه التنظيمات مخترقه بالطول والعرض من قبل 

 .هذه االجهزة ذات الخبره الهائله على الصعيد البشري او الفني
وللتذكير فقط، نود ان نشير ان الحس االمني الغلب قادة العراق الجديد متدني جدا  وانهم 
اليبالون مطلقا  بمثل هذه االمور مادامت مصالهم الشخصيه لم تمس، متناسين ان الموساد 

ووفق هذه المعطيات وكما هو متوقع يمتلك ملفات كامله عنهم وتسجيالت مسموعه ومرئيه لهم 
داخل وخارج العراق وبما يجعلهم اهدافا  سهله يمكن تطويعها وابتزازها لتحقيق المأرب 

 .سهوله ويسر الصهيونيه بكل
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دائرة الجنسية ...عسكرة الدولة والمجتمع 

أنموذجا  
4 

 
 

 
 

يبنى الهيكل اإلداري ألية دولة على فلسفة تحقق من خاللها األمم اهدافا  بموجبها يوكل المجتمع 
إلى بعض أالفراد ـ لميزات وقدرات وكفاءات يمتلكونهاـ إلدارة شؤونه التي أولها تحقيق السالم 
االجتماعي الذي من خالله ينصرف جميع المواطنين ألداء دورهم الحياتي واإلنساني والعيش 

تمتلك أدوات لتحقيق تلك األهداف وأول تلـك األدوات [ سلطات]وهكذا تأسس [وطن]في إطار 
هو [وطن ما]القانـون، ولعـل أول القوانيـن التي تمكـن المجتمع من العيـش بسـالم اجتماعـي في

بمعنى هوية اإلنسان التي يحق [ بالجنسية]وهو ما اصطلح عليه ببساطة [ أين؟] تقرير
والشرائع التي . بموجبها لألفراد أن يكونوا أعضاء في مجتمع ما ويعيشون في وطن محدد

حفظها التأريخ تدل على إن مفهوم الجنسية قديم قدم البشرية،وهو مفهوم يرتبط بعوامل أثنية 
تصادية،وتنحى الدول في موضوع الجنسية منحى يرتبط بوضع الحكم واجتماعية ودينية واق

التي تترتب عليها ( الجنسية)و( المواطنة)الذي يسود فيها وفلسفته،فاعتبر بعضها 
بينما ثالثة نظرت إليه نظرة [ اجتماعيا]فيما اعتبرته أنظمة أخرى موضوعا[ سياديا]موضوعا
من هذه الفلسفات ينال المواطن جنسية البلد وبناء وبناء على أي [ سيادية ـ اجتماعية]مشتركة 

عليها أيضا تمنح لآلخرين من غير المواطنين ووفقا العتباراتها تسن قوانينها وتنشأ األجهزة 
التي تقوم بإدارة هذه المسألة،هذه المقدمة مدخل لمقاربتنا المتعلقة بموضوع مشكلة الجنسية 

وضعت ( 1321)لة بعد الحـــرب العـــــالمية األولى في العراق وهو الوطن الذي تشكلت فيه دو
هذه الدولة مواصفات لإلنسان الذي يمكن له أن يعد مواطنا فيها،وانطلقت في هذه المواصفات 

من المنطلق السيادي فقط وهو منطق ال ينسجم مع التطور الكبير الحاصل في العالقات 
كل من كان يعيش في هذا الوطن الذي أصبح  اإلنسانية بين بني البشر،ووفقا لهذه الفلسفة فان

الدولة ( رعايا)اسمه المملكة العراقية بعد أن كان أربع واليات منفصلة عن بعضها،ومن ضمن 
واشترط أن يحــمل الجنسيـــة العثمانية هو أو ( عراقيا  )العثمانية التي كان العراق خاضعا  لها

لسلطة الوالي ولديها ما يثبت هذا [ خاضعة]ــتأبوه أو جده ألبيه،ومــن عائلة أو عشيرة كانـ
مثل إيصاالت الضرائب أو غيرها،ولتنفيذ هذه االشتراطات كان البد أن ينشأ جهاز [ الخضوع]
( أقوى)قادر على تنفيذ هذه الفلسفة،فكان أن نشأت دائرة الجنسية وكانت بحق من ( قوي)

لقوة بتكليف العسكر وهم بقايا الجندرمة وترجمة هذه ا!! دوائر الدولة العراقية الناشئة حديثا
                                                             

4
 واع -تحسين صبار 
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واالنكشاريين العثمانيين بإدارة هذه الدائرة،وكان من الطبيعي أن يحرم آالف العراقيين من نيل 
الجنسية العراقية وفقآ لتلك االشتراطات غير المحددة التي تعطي العسكر الذي يدير دائرتها 

لتي أصبحت تحمل اسم شهادة الجنسية صالحيات غير محدودة بمنح أو رفض منح الوثيقة ا
العراقية لمن يشاءون أو ال يشاءون،وحرم أالف السكان إما بسبب أميتهم وجهلهم بأهمية 

الوثائق الرسمية وحيازتها أو لخوفهم من التعامل مع السلطات،ألن التعامل مع السلطات كان 
عيدة ال ترتجى منها عودة يعني إلحاق أبنائهم بالعساكر السلطانية التي تقاتل في أماكن ب

للوالي العثماني كونهم مثال من أبناء العشائر ( خضوعهم)األبناء،أو لعجزهم عن تقديم ما يثبت 
( اللر)المتمردة دوما على الوالة أو لكونهم من سكان الحدود مع إيران كحال مئات اآلالف من 

حكم آنذاك تحولت دائرة ونظرا لسيادة المنطق الشوفيني العنصري لل( الكورد الفيليين)و
الجنسية إلى دائرة عسكرية تماما والموظفون الذين يعملون بها يحملون رتبا عسكرية بعناوين 
لواء الجنسية أو عقيد الجنسية وهكذا نزوال إلى اقل رتبة وهي شرطي الجنسية وكان النفس 

على شهادة  السائد في هذه المؤسسة نفسا تسلطيا صرفا ومايزال كذلك، ومعاملة الحصول
الجنسية العراقية من أكثر المعامالت تعقيدا وصعوبة السيما للذي ال يملك أبوه مثلها،وبعبارة 

أخرى فالمواطن الذي يروم الحصول على هذه الوثيقة الفريدة من نوعها يكون في دائرة الشك 
 .دائما

الدول جنسيتها على ( عرض)إن الفكرة السائدة أالن في العــالم حول موضوع الجنسية هــي 
بها وعلى األخص ممن يشكلون إضافة مفيدة لشعوب هذه الدول من العقول ( يرغب)من 

فيما الفكرة التي عندنا أن موضوع الجنسية ينظر إليها على ..والكفاءات أو من أصحاب الثروات
ى أنها امتياز كبير،وتشترط الكثير من القوانين والتشريعات ان يكون المواطن حاصال عل

الجنسية العراقية في حاالت التملك والتعليم والعالج وتولي المناصب والدخول في سلك الشرطة 
وفي شأن الوثائق التي على المواطن العراقي حيازتها اصبح من المحتم عليه ..او الجيش

الحصول على وثيقة شهادة الجنسية العراقية الى جانب اثبات الرعوية وجواز السفر وهوية 
المدنية وصورة القيد ومؤخرا صحة إصدار لكل من هذه الوثائق،وهي وثائق يحصل االحوال 

عليها المواطن من خالل سلسلة طويلة من المراجعات التي تستنفد جهدا  ووقتا  وامواال  سواء 
من المواطن ام من الدولة التي حتمت عليها القوانين ان تشكل اجهزة حكومية متعددة لتنفيذ 

ستخراج تلك الوثائق التي يمكن دمجها بوثيقة مدنية واحدة تحظى باحترام ولها تلك القوانين وال
( كوبون)منزلة قانونية معتبرة وليس كما هو حاصل االن الذي وصل فيه االمر الى اعتبار 

تجهيز المواد الغذائية واحدا  من اهم الوثائق التي تتطلبها المعامالت الرسمية الحكومية بل ربما 
االطالق،إن النظر إلى هذا الموضوع من زاوية كونه شأنا اجتماعيا وليس سياديا او اهمها على 

سياسيا سيحل المشكل برمته وسيتخلص المواطن العراقي من الشعور بوطأة التعامل العسكري 
في هذا الشأن الذي ال يجد مبررا  منطقيا  الستمراره في ظل األوضاع الجديدة الناشئة بعد إقرار 

لذي به تعريف منطقي ومقبول للمواطن العراقي والمواطنة،وسيكون الخروج من الدستور ا
شرنقة عسكرة هذه المؤسسة الحيوية والتي تتعامل مع شأن مجتمعي وتديره بروحية ينبغي ان 
تكون مدنية، إيذانا بتحول مهم ومنطقي في مفاهيم المواطنة والتأسيس لها بما يعزز الثقة بين 

نا في الخطوة المهمة التي أقدمت عليها المؤسسة العسكرية العراقية األولى المواطن والدولة،ول
مقدمة حسنة للتحول ( وزير الدفاع)ـ الجيش والقوات المسلحة ـ بإناطة أمر إدارتها إلى مدنيين 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

13 

المنشود والخروج من هذه الشرنقة أمر ليس بالصعب او المحال ومن الممكن تحويل العسكر 
بعد تأهيلهم تأهيال مناسبا وحديثا يستوعبون فيه التغيرات الدستورية التي الى موظفين مدنيين 

 .حصلت في بلدنا ويستوعبون تجارب اآلخرين

  
وللنهوض . وتدار بروح العسكريتارية( معسكرة)إن هناك العديد من المؤسسات التي مازالت 

يدا عن أساليب بالمجتمع العراقي الى آفاق أرحب وبناء مجتمع مدني ديمقراطي يعيش بع
االقسار الذي يؤسس إلى االستبداد والقهر ينبغي تحويل هذه المؤسسات الى مؤسسات مدنية 
بحت وفي مقدمتها دوائر الجنسية واإلقامة والسفر واألحوال المدنية فكل من هذه الدوائر ال 
ال يحتاج الى عسكري واحد بين صفوف من يعمل فيها على اإلطالق،وليس من المقبول ان يق

،وال (السيد العقيد)للمواطن الذي يروم استخراج هوية أحوال مدنية عليك الحصول على توقيع 
نجد سببا مقنعا الن يدير دائرة الجوازات ثلة من العسكر برتبهم ونياشينهم وأوامرهم،إن إحقاق 

حقوق الكثير من العراقيين الذين حرموا من الحصول على الجنسية العراقية يستلزم عدال 
قتضي تفكيك المؤسسات التي تعمل بروح العسكر وبناء مؤسسات مدنية بديلة،وهو أمر حيوي ي

 .لبناء دولة المؤسسات والديمقراطية
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حرب القواعد بين امريكا وروسيا وانعكاساته على 

العراق
5 

 

 
 

أصبحت مناطق وسط آسيا والقوقاز والبلطيق كلها بمثابة نقاط تماس هامة وحيوية في حرب 
النفوذ الدائرة رحاها اآلن بين الواليات المتحدة وروسيا، فاألولى متورطة في حربين تستنزف 

مواردها وقواها، والثانية انتعش اقتصادها بسبب ارتفاع أسعار النفط وبدأت تسعى لبسط 
ا في وسط آسيا بانهيار الثورات الملونة وبانعكاس  نفوذها من جديد، وقد تالحقت األحداث مؤخر 

رها ومدها، ليصب في مصلحة موسكو في كثير من األحيان، وجاءت قيرغستان وأوكرانيا تيا
 .كآخر حلقات المسلسل المثير في حرب النفوذ والقواعد األمريكية الروسية

فبعد انهيار االتحاد السوفيتي ودخول العالم في حقبة القطبية األحادية، تمكنت الواليات المتحدة 
لروسي منذ تسعينيات القرن الماضي؛ حيث دخل في حالة من السبات من تقليم أظافر الدب ا

العميق بسبب تردي أوضاعه االقتصادية، وبدأت الواليات المتحدة في االقتراب من أطرافه 
لتنهش منها؛ حيث استطاعت أن تتدخل في البلقان ضد حليفته صربيا األرثوذكسية بعد تفكيك 

، وفي شرق أوروبا انفرط عقد النفوذ الروسي وبدأت يوغسالفيا في تسعينيات القرن الماضي
دول المنطقة تسعى إلى دخول االتحاد األوروبي، مثل بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا 

 . والتشيك، باإلضافة إلى دول البلطيق إستونيا وال تفيا وليتوانيا
تطاعت أن تنشئ لها ثم ظلت الواليات المتحدة تتقدم في ميراث االتحاد السوفيتي السابق واس

عدة قواعد عسكرية في دوله، وأعقب ذلك عدة ثورات على أنظمة موالية لروسيا فيما عرف 
بالثورات الناعمة، البرتقالية والمخملية والوردية ، واستطاعت الواليات المتحدة في النهاية أن 

الدب الروسي  تحيط بموسكو من كافة أقطارها، وبدأت أمريكا بعد ذلك في تضييق الخناق على
الذي حاصرته المشكالت السياسية والعسكرية واالقتصادية، لتضع الواليات المتحدة مواطئ قدم 
لها على معظم حدوده، في بولندا وألمانيا وأوكرانيا وجورجيا وتركيا وأوزبكستان وقيرغستان 

ة، أال وهو وأفغانستان، حتى جاء الخطأ األمريكي االستراتيجي الذي استفادت منه روسيا بشد
 .حربا العراق وأفغانستان

 :الصعود الروسي
كان من ضمن األهداف األساسية لغزو العراق وأفغانستان هو مزيد من تضييق الخناق على 

روسيا وحليفتها ايران في منطقة نفوذها والسيطرة على تلك المنطقة الغنية بالمصادر الطبيعية، 
الحيوية التي تنقل الغاز من دول االتحاد وكذلك السيطرة على مسارات خطوط األنابيب 

                                                             
5

 مركز العراق للدراسات 
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السوفيتي السابق إلى الجنوب والغرب، ثم وضعت الواليات المتحدة أقدامها في العراق لتدخل 
في حرب على جبهة ثانية بدون حسم الجبهة األولى في أفغانستان، وكان ذلك هو الخطأ 

التخطيط؛ حيث كان الهدف هو االستراتيجي الجسيم الذي اقترفته الواليات المتحدة من حيث 
تنصيب حكومة موالية لها هناك لتصبح أكبر قاعدة في الشرق األوسط، ولكن جاءت المقاومة 

نية كردية وطنية ولكن باسس ديمقراطية سالمتوقعة ومن بعدها حكومة شيعية العراقية غير 
سية على المخطط مكنت الشيعة ان يحتلوا دورهم المهمش عبر التاريخ مما عقد الخارطة السيا

افشل المشروع   االمريكي النهم بارتباطهم بالمرجعية وتقاربهم من خط المقاومة االقليمي
االمريكي نوعا ما وتعقد البناء االمريكي في العراق والمنطقة ، وأدى ذلك الغزو إلى غرق 

متزايد على الواليات المتحدة في مستنقع العراق، وانشغلت أمريكا بمشكالتها هناك بإنفاقها ال
الحرب بدون أن ترى نهاية في النفق المظلم، وفشلت في تنصيب حكومة عميلة لها في بغداد، 
كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أرقام فلكية، وهو ما كان بمثابة قبلة الحياة للدب 

 .الروسي الذي كان على وشك التجمد في صقيع سيبيريا القاتل
ت روسيا بتدفئة أوصالها بعائدات النفط بعد أن تخطى البرميل حاجز ومنذ حرب العراق بدأ

، وبدأت روسيا في األلفية الجديدة بقيادة بوتن بالسعي إلى استعادة النفوذ الروسي  المائة دوالر
مرة ثانية، وهو ما كان له تجلياته في عكس اتجاه الثورات الملونة، والتي نشهدها حالي ا في 

ليوم بدأ النفوذ الروسي يتصاعد من جديد، ودخل الطرفان فيما يمكن وا. وسط وغرب آسيا
؛ حيث يخوض الطرفان اآلن بين بعضهما البعض حرب ا معلنة على "حرب القواعد"تسميته بـ 

النفوذ وعلى السيطرة على القواعد في آسيا، وهو ما سيلقي بظالله على شكل النظام العالمي 
 .في الفترة المقبلة

 :الهيمنة األمريكيةاستراتيجية 
 :هناك أربعة عناصر اساسية في استراتيجية الواليات المتحدة لغزو العالم والسيطرة عليه وهي

 ,السيطرة على االقتصاد العالمي واألسواق المالية -  1

التي ( من مواد أولية ومصادر الطاقة)ووضع اليد على جميع مصادر الثروة الطبيعية  -  2
 لنمو ثرواتها ونفوذها وذلك عبر فعاليات الشركات متعددة الجنسيات تعتبر عوامل حّساسة

 ثم التحكم في المنظمات الدولية السياسية واألمنية واالقتصادي -  3

واخيرا  الغزو واالحتالل ومراقبة هذه العناصر بواسطة شبكة من القواعد العسكرية -  0

 (والفضاءات, المحيطات والجوو, في القارات)المنتشرة في كل أركان الكرة األرضية 
فبعد انهيار االتحاد السوفيتي اعتمدت الواليات المتحدة في عقيدتها القتالية على القواعد 

العسكرية المنتشرة حول العالم وذلك لتعظيم النفوذ األمريكي العالمي؛ حيث تمكن تلك القواعد 
مالت الطائرات على المجاري الواليات المتحدة من السيطرة عبر أسطولها البحري الممتد وحا

المائية والمسارات التجارية العالمية، واعتمدت الواليات المتحدة على وجود قواعد بها قوات 
خفيفة وسهلة الحركة وسريعة االستجابة في أقطار األرض األربعة من أجل احتواء النفوذ 

حر قزوين والبحر األسود الروسي واستمرار الهيمنة األمريكية، لذا فإن البحار الشمالية مثل ب
وبحر الشمال وبحر البلطيق كلها تخضع لالهتمام األمريكي الحتواء روسيا، ومن ثم نبعت 

أهمية دول البلطيق وشرق أوروبا، وكذلك البحار األساسية مثل البحر المتوسط والبحر العربي 
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سيا، وذلك والمحيطات الكبرى في العالم، وذلك بتنصيب قواعد في تركيا وفي دول وسط آ
لضمان السيطرة على مسارات التجارة وخطوط األنابيب وضمان نقل النفط والغاز والبضائع 

 .األخرى الهامة للعالم الصناعي الغربي
 :االقتراب األمريكي من روسيا في وسط آسيا

في أعقاب انهيار االتحاد السوفيتي واصلت الواليات المتحدة تضييق الخناق على روسيا من 
، ومن خالل االتحاد األوروبي (الناتو)اعدها العسكرية ومن خالل حلف شمال األطلنطي خالل قو

لضم دول أوروبا الشرقية إليه، ومن ثم تنصيب القواعد العسكرية للناتو فيها وكذلك نصب 
منظومة الدرع الصاروخية في بولندا والتشيك، وهي قضية ال تزال شائكة حتى اليوم بالرغم 

ا ألمنها وسيشعل سباق تسلح جديد من أن واشنطن أج ا مباشر  لتها، إال أن روسيا تعتبرها تهديد 
، والتواجد العسكري األمريكي وراء البحار هو احد أعمق مرتكزات اإلستراتيجية العسكرية 

حيث تحتاج الواليات المتحدة إلى قواعد ومحطات في أوروبا وشمال شرق آسيا , األمريكية
واعد دائمة من أجل توفير اإلمكانية العسكرية اللوجستية لتحريك وكذلك إلى تأسيس شبكة ق

 .القوات األمريكية لمسافات واتجاهات مختلفة ضمن اإلطار الجيواستراتيجي لها
توسعت القواعد العسكرية األمريكية األساسية في وسط آسيا، في كل من باجرام، قندهار،  

القواعد األخرى الموجودة في جورجيا وفي ، و(أفغانستان)خوست، لورا، مزار شريف، وبولي 
قيرغستان، وطاجكستان، هذا باإلضافة إلى القواعد األخرى وسط آسيا مثل قاعدة دييجو 

جارسيا في المحيط الهادي بالمشاركة مع القوات البريطانية والتي تعد قاعدة دعم ألسطولها 
، (بأوكيناوا وميساوا ويوكوتاكادينا )ولجيشها في وسط آسيا، وقواعدها الجوية في اليابان 

وفي . وقاعدة أنجرليك الجوية في تركيا، باإلضافة إلى قواعد في كوريا الجنوبية وفي الفلبين
أوروبا الشرقية هناك قواعد بويدز وكرزيسني الجوية في بولندا، وقاعدتي بيزمير وجراف 

مركز آيتوس اللوجستي إجناتيف الجويتين في بلغاريا باإلضافة إلى قاعدتين أرضيتين وهما 
ونوفو سيلو، ومرفأ البحر األسود كونستانزا في رومانيا، ويمكن وضع قوات في ليتوانيا، وفي 

 .ألمانيا قاعدة رامشتين الجوية التي تعد مدينة مستقلة هناك
الجوية في قيرغيزستان والتي " ماناس"والوجود األمريكي بوسط آسيا يتركز أساسا  في قاعدة 

النقالب األخير لصالح الدب الروسي، وتقع تلك القاعدة شمال العاصمة بشكيك، حيث حدث فيها ا
تضم أكثر من ألف جندي أمريكي، وفضال  عن ذلك فإن الواليات المتحدة ترتبط بالعديد من 

االتفاقيات مع بلدان وسط آسيا، تتيح لها استخدام مجالها الجوى والهبوط االضطراري للتزود 
مت الواليات المتحدة أيضا  بعدة ترتيبات مع طاجيكستان من أجل السماح بالوقود، كما قا

للطائرات العسكرية األمريكية بالتحليق فوق أراضيها، في إطار مهمتها في أفغانستان، والهبوط 
 .أيضا  للتزود بالوقود

 :تصاعد النفوذ الروسي
طى ال يرتبط أساسا  تعلم روسيا أن اهتمام واشنطن بإنشاء قواعد عسكرية في آسيا الوس

بعملياتها العسكرية في أفغانستان، بقدر ارتباطه بمحاوالت التغلغل في اإلقليم وتدعيم نفوذها 
وحضورها اإلستراتيجي، خاصة وأن الوجود األمريكي في أفغانستان يسمح لها بإقامة ما تريد 

يدا  وفائدته محدودة، من قواعد في أنحاء البالد، دون حاجة لقواعد خارجية، قد يكون بعضها بع

ميال  شمال الحدود األفغانية، وهي مناسبة تماما   121التي تقع على بعد " خان أباد"مثل قاعدة 
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األعمال العسكرية في شمال أفغانستان، ولكن معظم العمليات األمريكية في أفغانستان اليوم 
 .تجري جنوب وجنوب شرق البالد

ذها خارج إطار حدودها الجغرافية، ولذلك وضعت لها لذا بدأت روسيا في السعي إلى مد نفو
استراتيجية أولية للسيطرة على أربع دول رأت أنها حاسمة لخططها في أن تصبح قوة عالمية 
من جديد، وتلك الدول األربعة هي أوكرانيا وبيالروسيا وكازاخستان وجورجيا، وقد تمكنت من 

حت السيطرة الروسية، أما األخيرة وهي جورجيا، السيطرة على الدول الثالثة األولى وإدخالها ت
فال تزال في جوهر التركيز الروسي حتى تعيدها مرة أخرى إلى فلكه، ويأتي ذلك ليس في إطار 

سياسة توسعية روسية بل في إطار سياسة دفاعية؛ حيث إن روسيا تعد دولة ممتدة بدون 
حدة ـ لذلك فإن العقيدة العسكرية حواجز طبيعية تحمي حدودها ـ مثل المياه للواليات المت

الروسية تعتمد في أساس دفاعها على التمدد لخلق مناطق عازلة لحدودها الجغرافية، وكذلك 
ا إلى خلق  لدرء الخطر الغربي متمثال  في الواليات المتحدة وحلف الناتو، لذا تهدف روسيا دائم 

 .إلسالميتلك المناطق العازلة بينها وبين أوروبا وآسيا والعالم ا
ا لحرب القواعد  وتعد أوكرانيا هي حجر الزاوية للدفاعات الروسية كما أنها كانت مسرح 

ا، حيث وقعت فيها الثورة البرتقالية، ثما ما لبث أن تغير المد بمجئ  األمريكية الروسية أيض 

ا للبالد خلف ا ليوليا تيموشينكو الموالية للغرب   0في رجل روسيا فيكتور يانوكوفيتش رئيس 
؛ حيث إن تلك الدولة تأوي أكبر تجمع روسي في العالم خارج روسيا، وتعد 2112مارس 

ا للصناعة والزراعة الروسية، كما أنها تعد نقطة عبور لما يقرب من  ا طبيعي  من % 81امتداد 
الغاز الطبيعي الروسي الذي يتم شحنه من روسيا إلى أوروبا، كما أنها تعد همزة الوصل لمعظم 

ية التحتية للصناعات الروسية سواء عبر خطوط األنابيب أو الطرق أو السكك الحديدية التي البن
 .تسير بين روسيا والغرب

على اتفاق مع روسيا ـ وقعه كل من  2112أبريل  27وقد صدق البرلمان األوكراني الثالثاء 

يمدد بقاء الرئيس األوكراني فيكتور يانوكوفيتش والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ـ 
األسطول الروسي في قاعدة سيفاستوبول المطلة على البحر األسود بشبه جزيرة القرم حتى 

ا انتهاء إيجارها في عام 2102عام  ، وذلك نظير استخدام روسيا 2117، والتي كان مقرر 
 لنفوذها في مجال الطاقة؛ حيث ستزود أوكرانيا بالغاز الطبيعي مقابل أسعار متدنية، بالرغم من

احتجاجات واشتباكات داخل قاعة البرلمان وتجمع اآلالف احتجاجا على القرار خارج المبنى، إال 
 .أن روسيا يبدو أنها فازت في حرب القواعد في أوكرانيا في هذه الجولة

وتنبع أهمية أوكرانيا من أنها تعطي روسيا القدرة على مد نفوذها السياسي والعسكري 
وروبا والقوقاز والبحر األسود، وتعد أوكرانيا هي جوهرة التاج واالقتصادي إلى دول شرق أ

لروسيا والتي تمكنها من استعادة نفوذها وسيطرة أسطولها على المنطقة، ومنع تلك الدولة من 
 .االنضمام إلى االتحاد األوروبي أو إلى حلف الناتو والسقوط في الفلك الغربي

 :أوزبكستان
ستقاللية في صنع القرار مقارنة بالدول األخرى في وسط آسيا تتمتع أوزبكستان بهامش من اال

وذلك بسبب اكتفائها الذاتي من مصادر الطاقة والغذاء، وكذلك بسبب عدم وجود حدود مباشرة 
لها مع روسيا، وبسبب التحرشات المستمرة من موسكو فإن من مصلحة أوزبكستان أن تضع 
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ا مع الغرب بجوار اليد الروسية لضمان م عندما شعرت حكومة  2111صالحها، وفي عام يد 
أوزبكستان بتصاعد الوجود الصيني والروسي في وسط آسيا، وافقت على السماح بوصول 

القوات األمريكية إلى قاعدتها الجوية في كارشي خان آباد لدعم الغزو األمريكي على أفغانستان 
يس الذي يقف في وجه ستقوم بدور الحصن الرئ"في أعقاب هجمات سبتمبر وقالت أنها 

، سعيا منها إلى تحسين العالقات مع الواليات المتحدة والحصول على "اإلرهاب الدولي
 .مساعدات اقتصادية

بثمانية  2112و 2111وبالفعل حصلت أوزبكستان على مساعدات أميركية قدرت خالل عامي 
ي خان أباد والتي كانت مليارات دوالر، وأّجرت في المقابل القاعدة الجوية للجيش األميركي ف

، األمر الذي تسبب في تراجع العالقات الروسية 2115مأوى لقاربة ثمانمائة جندي في عام 

، التي أسفرت عن مصرع المئات من 2115األوزبيكة، ثم جاءت أحداث أنديجان المأساوية عام 
ج القوات األميركية األوزبك، لتفسد العالقات بينها وبين الواليات المتحدة ثم انتهى األمر بخرو

 .من قاعدة خان أباد
ولكن االهتمام الغربي بذلك البلد الهام في وسط آسيا لم يتوقف؛ حيث قامت الواليات المتحدة 

بإعادة فتح مسألة القاعدة األمريكية هناك من خالل سفارتها في طشقند وعودة القوات 
ا اتفاقية وقد وقعت طش. األمريكية إلى قاعدة كارشي خان آباد الجوية قند مع واشنطن مؤخر 

، وذلك مؤشر "التبادل التعليمي والتدريبي في المجاالت العسكرية"تعاون عسكري في مجاالت 
 .على إعادة قنوات االتصال بين البلدين

وذلك البلد يعلم موقعه االستراتيجي في وسط آسيا ولذلك يحاول أن يستفيد من تلك المنافسة 
لقواعد، وذلك التنافس من شأنه أن يزيد من نفوذها اإلقليمي وكذلك األمريكية الروسية على ا

ا في الوقت ذاته  .يدعم استقالليتها بوصفها محايدة بين البلدين، ومستفيدة أيض 
 :نقطة فاصلة.. جورجيا 

ا بينها وبين أوروبا  تمثل جورجيا أهمية خاصة لروسيا؛ حيث إنها تمثل منطقة عازلة أيض 
ألوسط، ولكنها مثلت معضلة لروسيا بعد أن انحازت إلى الغرب في عام والقوقاز والشرق ا

في الثورة الوردية، بالرغم من أنها دولة ذات غالبية أرثوذكسية ـ مثل روسيا ـ وقد  2113
اجتذبتها الواليات المتحدة في حرب القواعد بينها وبين روسيا، حيث سعت جورجيا إلى 

ربية مثل الناتو واالتحاد األوروبي، ومنذ ذلك الحين انقطعت االنضمام إلى عدد من المنظمات الغ
، وأوشك البلدان على الدخول في حرب (روسيا وجورجيا)العالقات الدبلوماسية بين البلدين 

شاملة، وأرادت الواليات المتحدة أن تجس نبض روسيا بإرسال بالونة اختبار في أغسطس من 

ا باألقمار الصناعية تفيد بتحركات للجيش بعدما أوردت واشنطن لجورجيا  2118عام  صور 
الروسي، وهو ما حدا بالقوات الجورجية إلى التقدم للسيطرة على األوضاع في أبخازيا 

وأوسيتيا، فما كان من روسيا إال أن توغلت بجنودها فعلي ا وشنت حرب ا لمدة خمس أيام على 
زه، وأنها ال يمكن أن تتركها تدور جورجيا، وأظهرت للغرب أن جورجيا خط أحمر ال يمكن تجاو

في الفلك الغربي، وأوشكت القوات الروسية على الدخول إلى العاصمة تبليسي، وأحجم الغرب 
عن التدخل في تلك المشكلة بالرغم من أن جورجيا حليف للواليات المتحدة وللناتو، مما أسفر 

اللهما عن جورجيا، وأرسلت عن إعالن كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا انفصالهما واستق
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روسيا رسالة إلى أمريكا مفادها أنها انتصرت في لعبة القواعد في جورجيا، حيث تتمركز 
 .قواتها هناك
 :قيرغستان

ا في حرب النفوذ والقواعد في ثورة  2115في عام  ا جديد  حققت الواليات المتحدة انتصار 
اإلطاحة بنظام عسكر أكاييف الموالي في قيرغستان، مما أدى إلى " السوسن"التيوليب أو 

لروسيا وحكومته في أعقاب االنتخابات البرلمانية في فبراير ومارس من العام ذاته، حيث تنبع 
أهمية تلك الدولة من أنها تقع في قلب آسيا، ويقع بها وادي فيرجانا الذي يعد األهم 

ا في المنطقة، كما أن بها قاعدة ماناس الجوية  األمريكية التي تدعم الجهود جيواستراتيجي 

مليون دوالر بدل  61القتالية ألمريكا والناتو في احتالل أفغانستان، وتدفع الواليات المتحدة 
إيجار للقاعدة وقرابة ثالثة أضعاف ذلك المبلغ على شكل رسوم وقود لطائراتها، وأصبحت تلك 

قيام أوزبكستان بإغالق قاعدة  القاعدة ذات أهمية بالغة بالنسبة للواليات المتحدة في أعقاب

، حيث اضطر حلف شمال األطلسي إلى نقل عملياته المتعلقة بإعادة 2115أميركية بها عام 
 .التزود بالوقود ونقل القوات واألسلحة والمعدات إلى قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان

دتان روسيتان في وتقع قيرغستان في قلب حرب القواعد األمريكية الروسية، حيث توجد قاع
كارا بالطا بالقرب من العاصمة بشكيك، وثالثة في كاراكول في شرق البالد، وتعد قاعدة ماناس 

الجوية األمريكية أساسية للحرب على أفغانستان، وفي حال إغالقها فإنها سوف تؤثر على 
م مسارات المجهودات الحربية األمريكية بصورة حادة، وستجبر الواليات المتحدة على استخدا

أرضية بديلة تعرض قواتها وقوافلها اللوجستية للخطر، باإلضافة إلى أنها لن تستطيع نقل 
وتلك الخطوط البديلة هي ما أطلقت عليه أمريكا . المعدات العسكرية عالية التقنية من خاللها

زايدة ، في ظل هجمات مقاتلي حركة طالبان وتنظيم القاعدة المت«شبكة التوزيع الشمالية»اسم 
ولكن تلك الشبكة المكونة من قطار وبعض الشاحنات . على ممر خيبر الحيوي في باكستان

تصلح إلمداد األغذية والمالبس وليس لنقل القوات واألسلحة والمعدات العسكرية، أو هبوط 
 .وإقالع الطائرات العمالقة أو تزويدها بالوقود

مر من مدينة ريغا عاصمة التفيا ويتمثل في وتتكون الشبكة الجديدة من ثالثة أجزاء، أحدها ي
ميناء بحري رئيسي على بحر البلطيق، ثم عبر اليابسة إلى روسيا فكزاخستان وأوزبكستان، 

وبينما يمر الجزء الثاني من الشبكة عبر القوقاز ابتداء من جورجيا ثم إلى أذربيجان ثم 
تان، يمر الجزء الثالث منها عبر بواسطة القوارب عبر بحر قزوين، ثم عبر كزاخستان فأوزبكس

ولكن . أوزبكستان بالذهاب من ريغا إلى كزاخستان ثم عبر طاجيكستان إلى قرغيزستان
االتفاقيات األميركية مع الدول التي تمر بها شبكة اإلمداد ال تسمح بنقل األسلحة أو المعدات 

ال تثق بتلك الخطوط لنقل العسكرية أو القوات المسلحة، باإلضافة إلى أن الواليات المتحدة 
 .المعدات العسكرية الحساسة

 :طاجيكستان
تحتوي تلك الدولة الهامة في وسط آسيا على قواعد روسية متعددة، وحتى اآلن ال توجد بها أية 
قواعد أمريكية ولكن تسمح تلك الدولة للطائرات األمريكية بالعبور فوق أجوائها وكذلك الهبوط 

أن القواعد الروسية تكمن في كل من نوريك وكولياب وكورجان تيوبي  للتزود بالوقود، في حين
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بالقرب من العاصمة دوشنبه، وعندما تم طرد القوات األمريكية من قواعد أوزبكستان في 

بدأت واشنطن في البحث عن قواعد في طاجيكستان، إال أن روسيا تحركت بقوة لمنع  2115

كز قواتها هناك ولديها قاعدة عسكرية جوية للمراقبة إقامة أي قاعدة في ذلك البلد، حيث تتمر
في مجمع عسكري في نوريك، وعززت روسيا من وجودها في خوجاند، ولم تسمح ألمريكا 

 .سوى بحق العبور الجوي فوق سمائها
 ليتوانيا والتفيا وإستونيا: دول البلطيق

ا انضمت دول البلطيق إلى االتحاد األوروبي،  في إطار حرب القواعد األمريكية الروسية أيض 

، وهذا وضع 2110والتي كانت ضمن االتحاد السوفيتي السابق، وكذلك إلى حلف الناتو في عام 

التحالف الغربي على أعتاب روسيا، وأصبحت اليوم إستونيا والتفيا معاديتان لروسيا، بينما 
ا مباشرة لتوانيا أكثر براجماتية وال تشعر بتهديدات كبيرة من موسكو ألنها ال ت متلك حدود 

معها، ولكن روسيا ترتبط بدول البلطيق بخط أنابيب هام لنقل الغاز إلى بحر البلطيق يمر عبر 
التفيا، كما ترتبط بإقليم كالينجراد الروسي بخط سكة حديد يربطه بموسكو ويمر عبر 

 .بيالروسيا
 :أذربيجان

جال القواعد العسكرية فقط، تعد أذربيجان نقطة صراع هامة بين الغرب وروسيا ليس في م
ا في مجاالت الطاقة؛ حيث لديها مخزون من الغاز والنفط كما أنها تقع في منطقة  ولكن أيض 
جغرافية هامة تحجز وسط آسيا عن أوروبا، وقام الغرب بتطوير مصادر الطاقة ألذربيجان 

و السيطرة على لتكون بديال  عن إمدادات الطاقة الروسية، لذا فإن من أهم أهداف موسكو ه
تدفق النفط والغاز الطبيعي من أذربيجان، وتحاول روسيا الضغط على أذربيجان من خالل 
صراعها مع أرمينيا على إقليم ناجورنوكاراباخ لموازنة النفوذ الغربي في ذلك البلد الغني 

األذري بالنفط، وقد جرت محادثات أمريكية أذرية إلنشاء قواعد في ذلك البلد، إال أن الرئيس 
إلهام علييف نفى إقامة قاعدة في بالده بهدف تعزيز القوة األمريكية في المنطقة في حال نيتها 

 ".ال توجد لدينا خطط القامة قواعد فى البالد الية دول اجنبية: "ضرب إيران، وقال علييف

تستطيع  آالف جندي متمركزون داخل أرمينيا ولديها اتفاقية مع ذلك البلد بأنها 5ولدى روسيا 

ا على أذربيجان، ولدى روسيا محطة  تحريك قواتها إلى الحدود إذا أرادت ذلك، مما يشكل تهديد 
رادار عسكري في جاباال في أذربيجان ولكن من المتوقع أن يتم إغالقها في القريب العاجل، 

وباإلضافة إلى الصراع على ناجورنوكاراباخ، فإن أذربيجان تشعر بقلق شديد من تدفق 
مجاهدين المسلمين من المناطق المسلمة في داخل روسيا والتي تشعر بتهديد الجيش ال

الروسي، كما أن الجيش الروسي ذاته يمكن أن يستغل ذلك لنشر قواته بحجة مالحقة مقاتلي 
داغستان أو الشيشان، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ذلك البلد في أي وقت تريده موسكو، 

 .يجان أن تحافظ على عالقات وثيقة مع الواليات المتحدةلذا يتحتم على أذرب
 :إيران ورقعة الشطرنج العالمية

لقد أصبحت منطقة وسط وجنوب آسيا والشرق األوسط بمثابة رقعة شطرنج عالمية يجلس 
عليها العبان هما أمريكا وروسيا، فالواليات المتحدة بعد انهيار االتحاد السوفيتي استطاعت أن 

ا وتوغلت في عمق فنائها الخلفي، واستطاعت أن تضع مواطئ قدم لها في تحرز تقدم   ا كبير 
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معظم نقاط التماس مع روسيا المشار إليها آنف ا، وال تعدو الحربين على العراق وأفغانستان 
سوى مواطئ قدم راسخة وثابتة للواليات المتحدة في إطار تطويق روسيا، باإلضافة إلى 

وان المراقبين يرون ان ايران ادركت المعادلة التي تحكم   إيران، حلفائها في المنطقة مثل
الصراع الخفي على القواعد والتمدد بين روسيا وامريكا من هنا استغلت الظرف الدولي للسعي 

 الى االمام الكمال مشروعها النووي ولتجد لها دور يعزز موقعها الدولي واالقليمي
البحري الممتد والمسيطر على المجاري المائية في  وأدوات الواليات المتحدة هو أسطولها

العالم، وكذلك بالسيطرة على أهم الدول االستراتيجية حول روسيا، باإلضافة إلى بسط النفوذ 
االقتصادي واستغالل المصادر الطبيعية لتلك المنطقة الهامة لتعزيز موقفها المتفوق حالي ا على 

أنابيب النفط والغاز ومسارات الناقالت، لذا فإن إيران  الساحة العالمية، وكذلك حراسة مسارات
تبقةى امريكا   سوف تمثل في القريب العاجل نقطة تماس هامة بين القطبين، وال يستبعد أن

النها يمكن ان تغلق مضيق هرمز الذي يعد غلقه ضربة قاصمة للواليات   خائفة من إيران
تها التجارية واالقتصادية لعدم تحمل واشنطن المتحدة االمريكية التي تريد ان تومن كل حرك

إغالق مضيق هرمز تحت أي ظرف من الظروف، أو أن تصبح العراق ساحة حرب جديدة بين 
 .الواليات المتحدة وإيران

لذا فإن إيران أصبحت اليوم ساحة تصارع نفوذ أمريكي روسي؛ حيث تريد واشنطن الضغط 
ني وعدم مساعدتها في استكماله لتقترب من صنع على موسكو لوقف البرنامج النووي اإليرا

السالح النووي، وتناور موسكو بالضغط على واشنطن والتلويح لها ببيع أنظمة الصواريخ 

ا في إطار الحرب  311الدفاعية مثل صواريخ إس  ا، وهذا أيض  التي جمدتها موسكو مؤخر 
خ الدفاعية في بولندا الصاروخية األوسع؛ حيث تريد واشنطن أن تنشر منظومة الصواري

ا في تنفيذ  ا للمضي قدم  ا ووقت  والتشكيك على أعتاب موسكو، وكل ذلك يعطي إيران زخم 
برنامجها النووي في ظل الشلل األمريكي ومواجهته مع الدب الروسي وكأن االثنان يمسكان 

أقدامها بأيدي بعضهما البعض في مواجهة في لعبة السومو التي يتصارع فيها عمالقان، وبين 
 .تقع إيران والمنطقة العربية بأكملها

 العراق في ظل السباق الروسي االمريكي 
االمريكي بعد الحرب البادرة اخذ يتصاعد  –كما ان ايران جهدت ان تتفهم ان الصراع الروسي 

على شكل حرب قواعد وبناء ستراتيجيات مما اهل ايران ان تلعب دورا في استعادت وتقوية 
طنية الداخلية بما فيها مفاعالتها النووية ويمكن وودورها الدولي بما يخدم مصالحها الموقفها 

 :للعراق ان يلعب ذات الدور في االتجاهات التالية وهي

يمكن للعراق ان يمارس دورا حياديا في التعامل مع الروس وامريكا بما يخدم مصالحها -1
ا في عالقاتها مع بعض الدول العربية من االقتصادية والسياسية وينعكس على تعويض خسارته

جهة وبما يعزز امكانيتها في االستفادة من االسناد الروسي للعراق فضال عن االسفادة القصوى 
 من التكنولوجيا الروسية والسالح الروسي

يمكن للعراق ان يسخر موقف روسيا لصالحه حال توجهت المشروع الغربي العربي  -2

بته في العراق مستفيدا من البعد الطائفي خدمة للمصالح الغربية ان يكرر تجر  الصهيوني
  واالسرائيلية بان واحد
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يمكن للعراق احياء العقود الروسية العراقية في كل المجاالت التجارية واالقتصادية وعلى  -3
 منها  نحو الخصوص النفطي

يوية ليتكامل بهدوء مع يمكن للعراق ان يسخر عالقته مع الهند وايران وسائر البلدان االس-0
القطب االسيوي الذي ينمو بقوة ضد القطب االطلسي االمريكي من خالل سياسة غير معلنة 

والجدير بالذكر ان امريكا اليمكن لها ان تمنع هكذا عالقة مع انها تدرك خطورتها عليها وعلى 
وبين الروس وفي ضوء حر بالقواعد بينها   مستقبل تكامل التخطيط االمريكي في المنطقة

خصوصا اذا عرفنا ان القواعد ببعدها االستراتيجي ليس االرض التي تتواجد عليها قوات ما 
بما يخدمها ولو ( روسا او امريكا )بقدر ما تعني تعامل هذه الدولة وتلك مع الطرف الدولي

 بنوع من الخدمة

خالل االنتقال  يمكن للعراق ان يصر على موقفه في ان يكون االنتقال في سورية من -  5

لمنع وصول المتطرفين والمرتطبين باجندة امريكية والفشال المشروع   السلمي السياسي
االمريكي الذي يريد انها القواعد الروسية في البحر المتوسط وهذه فرصة تاريخية للعراق 
ليكون العب اساسي في المعادلة الدولة بما يعزز قوته الوطنية الداخلية ويحد من الخطر 

 الخارجي عليه
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الحماية القانونية للكفاءات العلمية العراقية 
6
 

 

 

 

  

للكفاءات العلمية المدربة دور حاسم ومهم في عملية التنمية والتقدم ، فالمورد البشري المتعلم 
الرأسمال األول لعملية التنمية وله دور فاعل في تقدم   المدرب تدريبيا  فنييا  وتقنيا  وثقافيا  هو

أي أمة وان وجوده في المجتمع يشكل وطنيا  وحيويا  مختلف اوجه التنمية االقتصادية 
كما ان مقدار رفاهية الدول المتقدمة صناعيا  وحضاريا  تقدر بما تمتلكه . واالجتماعية والثقافية

 .من كثرة العلماء والمهندسين واصحاب الكفاءات العلمية والطاقات الممتازة
الكفاءات العلمية األكاديمية ما تمثل صروح علمية أكاديمية مشهود لهم ويمتلك العراق من 

 .بتاريخ حافل ومشرق في ميادين العلوم واألداب المتنوعة
 شهدت الساحة األكاديمية العراقية ثالث هجرات الصحاب الكفاءات العلمية 

لها قيمة في هذه األيام المالكات العليا التي تشكل علومهم وخبراتهم رصيدا  وطنيا  وثروة ال تعاد
 الحاسمة وهي

 :على النحو االتي
  سنوات خالل الخمس- -كان عدد المهاجرين من الفنيين والعلماء واألطباء العراقيين - 

 عالما بسبب ضغوط كثير عليهم ( 1511)للواليات المتحدة وكندا آنذاك قرابة ( 1365-1363)
ت وحسب تقرير صدر عن منظمة العمل في حين بلغت هذه الهجرة حتى منتصف السبعينيا

 من أصحاب الكفاءات العلمية العراقية في الخارج  0132العربية، ان عدد المهاجرين وصل نحو 
أما عقد التسعينيات فقد تضمن موجة من الهجرة الجماهيرية من جانب الصفوف العليا من - 

ببها الظروف االقتصادية الطبقة الوسطى الحديثة منهم العلماء والفنيون واألكاديميون س
 والسياسية حيث قدر عدد العراقيين الذين غادروا البالد للفترة أعاله بما يصل نحو مليونين 

بسبب عمليات العنف واإلرهاب التي تشهدها  2113/ نيسان  3أما الهجرة الثالثة فكانت بعد - 
اءات الى تدمير الهوية الساحة االكاديمية مما سببت تهجير وتهديد واغتيال وتعطل هذه الكف

 .ثروة وطنية  واستنزاف الهم, الثقافية العراقية بتفريغه من العقول العلمية
أخذت بعض المجتمعات المتقدمة في عمليات التنمية تميل للقوة الى وجود العناصر البشرية 

بعض كرأسمال لديها ،هو المصدر للقيادة في العالم اليوم ، كما أخذت    المدربة والمتعلمة
الدول تفتح أبوابها على مصراعيها الستقبال العلماء واألكاديميين والفنين واجتذابهم أليها 

عقول ) محاولة اقالعهم من بلدان األصل لما تحمله هذه النخبة من فوائد مالية واقتصادية
                                                             

 مركز الرافدين للدراسات والبحوث الستراتيجية -فائزة باباخان. د  6
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 .دون تكاليف صرفت عليها من قبل دول االستقبال( جاهزة 
قديمة وضعت المجتمعات اإلنسانية لها أسبابا واتجاهات  وفي هذا السياق كانت هجرة العلماء

 .مختلفة
 :منهجية البحث 

 :مشكلة البحث
مضت عشر سنوات على االحتالل االمريكي للعراق والقى بظالله من تردي الوضع االمني 
ووضع حقوق االنسان من عنف وقتل وخطف وابتزاز للكفاءات العلمية في جميع الجامعات 

واعاقة عملها مما حذا بها الى الهجرة لعجز المؤسسات االمنية والعلمية او الجامعية العراقية 

 . عن توفير الحماية لهم
 :هدف البحث 
دراسة الظروف المحيطة بالمشكلة وتحديد اسبابها وتداعياتها على الفرد والمجتمع العراقي -1

 .ووضع الحلول المثلى للعالج
بحيث يتالءم ويتواءم مع  1370لسنة ( 150)لعلمية رقم تعديل قانون رعاية الكفاءات ا-2

متغيرات الظرف العراقي ويضمن الحماية القانونية للكفاءات العلمية العراقية لتشجيع الكفاءات 
 على الهجرة العكسية ، اوتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر هو نقال  عن القانون اعاله

 :أهمية البحث 
 : دور الكفاءات العلمية في العملية التنموية ومسيرتهاتنبع أهمية البحث من 

 .للمحافظة على الثروة العلمية والثقافية الصحاب الكفاءات كونها جزءا  من ثروة العراق-1 
 .المؤسسات التعليمية   بيان معاناة األكاديميين العراقيين وانتهاكات الحريات الفكرية داخل-2 
ت العراقية في الداخل والخارج وتقديم الدعم والحوافز لغرض تعزيز التعاون مابين الكفاءا-3

 .االبداع
 :فرضية البحث

تقوم على فرضية رئيسية وهي استتباب الوضع االمني عامال  اساسيا  لالبداع الفكري للكفاءات 

 .العلمية مع توفير الحماية القانونية للكفاءات العلمية

 .1370لسنة  150الكفاءات المرقم قانون رعاية أصحاب : المبحث االول 

لقد صدر هذا القانون من مجلس قيادة الثورة المنحل ولقد كان فعال  يقيم الكفاءات العراقية  - 
وفي المادة االولى منه   وما قرار مجلس الوزراء اال نقال عن قانون رعاية الكفاءات العراقية

 : عرف من هو صاحب الكفاءة
لخارج من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه او مايعادلها من جامعة وهو العراقي المقيم في ا 

والمهندسين واالختصاصيين من حملة الشهادات   اجنبية او مارس مهنة او عمال  مثل االطباء
 العليا ممن هاجر الى خارج العراق ،وكل عراقي يشغل وظيفة في دوائر الدولة ومؤسساتها

 : 1المادة  
كل عراقي في الخارج حصل على شهادة الماجستير على االقل او  يعتبر صاحب كفاءة-1

مايعادلها من جامعة اجنبية ذات اعتبار او مارس واتقن عمال  او حصل على شهادة في حقل 
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 .اختصاصه
ويعتبر صاحب كفاءة الغراض هذا القانون كل عراقي يشغل وظيفة في دوائر الدولة -2

 من هذه المادة( 1)لشروط الواردة ذكرها في الفقرة ومؤسساتها اذا كان ممن تنطبق عليه ا
وقد هيأ هذا القانون االمتيازات لمن حصل عل الشهادات العليا سواء في الخارج او في داخل  

 العراق
 :واشار لها في المادة الثانية منه كآلتي

 2المادة 
 -:يمنح صاحب الكفاءة االمتيازات التالية

 ته المقيمين من محل اقامته الى بغداداجور سفر العائد وافراد عائل-ا
اجور نقل اثاث بيته وامتعته الشخصية وادواته الخاصة والعلمية وتعفى جميعا من الرسم -ب

 الكمركي
 اعفاء سيارته من اجازة االستيراد والرسم الكمركي -ج
ب منحة زواج تعدل راتب شهري اذا تزوج بعد العودة وسلفة زواج وسلفة زواج تعادل رات -د 

 ستة اشهر تسترد منه خالل خمس سنوات
تمليكه وفق القواعد النافذة حاليا قطعة ارض مناسبة بثمن معتدل مع قرض ال يزيد على  -ه

 اربعة االف دينار( 0111)
 قبول البدل النقدي منه واعفاؤه من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية -و
ائة دينار تستقطع منه خالل خمس سنوات خمسم( 511)سلفة من دائرته ال يتجاوز مقدارها  -ز

 من تاريخ تعيينه
 اعتبار عودته الى الوطن ايفاءا بالتزاماته التعاقدية مع الدولة -ح
 يصرف راتب العائد اعتبارا من تاريخ وصوله العراق -ط
احتساب مدة دراسة العائد وممارسته المهنة في الخارج خدمة فعليه الغراض التعيين  -ى

 عفاؤه من التوقيفات التقاعدية عن مدة الدراسة فقطوالتقاعد وا
 االحتفاظ بما لديه من عملة صعبة في مصرف عراقي والتصرف بها دون قيد -ك
  .التخلي عن عمله واالقامة خارج العراق على ان يعوض الدولة عما تمتع -ل

ك الوقت ولذلك حقا  لم تكن هناك صعوبة في تطبيق هذا القانون في ظل استقرار امني في ذل • 

شهدنا اقباال  كبيرا  من ذوي الكفاءات العلمية وشهد العراق في حينها فترة رخاء علمي اليمكن 

 .انكاره مطلقا  
والزلنا نتذكر سيارات المارسيدس التي سميت بالكفاءات ألنها منحت لالساتذة الجامعيين  •

وحتى رواتب االكاديميين  وكذلك منحوا وحدات سكنية بأقساط مريحة جدا  وباسعار مدعومة

 .كانت جيدة جدا  
ولكن العله بعد ان فرض الحصار   .قلة المعوقات وتذليلها من اجل تطبيق القانون في حينه •

االقتصادي على العراق سخرت الحكومة جميع واردات الدولة على الجانب العسكري والتسليح 
بدأوا يبحثون عن طريقة لترك العراق لهذا ... لذلك اصبح ذوي الكفاءات بأسوأ وضع اقتصادي 

ومزاولة العمل في الخارج ولكن لكي يستحصلوا على شهاداتهم واالقامة في دول اخرى كان 
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البد منهم ان يدفعوا نفقات الدراسة وجميع االمتيازات التي استلموها من الحكومة ، لذلك قاموا 
نجح في مغادرة العراق ومنهم من باتباع اساليب غير قانونية للسفر خارج العراق،ومنهم من 
وفي ليلة وضحاها تحول االكاديمي  تم القبض عليه ومحاكمته ألستخدام محررات رسمية مزوره

 . الى مجرم ألنه اتبع اسلوب الغاية تبرر الوسيله
 2118لسنة  001قرار مجلس الوزراء المرقم / المبحث الثاني  

ممن هاجر الى خارج العراق بسبب )  اضيف لتعريف الكفاءات 001في حين في القرار 

 1/1/2118ممارسات النظام السابق واضطروا الى ترك العراق لغاية 
 اليشمل بهذا القرار 1/1/2118اي بعبارة ادق من هاجر للعراق بعد  

الكفاءات   تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين تتولى دراسة الطلبات المقدمة من - 
قيم على نفس الدرجة العلميه يمنح الدرجة العلمية التي يستحقها ومن لغرض تقييمها وان لم ت

 . ثم اعادة تعيين اصحاب الكفاءات
يمنح اصحاب الكفاءات الذين اليملكون جوازات سفر تصدر لهم السفارة العراقية وثيقة سفر  -

كمركية  له ولعائلته في حالة فقدان الجوازات ، وتسهيل نقل االثاث الى العراق مع اعفاءات
واعفاء من الرسوم االخرى ، ومن رسوم الكمرك لسيارة شخصية ، تسهيالت للعائدين بمنحهم 
سيارات حديثة باالقساط وبأرباح بسيطة ، وتسهيل انتقال طلبة الدراسات العليا من الخارج الى 

ليها الجامعات العراقية ، وارجاع العائدين الى وظائفهم ، واخالء دور العائدين المتجاوز ع

 .وتأمين سكنهم فيها
 . ويستحدث قسم في احدى دوائر وزارة الهجرة والمهجرين تتولى متابعة وتنفيذ ماورد - 

  :المستمسكات المطلوبه من العائد هي - 
 جواز سفر العائد-1 
 شهادة التخرج االصلية-2
 عيلهمتسهيل اجراءات تسجيل الزواج والطالق او الوفيات او الوالدات للعائد ومن ي-3
قرار تقييم الشهادة صادر من دائرة البعثات والعالقات الثقافية للحاصلين على شهادة تخرج -0

 من خارج العراق
 هوية االحوال المدنية-5
 شهادة الجنسية العراقية-6
 بطاقة السكن او تأييد المجلس البلدي-7
 البطاقة التموينية-8
 لى الوظيفة بالعمل لفترة التقل عن خمس سنواتوعلى الكفاءة ان يقدم تعهد خطيا  لكي يعاد ا -
. 
 :استنتاجات البحث 

حقيقة  ان كل مايطلب من مستمسكات ووثائق ألغراض شمول العائد بقرار مجلس الوزراء  * 

 : هو عبارة عن مشكلة ومعضلة
ألن غالبية من هاجروا من اصحاب الكفاءات هاجروا بجوازات سفر مزورة واسماء وهمية  -  
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لكفاءات في زمن النظام السابق ممنوعة من السفر لذلك من كان يريد الهجرة يبادر الى ألن ا
استحصال جواز سفر باسم وهمي واعطاء معلومة عن المهنة مغايرة للواقع ألن بعكسه لن 

يستطيع الخروج من العراق وفي حينها تم القبض على كفاءات اليستهان بها وتم الحكم عليهم 
تزوير وكانوا على مستوى عمداء في جامعات عراقية واساتذه معروفين ، بالسجن بتهمة بال

لذلك العائد البد له ان يثبت شخصيته الحقيقية واسمه الحقيقي وهذه تحتاج الى دعوى في 
القضاء العراقي ونحن نعلم البيروقراطية في اجراءات التقاضي لحين حسم القضية واكتسابها 

قانون عائدية الوثائق التي تحمل ) 2112لسنة  73ون رقم لقد صدر قان. الدرجة القطعية 
ألغرض اثبات عائدية الشهادات والوثائق العائدة ( االسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين

لهم او لذويهم وذلك عن طريق اللجنة التي شكلت في وزارة الهجرة والمهجرين من خالل 
الرسمية في دول المهجر المقترن بتأييد السفارة  التاييدات التي تحصل عليها اللجنة من الجهات

لسنة  117العراقية ومصادقة وزارة الخارجية ووسائل االثبات المقررة في قانون االثبات رقم 

مثل مطابقة الصورة في الوثائق التي ) باالضافة الى استخدام وسائل اخرى في االثبات  1373
في تلك الوثائق واية وسائل تقتنع بها اللجنة مثل تحمل اسما  مستعارا  ومطابقة بصمة االبهام 

   DNA فحص ال
كذلك من متطلبات االعادة للخدمة ألصحاب الكفاءات البد ان يقيم مجددا  في العراق ويستخرج  -

بطاقة سكن وهذه تحتاج مااليقل عن اسبوع مراجعات او ان يسكن بمعية احد افراد عائلته 
لدي في منطقة سكناه وهي الطريقة االفضل واالسرع واقل ويجلب تأييد سكن من المجلس الب

كلفة  هذا ان كان له اهل او اقارب وبعكسه البد له ان يقيم في دار سكن ويبدأ رحلة العذاب 

 . ألستخراج بطاقة سكن
لقد كان قرار مجلس الوزراء ليس اعتباطيا  وانما قصد من رقنت قيودهم من الكفاءات بسبب  -

وكان مضمونه كل من ترك العراق  1381/ 1/1الثورة المنحل الذي صدر في  قرار مجلس قيادة
ولم يعد في هذا التأريخ ترقن قيودة من سجل الجنسية واالحوال المدنية ، لذلك على العائد ان 

يقدم طلبا  الى دائرة االحوال المدنية برفع اشارة الترقين عن قيده واستصد ار هوية احوال 
او استولد   ان قد تزوج من زوجة اجنبية او عراقية في الخارج او طلقمدنية جديدة واذا ك

اطفال ولم يضافوا الى سجله او حصلت حاالت وفاة فهذه معاناة اخرى يجب تذليلها وتاشيرها 
وهذه المعاملة تحتاج الى نفقات ... وبموجبها استصدار شهادة الجنسية العراقية  في السجل

ويلة على اغتراب اصحاب الكفاءات ومؤكد يكون قد طرأت على وزمن وجهد ، ألن مرور مدة ط
احواله المدنية عدة متغيرات البد من توثيقها واضافتها لسجله لما لها من تأثير ايجابي في 

 .مسألة الراتب والمخصصات وامور اخرى
دائرة كذلك من حصل على شهادة عليا في الخارج فعندما يرجع البد من تقييم شهادته من قبل  -

البعثات في العراق ، وكان هللا في عون من يراجع هذه الدائرة ، ألنها ستطلب جواز سفر 
صاحب الكفاءة مع تحديد تأشيرات الدخول والرجوع وتحديد مدة االقامة مع جلب الشهادات 
االصلية والمصورة والوثائق الثبوتية االربعة مع نسختين مطبوعة من شهادة الماجستير 

وشهادة البكلوروس وعنوان الجامعة التي تخرج منها في الخارج وتقديم طلب من  والدكتوراه
صاحب الشأن بمعادلة وتقييم الشهادة وترسل االطاريح الى الخبير العلمي في احد الجامعات 
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العراقية لغرض قراءتها وتقييمها ويرسل صاحب الشأن الى جامعته بعدم الممانعة في اعطاء 
خاص بغية عند مفاتحة دائرة البعثات لهم يزودوهم بالمعلومات التي معلومات عن فايله ال

يطلبوها ، وبعدها تقوم دائرة البعثات بمفاتحة الجامعة من خالل الخارجية العراقي وبدورها 
تفاتح السفارة العراقية في البلد الذي تخرج منه وتفاتح االخيرة الجامعة لتزويدهم بصحة 

بنفس اآللية من الجامعة الى السفارة العراقية ومنها الى وزارة صدور الشهادة ويرجع الجواب 

 . الخارجية العراقية والى دائرة البعثات العراقية
واذا كان النظام في الدراسات العليا اليأخذ نفس آليات وضوابط التعليم العالي ودائرة البعثات 

بين البلدين باالعتراف وتقييم  العراقية مع اآلسف التقيم الشهادة ، وكذلك اذا لم تكن اتفاقية
اما اذا كانت اتفاقية ويتبع ذات النظام والضوابط وجاء تقييم الخبير . الشهادات ايضا  التقيم 

العلمي بالمطابقة تقيم الشهادة ويعط لها تقدير ولكن في الغالب تقيم شهادة الدكتورا بماجستير 

 ... اليشمل بالقرار الخاص بالكفاءات او دبلوم عالي وعلى هذه الشاكلة او بكلوريوس وبهذا
المهم اذا قبلت الشهادة البد من توزيع نسختين من االطروحة لكل جامعة حكومية ويجلب كتاب 

وكل هذه   .تأييد باالستالم وبعد هذه الرحلة الطويلة تصدر دائرة البعثات تقييم للشهادة العليا
لية على كيفية التعامل مع النفوس االجراءات تحتاج الى وقت وجهد ونفقات وقدرة وقاب

 . المريضة بالحقد واللؤم
... وعلى صاحب الكفاءة ان يقدم تعهدا  خطيا  باالستمرار بالعمل لمدة التقل عن خمس سنوات  -

ولكن هذا الشخص عندما يحضر واوالده وزوجته هل سيعيش بأجواء مالئمة لمن حضر من 
ن في الغالب من ولد له اوالد في الخارج اليستطيع الخارج هل توجد مدارس اجنبية ألوالده أل

 .الدراسة في مدارس عربية وليس بالمكان توفير االجواء المريحة لبناء طفولة صحيحة
 ماهي الضمانات االمنية لحياة صاحب الكفاءة ؟؟؟... ولو تجاوزنا كل هذه المعوقات  -
يس لديها االمكانية او القدرة على كما ان اللجنة التي شكلت في وزارة الهجرة والمهجرين ل -

رسم آلية عمل لتذليل واحدة من هذه المعوقات وانما عملها فقط هو عمل قاعدة معلومات وجمع 

 . البيانات ومفاتحة الدوائر فقط الغير
 :توصيات البحث 
من هذا ننتهي الى ان هذا القانون غير قادر على حماية الكفاءات العراقية ، حقا  هناك بعض -1

االمتيازات التي تمنح للكفاءات المغتربة ولكنها التشكل اي نسبة قياسا  بالمعوقات واالفتقار 

 .  للحماية لهذه الكفاءات ، ويبقى هذا القرار كمكسب اعالمي فقط لرئيس الوزراء
واعتقد مايجب العمل عليه هو المحافظة على الكفاءات العراقية الموجودة في الوقت الحالي -2

سارتها في منح كافة االمتيازات التي سبق وان منحت لصاحب الكفاءة لضمان وتالفي خ
استمراره في خدمة الوطن ، مثل منح السلف وتمليك قطعة ارض باثمان معتدلة مع قرض 

ميسر لغرض البناء واعطاء منح للزواج مع منح سيارات للكفاءات بأسعار مدعومة وتهيئة 
ث التقنيات مع كافة الخدمات االمنية، االجتماعية مجمعات سكنية على طراز متطور وبأحد

 (كمدن سياحية) والصحية 
 . للحفاظ على اقل تقدير على الكفاءات الموجودة حاليا  وضمان بقائها في العراق

اما قرار رئاسة الوزراء اعتقد من المستحيل ان يالئم الكفاءات المغتربة اال اذا تحسن وضع 
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منية واالقتصادية والترويحية والثقافية والتعليمية وألن المغترب العراق من جميع الجوانب اال
اعتاد على جو وبيئة من الصعب مغادرتها والعيش في العراق في ظل هذه الظروف الحالية 

وباألخص ان كانت لديه عائلة حتى وان كانت المغريات خيالية ، ويجوز ان يغادر هذه الحياة 
تهيئة العيش لعائلته في الخارج وليس من اجل العودة ويحضر بمفرده لغرض العمل من اجل 

 . واالقامة الدائمة
حقيقة  ان ثروة العراق الحقيقية هي كفاءاتها العلمية وبالرغم من كل ممارسات النظام السابق *

اال انه كان يعتز ويحافظ على كفاءاته العلمية ألنها تمثل الثروة الحقيقية للعراق ولهذا كانوا في 
رخاء يبذخون عليهم باالمتيازات المادية والمعنوية ، ومن هذا نفهم الحمله الظالمة على فترة ال

 . مصادرة العقول العراقية بعد االحتالل االمريكي كونها تشكل خطرا  على مصالحهم
   .والسالم
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الفساد اخالقي واجتماعي اوال
7

 

 

  
 

االول طبيب معروف في .. من التهاب في اذنهخالل شهر واحد اخذت احد ابنائي لمكانين للعالج 
منطقتي التي اقطن فيها، دلني عليه احد االشخاص، عند انتظاري لدوري في الكشف والمعاينة، 
كان كل من يخرج من الطبيب يسأل السكرتيرة عن الصيدلية الفالنية، وكانت تدلّهم عليها من 

نوات طويلة فاني ال اتذكر ان هناك ولما كنت ابن المنطقة منذ س.. خالل الوصف والتحديد
المهم دخلنا الى الطبيب، وبعد .. صيدلية على الشارع العام تحمل هذا االسم الذي يسالون عنه

الكشف والمعاينة، كتب الوصفة الطبية الباهرة، وطلب مني جلبها من الصيدلية اياها، لم استطع 
ي اثناء االنتظار، لماذا هذه الصيدلية االنسحاب من امامه دون طرح السؤال الذي الح كثيرا عل

تحديدا؟ انزعج من سؤالي، واخذ بالدفاع عن نفسه، واخبرني انها تعطي االدوية االصلية التي 
 .تكتب في الوصفة

نزلت الى الشارع، اتلفت يمينا وشماال بحثا عن هذه الصيدلية، ال اثر لها، مائة متر الى يمين 
ارسلت ابني الى العيادة لسؤال .. جهة من الشارع، وال اثر لهاالعيادة ومثلها الى اليسار لكل 

 .السكرتيرة، جاءني وهو يقول انها في هذا الشارع الفرعي
الشارع الذي تقع فيه الصيدلية، اليمكن ان يكون محط اهتمام للمرضى ال من قريب وال من 

واالصباغ، الصيدلية  بعيد، النه باختصار شارع فيه محالت تبيع المواد االنشائية والصحيات
تقع بين هذه المحالت، وهي قد تم افتتاحها حديثا، وال يصل اليها احد المرضى اال بتوجيه من 

 .الطبيب الذي يزوره، الصيدلي صديق الطبيب
بجردة حساب بسيطة، وبالنظر السعار الوصفة التي صرفتها من هذه الصيدلية، هناك فرق 

راجعي الطبيب وبالنظر الى تسلسلي في المراجعات وحتى باالسعار يبلغ سبعة االف دينار، م
اغالق عيادته، يبلغ بحدود االربعين مريضا، كل وصفة مع فارق السبعة االف دينار مضافا اليها 
االرباح الحقيقية، تكون الحصيلة المالية للصيدلي زهاء التسعة ماليين شهريا، بهامش ارباح 

 .يجار والمصاريف االخرىصافية سبعة ماليين شهريا بعد طرح اال
الحادثة الثانية في مجمع طبي في منطقة اخرى، وهذه المرة طلب مني الطبيب، بعد ان شخص 

، بعمل تخطيط للسمع عند طبيب اخر في نفس المجمع، (بعد ان شخص الحالة)الحالة، واؤكد 
الطبيب المختص .. وايضا سالته لماذا التخطيط وقد تم تشخيص الحالة؟ اجابني لالطمئنان اكثر

بالتخطيط، سالني ان كنت قد راجعت طبيبا اخر قبل ذلك، اخبرته عن طبيب منطقتي وقصة 
الصيدلية، كان احد اصدقائه جالسا معه، ضحك هذا الصديق، ودافع طبيب التخطيط قائال الداعي 

                                                             
7

 شبكة النبأ للمعلوماتية – حيدر الجراح 
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يجة، اجرة التخطيط مثل اجرة الفحص، عدت الى الطبيب االول، لم ينظر الى النت.. لالتهامات
 ..وكتب وصفته الباهرة على ضوء تشخيصه العياني

، وقد حققت نجاحا في عملها، حيث ...في منطقتي التي اسكن فيها، احدى الصيدليات تديرها، ام
 .معلمة وليست صيدالنية... يقصدها الكثيرون، ام

ابن عمه، يديرها احد باعة الفالفل سابقا، ولما كان مشروع الصيدلية مربحا، تشجع ... صيدلية
 .سائق التاكسي وافتتح صيدلية في مكان قريب منه

كيف تفتتح صيدلية في العراق؟ يتم ذلك عن طريق تاجير شهادة احد الصيادلة المنتمين الى 
نقابة الصيادلة بمبلغ يتراوح بين السبعمائة وخمسون الفا وبين المليون دينار، يتم تعليقها على 

 ..يصرف لك وصفة الدواء، بائع فالفل او سائق تاكسياحد جدران الصيدلية، واليهم من 
في منطقتي اياها، وهي احدى مناطق بغداد القديمة والكبيرة، هناك صيدليتان مكتوب على 

ولم افهم المراد من ذلك اال بعد معرفتي ( الصيدالني)الالفتة المعلقة فوقهما وبعد االسم كلمة 
 .من يديرهما مختص في مجال عملهاي ان صيدليتان فقط هما ..بتلك المعلومات

انتقل الى مثل اخر، وهو من احدى الوزارات العراقية، اخبرني به صديقي المدير العام في تلك 
الوزارة، حيث تم تقديم مناقصات لشراء حفارات ذات مواصفات عالية جدا، ورسى العقد على 

مبلغ من المال له ليس بهين، احد المقاولين، وقد تلكأ هذا المقاول بالتجهيز بعد ان تم صرف 
لدى البحث عنه وجلبه الى الوزارة، اتضح انه العالقة له بالحفارات ال من بعيد وال من قريب، 

 .انه كان صاحب كشك لبيع الفالفل
للوهلة االولى اليبدو ان ثمة عالقة بين الفالفل والصيدلية او الحفارات، او غيرها من االمور 

في البحث واالستقصاء، ولكن لها عالقة حسب راي كاتب السطور  االخرى اذا تعمقنا كثيرا
بالفساد الذي يراه فسادا مجتمعيا بالدرجة االولى وليس فسادا سياسيا، كما يصور لنا ذلك الكثير 

وكثير من االكاديميين الذي يصرون على ان ( مهنة من المهنة له)من المحللين السياسيين 
، وكثير من مثقفي المقاهي الثقافية الذين ينادون بالويل (كتورد)تسبق الدال البهية اسماءهم 

والثبور الن احدا لم يوجه لهم الدعوة من وزارة الثقافة لالشتراك في مشاريعها الثقافية، وهي 
 .الوزارة التي اليعترفون بها ممثلة لهم

ثلة عن طبقات اذا نزلنا الى مستويات وطبقات اخرى من المجتمع، بعد ان ضربنا عددا من االم
تدعى بالنخبة، او االنتلجينيسيا، على حد تعبير المقاهي الثقافية، لوجدنا ان الحالة نفسها، 

 .تتشابه في الكثير من الخطوط العامة، وتختلف في التفاصيل
 ماذا يعني ذلك؟

، وبعد اكثر من عقد من الحصار االقتصادي والتجويع، اضافة 2113في السنوات السابقة للعام 

ى سياسات البعث على اكثر من جانب، ساهم ذلك كله في احداث الخلل الكبير في المنظومة ال
القيمية للمجتمع العراقي، واذا كان الفساد المالي لم يظهر بهذا الشكل الصارخ اال بعد العام 

، فان ذلك يعود بالدرجة االساس الى قمع النظام السابق، وحصرت ظاهرة الفساد، 2113
 .ري والمالي برأس النظام وأطرافهوخاصة اإلدا

تلك السياسات السابقة حولت الفساد بنفس الوقت إلى ما يشبه الفيروس الخامل تحمله قطاعات 
اجتماعية واسعة، وجدت في إسقاط النظام والطريقة أو السيناريو التي هوى فيها النظام فرصة 
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ل إلى حالة الفعالية أو النشاط مواتية لينشط هذا الفيروس ويتحول من حالة الكمون أو الخمو
الكامل ليتحول إلى وباء شامل ينشط بطرائق أخطبوطية وبمدى يصعب التحكم والسيطرة عليه 

أو تحديد سقف له، وقد وفرت الظروف السياسية ما بعد السقوط وطريقة أداء الحكم بيئة 
ويعيد بعث  صالحة لنشاط فيروس الفساد ليلتف بدوره حول السياسة ويضربها في الصميم

ظاهرة الفساد السياسي المتمثلة باالستئثار بالسلطة واستغالل النفوذ السياسي وتكريس قيم 
رب : )القائل " الماوي " الحزب الواحد عند الكثير من الكيانات السياسية، ولعل المثل الصيني 

يرى الباحث كما . يلقي مصداقية كبيرة في تفسير الفساد في العراق( شرارة أحرقت السهل كله
 .العراقي نبيل علي صالح

أن إحدى تجليات الخوف من الفساد اإلداري والمالي هي تحوله إلى ثقافة : ويضيف الباحث
مضفيا على نفسه الشرعية في الشارع وفي المعامالت ( ثقافة الفساد ) سائدة أو ما يسمى 

اعيا وقيميا إلى عمل يلقي الرسمية اليومية، وبالتالي يتحول الفساد من كونه عمل منبوذ اجتم
الشطارة أو   االستحسان ويندمج ضمن المنظومة االيجابية لألخالق واألعراف، ويعتبر نوعا من

الدهاء الشخصي لصاحبه، وأحد معايير الشخصية الدينامية والمتكيفة القادرة على حل 
 .المعضالت بطرائق سحرية

أن يساق إلى العدالة إلى شخص وعلى هذا األساس يتحول الفاسد من شخص مجرم يجب 
اليوم يفتخر الفاسد بمكتسباته وبمهاراته وماله الحرام ، ولم (. حال ل مشاكل )قاضي حاجات أو 

يعد الفاسد يخشى المواطن بل انتقل الخوف إلى المواطن وأصبح الجميع يحسب آلف حساب 
بي أو القيادي في حزب ما، ألنه يمتلك السلطة والمال والقرار السياسي، فهو الكادر الحز  له،

وهو المدير العام، وهو الموظف الصغير والوزير أو عضو البرلمان وهو أيضا حامل المفخخات 
 .واألحزمة الناسفة

أن القبول بالفساد كأمر واقع شك ل احد عوامل الضغط على المنظومة القيمية والتربوية لدى 
قية والوطنية، فقد انتشرت الالمباالة والسلبية أفراد المجتمع العراقي وفي تبديد قناعاته األخال

بين أفراد المجتمع، وبروز التطرف والتعصب في اآلراء وشيوع الجريمة كرد فعل النهيار القيم 
وعدم تكافؤ الفرص، كما شاعت قيم فقدان احترام العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في 

بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية مما معايير أداء الواجب الوظيفي وتراجع االهتمام 
يؤدي بدوره إلى االحتقان االجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر، وقد 

جاء ذلك على خلفية التراكمات التي افرزها النظام السابق متبوعة ومعززة باإلفرازات السلبية 
فات المشوهة واالعتبارات الفئوية والطائفية والقبلية التي سببتها االستقطابات السياسية والتحال

 .حيث غياب مفهوم المواطنة ومصالح البالد العليا
يرى الباحث االجتماعي سلمان علي إن الفرد العراقي صار من اكثر المشجعين للرشوة 

والفساد، فهو في الغالب يبحث عن شخص أو واسطة قبل الشروع في معاملته، سعي ا لكسب 
وكسب امتيازات ال تنطبق عليه وفق القانون، لكنه يسعى إلى حيازتها عبر إغراء  الوقت

ويرى علي أن الرشوة عادة اجتماعية قديمة تزيد وتقل . الموظف المكلّف بانجازها عبر الرشوة
بحسب الظروف السياسية واالقتصادية التي يمر بها المجتمع، كما تتأثر بالمستوى الطبقي 

 .اصواألكاديمي لألشخ
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ا، بآالف الدوالرات إن لم : )ويتابع الرشاوى بين النخب والساسة وأصحاب المناصب ضخمة جد 
 (.تكن بالماليين، لكن بين الناس من محدودي الدخل ال تتجاوز العشرات من الدوالرات

تصر الكثير من الجهات السياسية، ويصر الكثير من الباحثين على ان السبب في الفساد 
، على (السياسي)لعراق بشقيه المالي واالداري يعود الى سبب واحد وهو المستشري في ا

اعتباره يملك السلطة والقوة، ولهذا يتم شخصنة الفساد من خالل اسماء ووقائع، يطغى عليها 
 .الصخب والضجيج االعالمي، وكأن برحيل تلك االسماء فان الفساد سيرحل معها

يار المنظومة القيمية واالخالقية، سيبقى الفساد واقع الحال في العراق ليس كذلك، مع انه
مستشريا وينمو باستمرار طالما هناك قبول اجتماعي للفساد والمفسدين، وثقافة اجتماعية 
التخجل من اشهار عالقتها بالفاسد، كبيرا كان ام صغيرا، في سبيل تحقيق مصلحة ما على 

 .حساب االخرين وامنهم االجتماعي

إعمار )اعادة  2113لى اصحاب الشان السياسي في العراق بعد العام غابت عن القائمين ع

الذي بدونه فان الخراب مستمر الى ماشاء   وماتهدم وانحل وانحط من قيمه وسلوكه،( االنسان
 .ربي
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!واألحزان. .العراقيون
8
 

تحليل سيكوبولتك   

 

 

 
عليها اآلن اسم بلد الفواجع وينطبق ..في بالد كانت تسمى ما بين النهرين وأرض السواد

فوجه .صار فيه الالمعقول معقوال والفساد مقبوال،وصار استثنائيا في أهله وحّكامه..واألحزان
الحاكم فيه اكثر صلفا من وجه الزاني في ممارسة الزيف على الناس، وقلبه صار بعد ان 

ي العراق ال تتطاير فيه فال يكاد يمر يوم ف..وكأنه قّد من حجر..امسكت يداه بالسلطة والثروة
فيما هو ساه اله يمارس خداع الناس بقباحة ويعدهم بانه سيجعل من العراق ..اشالء العراقيين

 .بعد ان صار وصّيره االحتالل خرابا..جنة

فمن .مقابل هذا النقيض لحّكام دول العالم الذين يحترمون شعوبهم،لدينا بشر نقيض للبشرية
إال ..هون بما لديهم من مال وحالل أو جمال أو مكانة أو أوالدالشائع لدى البشر أنهم يتبا

حالة ينطبق عليها قول الشاعر نزار  ي، فالعراقيين فأنهم مهووسون بالتباهي بالهموم واألحزان
أن يبدأ  ا، فمالحظ ذلك بين أصدقائك". أحزاننا ..ما بنا ى، وأحلمعتقلون داخل أحزاننا:" قباني

لكن لو تشوف ..يا أخي أنت زين) :قائالو ضيق حتى يقاطعه اآلخر أحدهم بالشكوى من هّم أ
تصور للمقابل وكأن مصائب الدنيا  ا، وبدرامويروح مسترسال يروي بألم أكثر ما حلّ به..( آني

 !.وقعت كلها فوق رأسه
أن امرأة ذهبت :وهو،راوية الحزن العراقي،حكاية تفي بإيصال المعنى،مفادها( الدارمي ) وفي 
 :ديقتها تشكو حالها،فقالت لها الى ص

 ما تدري بّي الناس العلّة خفية) 
 (بالكلب سبع أزروف وياله يخيه 

 .إن الناس لها الظاهر وال تدري ياأخيتي بأن الهموم أحدثت سبعة ثقوب في قلبي..أي
 :وكان المفروض بصديقتها أن تواسيها وتّهون عليها األمور،لكنها أجابتها بالدارمي أيضا

 نيالك بدنياك بس سبعة ازروف) 
 (الكلب منخل صار بيه العمى يشوف

سعيدة أنت بدنياك اذا كان بقلبك سبعة ثقوب فقط، فأنا قلبي صار منخال يرى من خالله ..أي
 !حتى األعمى

                                                             
 مركز النور – حسين صالحقاسم . د.أ 8
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فالعراق يكاد يكون البلد األكثر تعّرضا للكوارث .أسبابها النفسية(التباهي بالحزن ) ولهذه الحالة 
وفي بالد .بدءا من الطوفان وصوال الى ما هو عليه اآلن..والفواجع والمحنوالحروب 

يهيجن االحزان في اوقات !( الندابات)سومر،كانت في احيائها مجاميع من النسوة يسمين 
أعني ..وأظن أن أول تراجيديا في العالم كانت في العراق.العزاء ويلهبن اللطم على الصدور

أعني أحداث واقعة ..أن أقسى تراجيديا كانت على أرضهو. تراجيديا جلجامش وأنكيدو

األموي والعباسي ) وإلى اآلن حكمت العراق أربعة أنظمة( هج 61) ومنذ ذلك التاريخ .كربالء

كانت قاسية جدا في ظلمها للناس وبطشها بالخصوم،حتى أنه مرت أزمان ( والعثماني والبعث 
ألقسى أن السلطة كانت تمنع أسرة من تنهي حياته وا.على العراقيين ما خال فيها بيت من كارثة

فأحدثت اشراطا نفسيا بين الظلم والقسوة والتعبيرعن الحزن ..أن تقيم مجلس عزاء لفقيدها
 .بانفعال أشد

 :وثمة مسألتين نفستين نوجزهما باآلتي 
ويتفق .(حركة..إشارة)،واما بلغة الجسد(كالم)إن المّكون السلوكي لالنفعاالت يكون أما شفويا

السيكولوجيون على أن لغة الجسد تكون أصدق أحيانا من لغة الكالم،وأن تعابير الوجه هي 
التغذية الراجعة لتعبير ) ويطرح آخرون فرضية اسمها .األكثر تعبيرا عن الحزن من اللسان

مفادها أن عضالت الوجه وارتعاش الشفتين وسيالن الدموع على الخدود،أو مشهد ( الوجه 
ترسل إشارات الى أكثر من مركز في الدماغ تعمل على تنشيط ..وهما تبكيان بصمت العينين

يؤدي بدوره الى تصعيد ..( الهيبوثالموس،األمجداال) الجهاز العصبي الخاص باالنفعاالت 
 .االنفعال لدى المشاركين في المشهد

لمالحظ على ومع أن تعابير الوجه عن الحزن تكاد تكون متشابهة عند خلق هللا،إال أن ا
وهذا ناجم عن هول ما أصابهم من فواجع .العراقيين أنهم يضّخمون ويبالغون في التعبيرعنها

جرى التعبير عنها بمشاركة وجدانية اقتضى الحال أن ..ومحن وكوارث عبر أكثر من ألف سنة
ى ثم تحول هذا التعبير،عبر تكرار الفواجع وما صاحبها من تعزيز،ال..تكون بمستوى الفجيعة

تقليد،حتى صار من غير الالئق اجتماعيا أن يكون االنفعال هادئا أو باردا في مواساة من كان 
 .انفعاله ملتهبا

وألن الفجيعة عند العراقيين يتناقلونها مثل كرة السلة،فأن العراقي كان يشارك بانفعال حار أخاه 
فجيعة ستحل باآلخر يوم ألن ال -وهذا أهم  -المفجوع،ليس من جانب أنساني فقط ،إنما أيضا 

والغالب عند العراقيين أنهم يرّدون الفضل بأحسن .ما،وعلى المقابل أن يرّد الفضل ساعتها
فأن كان الفضل بكاء ساعة مثال،فأن رّد الفضل يكون بكاء ساعتين وأن أمكن .منه

 ( .دين بدين حتى دموع العين ) والمثل يقول!..فبأكثر
ات،يعبّرن عن انفعاالتهن بشكل أشد وأعمق،حتى صارت والشائع عن النساء أنهن عاطفي

،وتحديدا االنفعاالت الرقيقة والحزن في مقدمها،فيما االنفعاالت (األنوثة ) العواطف مرادفة لـ
( األنثوية ) ولو تمّعنا في العواطف الرقيقة .والغضب في مقدمها( الرجولة ) الخشنة مرادفة لـ

الحزن والقلق والخوف،وهي انفعاالت :من قبيل( االت العاجزة االنفع) لوجدنا أنها مقتصرة على 
والمسألة النفسية هنا،هي أن اإلنسان يتعاطف .تعمل على أن تجعل الفرد يبدو ضعيفا وعاجزا

أكثر مع اإلنسان الضعيف العاجز،وأن هذا العاجز تدرب على تجسيد انفعال الحزن، بفعل 
 !.اذا كان هذا اإلنسان هو المرأة تكراره، فصار ماهرا في تمثيل دوره،فكيف 
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ولقد .وألن الحزن في المجتمع العراقي كان بحجم فواجعهم،فأنه اختار المرأة لتكون بطلته
فكما في المسرحية التراجيدية،فأن في .في تجسيد هذا الدور بدراما تراجيدية( أبدعت ) أجادت و

لنائحات الالتي يجدن الصراخ مأتم الحزن النسائي العراقي أكثر من جوقة،تتصدرها جوقة ا
تقودهن قائدة ..والعويل،وجوقة الالطمات على الخدود،وجوقة ناثرات الشعر وشاقات الصدور

في إيقاع يجمع هذه الجوقات ويوحدّهن في مباراة بينهن،في أيهما (المالّيه ) أوركسترا المأتم
 .ر بين الحاضرات المشهدتجيد دور التعبير عن انفعال الحزن،وأيهما كان لها التأثير األكب

عن فترة استراحة،فأنه يتم فيها تقويم للمشاركات (المالّيه ) وبعد أن تعلن قائدة األوركسترا
شدة احمرار الوجه،وال بأس اذا كان مخرمشا :من بينها( موضوعية ) على وفق معايير 

،أو شدة بحة باألظافر، أو سيالن الدم على الخدود،أو تقطيع شعر الرأس،أو تمزيق المالبس
وتحظى الفائزة منهن باالهتمام والتعاطف ..الصوت،أو من أغمي عليها صدقا أو هستيريا

 .واإلطراء والمديح على وفائها وطيبتها وصدق مشاعرها
صار النواح عندهم مقبوال وصاروا يّدربون اطفالهم على ضرب الزنجيل واستقبال ..حتى الرجال

وال يعلمون ..اغانينا المشبعة بالمازوشية  الذي نشيعه في..بل قل الحب ايضا..الحياة باألحزان
وما ينجم عنه من كراهية النفس (بمعنى الحياة)أن أفدح خسائر الحزن هو عدم االحساس بـ

 .واآلخر
ان الحزن انفعال انساني وعاطفة بشرية تنتاب معظم الناس في المجتمعات كافة حين يتعرضون 

وأنه يستمر عندهم لمدة ..او الشعور بمعاناة آخرين الى ازمة او فاجعة كفقدان عزيز
والغريب أنهم ماضون بالتباهي في التعبير (..مكتوب عليهم)فيما هو عند العراقيين ..محدودة

بالرغم من أنهم جزعوا منها،وفي أعماق كلّ ..عن أحزانهم وطول حدادهم،وجلدهم لذواتهم
 !!أما لهذه األحزان من آخر: واحد منهم صرخة تصيح
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الفضائيات الدينية واإلعالم الناجح
9
 

 
 

ال شك في ان االعالم ظاهرة ال يمكن اغفال ما احدثته وتحدثه من اثر واضح على مجمل حركة 
ولكن مع كل الحسنات التي احتلت حيزا مهما من سجل االعالم تاريخيا فقد , ..تطور االنسان

على صعيد خلق المنازعات وافتعال االزمات كان لبعض وسائل االعالم وما يزال قرار حاسم 
وتفجير بؤر الصراع وتزييف الحقائق والحط او االعالء من قيمة االشياء انصياعا لمتطلبات 

  ...الحرب النفسية وجريا على قانون العرض والطلب السياسي
افق  وقد امتازت النظم السياسية المعاصرة سيما القمعية منها باتقان ممارسات التضييق على

الجماهير ووضعهم في اطار بعينه يتناسب مع رغبات السلطة الحاكمة وذلك من خالل انتهاج ما 
يعرف باالعالم المركزي الموجه، اال ان ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت الحديثة احدثت 

لرغم كما يبدو خروجا عن مألوف السير التاريخي لحركة االعالم الموجه على وجه التحديد، فبا
من مساعدتها في تضخيم دور اإلعالم وتنويع وظائفه اال انها سهلت من ناحية اخرى عمليات 
اعادة صياغة الرأي العام المركزيا بواسطة االنتشار الواسع للمحطات الفضائيات السمعية منها 

 .والبصرية من جهة ومن خالل ما تعرضه من صيغ متعددة للبرامج االعالمية التفاعلية
لت حصة االسد من تلك البرامج الى نصيب متصفحي شبكة االنترنت العالمية على وجه وقد آ

 51التحديد، وبحسب بعض الدراسات فان الراديو استغرق اكثر من ثالثة عقود للوصول إلى 

سنوات للوصول إلى نفس العدد من  0مليون مستخدم بينما لم يحتج االنترنت ألكثر من 
سباب في تجاوز االنترنت لزميله الراديو بهذه الفجوة الرقمية الهائلة ولعل احد اال, المستخدمين

يكمن في ما ُذكر من تفوق االول في مضمار الفن التفاعلي وقدرته غير المحدودة نسبيا على ان 
يكون وسيلة لبث اراء المتلقين انفسهم وتحويلهم الى منتجين للرسالة االعالمية اكثر منهم 

تشكيله لمجتمعات إعالمية ال تتبع سياسات رؤساء التحرير او مصادر وبالتالي .. مستهلكين
الى درجة يمكن ان نعد ثورة المعلومات تلك ثورة مضادة لقيم االستبداد والتسلط يقود , التمويل

مشاعلها مرتادو الشبكة العنكبوتية في المواقع االلكترونية العامة او حتى في المدونات 
  .الخاصة

مية بغض النظر عن تصنيفها الى مقروءة او مرئية او مسموعة يمكن ان ان أي وسيلة اعال
تحقق رواجا منقطع النظير كما هو الحال بالنسبة لالنترنت اذا ما توخت تبني المنهج التفاعلي 
في تعامالتها مع المتلقين وابتعدت عن مناهج االمالء والتلقين والتوجيه المباشر الخارجة من 

ولية التي مابرحت تّعرف الصحافة على أساس أنها أداة للتوجيه و التعبئة ميدان الفلسفة الشم

                                                             
 مركز المستقبل للدراسات والبحوث – لطيف القصاب 9
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 .والدعاية اإليديولوجية من غير اكتراث بروح العصر وطبيعة المرحلة التاريخية
لكن هل ان ما اجملناه في الطرح المتقدم ينفي بقاء الحاجة او الضرورة النشاء وسائل اعالم 

  ؟..يظل في نطاق الفرضية الذهنية القابلة للنقض واالبرامذات طابع توجيهي صرف ام ان ذلك 
اعتقد ان أي متابع للقنوات التلفزيونية الفضائية على سبيل المثال يمكنه مالحظة صور شتى 
من انشطة وديناميكية الفكر الموجه واستحواذه على نسبة ال بأس بها من عدد سكان العالم 

ة عشوائية من الفضائيات ذات الطابع الديني والحزبي حين يقوم بعمليات استعراض سريعة لباق
على وجه الخصوص، وهو سواء كان متقفا مع هذه الحقيقة او مخالفا لها البد له من االقرار 

بان سوق االعالم الموجه لما تزل سوقا رائجة، واالدلة على ذلك هو هذا الوجود الفعلي 
منها دول , ي ُيمول بعضها من قبل دول كبرىوالمتنامي لتلك القنوات الفضائية الموجهة والت

ذات تراث ديمقراطي عريق مثل بعض القنوات التي ُتبث من اراضي فرنسا وبريطانيا وامريكا 
الى شعوب العالم العربي على سبيل المثال، وعليه فان القول الذي ّيدعي ان درجة الوعي 

كومة او الدولة يمكن تعميمه االنساني التي اقصت فكرة ان يكون االعالم تحت سيطرة الح
ليشمل الحزب او العرق او الطائفة او المنطقة مايزال قوال مشكوكا بواقعيته عند مالحظة تواجد 
عشرات وسائل االعالم المحلية والعالمية التي تخاطب شرائح محدودة من المواطنين حتى في 

رغم من وضوح االجندة الرامية بعض البلدان المتقدمة ومنها الواليات المتحدة االمريكية، فبال
.. الى جعل الجمهور المستهدف ينصهر في بوتقة واحدة من حيث التفكير والرؤية والسلوك
  .فانها تلقى قبوال طيبا يصل احيانا الى حد االنبهار من قبل ذلك الجمهور نفسه او بعض منه

ا بقيت حاجة االنسان الى وبقدر ما يتعلق االمر بالفضائيات الدينية فان وجودها سيظل ماثال م
لكن على تلك الفضائيات خاصة االسالمية , التدين وما بقيت جماعة دينية على وجه البسيطة

منها لكي تتخطى عوامل االخفاق االعالمي التي اصابت وتصيب عددا منها ان تعمد الى اجراء 
ى نوع من اصالحات جذرية على مستوى المضمون والخطاب تتجاوز اآلليات التقليدية ال

الحوارات التي تحذو حذو المنهج العلمي الرصين، وحكم كهذا يستند الى قراءة اولية تتمثل في 
كون ان الوسيلة التي تتبع خطابا موجها تمتاز بثبوتها على منحى واحد نادرا ما يتخلله شيء 

ساحة من التجديد على عكس المتلقي المتجدد بطبعه والباحث عن التغيير والمقيم في صميم 
 ....اعالمية شديدة التنافس حتى على المستوى الديني

ومما اليخفى على المشتغلين في الحقل االعالمي ان القناة اذا ما ارادت تحقيق نسب مقبولة من 
, النجاح ان تعمل ولو ظاهريا على عزل رغبات وسياسات جهات التمويل عن الخط التحريري

اذا اخذنا بنظر االعتبار حقيقة ان سائر المؤسسات  وتحقيق غاية كهذه ال تعد امرا مستحيال
الموجهة منها وغير الموجهة ال تستطيع ان تفصل تماما ما بين ارادة الممول .... االعالمية

بيد ان لها اساليب عمل معينة تتمكن بواسطتها من تمرير حكاية , والسياسة العامة للمؤسسة
اليات التوازن والموضوعية واالبتعاد عن وذلك من خالل اعتماد ...انها مؤسسات مستقلة

االمر الذي يبدو صالحا للتطبيق ايضا في القنوات , المباشرة والسطحية في التعامل مع المتلقي
 .الموجهة مع توفر عنصري الكفاءة والمهنية

ان من اهم عوامل النجاح بالنسبة للوسيلة االعالمية يتمثل في غموض االجندة التي تجتهد هذه 
فكلما كانت االجندة على , ...لة االعالمية او تلك في توصيل رسائلها وجداول اعمالهاالوسي

ورغم ان , مستوى عال من الخفاء والغموض كانت اكثر قدرة على التاثير في اوساط المتابعين
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طبيعة القناة الدينية تستلزم العلنية اكثر من غيرها اال انه ينبغي ان تظل بعض االسرار عصية 
وعلى اية حال البد للقناة الدينية من متطلبات نجاح عديدة فضال عما . عالن والتخمينعلى اال

  :ُذكر وقد يكون من بين تلك المتطلبات ما يأتي
فيما يتعلق بالشكل الفني العام المطلوب للفضائيات الدينية فانه بحاجة الى ان يكون نسخة ** 

مال االمثل الحدث تقنيات الصورة طبق االصل عن الفضائيات المنوعة من حيث االستع
مع مراعاة الضوابط الدينية بطبيعة الحال كما هو المعمول في قنوات فضائية دينية ... والصوت
  ....ناجحة
تحسين بيئة العمل للموظفين والعاملين في تلك القنوات عن طريق اقامة دورات تطوير ** 

ي عالم االعالم وتكنولوجيا االتصال للكوادر العاملة بغية االطالع على اخر المستجدات ف
 .الجماهيري

ضرورة االكثار من انتاج البرامج المباشرة وعدم االقتصار على البرامج المسجلة، او ** 
ومنح المتابع فرصة كافية لالستراحة والترفيه ... البرامج المباشرة في مناسبات دينية معينة

  .خطوط الحمراءتتناسب مع معدالت المرونة وال تتجاوزها الى ال
تضمين البرنامج العام للفضائية الدينية نشرات اخبار وبرامج سياسية تحليلية تحاول بقدر ** 

االمكان فتح الملفات المغلقة امام متابعيها لما لهذه البرامج من جمهور واسع تصل نسبته في 

في ان ولوجود حقيقة تتمثل , % 01العالم العربي بحسب بعض االحصائيات الى حوالي 
 .السياسة لها حضور دائم في ساحة االيدلوجية مهما كانت الظروف

التنسيق بين القنوات الدينية بصورة عامة وبخاصة تلك التي تجمعها مشتركات كثيرة ** 
ومحاولة الخروج بخطاب اعالمي موحد يؤكد في المقام االول على اشاعة مبادئ المحبة 

عوب ومواجهة افكار االلحاد والفساد سيما االخالقي منه والسالم واالخاء بين سائر االمم والش
  ...ومحاربة نزعات التطرف والدعوة الى اليأس واالنتحار

تناول المواضيع والقضايا الحساسة دينيا بروح موضوعية بعيدا عن التشنج والتزمت ** 
الفضائيات  واساليب احتكار الحقيقة لئال تبقى ساحة الخوض في نقاش تلك المواضيع حكرا على

 .ذات الطابع العلماني
استحداث او زيادة برامج المناقشات األكاديمية الرصينة لطرح قضايا الدين بما يصب في ** 

دأب البعض على تسويقها جزافا على انها من قبيل المسلمات وتفيد بان ... فكرة دحض مقولة
 .الدين والعلم امران متناقضان

واالعتماد على كوادر , رة المقابالت وصناعة البرامج الميدانيةاعطاء دور مهم للمرأة في ادا** 
اعالمية رجالية ونسائية تمتاز بقابلية عقد روابط الفة ومحبة مع المشاهدين او ما يصطلح 

  .او الحضور( الكارزما)عليه بمفهوم 
تعقيدات اعتماد اللغة العربية المعاصرة التي تمتاز بالبساطة وتخلو من اللكنة واللحن وال** 

وترك حيز معقول للغات األجنبية سيما ... اللغوية غير المناسبة عند مخاطبة المتابع العربي
اللغة االنكليزية للتعريف بحقيقة الثقافة والقيم الحضارية العربية واإلسالمية من جهة والرد 

  .على حمالت التشويه االجنبية المستمرة ضد الدين االسالمي من جهة اخرى
مدى التأثير الذي تحدثه الفضائية الدينية على الجمهور من خالل اتباع طرق استطالع  قياس** 

الراي واالستبيانات والتقارير االستقصائية الخاصة، ذلك ان اهم مؤشرات النجاح بالنسبة 
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للوسيلة االعالمية يتجلى في مدى القدرة على تشكيل التفكير والسلوك وتغيير مسارات الوعي 
نجاح "و المحافظة عليها او كما يقول عالم االجتماع األلماني نيكالس لومان بأن الجماهيري ا

اإلعالم قائم أوال وأخيرا على قدرته على فرض أجندة جديدة المحتوى واألسلوب على 
كما ان من اهم مؤشرات الفشل واالخفاق يكمن في االصابة بمرض التوهم باحراز ". المجتمع

 ..خاصة لدى القّيمين على ادارة تلك الفضائياتمستويات كافية من النجاح 
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طول األمل؛ آثاره وعالجه
10
 

 
 

من األماني الغفلة عن الزمن، وما يحمل في طّياته من مفاجآت؛ ومن أكبر هذه المفاجآت األجل 
حسب حساب األجل وما الذي يترّصد اإلنسان في كلّ منعطف، وفي كلّ لحظة، ولو أن اإلنسان 

 .يحمله لـه من مفاجآت بعده العتدل في أمانيه، وحّدد أمله واتجه اتجاها  كلّيا  الى العمل الصادق
 اإلنسان يعيش لحظته

وفي آيات من سورة المعارج هناك بعض االرشادات والتوجيهات التي من شأنها إذا ما 
: ومن ضمنها اآلية الكريمة التي تقول استوعبناها أن تقّصر عّنا األمل من خالل صدق العمل،

ُه الشَّرُّ َجُزوعا  * إِنَّ اإلِنَساَن ُخلَِق َهلُوعا  » ُه اْلَخْيُر َمُنوعا  * إَِذا َمسَّ « إاِلَّ اْلُمَصلِّينَ * َوإَِذا َمسَّ

فمن طبيعة اإلنسان أّنه يعيش لحظته التي هو فيها دون أن يفّكر في الزمن ( 22-13/المعارج)

ليه، وهذه الطبيعة هي التي تجعله على تلك الشاكلة التي وصفتها لنا اآلية القرآنية؛ فال القادم إ
يفّكر بأّن الشر من الممكن أن ينـزاح عنه، بل يتصّور أنه محيط به، ومستمّر معه فال يحسب 

قد يزول أّما إذا أقبل عليه الخير فاّنه يصبح منوعا ، ألّنه ال يدرك أّن هذا الخير . حساب المستقبل
عنه، وأن الشخص الذي يحتاج إليه اليوم من الممكن أن يحتاج هو إليه، فتراه منوعا  ممسكا  

 .يده عن اإلنفاق
 فاّنهم الوحيدون الذيـن -كما تصّرح بذلك اآلية السابقة  -أّما المصلّون 

حضارية، يرتبطون بالمستقبل عبر ايمانهم باهلل عز وجل، وهم الذين ينظرون الى األمور نظرة 

 .وهذه هي خالصة ما نستفيده من اآلية الكريمة
 االستعجال بالشرّ 

« َسأَلَ َسآئِلٌ بَِعَذاٍب َواقِعٍ »: وفي اآلية األولى من سورة المعارج يقول عـز من قائل

مشيرا  الى أّن اإلنسان يستعجل الشـّر كمـا يستعجـل الخير، كما يشير الى ذلك ربنا ( 1/المعارج)
« َوَيْدُع اإلِنَساُن بِالشَّرِّ ُدَعآَءهُ بِاْلَخْيِر َوَكاَن اإلِْنَساُن َعُجوال  »: آية أخـرى قائـــال  سبحانه في 

 ..فهو يدعو أن ينـزل عليه الشر كالموت، وكعذاب القبر، وهول المطلع( 11/االسراء)
فيها، ويستعجل  وعلى الرغم من إيمان اإلنسان بهذه الحقائق المستقبلية، إال أّنه يريد أن يدخل

فتصّوره للمستقبل يكون عادة عبر نظارة مصّغرة معكوسة تبعد الرؤية بدال  من أن . وقوعها
. يقّرب البعيد( تلسكوب)تقّربها، أّما اإلنسان المصلّي المؤمن فاّنه ينظر الى المستقبل من خالل 
ى القريب بعيدا ، ولذلك في حين إّن اإلنسان الكافر المشّكك في الحقائق يفعل العكس من ذلك فير

                                                             
10

 مؤسسة السبطين العالمية 
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فعلينا أن نطمئن الى أن العذاب (. 2/المعارج)« لِْلَكافِِريَن لَْيَس لَُه َدافِعٌ »: يقول تبـارك وتعـالى

 .اإللهي حتمّي ال يمكن دفعه
 التـأني اإللهيّ 

ِ ِذي اْلَمَعاِرِج »: ثم يضيف رّبنا تعالى قائال   وُح إِلَْيِه فِي َيْوٍم َكاَن َتْعُرُج اْلَمآلئَِكُة َوالرُّ * ِمَن هللاَّ

صغيرا ، ونظرتك محدودة، وإن  -أّيها اإلنسان -فان كان قلبك ( 0-3/المعارج)« ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسَنةٍ 
كنت مستعجال  لألمور، فاّن هللا سبحانه وتعالى ذو تأنٍّ ال يستعجل، وال تعجله الحوادث، ألنه ال 

 -أّيها اإلنسان -فأنت . ين ألف سنة مما نعّد ونحصييخاف الفوت، فيوم واحد عنده هو كخمس
صغير، محدود النظرة، وتريد أن تكتشف األمور وتراها اآلن، في حين إّن رّبك حميد ال يخشى 

 .الفوت، وال يخاف مرور الزمن
وعلى سبيل المثال؛ فان هللا جل وعال أعطى لعدّو اإلنسان األكبر إبليس عليه اللعنة المهلة، إذ 

نه أن ينظره، فأمهله إلى يوم القيامة، وسمح له أن يغوي أبناء آدم حيث شاء؛ يأتيهم طلب م
من اليمين والشمال، ويقعد لهم على كلّ طريق ليضلّهم عن السبيل، ومع ذلك فاّنه في حدود 

مهلة هللا، وفي حدود الفرصة التي منحها لـه، ألن هللا سبحانه ال يخشى أن يهرب إبليس منه، 
أن ينسى ذنوبه، فاّن ذهب هذا الكائن الرجيم شرقا  أو غربا ، أو صعد إلى السماء أو  وال يخاف

 .نزل الى األرض فاّنه في قبضته
تستعجل العذاب ولكّن هللا ال يستعجله، بل يعطيك المهلة فال تغتّر بها،  -أّيها اإلنسان-وهكذا فاّنك 

 -مثال   -ر سّتين أو سبعين سنة من عمري وال تقل إّن هللا تعالى لم يعذبني لحّد اآلن رغم مرو
وال تقل إّنه إن كان يريد أن يعّذبني فقد كان من المفروض أن يعّذبني خالل تلك السنين 

 !الماضية
 طول أمل اإلنسان

: يهرم ابن آدم وتشّب منه اثنتان: "وفي هذا المجال يقول النبي األكرم صلى هللا عليه وآله
أن نتذكر أيام المراهقة والشباب،  -إذا كّنــا متقّدمين فــي السّن  -وإّن علينا ".الحرص واألمل

في حين إن ملك الموت ينادي بنا يوميا  . فكلّما تقّدم بنا السّن كلّما غاب عن بالنا الموت أكثر
بـأن نستعّد للموت، ونتوّقع حلوله في أّيـة لحظة من اللّحظات، ولكن عندمـا تكون األذن صّماء، 

 !مياء، فهل يستطيع اإلنسان أن يرى أو يسمـع شيئا ؟والعين ع
 الصبر شيمة المؤمن

« َفاْصبِْر َصْبرا  َجِميال  »: ثم يقول رّب العزة آمرا  رسوله الكريم صلى هللا عليه وآله بالصبــر

؛ أي اصبر على المشاكل والصعوبات، ألّن اإلنسان الذي يفّكر في المستقبل (5/المعارج)
فاالنسان المؤمن الذي محور تفكيره بلوغ رضا . ب، بل ال يراها مصاعب أصال  يستهين بالمصاع

هللا تعالى، والفوز بالجنة، ال يمكن أن يفكر في مشاكل الدنيا، فتعّرض نفسه عن الشهوات، 
وتصبر على الصعوبات، ويصبح بمقدوره اقتحام العقبات بقّوة اإليمان، ألّن رؤيته مّتجهة الى 

 .المستقبل
للرؤية المحدودة للكافرين فاّنهم يرون يوم القيامة بعيدا  بسبب طول أملهم، ويتصّورون  ونتيجة

أّن العقبات بعيد عنهم ألنهم يرون الموت الذي هو بّوابة العقاب بعيدا ، بينما اإلنسان المؤمن 

 .يراه قريبا  
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مآُء َكاْلُمْهلِ »: ثم يقول هللا تعالى ولألسف فاّن اإلنسان يرى أّن . (8/المعارج)« َيْوَم َتُكوُن السَّ
من مات فقد : "يوم القيامة هو شيء مجهول، في حين إّن رسول هللا صلى هللا عليه وآله يقول

ونحن باالضافة الى ذلك طويلو األمل، وهذه من األمنيات التي يقول عنها ربنا ". قامت قيامته

يُّوَن الََيْعلَُموَن اْلِكَتابَ »: تعالـى أَم لإِِلنَساِن َما »: ويقول أيضا  ( 78/البقرة)« إآِلَّ أََمانِيَّ  َوِمْنُهْم اُمِّ

 (20/النجم)« َتَمنَّى
وال نبالغ إن قلنا إننا جميعا  نتمّنـى أن نعيش آلالف السنين، ولكـن هـل نستطيع ذلك؟ فلو كان 

الكريم ال يمكن أن يشترى، فالقــرآن  -لألسف  -الخلـود بضاعـة تشترى الشتريناه، ولكّنـه 

ُهم َميُِّتونَ »: يقول َك َميٌِّت َوإِنَّ  (31/الزمر)« إِنَّ
 طول األمل من األماني

وهكذا فاّن طول األمل هو من األماني، كما أّنه يبعد اإلنسان عن صدق العمل، فان وقفت بين 
ل يدي رّبك لتصلّي ففّكر أّن صالتك هذه هي الصالة األخيرة، وصلِّ صالة الموّدع، وإن قمت بعم
خير فتصّور أّنك تقوم بهذا العمل في الوقت األخير من أوقات حياتك، وإن ألقيت خطابا  فليكن 

 .خطابك هذا مما يحفظ عند هللا سبحانه وتعالى
من كان يأمل أن يعيش غدا  فاّنه يأمل أن : "وفي هذا المجال يقول النبي صلى هللا عليه وآله

ذلك ألّن . ، فالبّد من أن يقول إّنه سيعيش أبدا  فالذي يقول إنني سأعيش غدا  ".يعيش أبدا  
اإلنسان الذي يفّكر في أن يبقى غدا ، فاّنه في الحقيقة يفّكر في أن يتحّدى أسباب الموت أو أن 

 .ومن المعلوم أن ال أحد بإمكانه أن يتحّدى هذه األسباب. يكون قادرا  على تحّدي أسباب الوت
 المسارعة الى األعمال الصالحة

اإلنسان المؤمن يحاول دائما  أن يحصل على رضوان هللا ونعيمه األبدّي من خالل المسارعة إن 
الى القيام باألعمال الصالحة، والمبادرة الى التحلّل من الذنوب التي ارتكبها بحق اآلخرين؛ فان 
اغتبَت شخصا  فحاول أن تصل إليه لكي تسترضيه عن غيبتك له، وإن كانت هناك ذنوب أخرى 

فمن المفروض بك . راكمة على قلبك فاّن عليك أن تبادر الى االستغفار من هللا تبارك وتعالىمت

 .أن تحاول بأّي شكل من األشكال أن تنقذ نفسك من أهوال يوم القيامة، وألوان عذاب النار
 .ومع ذلك؛ فاّن اإلنسان يحلم بالبقاء، ويعيش أحالم اليقظة

 أهوال يوم القيامة
مآُء َكاْلُمْهِل »: الكريم محّدثا  إّيانـا عن أهـوال يوم القيامة ثم يقول القرآن َوَتُكوُن * َيْوَم َتُكوُن السَّ
ُروَنُهْم َيَودُّ اْلُمـْجِرمُ لَْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمئٍذ * َوالَ َيْساَلُ َحِميٌم َحِميما  * اْلِجَبالُ َكاْلِعْهِن  يَُبصَّ

« َوَمن فِي األَْرِض َجِميعـا  ُثـمَّ ُينِجيهِ * َوَفِصيلَتِِه الَّتِي ُتْؤِويهِ * َوأَِخيهِ  َوَصاِحَبتِهِ * بَِبنِيِه 

فاإلنسان يوم القيامة يكون مستعّدا  ألن يؤخذ منه كلّ ما أعطي له في الدنيا ( 10-8/المعارج)
حة فال من أموال، وأزواج، وأوالد، وأصحاب وما إلى ذلك كان حّبها يحجب عنه الرؤية الصحي
ولكن . يرى اآلخرة؛ إّنه سيكون مستعّدا  للتنـازل عنها جميعا  في مقابل أن يتخلّص من عذا النار

َها لََظى»: الجواب يأتيه من الرّب الجليل قائال   اَعـة  لِلشََّوى * َكآلَّ إِنَّ « َتْدُعوا َمْن أَْدَبَر َوَتَولَّى* َنزَّ

 (17-15/المعارج)
النار يبدي إزاءها ردود فعل طبيعّية، فيهرب منها، ويحاول أن يتجّنبها، إّن اإلنسان عندما يرى 

ومن أجل أن يعاد إليها تنعدم الحاجة الى . وفي يوم القيامة يحاول اإلنسان أن يهرب من النار
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المالئكة ليأخذوه، ويضعوه في النار مّرة أخرى رغم أّن المالئكة موجودة في يوم القيامة وبعدد 
: وهذا ما يشير إليه عز وجل في قوله. هي نفسها تدعو اإلنسان الى أن يعود إليهاكاف، فالنار 

 (18-17/المعارج)« َوَجَمَع َفأَْوَعى* َتْدُعوا َمْن أَْدَبَر َوَتَولَّى »
 مشكلة اإلنسان

إِنَّ اإلِنَساَن ُخلَِق »: ثم يقول ربنا عز وجل واصفا  الطبيعة البشرية المجبولة على الضعـف

ُه الشَّرُّ َجُزوعا  * َهلُوعا   ُه اْلَخْيُر َمُنوعا  * إَِذا َمسَّ فمشكلة اإلنسان ( 21-13/المعارج)« َوإَِذا َمسَّ
أّنه يعيش في لحظته وللحظته، وال يفّكر في المستقبل، ولو أّنه فكر في المستقبل لوضع في 

 .ملحسبانه الموت وما بعده، ولغّير نمطه وطريقته في الحياة بشكل كا
إّن اإلنسان تؤذيه المصائب، وتجعل يجزع، ويستسلم لليأس والقنوط، والمشاكل تحّطمه، ولكّن 
اإلنسان المؤمن يتحّدى جميع تلك المصائب، وإذا ما أقبل الخير على اإلنسان تراه يفّكر باإلبقاء 

 .آلخرين غدا  على هذا الخير، ومنعه عن الناس، فال يفّكر في المستقبل، وفي أنه قد يحتاج الى ا
ثم يستثني هللا تعالى المؤمنين المصلّين المحافظين على صالتهم من تلك الحالة، فيقول عّز من 

آئِِل * َوالَِّذيَن فِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم * الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصالَتِِهْم َدآئُِموَن * إاِلَّ اْلُمَصلِّيَن »: قائل لِلسَّ

ينِ وَ * َواْلَمـْحُروِم  قُوَن بَِيْوِم الدِّ  (26-22/المعارج)« الَِّذيَن ُيَصدِّ
. أن يصّدق اإلنسان بنظرائه، أو أن يصّدق بعمله: وفي الحقيقة فاّن التصديق على نوعين

والمؤمنون يصّدقون بيوم الدين بشكل عملّي، فالواحد منهم عندما يمتلك شيئا  فاّنه ال يقول إّنه 
بل إن نصفه لي، والنصف اآلخر للناس، فتراه يهب أمواله  ملك لي كلّه من دون الناس،

 .لآلخرين
 المؤمن وجل دائما  

ومن ضمن الصفات األخرى لهذا اإلنسان المؤمن؛ أّن قلبه يعيش حالة الوجـل، والخوف كما 

ِهم ُمْشفِقُونَ »: يقول تعالـى ال يتكلّف واإلنسان المؤمن (. 27/المعارج)« َوالَِّذيَن ُهم ِمْن َعَذاِب َربِّ

أما اإلنسان الذي ال . هذا الخوف، بل إّنه حقيقة عنده، فيّتقي هللا سبحانه وتعالى وال يكذب
يستشعر الخوف من الخالق ومن العذاب الذي أعّده يوم القيامة، فتراه يرتكب الذنوب، فان قيل 

 .هادومثل هذا اإلنسان حسبه جهّنم وبئس الم. اّتق هللا، أخذته العّزة باالثم: لـه
فاالنسان ال يمكنه أن يأمن ( 28/المعارج)« إِنَّ َعَذاَب َربِّهْم َغْيُر َمأُْمونٍ »: ثم يقول عز من قائل

 .عذاب هللا، وال يمكن ألّي أحد مهما كان أن يعطى الضمان بأّنه سوف ال يتعّذب
 طول األمل يمنع الرؤية الصحيحة

األمل ال يرى الحياة كما هي، بل يراها بصورة وخالصة القول؛ إّن اإلنسان الغافل المغتّر بطول 
معكوسة ومقلوبة، وغير طبيعّية، وهو ال يرى المستقبل، وال يعيش الحقائق؛ بل يعيش األحالم، 

 .وال يعيش الجّدية في العمل؛ بل يعيش دائما  في حالة اللهو واللعب
 النظرة الجدية الى الحياة

على أن يكون جّديا  في نظرته الى الحياة كقول اإلمام وهناك أحاديث شريفة كثيرة تحّث اإلنسان 
أما بعد أيها الناس فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإّن اآلخرة أقبلت : "علّي عليه السالم
أال وإّن المضمار اليوم وغدا  السباق، والسبقة الجّنة والغاية النار، أال وإنكم . وأشرفت باّطالع

ل يحثه عجل، فمن أخلص هللا عمله لم يضره أمله، ومن بطأ به عمله من أيام مهل من ورائه أج
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أال فاعملوا في الرغبة والرهبة، . في أيام مهله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أمله
فان نـزلت بكم رغبة فاشكروا هللا، واجمعوا معها رهبة، وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا هللا، 

د تأذن للمحسنين بالحسنى، ولمن شكره بالزيادة، وال كسب خير واجمعوا معها رغبة، فإن هللا ق
من كسب ليوم تّدخر فيه الذخائر، وتجمع فيه الكبائر، وتبلى فيه السرائر، وإّني لم أر مثل الجّنة 

أال وإّنه من ال ينفعه اليقين يضّره الشك ومن ال ينفعه . نام طالبها، وال مثل النار نام هاربها
أال وإّنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد، وإّن أخوف ما . فغائبه عنه أعجزحاضر لّبه ورأيه 
اتباع الهوى وطول األمل، ألنَّ اتباع الهوى يصّد عن الحّق وطول األمل : أخاف عليكم اثنان

أال وإنَّ الدنيا قد ترّحلت مدبرة وأّن اآلخرة قد ترّحلت مقبلة، ولكلّ واحدة منهما . ينسي اآلخرة
ن فكونوا إن استطعتم من أبناء اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الّدنيا، فـإنَّ اليوم عمـل وال بنو

 ".وغدا  حساب وال عمل حساب
إّن مثل هذه األحاديث الشريفة وغيره تهتف بنا أن نزهد في الدنيـا، ونضع اآلخرة نصب أعيننا، 

سّوف ويؤّفر، ويقول غدا  وبعد غد، ولكّن من صفات القلب المتحّجر القاسي طول األمل، فتراه ي
لالسف  -وإّن الشيطـان ليرضى من أحدنا أن يؤّخر عمله من لحظة الى أخرى، إالّ أّن األذن 

صّماء، والعين عمياء، وهذا يعني أّن االنسان ذو قلب قاس، فلنحذر من قسوة القلب  -الشديد 

 .هذه
 لنقّصر من آمالنا

لساعة التي نعيش فيها اآلن هي آخر ساعة من ساعات فلنقّصر من آمالنا، ولنتصّور أن ا
حياتنا، ومع ذلك فاّن اإلنسان إذا فّكر في المستقبل تفكيرا  جّديا  وبناء  فاّن هذا ال يعني أنه طويل 

فالتفكير الجّدي في المستقبل هو غير األمنية، ومن يفّكر في مستقبل حياته في سبيل هللا . األمل
، ألن هذا العمل مطلوب من هللا عز وجل، وقد جاء عن اإلمام الحسن سوف يعطى األجر الجزيل

اعمل لدنياك كأّنك تعيش أبدا ، واعمل آلخرتك كأنك تموت : "المجتبى عليه السالم، أنه قال
 ".غدا  

بمعناه السلبّي الهّدام، ولنحاول أن نجعله ذا معنى  ( طول األمل)أشّد الحذر من  -إذن  -فلنحذر 
طول )ل التخطيط للمستقبل، ووضع برامج للقيام باألعمال الصالحة، ال أن يدفعنا إيجابي من خال

الى نسيان اآلخرة، والغفلة عن ذكر هللا تعالى، وبالتالي التعّرض في يوم القيامة للعذاب ( األمل

 .اإللهّي األليم
 

 
 
 

 


