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 حزب الدعوة والصدر والسيستاني
1 

  
 

 
 
 

ُبعيد سقوط نظام هدام المجرم كانت هناك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار صور لزعماء دينيين 
للداللة على أن القيادة الحقة أو الوحيدة لصاحب هذه الصورة ، فبعض الشخصيات الدينية 

 .فُِضحت وتركت الساحة ولم نسمع لها صوتاً ولم نرى لها وجوداً الى يومنا هذا 
وبعض الشخصيات ممن لهم أتباع وجماهير تسارع هؤالء األتباع لنشر أكبر عدد من الصور 

ة المهمة لتبين أن زعيمهم وقائدهم هو القائد والزعيم األوحد وكأن وفي أبرز األماكن العام
الزعامة والقيادة بالصور ال بالتضحيات وتقديم مصلحة الدين والمجتمع على باقي المصالح 

 .الضيقة وتقديم الحلول المناسبة لما يمر بها المجتمع والبلد عموماً 
م هؤالء األتباع ، إذ في األغلب يقوم وهذه التصرفات ليس بالضرورة أنها بتوجيه من زعي

األتباع بإبراز قائدهم ليثبتوا لآلخرين أنهم على حق وليس المهم أن زعيمهم على حق ، والدليل 
على هذا كثير من األتباع انشقوا عن قائدهم بمجرد تنحيتهم أو رفض تصرفاتهم من قبل 

علم وهو األفضل وهو األوحد زعيمهم الذي طالما هتفوا بإسمه ورفعوا صوره وقالوا هو األ
 .وهو معصوم ولكن بالعصمة الصغرى وغيرها من الصفات 

وال بد من اإلشارة الى أن هذا المرض لألسف مصاب به الكثيرون من الناس وخصوصاً الذين 
يرجعون في نهجهم الى رموز دينية ، فالمسلمون مثالً يعّظمون رموزهم كالرسول صلى هللا 

ل بيته عليهم السالم وبعض أفذاذ الصحابة رضوان هللا عليهم ليس ألنهم عليه وآله وسلم وأه
على حق وغيرهم ليس كذلك ، والدليل  –أي المسلمين  –يستحقون التعظيم وإنما إلثبات أنهم 

على هذا أن المسلمين في األعم األغلب يعصون الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ويعصون 
ن الصحابة بل ويعصون هللا تعالى قبل ذلك كله ، فلو كانوا أهل بيته عليهم السالم ويعصو

يريدون أن يعظموهم فطاعتهم والتخلق بأخالقهم والسير على نهجهم كافية لتعظيمهم ، ولكن 
كي يقنعوا أنفسهم األمارة بالسوء يلجأون لتعظيم قادتهم حتى يرضوها بأنهم عند حسن ظن 

 .قادتهم وإن فعلوا من المنكرات ما فعلوا 
وبالرجوع الى موضوع الصور تخللت هذه الظاهرة انتشار صور لزعيمين دينيين أو أكثر في 
داللة على أن هناك عالقة وطيدة بين الشخصيات الموجودة في الصور ، أو لبيان أن الزعماء 

على خط واحد ونهج واحد ، أو أن كل شخصية من الشخصيات هي مكملة لآلَخرين ووريثة 
مثلها ، وأكثر الشخصيات الدينية التي كانت ُتلصق به شخصيات أخرى هو لهما وأفضل من ي

السيد الشهيد محمد باقر الصدر كونه أكثر الشخصيات قبوالً لدى الشارع العراقي النخبوي 
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وعوامه ، فعندما توضع صورة إحدى الشخصيات مع السيد الصدر فإن ذلك يراد منه أن هذه 
د الصدر وهي من تمثله حالياً ووريثته ، فتكون دعوة لمن الشخصية سائرة على نفس نهج السي

يحترم ويتبع السيد الصدر أن عليه أن يتبع هذه الشخصية التي وضعت صورته مع صورة 
 ( .قد)السيد الصدر 

: وفي يوم من األيام كنت ماّراً في األسواق فرأيت ساعة جدارية موضوع عليها صورتان 
( دام ظله)واألخرى للسيد علي السيستاني ( قدس سره)الصدر  األولى للسيد الشهيد محمد باقر

، فاستغربت لذلك وهي أول صورة تجمع هاتين الشخصيتين المعروفتين في الوسط اإلسالمي 
فضالً عن الوسط الشيعي ، فماذا كان يقصد َمن وضع هاتين الصورتين ؟ هل كان يقصد أن 

 !السيد السيستاني هو خليفة السيد الصدر ؟ 
ذا القصد غريب في الواقع للمتتبع للشأن الشيعي ، فالمعروف أن السيد الصدر انتهج نهجاً وه

ُيعّرفه أصحابه بالوالية العامة والتي تعني أن للفقيه والية واسعة تمكنه من التدخل في كثير من 
بأن  شؤون المجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعقائدية والفكرية ، وهذا النهج يرى

من الواجب على الفقيه أن يضع لمسات الدين في كل تفاصيل الحياة ، وعلى هذا األساس كان 
 ( .اإلسالم يقود الحياة ) هو ( قد)مبدأ السيد الصدر 

أما النهج الذي ينتهجه السيد السيستاني فهو النهج المعروف لدى عموم فقهاء حوزة النجف 
أن للفقيه والية خاصة ومحدودة فال يمكنهم التدخل في  وهو نهج الوالية الخاصة الذين يعتقدون

 .كثير من القضايا التي يتدخل بها أصحاب الوالية العامة 
فإذا أعدنا النظر في الساعة التي وضعت عليها صورتا الصدر والسيستاني وقلنا أن معناها هو 

لمساحة التي أن السيستاني هو خليفة الصدر فكيف يمكن للسيستاني أن يخلف الصدر في ا
عجيب ! أنه ال يملك فيها صالحيات مثل السياسة واالقتصاد وغيرها ؟ –أي السيستاني  –يعتقد 

هذا الربط ، ولكن السياسيين يعملون المستحيل كي تتحقق مصالحهم ولو بالتجني على 
لتي المرجعيات الدينية التي يجب إحترامها من قبلهم وهي محترمة بكل تأكيد من قبل الجماهير ا

 .يسعون الى كسبهم وكسب ودهم وأصواتهم 

وبعد الفترة الطويلة من غياب المرشد الروحي والمرجع الديني  2223فحزب الدعوة بعد 
الواضح والمعلن ارتأى الى أن يتخذ من السيد السيستاني مرجعاً وقائداً حتى وإن كان من طرف 

ألنه وجد أن السيستاني يتمتع بشعبية واحد ولو شكلياً لغايات إعالمية وسياسية وانتخابية ، 
عالية في الوسط الشيعي العراقي وهذا يعني أنه سيكسب ود ماليين من الناس ، فإذا كانت هذه 

الخطوة في البداية فسيؤسسون لطريق يستمر لسنوات بعد وصولهم للسلطة واالستفادة منها 
 . الماليين وجذبهم نحو سياسة حزبهم –كما يعتقدون  –الستغفال 

أما المرجعية فأعلنت مراراً وتكراراً أنها ال تدعم أية جهة سياسية وأن وظيفتها النصح 
واإلرشاد ، وما قرارها األخير الذي استمر ليومنا هذا بعدم استقبال أي سياسي احتجاجاً منها 

على سوء األداء على كافة المستويات دليل على عدم ارتباط السيد السيستاني بأي جهة 
ومنها حزب الدعوة ، هذا فضالً عن االنتقاد الذي يكون في بعض األحيان الذعاً من قبل  سياسية

الناطقين بإسم السيستاني السيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربالئي إمامي الجمعة في 
 .الصحن الحسيني الشريف 
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ض الشخصيات وقد استغل حزب الدعوة وكثير من الحركات واألحزاب السياسية بل وحتى بع
الدينية سكوت المرجعية وقتها عن حقيقة تلك العالقة مع الجهات السياسية وعدم االلتفاف 
الحقيقي للجماهير الشيعة حول السيستاني ليكون حزب الدعوة حلقة الوصل السياسية بين 

المرجعية والجماهير ، فكان نتيجة ذلك أن يمأل الفراغ السياسي من الشيعة ممن حشروا 
م تحت عباءة المرجعية عنوة ، إال أن الشعب بدأ يفهم ومنذ سنوات أن السياسيين ال مبدأ أنفسه

وأن تمسكهم بالمرجعية أمر مرحلي تكتيكي مؤقت يزول بمجرد انتفاء  –إال من عصم هللا  -لهم 
 .الحاجة منه 

تسحب وهذا يتطلب من الجماهير بعد معرفتهم حقيقة هذه األحزاب المتطفلة أن ترفع يدها و
البساط من تحت أقدامها حتى يكونوا درساً لمن يريد أن يستغل الرموز الدينية لسياستهم بإقحام 

 .المرجعيات في مجال هي نفسها تصرح بأن ليس لها مبرر شرعي لدخوله 
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البعد األمني والعسكري في فلسفة العولمة 
2
 

 
 

 
   

وسياسي وُتوظف   ثقافي بما هو عسكريفي ظل العولمة وفي سبيل المصالح يرتبط ما هو 
كما ُتنسج المبررات والنظريات   القوة العسكرية لخدمة الهوية ومشروع عولمة العالم وأمركته،

فالعداء السياسي "ينبغي معارضة ذلك،   واإليديولوجيات لفرضها ولو بقوة السالح وال
الذي ينتج عن الدفاع عن الهويات  إّنما العداء الدائم  .واالقتصادي عداء متغير، قابل للتفاوض

فعلى خريطة النزاعات . التي تعتمد العقيدة واللغة، واألسرة، والدم  واالختالفات الثقافية
ثقافية،   تبرز الحضارتان اإلسالمية والكنفوشيوسية، باعتبارهما تقدمان مزاعم عولمة  الممكنة

بتقوية أواصر اللقيا بين   :طريقة هكذا يكون الغرب مهددا، وينبغي عليه أن يضمن أمنه بأي
وسط أوربا الغربية إلى االتحاد األوربي   مكوناته لمنع العدو من استغالل الخالفات، وبضم دول

أمريكا الالتينية قيم الغرب، وبكبح نمو القوة العسكرية   وحلف الناتو، وبتشجيع اكتساب
التقنية   فوشيوسية، وبالحفاظ على الغلبةالتقليدية في البلدان اإلسالمية والكون  التقليدية وغير

وتداعياتها الثقافية   لذلك جاءت مظاهر العولمة". والعسكرية الغربية على بقية الحضارات
الدولة الوطنية ليس فقط على مستوى   والسياسية واالقتصادية كلها من أجل فعل انحسار دور

 بل على المستوى األمني االقتصادية  السيادة الثقافية أو السيادة السياسية أو
نموذج ثقافي واحد غربي أمريكي ليبرالي، وإعالميا عن   والعسكري، عن طريق غزو وهيمنة

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال المتطورة على كافة شعوب العالم مما   طريق فرض وهيمنة
االتصال وفرض هيمنة األقوياء على الضعفاء، وسياسيا عن طريق فرض   سّهل

السياسي الليبرالي الديمقراطي، واقتصاديا عن طريق فرض النموذج   النموذج
االقتصادي واقتصاد السوق، وعسكريا عن طريق بسط النفوذ العسكري في   الرأسمالي

باسم   بقاع العالم بإنشاء القواعد العسكرية وتدخل الجيوش في مختلف مناطق النزاع  مختلف
والحرص على   اية الشرعية الدولية أو غيرها،حماية المصالح أو حماية األقليات أو حم

األقوياء، بهذا أصبحت   المواجهة المسلحة ضد أي حركة احتجاجية أو أي عمل يهدد مصالح
من أي خطر يهددها، ومن وراء ذلك   القوة العسكرية في العالم المتقدم سياجا يحمي العولمة

ا الوضع إلى تنامي قّوة المركز في فأّدى هذ  يحمي مصالح البلدان العظمى ويصون هيمنتها،
الذي فقدت فيه األطراف قوتها وازداد ضعفها وازدادت معه   العالم وتضاعف قدراته في الوقت

 .العالم ومركزه  حاجتها إلى نواة
والعسكرية على العالم تشكل مخاطر حقيقية تهدد العالم   إّن تداعيات العولمة من الناحية األمنية

ستقراره، كما تعاني من هذه المخاطر الكثير من شعوب العالم ودوله، وا  أجمع في أمنه

                                                             
2
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التسلح بمختلف أنواعه هو أكبر اهتمامات العصر وهّمه، تتسابق فيه دول   صار
وتطّورت   والدول الكبرى عامة وتنحو نحوها بقية دول العالم األخرى في األطراف،  المركز

جّو ُتوجهه   والقلق والرعب، خاصة فياألسلحة وانتشرت بشكل رهيب ومثير للدهشة 
األخالق أو القّيم اإلنسانية   المصالح الضيقة والمطالب المحدودة، وال يستند إلى أّي من مكارم

فكثرت المتاجرة بالسالح وانتشرت، وأصبح سكان   العليا التي تحفظ لإلنسان حياته وكرامته،
ا لحماية أمنها ومصالحها وممتلكاتها، ألن السالح األكثر تطور  العالم وشعوبه ودوله تبحث عن

مليئا بالخوف والرعب بسبب العنف الذي يزداد انتشارا وتتعدد صوره   العالم صار
لسياسي ا  العنف المسلح داخل الدولة الواحدة وفي العالم في مختلف أشكاله، العنف  ومنها

بالموت والخارجة عن   ني والعرقي وعنف العصابات المتاجرةثوالعنف الديني والعنف اإل
 القانون

الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة واتسعت دائرة   والقرصنة في البّر والبحر وغيرها،
وسائل النقل واالتصال، العنف الذي يحصد األعداد الكبيرة من ، ويزرع   اإلجرام والعنف بتطور

وتستخدم   الخروج من التخلف،من الرعب ويعيق التنمية في البلدان التي تتطلع إلى   المزيد
اإلنسان كذريعة للتدخل   اتخاذ حقوق"الواليات المتحدة األمريكية كل األساليب واآلليات منها 

للواليات المتحدة غير أنها هذه اإلستراتيجية   العسكري في بعض المناطق ذات األهمية الحيوية
تثبت ازدواجية المعايير  في العراق وفلسطين وغيرها  جانبها الصواب تماما والشواهد

رغم ذلك فالعولمة ". بحقوق اإلنسان إالّ فيما يتعلق بتحقيق مصالحها  األمريكية فيما يتعلق
الغير، بل   ذات توّجه يحمي مصالح المركز بالدرجة األولى، وال تهّمه مصالح وأحوال  تبقى

دة عن منافسة المركز في بعي  األكثر من هذا فاألولى لديه بقاء األطراف في تخلّفها وضعفها

 .واألمني  جميع ميادين الحياة خاصة الميدان العسكري
لحكم، اوبشك فّعال في السلطة وفي نظام   تمثل العولمة في عالمنا أبرز تحول أّثر بصفة مباشرة

وينبني عليها نظام الحكم، إذ أّدى إلى تقهقر سلطة   وفي المفاهيم التي تقوم عليها السلطة
وأمنيا وعسكريا بسبب وجود العبين جدد في المجتمع الدولي   سيا واقتصادياالدولة سيا

واالقتصاد، المؤسسات العالمية النقدية والشركات الدولية العابرة   يعولون على المال
الجانب األمني   المتعددة الجنسية، تعد الدولة والسلطة فيها لديها النفوذ والسطوة على  للقارات

مفهوم األمن القومي بمفاهيم   دورها األمني والعسكري الكالسيكي، وارتبطوالعسكري، فتقلص 
المعارضة في داخل الدولة الوطنية بقوى   مصالح الشركات والمنظمات العالمية، منها ارتباط

ومن هنا تغيرت "وسائل اإلعالم بدعم ذلك والترويج له،   أجنبية في السر والعلنية، تقوم
مد على معايير غير األسلحة وإدارة الصراع، منها التطور الهائل يعت  شروط األمن، فأصبح

اإلنفاق على   االنفتاح المعلوماتي، الذي يجعل الدولة غير ذات أسرار أمنية،كذلك خفض  باتجاه
 توفر عائدا على صعيد  القوة العسكرية، ودعم االستثمار في االحتياجات األخرى، ألنها

لكن هذا الوضع ال ". قد ال تكسب الصراع  انة المسلحة التياألمن الغذائي، أكبر من الترس
العالم التي تستأثر بالقوة العلم والتكنولوجيا والمال   ينطبق على القوى العظمى المهيمنة في

بل على بلدان األطراف والمحيط، وهي مبادئ وقواعد كثيرا ما تكون   واالقتصاد والسالح،
بالفعل وللتنفيذ، ويبقى السائد في جو العولمة هو بّراقة للتغني وليس   مجرد شعارات

بالسياسة   مفاهيم األمن والحرب والعدوان والتكتيك الحربي ألنها مفاهيم امتزجت  تغير
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االقتصادية   واالقتصاد في ظل الكوكبية، وصار الحديث عن الحرب المالية والمعارك
بمدلولها الكالسيكي وعن غزو   حربومخططاتها وأساليبها ووسائلها وأهدافها أكثر منه عن ال

حروب كالسيكية إلى حروب تجارية   األراضي واستعمار الشعوب، هكذا تحولت الحروب من
كما أّدى إلى تشابك األبعاد السياسية "التنظيم،   واقتصادية ومعلوماتية، ذات تقنية عالية

 .االجتماعية واالقتصادية  والعسكرية مع األبعاد
إلى تهديدات اقتصادية، وتعاني أغلبية   ن تهديدات تتعلق بالجانب العسكريتحول التهديدات م

تضاعف تأثير البعد الداخلي الوطني لدى مجتمعات   .دول الجنوب من مشكالت اقتصادية حادة
السياسي الديمقراطي، وضغوطه القادمة من الخارج، لوجود   الجنوب، بفعل عملية التحول

 ".مجتمعات، عرقية ودينية وطائفية وحروب أهليةهذه ال  انقسامات في غالبية
المالية   آخر وفي ارتكاز الجانب األمني على االقتصاد وتأثر القوة العسكرية بالقوة  من جانب

المتخلفة، مثل تهريب   والتجارية، تعاظمت الجرائم االقتصادية وبصفة خاصة في البلدان
اإلداري واالجتماعي بمختلف   والفساد األموال وغسيلها والمضاربة على العملة الوطنية
والمجتمع من هذه الجرائم بسبب تعدد   أشكاله، والدولة عاجزة تماما عن حماية االقتصاد

بالتطور العلمي والتكنولوجي الهائل الحاصل في العالم،   وسائل وأساليب ارتكابها وارتباطها
لمعلوماتي، حرب المخدرات، حرب شبكات تجسس االقتصادي والمالي وا  هذا التطور الذي أفرز

 باألسلحة، القرصنة الدولية المتخصصة، إغراق األسواق المحلية بالسلع  االتجار
األمنية نتيجة   هكذا يكون التغير في الوظيفة"ضربا للقطاع العام ولإلنتاج الوطني، و  الرخيصة

لعسكرية وتطويرها القوة ا  طبيعية للتغير في طبيعة مفهوم األمن وشروطه أصال، فلم تعد
مصدرها في الدولة في زمن العولمة،   السالح هي مصدر القوة في الدولة، بل صار  وامتالك

وأصبح من المفيد هنا أن . الوظيفة األمنية للدولة  عوامل أخرى أثرت بشكل مباشر في أداء
لكتروني، وفق أدائها، وتوفير القدرة الالزمة للتصدي للعدوان اإل  يحدث تطوير لمفهوم وكيفية

 ".التكنولوجية الحديثة  الوسائل
الدولة أصبح مرتبطا بالمؤسسات الدولية المختلفة   إن المفهوم الجديد لألمن الجديد في

والسياسية والعسكرية والمدنية وغيرها، األمر الذي قلّص المصادمات   االقتصادية والمالية
األفراد   اعا شتى من األمن هي محل اهتمامالمسلحة والمباشرة، وأّدى إلى ظهور أنو  العسكرية

واألمن الحيوي واألمن   والجماعات والدول، مثل األمن الغذائي واألمن التنموي واألمن البيئي
االهتمام لحاجات األفراد األساسية ومحاربة   اإلنساني غيره، واألمن اإلنساني عامة أعطى كل

الصدد أن اإلرهاب الجديد قد ارتبط باألفراد المهمة في هذا   ومن الشواهد"التخلف والفقر، 
المحرومة، الذين لم يتوفر لهم قدر كاف من األمن اإلنساني، ولم تتم   والجماعات

حماية   يعني  لقد حصل التمازج بين متطلبات اإلنسان في األمن وهو ما". حاجاتهم  تلبية
بحكم األبعاد "عالمية،   ارتالوطن من التدخل الخارجي والصراع الداخلي، فمطالب اإلنسان ص

التي تتمحور جميعها حول استخدام ثروة   االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للحياة،
وقد أدت معاناة شعوب . والفقر هما شرطان لعنف  المجتمع لتحقيق التنمية، ألن التخلف

 ل العولمة إلى تحولواالستغالل من قبل القوى المسيطرة في ظ  الجنوب من التخلف والفقر
المحلي والدولي إلى صراع في مطالب حاجات اإلنسان، وأصبحت أولويته   الصراع

 ".الكبرى  اتجاها عالميا، جعل من التنافس بينها ذلك الشكل الرئيسي لتنافس القوى  تأخذ
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فة إلى األمان وخوفه الدائم بسبب انتشار اإلجرام بكا  إّن حاجة اإلنسان في العالم المعاصر
األسلحة المتزايد، والتسابق المريع نحو التسلح على مستوى مركز   أشكاله، وانتشار

وأطرافه، وعلى مستوى األفراد والجماعات، والتطور الهائل الذي تشهده   العالم
اإلنسان   خفيفة وثقيلة، كل ذلك زاد في تعظيم خطر التسلح وتأثيره السلبي على حياة  األسلحة

والتسابق نحوه، إّن   طراف وإنسان المركز، يُضاف إليه خطر التسلح النوويبرمتها إنسان األ
العلمي والتكنولوجي للمركز الذي   النفوذ السياسي واالقتصادي والعسكري والناتج عن النفوذ

كافة مجاالت الحياة وفي المجال العسكري مكّنه من   يحتكر السيطرة العلمية والتكنولوجية في
حربية ذرية ونووية والكترونية تتطور باستمرار وهي حكرا وحصرا   كريةامتالك ترسانة عس

حتى وإن أفلتت بعض الجهات في األطراف من عقال العولمة العسكرية   على المركز،
خطرا   ببعض التقدم في التسلح النووي بسبب ظروف تاريخية معينة، فإّنها ال تشكل  وانفردت

االجتماعية الفاسدة   سكرية النووية، بسبب أوضاعهاكبيرا على المركز وعلى ترسانته الع
وضعتها العولمة أمام محاوالت هذه   وظروفها االقتصادية المفلسة البائسة، وبسبب القيود التي

تعانيه هذه الجهات من إقحامها في نزاعات سلمية   الجهات تطوير أسلحتها النووية، وبسبب ما
العالم بكل جهاته مفتوحا أمام انتشار األسلحة التي  ودولية، وبقي  ومسلحة داخلية وإقليمية

وتتموقع   المركز تقليدية أو عصرية، وصارت قواعده العسكرية تلف العالم وتتمركز  ينتجها
الذي يملك المركز   فيه بكل ما للكلمة من معنى عسكري لوجيستيقي استراتيجي، وفي الوقت

تخضع دول األطراف لمعاهدة   قت إلى آخرترسانة عسكرية نووية عصرية تزداد تطورا من و
في مجال التسلح النووي من خالل   حضر األسلحة النووية، وتجري مراقبة صارمة عليها

تعمل ألغراض سلمية، ونظرا لخطورة الموقف في   المراقبة المستمرة لمنشئاتها النووية التي
 لة والمحاباة فيه، فإّنه الالذي ال يعرف المركز المجام  التعامل مع موضوع التسلح النووي

إسقاط نظام دولة لها سيادتها وعضو في هيئة األمم المتحدة بالقّوة   يصعب عليه
مثل ما فعل مع العراق في الحرب األولى والحرب الثانية بحجة امتالك   العسكرية

ألسلحة الدمار الشامل، وما يريد فعله مع دول أخرى، ويضاف إلى ذلك خطر   العراق
تفعل   األسلحة النووية في األطراف كما فعل االستعمار األوربي في مستعمراته، وكما  تجريب

تجريب األسلحة   قوى المركز مع األطراف في عصرنا في جهات مختلفة من العالم، سواء في
وسياسة التسلح النووي بشكل   النووية أو في رمي نفاياتها، إّن سياسة التسلح بشكل عام

المركز تكنولوجيا التسلح، واستحواذه على   ولمة تقوم على مبدأ احتكارخاص ضمن توجه الع
واإلشراف على كل االتفاقيات والمعاهدات التي تحظر   إنتاج األسلحة وتوزيعها ومراقبتها،

على األطراف، التي تعاني المخاطر واآلثار الوخيمة الناجمة عن   التسلح والتسلح النووي
العصرية وانتشارها بكثرة، وتقاسي كل ما ينجم عنها من التقليدية و  تطور األسلحة

 .متعدد األشكال واأللوان والطعوم والمتفنن فيه  إجرام
وآلياتها في دول المركز على إنشاء التكتالت واألحالف في مجاالت شتى،   سّهلت العولمة

االستعمار   أهمها المجال العسكري، فأُنشأ الحلف األطلسي الذي جلب معه منذ إنشاءه  ومن
ولعب ويلعب دور الدركي   والحروب األهلية واإلقليمية والعالمية ومازال األمر على حاله،

وجهه وتشكل خطرا عليه، ساعده على   المتجبر في العالم يقوم بردع وزجر أّية جهة تقف في
تقنية وتطور ترسانته العسكرية والحربية، وتطور   ذلك انتشار قواعده في جميع أنحاء العالم،
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المنظومة االشتراكية واالتحاد السوفييتي، وانفراد المركز متمثال   اإلعالم واالتصال، وانهيار
الحلف   بالقطبية األحادية، وتقوم إستراتيجية  األوربي والواليات المتحدة األمريكية  في الغرب

د تتأثر المصالح إذ ق  أّنه يتعين على الحلف أن يضع في اعتباره اإلطار الكوني"األطلسي على 
مجرد العدوان المسلح المباشر على   األمنية لدول الحلف نتيجة لمخاطر ذات طبيعة أوسع من

والتخريبية، وأنشطة جماعات الجريمة المنظمة،   األعمال اإلرهابية:من ذلك مثال. أراضيها
حماية  –م في أّية منطقة من العال -بالتدخل سياسيا أو عسكريا   وهو ما قد يستلزم القيام

 عدم اقتصار دور الحلف على مجرد...الحلف  لمصالح دول
وشعوبها وأراضيها ومصالحها فحسب، وإّنما هو يجاوز ذلك إلى   الدفاع عن الدول األعضاء

الديمقراطية، وحقوق اإلنسان وسيادة القانون وحماية حقوق   الدفاع عن قيم
قيام بعمليات عسكرية خارج أراضي الحلف قد أباح لنفسه إمكانية ال  أنّ ...األقليات

واألمن   وذلك في حالة ما إذا قّدر الحلف أن ثمة أمورا من شأنها أن تهدد السلم  أعضائه،
خّول لنفسه سلطة   أّن الحلف قد...الدوليين، أو تمثل مساسا بمصالح الدول األعضاء فيه

الحلف أنها تمثل انتهاكا يرى   التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى في الحاالت التي
ذات الصلة بأعمال الرقابة والتفتيش على   للديمقراطية أو لحقوق اإلنسان، أو في الحاالت

وكذلك في حاالت التصدي لإلرهاب ومالحقة اإلرهابيين وفقا   التسلح أو بمنع االنتشار النووي،
ول، وقد علقت على النحو الذي يتفق مع مصالحه في المقام األ...األمريكي  للمنظور
أزمة   إنّ : نيويورك تايمز على هذه التعديالت التي أدخلت على ميثاق الحلف بقولها  صحيفة

األمر ". العالم  كوسوفا قد جرفت حلف األطلنطي إلى مهمة جديدة، وهي أن يصبح رجل شرطة
زاعات واقع كافة الصراعات والن  الذي سمح للمركز بالتحكم في سياسة العالم العسكرية وفي

جانب العولمة الثقافية والغزو الثقافي   والحروب التي تعرفها شعوب العالم ودوله، فإلى
التدخل في الحياة السياسية واالقتصادية لدول األطراف   والفكري الليبرالي، وإلى جانب

العسكري خطره أشد وأكبر هو اآلخر، ويكون بأساليب شتى تحددها   وشعوبها، فإّن التدخل
ومناطق النفوذ وإستراتيجية العسكر ومصالح المركز بشكل عام، ويتم التدخل   لهيمنةإرادة ا

وحماية   شعار من الشعارات وذريعة من الذرائع وما أكثرها، مثل حماية الديمقراطية  تحت
مباشرا أو غير مباشر فإّنه   حقوق اإلنسان وحماية األقليات وغيرها، هذا التدخل العسكري كان

ولألنظمة والدول، محليا وإقليميا وحتى   ى الدمار والخراب لألفراد والجماعات،لم يجلب سو
في المركز، المركز الذي ُيشعل نار الفتن الدينية   عالميا، وال يستفيد منه سوى األعضاء

والمذهبية وغيرها، التي تؤدي إلى الحروب، ويقوم بتموينها وتغذيتها   والطائفية والعرقية
هيمنته على   د فيوقود وسالح تسويقا لمنتجاته وربحا للمال الوفير الذي يزييلزمها من   بما

المتقاتلة تحت أي مبرر من المبررات سوى   تدمير اآلخرين، وال تجني الجهاتي العالم ويزيد ف
سيادتها وقوتها فتصبح عاجزة عن النهضة والتنمية، وفي   الخراب والتخلف، وتنهار مع ذلك

 .لعله يشفق عليها والمشفقة ال مكان لها في قاموس العولمة  تبعية تامة للمركز
العالم   الشعور بالحاجة إلى التسلح وإلى تطوير السالح تنامى وتضاعف لدى بلدان  إنّ 

وممارساته في فرض   وشعوبها خارج المركز، بسبب سياسة المركز األمنية والعسكرية،
إمكاناته بما في ذلك القّوة العسكرية،   ما كلإيديولوجيته وتوسيع نفوذه وحفظ مصالحه، مستخد

عدو محتمل، ألّن العالم صار مثل السمك في   اتجهت األطراف صوب التسلح لمواجهة أي
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أن يسبح أما السمك الكبير فله الحق في أن يأكل، وصار   البحر، السمك الصغير له الحق في
ء في العالم، وال يوجد قانون يأكل فيها الضعيف، وال مكان للضعفا  مثل الغابة القويّ 

ويحمي مصالحهم، فأصبح التسلح ُمقّدما على الغذاء وعلى النهضة وعلى   يحميهم
ميزانيتها في   وعلى محاربة التخلف، فكثير من بلدان العالم التي تنفق الجزء األكبر من  التنمية

حاجة إلى التسلح  في غير  التسلح وشعوبها تعاني الفقر والحرمان، وفي بعض األحيان تكون
وتعاني شعوب العالم بدرجة متفاوتة   وفي أمس الحاجة إلى تحسين ظروف معيشة األفراد،

على حساب مطالب المجتمع وحاجاته الكثيرة   مشكالت عديدة بسبب االنكباب على التسلح
بط أّدى إلى فساد عالقة الحاكم بالمحكوم واختالل الروا  والمتزايدة باستمرار، األمر الذي

وإلى تصدع الوحدة القومية، وانتهى األمر إلى كثرة االضطرابات   االجتماعية والوطنية،
والمظاهرات السلمية وغير السلمية، وكثيرا ما تنتهي هذه األعمال بنشوب   الداخلية
الغزو   أهلية تأتي على األخضر واليابس وتكون تداعياتها أخطر من تلك التي يسببها  حروب

ويوجهها الوجهة   مل المركز على تغذية هذه الحروب على مرأى ومسمع العالم،األجنبي، ويع
مزدوجة، للمركز الهيمنة   التي يريدها وتصب في أهداف العولمة، حيث تصبح المعايير

والتكنولوجي واالزدهار االقتصادي، وعلى   السياسية والنفوذ العسكري والقّوة والتقدم العلمي
 واالقتصادي والعسكري، ولها التخلف  في والسياسياألطراف االختراق الثقا

واالنحطاط، وهي في تبعية دائمة، ومحتلة في قرارها وال سيادة لها، وال تملك من أمرها سوى 

 .السمع والطاعة لغيرها في المركز
المجتمع الدولي   تستخدم الواليات المتحدة األمريكية آليات شتى لبسط نفوذها العسكري على

األليم عن طريق الضغط على   ت لتحقيق ذلك طريقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذابوقد اتخذ"
فقط أي الشرعية الشكلية اإلجرائية   مجلس األمن إلصدار قرارات تستوفي الشروط الشكلية

ومبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي سواء   ولكنها تفتقد وتخالف أبسط قواعد وأحكام
 ".معاصرالتقليدي أو ال

والعسكري في العالم   إّن سيطرة المركز بقيادة الواليات المتحدة األمريكية على الوضع األمني
وفرض إرادة الهيمنة والتسلط   من منطلق المصلحة الخاصة فوق كل القّيم واالعتبارات،

نه تسد والكيل بمكيالين، كل هذا وما نجم ع  والقهر، والشعور بالعظمة، وانتهاج سياسة فرق
وشعوبها في كافة ميادين الحياة، وبصفة خاصة   من تداعيات خطيرة على دول األطراف

تولّدت عنه ردود أفعال قوّية حّركها الحقد الكبير، فتحّول العديد   الميدان العسكري واألمني،
العنف   األفراد والجماعات إلى معارضين بشّدة لسياسة المركز وممارساته، وممارسة  من

الحروب وُتفجرها   رت العولمة على المستوى األمني والعسكري آلة ُتنتج أسبابضده، وصا
الموت والدمار، وتصنع   وُتمّونها، وهي بذلك تزرع الخوف والرعب في النفوس وتصنع

والعنف المضاد، وهذا ما يميز المجتمع   الكراهية والبغضاء والحقد والضغينة، فينتج العنف
العولمة المتوحشة الشرسة، وإذا ما فُتح التلفاز على نشرة   صر في ظلاإلنساني في العالم المعا

القنوات األرضية والفضائية ال تسمع سوى الحديث عن الحرب وإحصاء عدد   األخبار في
وال ترى سوى صور القتل بدم بارد وصور عن الجثث المترامية وصور أخرى   القتلى،

إنساني   وال يحرك في قوى المركز أّي شعور النار والدمار، أصبح هذا الوضع مألوفا  عن
بسبب ازدياد الضغوط   بالذنب وبالرغبة في تغييره، بل الوضع يزداد سوءا من وقت إلى آخر
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والمزيد من نفوذه خوفا من انتقاصهما   التي تمارسها العولمة لفرض المزيد من هيمنة المركز
 يواجه  النظام العالمي"وضياع المصالح، لكن 

إمبراطوري جديد من الهيمنة عبر   مسألة الهيمنة األمريكية وفرض العولمة على أساساليوم 
الواليات المتحدة فقدت هيمنتها االقتصادية   الفوضى الخالقة مع الوضع في االعتبار أن

الهيمنة العسكرية، وهو ما تتميز به القوى العظمى في طور   واإليديولوجية ولم يتبق لها سوى
 ".يمكن أن يدوم طويال ويؤدي النتشار شتى أنواع المخاطر والنظام الدولي  وراألفول وهو ط
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االنتخابات البرلمانية إلى التأجيل أم في موعدها 

 قرر ؟مال
3

 

 
 

 
 

من المؤكد أن إصرار التحالف   ( واع/ وكالة انباء االعالم العراقي  )كتب المحلل السياسي لـ
يخص مسودة قانون االنتخابات جعل البرلمان العراقي يفشل في الكردستاني على موقفه فيما 

تمرير قانون جديد لالنتخابات ، هذا الفشل أثار مخاوف من عدم التمكن من إجرائها بموعدها 
المحدد في نيسان المقبل ، هذا بالرغم من اتفاق الكتل على معظم مواد القانون وخاصة ما 

ان ومقاعد ممثلي األقليات وطريقة االقتراع ، لكن الزالت يتعلق منها بزيادة عدد مقاعد البرلم
هناك فقرات مختلف عليها بين هذه الكتل منها المقاعد التعويضية والنظام االنتخابي والكوتا 

إذ يطالب التحالف بزيادة المقاعد التعويضية استنادا إلى كثافة التصويت . والعتبة االنتخابية 
ردستان مع ضعفها في بقية المحافظات كما انه يرغب بجعل التي تشهدها محافظات إقليم ك

ويريد التحالف الكردستاني أيضا أن يكون توزيع المقاعد . العراق دائرة انتخابية واحدة
التعويضية على أساس نسبة إقبال الناخبين على االقتراع في كل محافظة وهو ما سيضمن عدم 

المشاركة في التصويت أعلى من باقي ضياع حق إقليم كردستان الذي تكون فيه نسبة 
 .المحافظات

في ظل هذا الخالف والجدل السياسي على قانون االنتخابات هل سيتم التوافق على القانون 
االنتخابي الجديد أم أن هناك رغبة عند بعض الكتل السياسية في خوض االنتخابات على قانون 

دولة القانون والكردستاني بعرقلة إقرار ، إذ يتهم المجلس األعلى والتيار الصدري  2212
القانون ليتم العودة إلى القانون السابق أو تأجيل االنتخابات وهذا يصب بمصلحة حزب الدولة 

 .اإلسالمية ألنه ممسك بزمام األمور والسلطة 
من خالل ما تقدم يبدو أن هذه الخالفات ستعيق التصويت على القانون وبالتالي ستعود الكتل 

سية إلى القانون السابق مع بعض التعديالت التي تم االتفاق عليها فقد رفع عدد مقاعد السيا

مقعدا ، وإجراء انتخاباته بحسب القائمة المفتوحة بدل المغلقة كما  332إلى  321البرلمان من 

ونص . دائرة انتخابية بعدد محافظات البالد الثمانية عشر  18وجعل العراق .. كان سابقا 

مقاعد  3مقاعد للمسيحيين، و 1مقعدا سيتم منح  11على جعل كوتا األقليات  القانون

مقاعد للكرد الفيليين، ومقعد واحد للكلدواشوريين، ومقعد واحد للصابئة  3لاليزيديين، و
 .المندائيين، ومقعد واحد للشبك

                                                             
3

 واع 
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و عليه الحال كما ه 11البرلمانية المقبلة بدال من   مقعدا تعويضيا في الدورة 32وسيكون هناك 

 312أالن ستوزع على الكتل الفائزة في االنتخابات بحسب مقاعدها النيابية ، فيما ستوزع 

كما تم االتفاق على . مقاعد المتبقية على المحافظات العراقية الثمانية عشر بحسب عدد سكانها

قاعد وسيتم توزيع هذه الم. ألف صوت 122ألف صوت بدالً من  112جعل القاسم االنتخابي 

مقعدا لقادة الكتل السياسية لترشيح من يشاءون  11مقعدا لالقليات و 11: التعويضية مناصفة 
الحتاللها على أن يحسم تصويت األغلبية طريقة احتساب األصوات، ووفقا للقانون الجديد فأن 

نما التصويت الخاص للقوات المسلحة لن يجري قبل االقتراع العام كما كان معموال به سابقا وا
سيجري تصويت قوات االمن ومنتسبي وزارة الداخلية مع التصويت العام خشية استغالله من 

قبل أحزاب متنفذة لكن تصويت قوات الجيش ومنتسبي وزارة الدفاع سيجري قبل االقتراع العام 
 .بثمان واربعين ساعة

ئة فترة ستة أشهر إضافة إلى ما تقدم قانون المفوضية العليا لالنتخابات ينص على ضرورة تهي
ولم يبق حاليا حتى أشهر ستة .. إلمكانية إجراء أي انتخابات ستكلف باإلشراف على إجرائها 

بيد أن هذا األمر ال . على موعد االنتخابات و أي تأخير سيعرق أجراء االنتخابات في موعدها
ي ظل جدل على تجرؤ عليه أية كتلة وعليه سيحصل التوافق على العودة إلى القانون السابق ف

منها رفض ترشح مزدوجي الجنسية، ورفع شرط الشهادة للمرشح إلى   بعض التعديالت
لكن الجدل األهم يدور حول مقترح كردي يجعل العراق دائرة انتخابية .. بكلوريوس بدل الثانوي

 عن فضال. واحدة، يقابله مقترح قدمته كتلة األحرار تجعل المحافظة الواحدة دوائر انتخابية عدة
 .ذلك هل سيتم اعتماد طريقة سانت ليغو أو هونت 

ومن هنا ستعود الكتل في حالة عدم توافقها على مسودة قانون االنتخابات إلى القانون السابق 
مع بعض التعديالت أما قرار تأجير االنتخابات فهو سيناريو ال تجرؤ أية كتلة سياسية على 

 .الدعوة أليه فقد يكون انتحار سياسي 
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ال قيمة قانونية لقراري المحكمة االتحادية العليا في 

الغاء تقاعد النواب
4

 

 

  
 

لقد استبشرنا خيرا في الخبر الذي تضمن صدور قرارين من المحكمة االتحادية العليا في الغاء 
تقاعد النواب ولكن بعد التدقيق في القرارين والقوانين ذات العالقة تبين ان القرارين ال 

 12وال توجد أي قيمة قانونية لقراري المحكمة االتحادية العليا المرقمين .يتضمنان هذا الحكم 

في الغاء الرواتب التقاعدية ألعضاء مجلس النواب ورئيسة ونائبيه  12/2213/ 23في  86و

اللذين ينصان  2221لسنة  12من قانون رقم  3و 3الن القرارين حكما بعدم دستورية المادتين 

يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق واالمتيازات التي / 3المادة )ما يلي على 

يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجاالت المادية والعضوية ويتم التعامل 

يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق / 3المادة )و.( معهم بروتوكوليا على هذا االساس

تي يتمتع بها الوزير في جميع المجاالت المادية والمعنوية ويتم التعامل معه واالمتيازات ال
وكال هذين المادتين لم يشيرا الى تقاعد النواب بل اشارت الى .( بروتوكوليا على هذا االساس

حقوق وامتيازات مشابهة لحقوق وامتيازات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء في حين 

على حالة، ولم يحكم بعدم دستوريته فبقيت المادة الخطيرة  2221لسنة  12بقي القانون رقم 

على  2221لسنة ( 13)و ( 3)تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم / 1المادة )منه وهي 
ولو رجعنا الى .( أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية العضاءه

( ثالثا)صححت الفقرة / 6المادة )ته السادسة لوجدناها تنص في ماد 2221لسنة  3قانون رقم 
من هذه المادة بموجب المادة الوحيدة من قانون تصحيح في المادة السادسة من قانون الجمعية 

 :، واصبحت على الشكل االتي21/21/2221الوطنية، صادر بتاريخ 
  

لعضو من الجمعية الوطنية واي ال يجوز الجمع بين المكافأة الشهرية التي يتقاضاها ا-: اوال
  .راتب اخر يصرف من الدولة

تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خالل مدة دورتها المقررة قانونا، ألغراض -: ثانيا
  .العالوة والترفيع والتقاعد إذا كان موّظفا تفّرغ لعضويتها

مقدار المكافأة الشهرية  من% 82يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره -: ثالثا
 التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة والية الجمعية
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 (:ثالثا)النص القديم للفقرة 

من مقدار المكافأة الشهرية % 82يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره -: ثالثا

مة االتحادية العليا لم وحيث ان المحك.( يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة والية الجمعية

والتي فيها كل بالءات الحقوق  2221لسنة  12من قانون  1تحكم بعدم دستورية المادة 

 2221لسنة  3التقاعدية، فأن هذه المادة ستكون دستورية وفعالة وهي تحيل الى قانون رقم 
تمد على المادة مما يعني ان النائب سيع. في اقرار الرواتب التقاعدية الذي مازال ساري المفعول

الذي مازال  2221لسنة  3والتي تحيله الى القانون رقم  2221لسنة  12االولى من قانون رقم 
 .ساري المفعول

لسنة  12من قانون  3و3بمعنى اخر إذا كانت هناك حقوق تقاعدية مذكورة للنواب في المادة 

لسنة  3من قانون رقم  6/تم الحكم بعدم دستوريتها، فأن لهم حقوق صريحة في المادة  2221

مازالت سارية، وحيث أن اعمال النص القانوني خيٌر من أهمالة فيكون هذا النص االخير  2221

 .ضامنا لتقاعدهم
فأن اعضاء الجمعية الوطنية السابقين سيكونون في حرز من : هذا من جهة، ومن جهة أخرى

ال ساري المفعول والمتضمن والذي ماز 2221لسنة  3هذين القرارين الن يحكمهم قانون رقم 
 .الحكم على رواتبهم التقاعدية

 علما ال ذنب للمحكمة االتحادية العليا في ذلك النها حكمت بما طلب المدعي في عريضة دعواة
اتذكر أنى اشرت ذلك في رسالة وجهتها الى جميع العاملين على الدعوى ونبهتهم الى قانون 

 .وك وبعض المواقع االلكترونيةونشرتها على الفيس ب 2221لسنة  3رقم 

مما يتضح ال توجد أي قيمة قانونية للقرارين أعاله في الغاء الرواتب التقاعدية للنواب رئيسهم 
 .ونوابه

اما الحل فيجب ان تقام دعوى امام المحكمة االتحادية العليا تتضمن المطالبة بعدم دستورية 

لى منه وبذلك ستنقطع الصلة القانونية ككل وخصوصا المادة االو 2221لسنة  12قانون رقم 

الذي قنن لهم رواتبهم التقاعدية في مادته السادسة  2221لسنة  3بين النواب وبين قانون رقم 

 .وهللا المستعان. كما أسلفنا
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والتوقيتات الخاطئة...سياسة صناعة االزمات
5 

 

 
 
 
 

يتغير بأستمرار تبعا ,السياسية وغيرهافن االدارة علم متحرك قائم بدوره في صياغة المعادالت 
 ,للظروف المحيطة بواقعه

 ,والمتطورة اقتصاديا, تهتم به الدول المستقرة المتقدمة
والرابع والمقصود ,دول العالم الثالث)بينما تهمله وتغض الطرف عنه الدول المراهقة سياسيا

 ,(بالدول التي الزالت تعمل باالدارة الورقية وليس االلكترونية
مع ماتملكه من ,ولهذا نجد ان الدول المتخلفة اداريا غير قادرة على صناعة مستقبل واعد 

 ,وهذا هو حال العراق,ثروات وميزانيات سنوية هائلة
هما العقبتان الرئيسيتان الواقفتان , وال حتى االرهاب,فليس التركة الثقيلة كما يدعي البعض 

اف بتاثير تلك العوامل الواضحة من خالل صورة االعتر  مع)بوجه اعادة بناء واعمار البلد
 (الوضع العام المرتبك

وتعدها فائض ,فنحن امة كانت تسخر من االقسام االدارية,وانما االدارة الوظيفية الفاشلة,
فكان اغلب خريجي كلية االدارة واالقتصاد يبحثون عن  ,اكاديمي دخيل على وزارة التعليم العالي

او هربا من الروتين الوظيفي المعقد ,اما بحثا عن العطلة الصيفية)وظائف في سلك التعليم
 ,(موظفين ومراجعين,والمكروه من الجميع 

بينما ,حيث الزال موظفوها يعملون بالكتابة اليدوية, وليس في دوائر الدولة الفاشلة منذ عقود
 .اطفال اوربا تصنع االعاجيب في اللعب االلكترونية

بصناعة واثارة االزمات الداخلية ,ض السياسيين دون وعي مسبقفوق كل ماتقدم يندفع بع
وصوال الى االنخراط ,بدأ من ملفات الصراع الطائفي والعرقي او االثني في العراق,والخارجية

مع قلة الخبرة ( واالزمة السورية القائمة,كالملف النووي االيراني)في االزمات الخارجية
 .الداخليةوضعف المقدرة في وضع حد الزماتها ,

ليس على اساس ,واستمرت المعاداة السلفية الوهابية قائمة ضدهم,الشيعة طائفة ظلمت تأريخيا
وهو امر خطير تخاف منه االنظمة ,ان الروافض ملة ترفض االنصياع الكامل للحاكم المسلم فقط

كم على عكس اغلب المذاهب السنية التي تؤمن باالنصياع والطاعة العمياء للحا)الورا ثية
 ,(المسلم بغض النظر عن عدالته او ظلمه

ومتحررة من  ,يعد باب االجتهاد والبحث الشرعي مفتوح عندهم ,بل النها طائفة متجددة فقهيا

                                                             
5

 كتابات -الصافي مهدي 
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, العالمية  يكفيهم فخرا انهم انتجوا الثورة االيرانية التي غيرت مجرى االحداث) البدع الوهابية
وانتجت اعظم  ,في المحيط االقليمي والدوليالسياسات والمسلمات التاريخية  وقلبت طاولة

ووقفت موقفا اخالقيا في  ,تلك هي المقاومة االسطورة اللبنانية, مقاومة في الوطن العربي

  (سوريا تجاه الحركات التكفيرية المدعومة من البترودوالر الوهابي
المخاوف الكردية تجاه والشبيهة بالعقدة او  ,هذه الحالة او العقدة الشيعية المتجذرة في الوجدان

تحرك في اتباع هذا المذهب حفيظة القلق والمخاوف  ,حكومات بغداد العربية المتعاقبة
ستمرار وكذلك ا ,المستقبلية الناتجة عن حالة عدم االستقرار في المنطقة المحيطة بالعراق

سن التكليف بل ويذبح اطفال دون  ,بحيث تباد اسر وعوائل كاملة), العنف الموجه طائفيا ضدهم
بينما النجد من الطرف االخر اية ادانات , ال لذنب اال الن اهلهم من اتباع مذهب اهل البيت ع

ولم نرى انفعاال شبيه باالنفعالت االستفزازية دفاعا عن بعض  ,واضحة لتلك االفعال البربرية
بيين والمجرمين تقوم قائمة العالم االسالمي السني على االرها ,المحكومين بمادة اربعة ارهاب

بشاعة تلك الحوادث وانحراف منفذيها االدمي   بينما تخرص االلسن على ,من ارباب السوابق
ومواقف االزهر الشريف في مصر وهي مؤسسة منقسمة حاليا  ,عدا بعض التنديدات الفردية,

 ,(روبين اصحاب االعتدال والنظرة االسالمية المتسامحة مع االخ, بين تلك التيارات الضالة
فتصبح تلك  ,(في العراق ولبنان) وتصاعد حدة التوترات والتداعيات الجانبية لالزمة السورية

تظهر عبر التصرفات والتصريحات المرتبكة  ,االحدا ث هاجس انفعالي يومي يرافق الناس 
تتزايد تاثيراته عند اية توترات  ,والمستقبل ونتائجه المجهولة  المتعلقة بالمخاوف من المصير

النريد ان نتستر على المخاوف ),وصراعات واستهدافات مباشرة للشيعة او اي مكون اخر
امام عدوا لم يشهد التاريخ الحديث بوجود خسة ودناءة  ,ث في سورياااالحد الشيعية تجاه

او قانون او شريعة عن  تلك الحركات التكفيرية التي اليردعها اي دين ,وبربرية اكثر منه
اينما وجدوا ازمة او حدث طائفي  يشعرون باالستهداف ,( ضد االنسانية الجرائم ظعارتكاب اف

 ,من هنا جاء االعالن عن احالة مشروع قانون الفقه الجعفري الشرعي االثني عشر,مقيت
كنتيجة طبيعة لتاريخ استبدادي شمولي مظلم عاشته الشعوب العربية واالسالمية منذ سقيفة 

االنظمة   وصوال الى ,المبراطورية العثمانية واالستعمار الغربيبني ساعدة وحتى نهايات ا
التي ورثت تركة ثقيلة من الموروثات  ,المصنوعة خارجيا في دوائر المخابرات االمبريالية

والبيئات االجتماعية والسياسية المتداخلة مع المقدس المشوه والمحرف امويا وعباسيا 

كرفع االذان الشيعي في وسائل االعالم الرسمية )فكارولكن هل االعالن عن هذه اال ,وعثمانيا

 يعتبر توقيت مناسب, في مثل هكذا وضع امني مضطرب(مباشرة بعد سقوط النظام البائد
والتي اصبحت سمة  ,(بقصد او دونه)ام يمكن ادخاله في خانة افتعال االزمات الغير مبررة,

مة ابن رئيس الوزراء الغير مبررة كأز)وصفة وحالة شائعة بين سياسيي المنطقة الخضراء 
ولكن ايضا ردات  ,(والتي جاءت في توقيت سيء اليبعد كثيرا عن موعد االنتخابات البرلمانية

جاءت مشحونة بعبارات وتصريحات نارية منددة به كمقترح ( الشيعية او السنية)الفعل العراقية
وسائل وطرق حضارية مشروعة بينما هناك ,وبتوقيته وبطريقة اعداده وطرحه  ,مشروع قانون

يعتقد البعض ان فرصة صناعة االزمات واستغالل نتائجها  .يمكن اتباعها في النقد واالعتراض 
الذي كان مخطأ في معظم تصرفاته االستفزازية  ,كما يحصل مع المكون الكردي,امر ضروري
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اليم الفيدرالية التي قوضت فرصة تحول العراق الى دولة االق, السابقة تجاه حكومة المركز
 (المكون العربي الشيعي)النهم خسروا تعاطف اكبر مكون عراقي ,النموذجية في المنطقة

بدأ  ,المفتعلة  بعد سلسلة متواصلة من االزمات ,تجاه قضيتهم ووضعهم القومي الخاص
ومخالفتهم ,باالمتناع عن تسليم عائدات النفط واخضاع حقول االقليم لوزارة النفط المركزية

وعرقلتهم الغلب ,,واالزمة التركية ,لرؤية والموقف السياسي العام تجاه الملف السوريا
هذه الحالة تنطبق على  ,كمشروع قانون االنتخابات الجديد المتوقف ,مشاريع القوانين المهمة 

وهي التعدوا اال ان تكون رغبة شخصية  ,االقليات المطالبة بحصص برلمانية او محلية
بغية ),اسرفوا في الصرف والخسارة على بعض تجمعاتهم وحركاتهم االثنيةلمجموعة اشخاص 

من   بينما يتناسون ان مقعد او مقعدين او اكثر قليال اليغير ,(الكسب والمنافع الشخصية
المفروض ان تكون  ,واليحسن من وضعهم الحالي كمواطنين عراقيين ,المعادلة السياسية

التي تحمي وتصون , تعلق بالدولة المدنية العصريةوت ,المصلحة العامة  مطاليبهم تخص
ومواقف ارتجالية غير  ,اذن نحن نعاني من سياسة غير متزنة.وتنصف الجميع دون استثناء

ويعيد انتجاها لغايات سياسية  ,الجميع يشترك في اثارتها,ناجحة مطلقا  غير  وادارة ,مدروسة
 .....المواطن  المتضرر المباشر منها هو ,نفعية فئوية
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 6! ظاهرة العوائل اإلدارية
 
 

 
 

يتساءل العديد من الناس عن سر تجاهل الجهات الرقابية لظاهرة تشكل العوائل داخل مؤسسات 
فيما تساهم هذه العوائل االدارية مساهمة كبيرة وواسعة في .. الجهاز التنفيذي للدولة 

 .ممارسات الفساد االداري والمالي وبشكل يومي
ويبدو ان أمر معالجة هذه الظاهرة يتضارب مع واقع تشكيلها ، اذ تتشكل مثل هذه العوائل في 

التي باتت )مؤسسات الوزارات ودوائر الدولة األخرى بفعل نشاط المحسوبيات والمنسوبيات 
حالة اجتماعية غير مرفوضة أمام المنظومة االخالقية التي أعيد تشكيلها منذ زمن الطاغية 

، وهنا قد يكون للعاملين في األجهزة الرقابية ذاتها نصيب في هذا الدور مثلما كان ( المخلوع
لذوي المناصب السياسية واالدارية بمختلف درجاتها دور بحكم االلتزام باألعراف االجتماعية 

التي ما عادت ترى في هذا السلوك اال شجاعة واخالصا لذوي القربى ، األمر الذي يجعل مجرد 
الى محاربة هذه الظاهرة أمرا يسلط الضوء على ممارسيها وبالتالي غض النظر  االشارة

بيد ان خطورة هذه .. واعتبار ان هذه الظاهرة أقل تأثيرا مما يحصل من فساد يمارسه الكبار
العوائل التي تعيد انتاج الفساد يوميا بحكم سطوتها يتطلب وقفة حقيقة وشجاعة من قبل 

         .الجميع
دثني أحدهم عن عائلة تهيمن على المؤسسة الحكومية التي يعمل بها، مشبها األمر بعائلة فقد ح

تدير ملكا خاصا وتتعامل مع الكوادر العاملة على هذا األساس، موغال بالوصف حد االستعانة 
للتعبير عن حجم التأثير الذي يمارسه أفراد هذه العائلة على االشخاص ( المافيا)بمفردة 

في المؤسسة وفي استغالل امتيازات المناصب االدارية لصالح األهل واألحبة ، موضحا العاملين 
انه "، مدعيا "انه من الرافضين لالنصياع الرادة هذه العائلة والعوائل االخرى التي تحف بها"

لم يستسلم من قبل لطغيان النظام الدكتاتوري السابق فكيف له أن يستسلم لطغيان عوائل الفساد 
اال انه ما لبث في حديثه أن كشف عن " .. ترعرعت في كنف التصارعات السياسيةالتي 

حرمانه من كل امتيازات الوظيفة التي يتمتع بها أقرانه ، سواء منها حقوقه في الحصول على 
الدرجة الوظيفية ، أو امتيازات الحصول على منصب اداري برغم خدمته وكفاءته، فيما يتمتع 

يملكون مؤهالته أو خدمته بكل االمتيازات وما يرافقها من مطيبات  أقرانه أو الذين ال
بحسب العطايا التي يقدمونها والوالءات في ..( االيفادات، والدورات، والمكافآت والتشكرات)

أوقات الشدائد واالفادات في اللجان التحقيقية ، مؤكدا انه مستهدف دوما من قبل أفراد هذه 
أوقات الحضور واالنصراف وتنفيذ األوامر والترفيعات واالمتيازات  العائلة وزبانيتها حتى في

                                                             
6
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اذا ( غدر ما)ولم يخف صاحبنا خوفه من أن يتعرض الى .. متوقعا انه سينقل قريبا رغما عنه
 !ما كشف بعضاً مما بحوزته بشأن فساد هذه العائلة 

المجتمعي في العراق، هذه القصة التي تكشف عن واقع الفساد المتغلغل في الكيان المؤسسي و
هي صفحة من سلسلة قصص وحكايات قد تتفوق في حبكتها ونسج أحداثها على ما كنا نشاهده 

 .في األفالم العربية
هذه القصص وغيرها الكثير من مشاهدات تتشكل أحداثها يوميا بفعل اختالالت مؤسسية 

نتماءات، باتت مألوفة ومجتمعية في ظل ضعف السلطات الرقابية وسيادة منطق الوالءات واال
لدى البعض بوصفها جزءا من نتاج اجتماعي ومؤسسي يتعاطى معه الناس من دون اعتراض 

فالواضح ان هذه العائلة وغيرها من عوائل الفساد في .. جراء حالة اليأس من ايجاد الحلول 
تها ما الجهاز التنفيذي للدولة، لم تعد تخشى من أية جهة رقابية وهي في واحدة من نشاطا

عادت تساوم من يريد الحصول على وظيفة ، الن األسعار ثابتة وسماسرتها ملتزمون بتلك 
 .األسعار

وعليه فان واحدة من مخرجات الفعل االداري لمثل هكذا نفوذ عائلي مؤسسي ، أن ال يلتزم 
الموظف الجديد الذي يدفع لهؤالء بهدف الحصول على الوظيفة بمعايير العمل االخالقية 

سيكون مادة صالحة الضافة عنصر فساد جديد لمؤسسات الدولة، ال بل سيشكل اضافة خطيرة و
الستدامة الفساد وعرقلة العمل، مع استمرار وجود سماسرة وعوائل الفساد التي تدير سوق 

العمل بالرشى ألن البعض من هؤالء الشباب ربما يلجؤون الى أساليب العصابات للحصول على 
ده السماسرة، أو ربما يلجؤون الى االستدانة من آخرين بهدف دفع المال المال الذي يحد

وبالتالي فان األعداد الهائلة من هؤالء الراشين ومعهم من يحصل .. والحصول على الوظيفة 
على الوظيفة بحكم صلة القربى والواسطات ، سيتحولون الى مرتشين وسراق للمال العام 

وهذا جانب يعكس حقيقة تطور معدالت . جهاز الوظيفة العامةوغير مبالين على أقل تقدير في 
  .حالة الفساد وتطور أدواتها في مؤسسات الدولة العراقية عما كانت عليه في السنوات السابقة

ان المهيمن اآلن على مؤسسات الدولة هو كما يبدو امثال هذه العوائل وسماسرتها، وهذه 
هؤالء السماسرة .. قائم على الجهاز الرقابي حقيقة يرفض االعتراف بها من يدعي انه

اذ أن وزارة ما ) يخرجون من تشكيالت العوائل التي باتت تسّير المؤسسات ال بل الوزارات 
تتشكل فيها العوائل من داخل مؤسساتها صعودا الى مقر الوزارة والمؤسسات التابعة لها ، فيما 

فترى عائلة ما ( المؤسسات التابعة لها تتشكل عوائل أخرى من مقرات الوزارة نزوال الى 
تتكون من عدد من الموظفين في االدارة العامة لمؤسسة ما ، اال ان هذه العائلة هي بمثابة 
الهيئة االدارية لتشكيل العائلة الكبيرة أو العشيرة المنتشرة في فروع ذات المؤسسة ومقر 

وعلى صغار . ملقون ودافعو األتاواتالوزارة والجهات التابعة لها، يحف بها السماسرة والمت
الموظفين أن يقدموا فروض الطاعة لتشكيالت هذه العوائل، وبعكسه سينزل عليهم غضب 

السلطان، فال يحميهم وزير أو خفير فالقانون والتعليمات االدارية بيد هذه العوائل والترفيعات 
جميعها تخرج من معطف هؤالء والعالوات وااليفادات والمكافآت ، ال بل العقوبات والتنقالت 

وهذا األمر ال ينحصر في وزارة دون غيرها ، اال انه يختلف .. الذين يسّيرون مؤسسات الدولة 
اذ ان بعض الوزارات تجاوزت منطق الخوف أو االدانة في . على استحياء بين وزارة واخرى

 .ا تشكيل هذه العوائل ، بعد أن أضحت سمة ادارية غير معيبة في تشكيالته
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ما الضير في أن تقوم الجهات الرقابية بالزام من يتولون المسؤولية في الوحدات : وهنا نتساءل
االدارية ألية مؤسسة حكومية بالكشف عن أفراد عوائلهم في المؤسسة التي يعملون بها وعن 

ري؟ ذممهم المالية كاجراء رقابي لمعرفة حجم هذه العوائل وتأثيرها في استدامة الفساد المستش
ومن ثم تفعيل القانون الوظيفي الذي ال يجيز وجود أفراد العائلة في القسم أو الفرع وجعل هذا 

المنع يمتد الى المؤسسة ذاتها، فمن غير المعقول أن يستمر الحال على ماهو عليه ، وتبقى 
  .هذه التشكيالت العائلية تعيث فسادا في مؤسسات الدولة 
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وامكانيات التطبيق في االقتصاد  اقتصاد السوق

العراقي
7

 

 
 

 
 

 ألسمات الرئيسية القتصاد السوق او االقتصاد الحر : اوالً 
 

ويسمى احيانا بأقتصاد الدول الرأسمالية الحرة ، وما يميز هذا النظام هو الحرية االقتصادية 
ى القيام بنشاطات التي تعني ابتعاد الدولة عن تنظيم الحياة االقتصادية ، وانحسار دورها عل

االمن الداخلي والدفاع عن البلد ، والقيام بنشاطات السياسة الخارجية ، وتوفير بعض الخدمات 
الضرورية للسكان ، كتوفير الطاقة والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية واالجتماعية 

واء عن طريق والتعليم االساسي ، وان ينفرد القطاع الخاص بمزاولة النشاطات االقتصادية س
الشركات او االفراد ، وان تكون السوق هي المحدد لفعالية وربحية النشاطات االقتصادية بتأثير 

تيارات العرض والطلب داخل السوق ، دون تدخل الدولة لحمياتها وتنظيم نشاطاتها ، توخيا 

 . لتحقيق المنافسة المتكافئة بين المؤسسات االقتصادية داخل السوق
ا التوجه ، اصبحت المنظمات الدولية وبخاصة منظمة صندوق النقد الدولي ، والبنك وتنفيذا لهذ

الدولي ، ومنظمة التجارة الدولية ، تشترط للحصول على عضويتها ، واالستفادة من نشاطاتها 
، ان تلتزم الدولة بعدم تطبيق القيود على حركة انتقال السلع ورؤوس االموال فيما بينها وبين 

م خرى ، مثل اجراءات الدعم ، واجراءات حماية االقتصاد الوطني التي تشمل الرسوالدول اال
الجمركية واجراءات منع االستيراد وحصص االستيراد في سبيل توفير المنافسة المتكافئة بين 

 . مؤسسات الدولة ومؤسسات الدول االخرى
 

االمريكية ، ودول االتحاد ومن الدول التي تطبق هذا النظام حاليا كل من الواليات المتحدة 

 . االوروبي ، واليابان ، وكندا واستراليا
 

 : تطبيقات اقتصاد السوق على االقتصاد العراقي: ثانيا
تتجه الكثير من دول العالم نحو تطبيق اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تأخذ بها الدول 

تعاني منها الدول النامية من المتطورة بعد فشل االنظمة االشتراكية ، والمصاعب الكثيرة التي 

 . جراء تطبيق اجراءات الحماية وتدخل الدولة في تنظيم الحياة االقتصادية

                                                             
7

 عنكاوة - عبد االمير رحيمة العبود. د      
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 : ومن هنا يثار السؤال
هل ينبغي تطبيق نهج اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تطبقها الدول المتطورة عندنا في العراق 

  ، في الوقت الحاضر؟
. بد في البداية من االشارة الى واقع االقتصاد العراقي حاليا في سبيل االجابة عن هذا السؤال ال

ذلك الن االقتصاد العراقي يعاني في الوقت الحاضر من مشاكل مستعصية ، والن قطاعاته 
المنتجة شبه معطلة ، فالقطاع الزراعي الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير االغذية للسكان ، 

ي للصناعة ، والذي يعتاش على موارده اكثر من ثلث والمواد االولية ذات االصل الزراع
السكان، اصبحت اراضيه الصالحة للزراعة تتناقص بشكل سريع بسبب مشاكل شحة المياه ، 

والتملح ، والتصحر ، والفالح العراقي اصبح في الغالب عاجزا عن مواجهة هذه المشاكل 
عانيه من ارتفاع كلف عناصر االنتاج في بامكانياته المالية والتكنولوجية الشحيحة ، فضال عما ي

ولهذا اصبح الفالح العراقي عاجزا عن منافسة السلع الزراعية المستوردة بعد . السوق المحلية
ان قامت الدولة ، في النظام الجديد بتخفيض الرسوم الجمركية او الغائها ، وكذلك الغاء القيود 

الدعم التي تقدمها الدولة لالنتاج الزراعي الكمية على االستيراد، وبعد ان اصبحت مستويات 

 . غير مجدية
لذلك وازاء هذه المنافسة الشديدة للسلع الزراعية المستوردة تدهور االنتاج الزراعي واضطر 
الكثير من الفالحين العزوف عن االنتاج الزراعي والهجرة الى المدن او العمل في المؤسسات 

 . غير الزراعيالحكومية او غيرها من مجاالت العمل 
اما القطاع الصناعي فهو ليس افضل حاال ، اذ ان اغلب المؤسسات الصناعية اما متوقفة عن 

العمل كليا ، او ان تعمل بظروف صعبة للغاية نتيجة تقادم اجهزتها التكنولوجية والرتفاع 
سة تكاليف انتاجها ، وهي بسبب هذه المصاعب االنتاجية اصبحت هي االخرى عاجزة عن مناف

 . السلع الصناعية المستوردة التي تحصى بمزايا النوعية الجيدة وانخفاض تكاليف االنتاج
يضاف الى هذه الحالة المزرية للقطاعات االنتاجية معاناة البلد كما هو معروف من تفاقم البطالة 

طالة من السكان الراغبين في العمل ، بينما تتجاوز الب% 32، حتى اصبح عدد البطالين يتجاوز 

وال شك فإن ازدياد نسب البطالة هو انعكاس لتردي حالة . من العاملين فعال% 12المقنعة 

 . المؤسسات االنتاجية الن االنتاج هو المصدر الرئيسي لتشغيل القوى العاملة
من هنا يبدو واضحا بأن تطبيق اسلوب اقتصاد السوق وفقا للنموذج الذي تطبقه الدول 

الغاء اجراءات الحماية والدعم وفتح االسواق على مصراعيها ازاء المتطورة ، الذي يعني 

 . السلع المستوردة سوف يفضي الى منافسة االنتاج الوطني والقضاء عليه
 

ال غبار حول تحقيق المزايا والفوائد من تطبيق اجراءات اقتصاد السوق في الدول المتطورة 
ففي هذه الدول . تكنولوجية ومزايا االنتاج الكبيرالتي تتوفر في اقتصاداتها االمكانات المادية وال

تنتفي الحاجة الى تدخل الدولة لحماية االنتاج الوطني ، وان تضحي الدولة باموالها السعاف 
المؤسسات الضعيفة ، الن االفضل عندها ان تترك المؤسسات الضعيفة الساحة لمن هي افضل 

طيع فيها ان تحقق المزايا التي تساعدها منها ، وان تذهب الى مجاالت اقتصادية اخرى تست
لكن االمر هنا ال يتعلق باقتصاد متطور بل ببلد نام هو . على الوقوف بوجه منافسة االخرين
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العراق الذي تعرض طيلة العقود الثالثة الماضية لثالث حروب خاسرة ، ونظام لم يهتم باالنتاج 
جهاته السياسية والعسكرية الهوجاء والمنتجين والمستهلكين ، وحشد كل طاقات البلد لتو

وكان من ضحايا ذلك النظام اغلب مرافق االنتاج التي تعرضت لالهمال . ونزوات حكامه

لم تتمخض عن تحسن ملموس في  2223وأن الفترة بعد تغيير ذلك النظام عام . والتدمير
صادية ، بل ان عملية االنتاج بسبب غياب االمن وتفشي االرهاب وتعثر عملية التنمية االقت

وضع االنتاجين الزراعي والصناعي ازداد سوء بسبب الغاء الجراءات الحماية وتقليص 
اجراءات الدعم وفتح االسواق على مصراعيها امام السلع المستوردة التي راحت تنافس االنتاج 

 . الوطني وتقضي عليه كما اشرنا توار
ني العراقي ال بديل امامنا في الوقت الحاضر وازاء هذه المصاعب التي يعاني منها االنتاج الوط

غير العودة الى تطبيق اجراءات الحماية االقتصادية المتمثلة بزيادة الرسوم الجمركية على 
السلع المستوردة وغيرها من اجراءات الحماية ازاء السلع المنافسة للمنتجات الوطنية 

 . تصادي المختلفةالزراعية والصناعية واالخذ بتطبيق اجراءات الدعم االق
ومن االمور التي تثار للنقاش بشأن تطبيق اجراءات الحماية والدعم موقف المنظمات الدولية 
وبصورة خاصة صندوق النقد الدولي الذي راح يطالب الحكومة العراقية في السنوات االخيرة 

موينية بالغاء اجراءات الدعم وبخاصة دعم المستهلكين عن طريق توزيع مواد البطاقة الت

 .% 82كشرط لموافقته على قيام اعضاءه من الدائنين للعراق بتخفيض ديونهم بنسب تصل الى 
مليار  122ال يوجد من كان ال يقر بأهمية تخفيض الديون على العراق التي بلغت في حينها 

دوالر كما هو معروف، لكن مثل هذا الموضوع وغيره من اجراءات الحماية والدعم هو ، كما 
د ، كان وال يزال قابالً للتفاوض مع ادارة صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية نعتق

، وقد اقترن هذا التفاوض بالتفهم لظروف العراق االقتصادية الحالية ، بدليل ان ادارة صندوق 
النقد الدولي قد تفهمت ، في االونة االخيرة ، ضرورة توزيع المواد الغذائية الضرورية 

مدعومة من قبل الدولة والمشمولة بالبطاقة التموينية على اصحاب الدخول المنخفضة من ال
المواطنين ، واالكتفاء بحجبها عن اصحاب الدخول المرتفعة ممن تزيد مدخوالتهم الشهرية عن 

 . مليون وثالثمائة الف دينار عراقي
 

 الخالصة واالستنتجات
 

ية الحرجة في الوقت الحاضر ، وما اتسمت به من اتضح مما سبق بأن ظروف العراق االقتصاد
تدهور االنتاج العراقي وتعثر عملية التنمية تقتضي قيام الدولة بتطبيق اجراءات الحماية 

االقتصادية والدعم ، وقيامها في التدخل لتنظيم الحياة االقتصادية ، وبخاصة توسيع دورها في 
ب ذلك ، في الوقت ذاته بدعم وتشجيع القطاع عملية التنمية االقتصادية ، والقيام الى جان

الخاص ، وكذلك تشجيع نشاط االستثمار االجنبي ، اما االجراءات التي ينبغي االخذ بها في 

 : الوقت الحاضر فهي
بالنظر % 11زيادة الرسوم الجمركية على السلع المنافسة لالنتاج الوطني بنسب ال تقل عن  -1
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نتاج الوطني من منافسة السلع االجنبية فضال عن دورها في لدور هذه الرسوم في حماية اال

 . توسيع موارد الدولة
 
تطبيق نظام الحصص واالجازات بالنسبة الستيراد السلع التي ال يغطي انتاجها الوطني  -2

حاجة السوق المحلية على ان يتسم هذا النظام بالدراسة الدقيقة والمرونة بحيث ال يفضي 
االجراءات الى احتكار السوق من قبل المنتجين المحليين واالضرار بمصلحة تطبيقه هذه 

 . المستهلكين
 
تطبيق اجراءات منع االستيراد ، في اوقات محددة ، حينما يفيض االنتاج الوطني عن حاجة  -3

السوق المحلية ، وان يقتصر تطبيق هذا االجراء على منع السلع الزراعية المستوردة التي 
اجها الوطني عن حاجة السوق الداخلية ابان ذروة المواسم الزراعية وحينما تتميز يفيض انت

 . السلع الزراعية المنتجة بالنوعية الجيدة واالسعار المتهاودة وصعوبة التصدير الى الخارج
 
قيام الدولة بزيادة الدعم المالي والعيني للمنتجين الزراعيين والصناعيين بخاصة تقديم  -3

ميسرة للفالحين والصناعيين ، وكذلك تقديم مختلف اساليب الدعم العيني للفالحين القروض ال
بكميات مجزية ونوعيات جيدة ، كاالسمدة والبذور المحسنة ومواد الوقاية من االوبئة والمعدات 
الزراعية ، ومعدات الرش والتنقيط وغيرها من المواد المستوردة المدعومة الضرورية لعمليات 

كذلك شراء الحبوب من الفالحين باسعار مجزية ، والجدير بالذكر هو ان العراق يقوم االنتاج و
بتطبيق هذا االجراء منذ امد طويل ، لكن الذي نقصده من وراء االشارة اليه هو ضرورة 

 . التوسع في تنفيذه والحرص على تطويره وتكيفه وفقا لمتطلبات العمليات االنتاجية
 
اهمية في تحقيق النهوض والتطور االقتصادي السريع هو توسع دور ولعل الجانب االكثر  -1

الدولة في اعداد خطط التنمية االقتصادية القصيرة االمد والطويلة االمد والحرص على تنفيذ 
ذلك الن اعداد الخطط االقتصادية وتنفيذها هي الوسيلة االكثر فعالية في تطوير . بنودها

عالجة مشاكلها وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة ، وكذلك اقامة المؤسسات االقتصادية القائمة وم
المشاريع االقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية الحديثة ، ذات االثر الكبير في تحقيق النمو 

والنهوض االقتصادي واالجتماعي ، نظرا لضعف امكانيات القطاع الوطني الخاص في اقامة 

 . لراهنةمثل هذه المشاريع في المرحلة ا
 

 
ومن الجوانب ذات االثر الكبير والسريع في تحقيق النهضة االقتصادية وتطوير القطاع  -6

الخاص في آن واحد هو قيام الدولة بانشاء المشاريع االقتصادية ، ثم المبادرة الى بيعها على 
جاحها في القطاع الخاص ، بخاصة بيعها الى العاملين في هذه المشاريع بعد اكتمال انشائها ون

االنتاج ، ويعرف التاريخ االقتصادي دور هذا النموذج في التنمية في تطور االقتصاد الياباني ، 
ومن امثلة ذلك قيام الدولة بانشاء المشاريع الزراعية النموذجية بالقرب من المدن ، والتي 
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الحديثة ،  تقوم على اساس التكامل الزراعي الصناعي ، واالعتماد على االساليب التكنولجية
كاستعمال المعدات الزراعية الحديثة ، واساليب الري بالرش والتنقيط وغيرها من االساليب 

العلمية الزراعية ، واستغالل اراضي المشروع في زراعة االعالف والفواكة والخضروات 
ات والمحاصيل ، الى جانب القيام بتربية االغنام واالبقار والدواجن ، ثم القيام بتصنيع منتج

المشروع عن طريق اقامة مشاريع صناعية صغيرة داخل المشروع النتاج البيض واللحوم 

 . وااللبان وتعليب المنتجات الزراعية
وال يخفي دور مثل هذه المشاريع االنتاجية في تجهيز المدن بالمنتجات الزارعية ذات النوعيات 

كما . يجي كليات الزراعة والبيطرةالجيدة ، وكذلك تشغيل عدد غير قليل من العمال المهرة وخر
ان المبادرة الى بيعها فيما بعد الى العاملين في المشروع او الى الشركات المساهمة او 

. المحدودة ، سوف يساهم في توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز موقعه في القطاع الزراعي
ق المحيطة والقريبة من فضال عن دورها في انجاز عملية االرشاد الزراعي للفالحين في المناط

 . موقع هذه المشاريع
 
ولغرض تحقيق النهضة االقتصادية واالجتماعية السريعة ، ومعالجة مشاكل االقتصاد  -1

الوطني المتعددة ، وفي سبيل استغالل الموارد االقتصادية المعطلة باالعتماد على التكنولوجيا 
بالنظر لما يمتلكه . اء عن االستثمارات االجنبيةالحديثة ومزايا االنتاج الكبير ، ال يمكن االستغن

االستثمار االجنبي من امكانيات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة يعجز االقتصاد العراقي 

 . بقطاعيه الحكومي والخاص عن توفيرها
 

وتبدو اهمية االستثمارات االجنبية واسعة بالنسبة لقضايا االستثمار في حقول استخراج النفط 
والمعروف ان العراق يمتلك احتياطيات هائلة من النفط . صناعات النفطية والبتروكيماويةوال

الخام، وان ما ينتجه العراق حاليا من النفط الخام ال يغطي اال نسبة متواضعة من حصته في 
منظمة االوبك ، بينما تقوم الدول االخرى االعضاء في هذه المنظمة بتصدير ما يتبقى من 

ى ان العراق يفقد في الوقت الحاضر فرصة استغالل احتياطياته النفطية على الوجه حصته، بمعن
االكمل بسبب عجزه عن زيادة االنتاج ، في الوقت الذي هو فيه بامس الحاجة لزيادة عوائده من 

الصادرات النفطية لمعالجة مشاكله االقتصادية واالجتماعية ، في وقت لم تكن الصورة في 
مي واضحة عن مستقبل اسعار النفط في السوق العالمية في االمد المنظور ، وهل االقتصاد العال

سوف تنهار اسعار النفط بتأثير ازدياد اعتماد دول العالم على مصادر الطاقة البديلة التي تتحدث 
عنها وسائل االعالم يوميا ، ام انها سوف تحافظ على االستقرار او االرتفاع ، ال يعلم احد ، لكن 

 . مر ال يزال خاضعا لكافة التكهناتاال
 

ال جدال حول اهمية وافضلية االعتماد على شركاتنا النفطية في عمليات االستخراج والتصدير ، 
هل ان شركاتنا النفطية بامكانياتها التكنولوجية الحالية : لكن المسألة المطروحة النقاش هي

الوقت الحاضر على زيادة االنتاج وفقا ودور الدولة في توسيع عملياتها االنتاجية قادرة في 

 . لحصة العراق من التصدير وما تقتضيه حاجة العراق الى الموارد النفطية
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الجواب بالتأكيد هو النفي ، وان ما حصل من تلكؤ في االنتاج خالل السنوات الست الماضية 
الت استخراج النفط يؤكد هذه الحقيقة ، وهو ما يؤكد الحاجة الى االستثمارات االجنبية في مجا

 . وتصنيعه
 

ال يعني ذلك بطبيعة الحال التفريق بمصلحة البلد لصالح الشركات النفطية االجنبية فهنا من 
الممكن صياغة عقود االستثمار وفق ما يضمن مصلحة البلد ، لكن التلكؤ في االستفادة من 

فقدان الفرصة في استغالل مزايا االستثمار االجنبي بخاصة بالنسبة لعقود الخدمة سوف يعني 
عنصر الزمن لالستفادة من هذا الجانب الهام ، وقد تفيدنا االشارة الى ما يقوم به االستثمار 
االجنبي من دور في تحقيق االزدهار االقتصادي في كل من الصين والهند وغيرهما من دول 

ال غنى عنه في اغلب  العالم في المرحلة الراهنة ، التي اصبح فيها االستثمار االجنبي شريك
القطاعات االقتصادية في تلك الدول ، الى جانب دوره في النهوض االقتصادي واالجتماعي 

 .الغلب دول العالم
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إخالقيات الوظيفة العامة
8 

 
 
 

 

 

الموظف الحكومي في كل االنظمة بالعالم يعرف بانه ذلك الشخص الذي يتم توظيفة بموجب 
تطبقها الدولة وفقا للدستور الذي اقره الشعب، وان عملية التوظيف القوانين السارية التي 

اجراء يكفله القانون انطالقا من مفاهيم انصاف المواطن بالحصول على حقه في العمل وانتشاله 
من البطالة وحصوله على لقمة العيش بطريقة تعاقدية تكفلها الدولة كاحدى صور الرعاية 

حقيق الكفاية المعيشية وتكوين االسرة، وبهذا يكون موظف االجتماعية واعطائه الفرصة لت
لكي يتولى عمالً ومهمة او يكلف بخدمة عامة يقدمها الى   (توظيفة)الخدمة العامة قد تم 

من يقدم لهم الخدمة ويكون   المواطنين الذين تعد رعاية مصالحهم السبب االساس في توظيف
 .لمصالحهم  راعيا وخادما

لطرف الذي تجد فيه الدولة مواطنا بحاجة الى الرعاية والمساعدة والحصول وهو بهذا يكون ا
المواطنة التي كفلها الدستور حماية له من الضياع والوقوع   على حق العمل في اطار حقوق

وهو عندما لم يكن صاحب القرار في تولي هذا العمل .. فريسة للفقر والعوز وما يترتب عنها
مقومات   الحصول عليه، على خالف صاحب الفعل الحر الذي يمتلكوانما المستفيد من فرصة 

ان ال يكون صاحب القرار في االساءة الى الوظيفة العامة   ومستلزمات عمله، فانه يفترض
واالنحراف عن اهدافها التي تلزمه بخدمة المواطن وتحمل مسؤليتها التي يكون فيها طرفاً في 

مقابل   لناحية القانونية ويستحق الراتب الذي يتقاضاهعقد العمل ويقبل ويطبق شروطها من ا
خدمة المواطن وانجاز الواجبات الملقاة على عاتقه، ومن دون ذلك فان عقد العمل يعد 

نفسه للمسائلة القانونية   وال يستحق الراتب الذي يتقاضاه، بل يعد مخال بالعقد ويعرض  باطال
 .بتمهة التقصير بالواجب

وما نراه في اجواء الوظيفة العامة والممارسات التي يقوم بها البعض من  وامام هذا الواقع
شخص بحاجة الى   موظفي الخدمة العامة تنقلب الصورة بالكامل، فالكثير منهم يتحول من

مئات االبواب للحصول عليها يتربع على كرسي المسؤولية مهما كان   الوظيفة التي طرق
وانه هو صاحب الضيعة، وانه يتعامل كمن   وظيف نفسهبسيطا وكأنه هو صاحب القرار في ت

يمتلك سلطة الهية تفوق القانون وتبيح له االمر والنهي والتحكم في مقدرات المواطنين 
بالموافقة او الرفض حسب مزاجه ويمارس ابشع السلوكيات البيروقراطية في التعامل مع 

ين ال حول لهم وال قوة وليس لهم القدرة المواطنين والسيما مع البسطاء والضعفاء والفقراء الذ
على انتزاع حقوقهم، وهو في موقعه نسي كم كان ضعيفا ومخذوالً حتى حصل على هذه 

الوظيفة، وماذا كان سيكون مصيره لو لم يحصل على تلك الوظيفة، بال شك سيكون حاله كحال 
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امام انموذج من هذه  وقد يضعه سوء حظه  المسحوقين الذين يراجعون موظفي الخدمة العامة،
ان اخالقيات الوظيفة العامة انما هي امانة ورسالة دينية على من . النماذج التي نتحدث عنها

تلك الوظيفة ويتعامل مع   يتوالها، فالراتب الذي يتقاضاه يكون محرماً عليه ما لم يؤدي واجبات
بما يسمح به القانون اخالقيا يقضي احتياجاتهم ويساعدهم ويسهل امورهم   الناس تعامالً 

والتعليمات وان ال يكون سيفاً مسلطاً على رقاب الناس يمارس ابشع انواع االزدراء 
والبيروقراطية في التعامل، واذا ما كانت هذه هي الصفة السائدة في التعامل من موظف الخدمة 

مة العامة فليس من المستبعد ان يمتد هذا السلوك في التعامل لكي يتعرض موظف الخد
من رئيسه المباشر الذي لن   نفسه في بعض المستويات الى االساءة واالذالل والقسوة  العامة

 .يكون باحسن حال منه هو االخر مع رئيسه في العمل
الى القيم والمثل العليا ونحن في زمن القرن الحادي والعشرون الذي   لقد آن االوان للرجوع

ضارات االمم وتقدمت فيه التكنولوجيا لتكون في خدمة تطورت فيه مفاهيم الحياة وارتقت فيه ح
بل اكثر من هذا فان ابتكارات العصر .. فلماذا ال يكون االنسان في خدمة االنسان؟.. االنسان

ومهارات الشعوب جعلت الحيوان في خدمة االنسان حينما يقود الكلب الوفي الذي احسن تعليمه 
عده في تلمس طريقه وابعاده عن المخاطر واالذى، وتدريبه صاحبه فاقد البصر ويصطحبه ليسا

 .فماذا ال نتعلم ونكون اوفياء في خدمة مواطنينا ونحن ال نعمل بالمجان
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الحرية وعالقتها بالتنشئة اإلجتماعية
9 

 

    

 
 

 

 

 
 

 

تسمى عمليات التفاعل اإلجتماعي التي تحدث للفرد مع المحيطين به في األسرة، وغيرها من 
المؤسسات اإلجتماعية بالتنشئة اإلجتماعية، وعبر الوقت تتراكم تأثيرات التفاعل اإلجتماعي، 
فاألدوار التي يقوم بها الفرد، واإلتجاهات والقيم التي تنقلها له أسرته والمهارات اإلجتماعية 

التي تنميها تسهم كلها في تشكيل شخصيته في الكبر، ويتكسب الفرد من خالل التنشئة 
جتماعية ضغوط حياة الجماعة وإلتزاماتها، ويتعلم كيف يتعامل معها، وكيف يتصرف مثل اإل

يأكل )اآلخرين الذين هم في جماعته الثقافية، ومن ثّم يتحّول الطفل البشري من كائن بيولوجي 
إلى كائن إجتماعي يعرف كيف يتعامل مع اآلخرين، ومن ثّم تكون التنشئة ( ويشرب وينام فقط

ية عملية يتم بمقتضاها تلقين الفرد وتعليمه قيم المجتمع ومعاييره، وهي كيفية نقل اإلجتماع
المجتمع لثقافته من جيل إلى جيل، في مواقف إجتماعية داخل األسرة والمدرسة وجماعة 

 ...اللعب، وغيرها
وتأثر الفرد بثقافة مجتمعه ال يتم بصورة مجردة، ولكن يتم من خالل المعايشة والتعامل 

مستمر معها، وإذا كانت مرحلة المراهقة هي مرحلة القدرة على فهم العالقات اإلجتماعية ال
المجردة وإدراكها ضمن نسق القيم الديمقراطية، فإن مفهوم الحرية من المفاهيم التي ال ندرك 

أبعاده إال في مرحلة الرشد، غير أن هذا المفهوم له جذوره التي تعود إلى مرحلة الطفولة 
ة؛ ألّنه من المفاهيم التي تعتمد أساساً على النمو المعرفي للفرد؛ وألّن السلوك والنشأ

الديمقراطي له جذوره اإلجتماعية في القيم والمفاهيم التي تسود المجتمع، والتي تنقلها 
مؤسساته كافة إلى الطفل في سياق إجتماعي، فإّن الدراسة الحالية تسعى إلى التعرف على دور 

 .سسات وبخاصة األسرة والمدرسة في عمليات التنشئة اإلجتماعيةبعض هذه المؤ
ويجمع علماء النفس على أّن الخبرات المبكرة التي يخبرها الطفل في السنوات األولى بعد 

ميالده، تؤدي دوراً مهماً في تكوين شخصيته، وتشكيل سلوكه في الكبر، كما يرون أن هناك 
خالل عملية التنشئة )الوالدين ومعاملتهم لألبناء عالقة مباشرة وواضحة بين نمط رعاية 

وبين شخصية هؤالء األبناء، وتسهم األسرة في تعليم الطفل اللغة والدين والتقاليد ( اإلجتماعية
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التي ينشأ عليها ويلتزم بها؛ لذا فإن هذه البيئة اإلجتماعية ( ثقافة المجتمع)والعادات والقيم 
سرة هي التي تهبه هويته البشرية، وتكسبه الجانب اإلنساني التي يعيش فيها الطفل وخاصة األ

 .فيه
ومن المعروف أن عدد سنين " شعوره بالتبعية والخضوع"وقد ينمي التكوين الثقافى للطفل 

إعالة األسرة للطفل في إزدياد، حتى ليبلغ اليوم ما يتجاوز األعوام العشرين، يظل فيها الطفل 
اً على نحو أو آخر لألسرة أو لآلخرين أو للمجتمع ككل، وهذه والشاب تابعاً، وبالتالي خاضع

مناوئة بطبيعتها لتوجه الحرية، خاصة أّن ( خلفية وجدانية)التبعية وهذه الخضوع يكونان 
الخضوع والتبعية يخفضان من درجة المسؤولية، بينما سبيل الحرية هو سبيل الجهد 

ل عام في شئون األبناء، وفي إختباراتهم ، وقد تتدخل األسرة بشك"والمخاطرة والمسؤولية
حرصاً على الصالح العام لألسرة، أو خوفاً على أبنائهم مما يحد من ممارسة األبناء لحرياتهم 

وإختياراتهم ولهذا يشكو كثير من األبناء من إنتقاد والديهم لتصرفاتهم، وأيضاً من عصبية 
ألصدقائهم، وفي كثير من شؤونهم الخاصة، اآلباء واألُّمهات وتسلطهم، وتدخلهم في إختيارهم 

 :مما يؤدي إلى شيوع ما يسمى بظاهرة القهر والتسلط ويرجع البعض أسبابها إلى
حيث يتعرض الطفل منذ الصغر لتأثير األم، وقد تكون جاهلة تحمل الخرافات  :سلطة األسرة·

والجهل، وتغرس فيهم التبعية من خالل الحب، فتشل عندهم كل رغبات اإلستقالل، وتحيطهم 
بعالم من المخاوف، فينشأ الطفل إنفعالياً خرافياً عاجزاً عن التصدي للواقع من خالل الحس 

ني هذا باإلضافة إلى دور األب وما يفرضه من قهر على األسرة من خالل النقدي والتفكير العقال
قانون التسلط والخضوع، فيغرس الخوف والطاعة في نفس الطفل ويحرم عليه الموقف النقدي 

التربية )مما يجري في محيط األسرة، ويتعرض الطفل لسيل من األوامر والنواهي باسم 
 .شعار قصوره عن إدراك هذه المصلحة ، وباسم معرفة مصلحته، وتحت(الخلقية

، والذي تتفشى فيه األفكار اإلطار الحياتي العام الذي يعيش فيه الطفل قبل سني المدرسة ·
البائدة، والممارسات الخرافية من أشباح وأرواح وعفاريت، وهذا المعيش الخرافي وما 

لة، ألّن المدرسة ال تقتلع يستتبعه من ممارسات يحمله الطفل معه إلى المدرسة وتتفاقم المشك
أو تنتزع هذه األفكار والممارسات، باإلضافة إلى الكارثة إذا وقعالطفل تحت سيطرة معلم 

 .يمارس نفس نهج األهل
، حيث التعليم التلقيني في المدرسة من أخطر الصور المناخية التي تشيع القهر وتدعمه·

وه دون تدبر مضمونه، فهي إذن عملية ينحصر دور الطالب في الحفظ والتذكر وإعادة ما سمع
ميكانيكية يتحول فيها الطالب إلى إناء يصب فيه المعلم كلماته، وكلما كان الملم قادراً على القيام 
بهذه المهمة كان ممتازاً، وكلما كانت األواني قادرة على اإلمتالء كان ذلك دليالً على إمتيازهم، 

يداع، ولم يعد المعلم وسيلة، للمعرفة واإلتصال، بل أصبح وهكذا تحول التعليم من اإلبداع إلى اإل
مصدراً للبيانات، ومودعاً للمعلومات، وما دام الطالب يتعاملون مع العالم بهذه الطريقة السلبية، 

وبهذا " يزيد من سلبيتهم، ويجعلهم أكثر تأقلماً مع الواقع الذي يعيشون فيه"فإّن هذا التعليم 
 .ع واإلبتكار والتطويريحرمون من فرص اإلبدا

وهكذا تمارس عمليات التلقين من خالل عالقة تسلطية تتمثل في سلطة األسرة، وسلطة العالم 
، وسلطة المعلم والمدرسة، فهي سلطة ال تناقش حتى األخطاء، وعلى الطالب (الكبار)المحيط 

ن تربوا ونشأوا في وقد أجريت دراسات عدة تشير إلى أّن الصغار الذي. أن يسمع ويطيع وُيمتثل
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مما يؤكد أّنه ليس . مجتمع تسلطي نسبياً هم أكثر إعتياداً وإرتباطاً بمناخ جماعة العمل التسلطية
من المهم أن يعامل األفراد وهم كبار بديمقراطية، ولكن المهم أن ينشأ هؤالء األطفال في أُسر 

ملتزمين بالسلوك  تعلمهم الديمقراطية، وتنشئهم عليها وتمارسها معهم حتى ينشأوا
الديمقراطي، والذي يصبح جزءاً من شخصياتهم، وكما أجريت دراسة على طلبة المدارس 
الثانوية للتعرف على سلوكهم الديمقراطي في المدرسة، وعالقة ذلك بتنشئتهم في أسرهم، 
إزاء وأوضحت نتائجها أّن األبناء الذين نشأوا في أسر ديمقراطية يميلون إلى التصرف بايجابية 
سلطة الوالدين أكثر من هؤالء الذين أتوا من أسر متسلطة أو متسامحة، وهكذا يظهر أثر 

األسرة من خالل عمليات التنشئة االجتماعية في السلوك الديمقراطي، وفي ممارسة الحرية لدى 
األبناء، وبعد األسرة سلعب المدرس والمدرسة دوراً مهماً في عمليات التنشئة اإلجتماعية، 

لك عن طريق معاملة المدرس للطالب في الفصول، وعن طريق مضمون المادة العلمية وذ
ومحتواها من جانب، ثّم طبيعة نظام المدرسة من جانل آر، فالمدرسة وحدة اجتماعية لها 

 .مناخها التنظيمي الخاص الذي يساعد في تشكيل إحساس الطالب بالفاعلية الشخصية
في أسرة أو في مدرسة أو في ثقافة تخلو من خصائص  والخالصة، أّن الطفل الذي ينشأ

السلوك الديمقراطي ومن الحرية، يجب أال نتوقع منه أن يسلك سلوكاً ديمقراطياً وهو راشد، وال 
يمكن أن يكون حراً في تصرفاته، وهذا يؤكد أهمية أن يصبح السلوك الديمقراطي والحرية 

أن يتعلموا هذه الثقافة في األسرة والمدرسة جزءاً من قيم واتجاهات األفراد وثقافتهم، و
 .وغيرها من المؤسسات

  
 (الحرية وتعليم المستقبل)كتاب : المصدر
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منبر والمأتم الحسيني تأريخ وحاضر رسالة ال

أصالحية في المجتمع األسالمي
10 

 

 
 

العراق وشعب روف الصعبة والتراكمات السياسية واألجتماعية القاسية التي مّرت على ظم الرغ
إال أنَّها لم تستطع أن تقضي أو تؤثر على ظاهرة المأتم الحسيني او ! العراق لقرون طويلة 

إخماده ، وَبقِيَّت جذوته ُمختزلة في ضمير األمة األسالمية تتفاعل مع وجدانها ومشاعرها 
أن تبقى وألنها مشيئة هللا سبحانه التي لم تقضي . كظاهرة فطرية اكثر منها حالة شعورية 

وإنما أرادت أن يستمر هذا الدور ! نهضة الحسين عليه السالم محصورة بحقبة زمنية معينة 
  .النهضوي الكبير ويسير على أمتداد مسيرة األمة األسالمية ، بل ويستمر مع األنسانية جميعاً 

بة على ورغم أن كبت العزاء والمأتم الحسيني وتكميمه كان َهمِّ الحكومات الظالمة المتعاق
العراق أكثر نسبية ، مع ذلك َبقَي العزاء والمأتم الحسيني بكل سلوكياته وممارساته ظاهرة 

وعطاء يتجدد على َمرِّ التأريخ ، فكان المنبر الحسيني الخطاب المفتوح مع الجماهير الُمعبِّر عن 
ت األعالمية ثورة االمام الحسين عليه السالم وبرنامج تنويري مبثوث يعتبر من أكثر القنوا

تأثيراً ووقعاً ومكانة على الواقع السياسي واالجتماعي والتربوي والسلوكي وممارسة لترجمة 
ثورة األمام الحسين عليه السالم ومبادئها االسالمية واالنسانية وشعيرة لطالما كان إحيائها 

َقُهم على َمرِّ التأريخ ، لما تحمله من أبعاد  وأهداف ثورية تأريخية يقضُّ مضاجع الظالمين ويؤرِّ
، فكان لثورة األمام الحسين عليه السالم وإستشهاده عظيم العطاء .واخالقية وإنسانية سامية 

وأثرها الواضح على األمة ، ومهما تقادم الزمن على هذه الثورة فإن عطائها اليكاد ينتهي ، 
لنهضة المباركة هو المنبر لذلك كان من أعظم الِمَنح التي إستفادتها األمة األسالمية من هذه ا

الحسيني الذي كان واليزال منبعاً يغترف منُه األحرار وُشعلة مافتئت تتوهج مع تقادم الُدهور 
لَتنُشر الثقافة والوعي األسالمي وإستنهاض األمم عبر العصور ، وقاعدة مدرسية وَمْعلَْم 

ها وضوحاً وتجسيداً في ملحمة َمْعِرفِي بالفكر الثوري الذي تجلَّى بأعظم وأجمل صورِه وأكثر
طفِّ كربالء ، التضحية والثورة الكبرى التي كانت والتزال مناراً يستنيُر بها األحرار وُشعلة 

وقَّادة لن ُيطفئها تقادم الزمان ، وشعاراً يحتذي به الُمستضعفون والمحرومون في كسِر قيود 
  لثورة الملِهَمة في طلب الحريةا! الظلم واألستبداد وإيذاناً دائماً في أعالن الثورة 

 .المنشودة 
 

ال يتعاطى المنبر الحسيني مع الحسين عليه السالم وقضيَّة إستشهاده في كربالء العراق على 

                                                             
 مركز النور – صفاء الهندي 10
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أساس عاطفي أو عصبي فارغ أو أنها معركة حصلت بين ظالٍم ومظلوم رغم جدارتها بالعطف 
د حادثة تأريخية أسطورية حدثت في صحراء العراق قادها الحكم األموي  والنصرة ، أو مجرَّ

الظالم ضد ُثلَّة من أخيار البيت الهاشمي بين فئة قليلة وبين جيٍش جرار ( هجرية  132 - 31)

بقدرما هو تعاطي ( .. هجرية  61) راح ضحيتها األمام الحسين عليه السالم وإخوته وأصحابه 
للقيم الرسالة في الثورة الحسينية  أْسَهَم بصورة جذرية في بلورة شخصية الفرد المسلم وفقاً 

تين  وأهدافها النبيلة ، حسب تعاُمالت إجتماعية شاملة مؤسسة على نقطتين أساِسيَّتين ُمِهمَّ
 ..جديرتين بالمالحظة والمراجعة واألهتمام 

 
 :الجانب العقيدي : لجانب األول ا
 

الدرجة األولى من مرتكز ينطلق التعاطي األول للشيعة وتجاوبهم مع الحسين عليه السالم ب
إعتقادهم المطلق في الحسين عليه السالم كإمام معصوم مفترض الطاعة على عموم المجتمع 

وعلى هذا األساس ُيَعد إنتهاك حرمة وقدسية ! األسالمي وليس من الشيعة وحدهم فحسب 
هاك لحرمة األمام عليه السالم والتنكيل به وسفك دمه ودم إخوته وأصحابه وسبي عياله هو إنت

األسالم والمسلمين جميعاً ، فضالً عن كونها مظلومية كبرى أُرُتِكَبت بحق األنسانية لم يشهد 
ل ِمثلَها حادثة أكثر منها بشاعة على األطالق   .التأريخ أو يُسجِّ

 
 :الجانب المصيري : الجانب الثاني 

 
لسالم كقضية شرعيَّة تعامل المجتمع األسالمي الُمنِصف مع قضية الحسين وثورته عليه ا

ة بكل جوانبها وُمستوياتها ، المستوى السياسي  وإنعطافة قد حددت مصيره الالحق ، مصير األُمَّ
ألخ ، بدًء من قضية حقوق مسلوبة مغتصبة ... واألجتماعي والثقافي والتربوي واألسالمي 

على األمة ،  وقضية دينية واجهت األندثار وقضية ظلم وحيف وإنتهاًء بمآسي وويالت مرت
  .إنها قضية أمر بمعروف ونهي عن منكر بكل ما تحمل هذه الكلمة وتختزله من معاني سامية 

ة والنافذة الوحيدة التي تُناَقش من خاللها  ة الجماهيرية الُحرَّ لذلك ُيَعد المنبر الحسيني هو المنصَّ
انبه ، لهذا أُولَي المنبر كل مسارات األصالح في األمة وسلوكيات المجتمع االسالمي وفي كل جو

الحسيني إهتماماً كبيراً من قبل أهل البيت عليهم السالم فكان للخطيب والقاريء والمحاضر 
الحظ الوافر في التربية والتهيئة الخطابية َوُوِضعت له المناهج التعليمية والتدريسية في 

 .العصور الالحقة 
 

 :المنبر الحسيني والمأتم 
 

لها وحققها المنبر الحسيني على أرض الواقع على نظراً لألهداف الس تراتيجية األيجابية التي شكَّ
فقد ُوِضَعت الكتب والمؤلفات التي تهتم بتأريخ أحداث كربالء من ! طول تأريخه ومنذ تأسيسه 

جهة بأعتبارها ثورة صالحة ناجحة ومنهاجاً إصالحياً تحاكي بمبادئها وأسبابها مسرح حياة 
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ة ، وأُ  ت أخرى للمجالس والمحاضرات ُصيَِّغت على شكٍل خاص تنتهي بذكر المصائب األُمَّ ِعدَّ
 .العاشورائية على الحسين وعياله عليهم السالم من جهة أخرى 

 
أورد الشيعة األمامية الكثير من الروايات واألخبار والممارسات عن األئمة عليهم الصالة 

ومآتم العزاء على األمام الحسين عليه السالم ، والسالم التي تدعو شيعتهم الى إقامة المجالس 
ويعتقدون أن األخبار في هذا األمر قد بلغت عن أهل البيت عليهم السالم َحدَّ التواتر ، ويستدلون 

في حثِّ األئمة عليهم السالم الناس على البكاء على األمام الحسين عليه الصالة والسالم على 
 .عليهم السالم الروايات واألحاديث الواردة عنهم 

 :منها 
أيَّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين ابن علي ) ماورد عن األمام السجاد عليه السالم كان يقول 

أهُ هللا بها في الجنة ُغَرَفاً يسُكَنها أحقاباً  ه بوَّ  ( .1( )دمعًة حتى تسيلَ على خدِّ

 
ثم لَُيندب الحسين عليه ) اء وعن األمام الباقر عليه السالم فيما ينبغي عمله في يوم عاشور

السالم ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه ، ويقيم في داره مصيبته بأظهار الجزع عليه ، 

 ( .2( )ويتالقون بالبكاء بعضهم بعضاً بمصاب الحسين عليه السالم 
 

لى كلُّ الجزع والبكاء مكروه ، سوى الجزع والبكاء ع) وعن األمام الصادق عليه السالم 

 ( .3( )الحسين 

 
وما بكى أحٌد لنا ، ولما لقينا ، إال رحمُه هللاُ قبل أن ) وايضاً عن األمام الصادق عليه السالم 

 ( .3)تخرُج الدمعة من عينيه 

 
أن يوم الحسين أقرح جفوننا ، وأسبل عيوننا ، وأَذلَّ عزيزنا ، ) وعن األمام الرضا عليه السالم 

نا الكرَب والبالء ، الى يوَم األنقضاء ، فعلى الحسين فليبِك الباكون ، بأرِض كرٍب وبالء ، وأورث

 ( .1( )فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام 
 

 :تأريخ تأسيس المنبر الحسيني 
 

أجمع علماء التأريخ االسالمي الى أن تأريخ نشوء المنبر الحسيني يعود الى ما ُبَعْيد واقعة 
نساء أهل البيت عليهم السالم مع اإلمام زين العابدين عليه السالم كربالء مباشرة عندما أُخِذن 

سبايا إلى الكوفة و الشام وكان لهم دور محدد في كل مدينة حطوا فيها ، فكانوا يخطبون على 
رؤوس األشهاد وفي أماكن تجمع الناس لبيان حقائق الواقعة األليمة وما مر عليهم من مصائب 

 .م لفضح الجهاز األموي الحاك
و الُمطلع على التاريخ يجد أن لخطب اإلمام زين العابدين عليه السالم وخطب العقيلة زينب 
عليها السالم بالخصوص في الحواضر اإلسالمية الكبرى كالكوفة والشام األثر البالغ على 
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المستمعين ، وينقل لنا التاريخ مدى تأثر الجماهير بالكلمات التي تلقى على مسامعهم في هذه 
لخطب ، فما أن يبدأ اإلمام عليه السالم بالحديث أو توجه لهم العقلية زينب عليهم السالم ا

 .الخطاب حتى يضج الناس بالبكاء 
و استمر األئمة عليهم السالم على هذا الخط فكانوا يستغلون المواسم الدينية كالحج وغيره من 

عليه السالم يدِخل عليه الكميت الشاعر المواسم إليصال مصابهم إلى العالم ، فهذا اإلمام الباقر 
المعروف فيأمره باإلنشاد في رثاء الحسين عليه السالم ويدِخل أبو هارون المكفوف على اإلمام 

 :الصادق عليه السالم فيسأله أن يُنشده فأنشد القصيدة المشهورة 
 .أمرر على جدث الحسين وقل ألعظمه الزكية 

يدخل عليه دعبل الخزاعي الشاعر المعروف ويُنشد في وكذلك اإلمام الرضا عليه السالم 
 :محضره 

 
 وقد مات عطشانا بشط فرات      أفاطم لو خلت الحسين مجدال

 وأجريت دمع العين في الوجنات     إذاً للطمت الخد فاطم عنده
 

وكذلك بقية األئمة عليهم السالم حيث كانوا يستغلون هذه المواسم والمواقف لبث مظلومية 
 .مام الحسين عليه السالم ومبادئه وأهداف ثورته في صفوف األمة من خالل هذه المنابر اإل

وقد مر على المنبر الحسيني منذ ذلك الحين عدة تطورات على مر األزمنة وتعاقب الدول وبدأت 
تبرز ظاهرة المنبر الحسيني بشكل أوضح في العصور الالحقة وقد قسمت مدارس المنبر 

 :ستين الحسيني إلى مدر
األولى ما أصطلح عليه بالمدرسة التاريخية والتي تعد أحد مراحل تطور المنبر من مجلس لرثاء 

أبي عبدهللا الحسين عليه السالم فقط إلى مجالس وعظ وإرشاد وتوعية باإلضافة إلى المراثي 

 (6. )والتعزية 
ضي وكان لعميد المنبر الثانية ماُسِمَيت المدرسة العلمية والتي برزت في منتصف القرن الما

الحسيني المرحوم الدكتور الوائلي عظيم األثر على النهوض بالمنبر الحسيني من شكله 
التقليدي والسعي إلى تطويره إلى شكل يوافق حاجات العصر في تلك الفترة ، وقد تأثر به الكثير 

والدكتور الشيخ  من الخطباء والوعاظ وسلكوا مسلكه فبرز أمثال الدكتور الشيخ فاضل المالكي

 (1.)باقر المقدسي والسيد حسن الكشميري وغيرهم الكثير من مختلف المناطق الشيعية 
 

 :رسالة المنبر الحسيني 
 

تتأكد رسالة المنبر الحسيني من خالل مايشكله من أدوار فعالة في توجيه المجتمع المسلم نحو 
الكبيرة في نقل مصيبة االمام الحسين  الصالح ، كونه النافذة التي تحمل على عاتقها المسؤولية

وتضحيته الجسيمة ورسالته العظيمة الى األمة لألستمرار في تغذية المجتمع من خالل بث روح 
الشريعة األصيلة وزرعها في النفوس وتقويمها وتثبيتها في ضمير األمة ، من خالل تناول 

المجتمع في حاجة إلى : لل ُيصبح المنبر الحسيني حالة النقد البناء بعد تشخيصِه العلل والخ
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قطعت الخطابة " فقد . منبر واعي حي متفاعل مع تطورات العصر ومع جمهور هذا العصر
الحسينّية مراحل اإلنشاء والتأسيس ، واجتازت بنجاح مرحلة الفتّوة والصبا إلى البلوغ والرشد 

عليها ؛ فإذا ما حلَّت بها حلَّ ، وأّما بلوغ الشيخوخة والهرم فهي أشّد المراحل خطراً وتهديداً 
والسير للشيخوخة في المناهج الفكرية ال .بها الجمود والخمول ، والتخلُّف والموت البطيء 

يماثل ذلك السير الطبيعي الذي تشاهده في الحياة الطبيعية لإلنسان والمخلوقات الحّية الذي 
خية عرض ناتج من التخلُّف عن األخذ يمثل أمراً قسرياً ال مفّر منه ؛ فالمناهج الفكرية الشيخو

بأدوات التحديث والتجديد لمحتويات المنهج وأساليبه وأهدافه ، والحركة المستقبلية الضامنة 
ة الخطابة الحسينّية  ومتانتها تكمن في تحديد هيئة الحركة التحديثية والتطويرية لهذا .لدوام فتوَّ

د في هذه السنين األخيرة للقرن العشرين وما المنهج الفكري المهم ، وحراجة هذا األمر تزدا
بعده والتي انطبعت بطابع العولمة ؛ هذا المّد الجارف الذي يكتسح هوية األمم والشعوب 

وتعد أيام عاشوراء فرصة ذهبية للقاء بين " ليستبدلها بهوية اُممّية شعارها نظام السوق
ة ، فعلى خطباء المنبر أن يكونوا الخطيب والمستمع ال تكاد تتكرر إال في السنة مرة واحد

 .بمستوى من الوعي بحيث ُتستغل هذه الفرصة بشكل مناسب
فهذا المنبر يحتاج إلى نقلة تطويرية لعرض الملحمة الحسينية بطريقة وأسلوب يتالءم مع "

ل السياسي ، وعرض مبادئ  التقّدم اإلعالمي ، والتوّسع الثقافي واالنفتاح العالمي والتحوُّ
الحسينية بطريقة تساعد على مجاراة التطّورات اليومية ، مع األخذ بعين االعتبار  الثورة

األصالة والقداسة التي يتمّيز بها المنبر الحسيني ، باإلضافة إلى تسليط الضوء على بعض 

 ( .8." )المعّوقات العرفية التي تؤّثر سلباً على صورة كربالء 
 

 :منبر الحسيني مزاجية المجتمع وتراجع ثقافة خطيب ال
 

ُضعف ثقافة الخطيب من األسباب الخطيرة التي تدعو الى تراجع الحالة التوعوية والثقافية 
للمنبر الحسيني إنعكست وظهرت بوضوح على مزاج الجمهور في الفترات األخيرة من مسيرة 

ت على نحٍو ما الى ضمور الم نبر عن المنبر الحسيني في المجتمع العراقي والعربي والتي أدَّ
 .تأدية دورهُ الحقيقي وتراجعُه في الوصول الى َهَدَفُه المنشود 

 :بسبب 
 

أن يمتلك معرفًة ووعياً دينّياً : من اللوازم الُمترض توفرها في خطيب المنبر الحسيني  - 1

واسعاً ومتنّوعاً وأُفُقاً علمياً عريضاً ، ما دام أّن عمله هو رفع المستوى الفكرّي والمعرفي 
القرآن ، وأن  ظاس في المسائل اإلسالمّية العامة والخاصة ، وال بّد أيضاً أن يكون من ُحّفاللن

يكون ممن له دراية ووعي في التأريخ األسالمي ولديه إلمام كبير في الروايات واألحاديث 
عالم الواردة ، وأن يكون على معرفة وإطالع دائم باألفكار الجديدة المتعلّقة بالمذهب والّدين وال

ب والتعرف على كل مايحيط بالدين ، وأن يكون محّققاً في المسائل  اآلخر ، وينبغي عليه التقرُّ
واألفكار الدينّية ، وال يكتفي أو يكفي بمجّرد التعّرف على الّدين عن قُرب ، بل يوجد إلى جانب 

لدينية والعالقة ذلك بعض األفكار الفلسفّية والسياسية والرؤى اإلجتماعّية والفكرية من غير ا
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لع عليها الخطيب ويدركها تماماً    .لها بالدين إطالقاً ، ينبغي أن يطَّ
 

! تكرار المادة من قبل الخطيب بأستعراض معركة الطف بأسلوب عاطفي وحدها فحسب  - 2

دون التعاطي مع األهداف واألبعاد السياسية واألجتماعية واألخالقية األصالحية لهذه الثورة 
من أهم األسباب التي تعود سلباً وتؤثر على " كالسيكي " من الخطيب بأسلوب تقليدي  وتناولها

الجمهور بشكل ملحوظ ، فضالً عن حصر هذه المعركة ورسالة المنبر وتحييدها عن هدفها 
أتصور أن المنبر الحسيني ينبغي أن يبقى حسينياً ، وال يصح تطويره : وغايتها األساسية ، 

؛ فالمنبر ( عليه السالم)ف التي بدأ منها ، وهي قضية الدمعة على الحسين بعيداً عن األهدا
الحسيني يزاوج بين البعد الوجداني والبعد العقلي ، وإن ابتعد عن هذا الهدف فيلزم أن نطلق 

  المنبر اإلسالمي ، المنبر الفكري ، المنبر السياسي: عليه أسماء أخرى من قبيل 

 (2.)أو غير ذلك 
 

ية واألرشادية والتربوية للمجتمع ، وإلتزامه ظاء الخطيب بالمراثي والجوانب الوعإكتف - 3

جوانب الحيادية وحصر قضية االمام الحسين عليه السالم وتضحيته العظيمة بالحسين نفسه 
وعدم تعرضه للشؤون ! فقط يغلب عليه طابع اللوعة واألسى ، والمقتل والقضية التاريخية 

ألجتماعية التي َتُمر على البلد ، ومناقشتها بشكل عادل وُمنِصف مبني على السياسية الوطنية وا
ضرورة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ألنه الهدف الحقيقي األصيل الذي خرج األمام 
الحسين عليه السالم ساعياً مضحياً بالغالي والنفيس من أجل تحقيقه وتطبيقه وتثبيته حتى 

نطالقة األمة لتقول كلمتها بأسم الحسين عليه السالم ضد أئمة الظلم يكون المنهاج الدائم أل
 .والجور في كل زمان ومكان 

 

تبعية خطيب المنبر لجهات وواجهات دينية وإجتماعية وسياسية ومؤسساتية ، حيث ُجيَّر  - 3
َر على المن ا أثَّ بر وأفرغه المنبر الحسيني لتحقيق غايات وأهداف وأطروحات هذه العناوين ، ِممَّ

 .من محتواه الرسالي في المجتمع وحالَ دون تحقيقه أهدافه الشرعية وعائديتها على األُمة 
عليه )إن الكثير من هؤالء وعلى مر التاريخ أرادوا ان يوضبوا حب المؤمنين لألمام الحسين 

يدعي  لصالح منافعهم الشخصية ، فاليوم وما يمر به بلدنا الجريح نرى ان كثير ممن( السالم
التدين من ذوي المنافع واصحاب المصالح الضيقة يتالعبون بمشاعر المؤمنين ليوهموهم انهم 

 .من انصار الحسين ومحبيه والحقيقة انهم اليهتمون اال بمصالحهم الشخصية 
ومن اخطر اشكال التالعب بمشاعر الناس هو النفخ في بوق التمييز والُعزلة للوصول الى قلوب 

على مكاسب دنيوية ، وللمنبر الحسيني دور كبير وفعال بهذا الجانب ، فهم الناس للحصول 
ة وليس كما هو صوت الحق والمظلومين ضجعلوا من منبر سيد الشهداء صوتاً للطائفية البغي

والوحدة ضد الباطل مهما كان شكله وانتمائه ، في مناسبات عاشوراء أو الذكرى السنوية 
ه المناسبات يجري التأكيد على معاني الخصوصية التي يراد لوفيات ومواليد األئمة في هذ

الحفاظ عليها ، تقام للحفظ على الهوية الخاصة ، المتمثلة في نسق متكامل من األفكار والقيم 
والتقاليد ، حيث تلعب الحادثة التاريخية هنا دوراً مزدوجاً ، فهي من جهة برهان على صحة 
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ن الجهة األخرى وسيلة لقولبة األفكار والمفاهيم ضمن سياق الفكرة التي ُيدعى إليها ، وهي م
َنها من الحفاظ على ثقافتها الخاصة ،إال انه الدفاع عن الذات والدفاع عن الهوية  روائي ، مكَّ
ليس دائما بال ثمن فالمنبر لم يتوقف عند حدود المهمة الثقافية المنتظرة منه ، بل تجاوزها 

يها رداء االعتداد بالذات ، كما عزز االنفصال بين المجتمع إلشاعة روح العزلة التي يغط
الشيعي وبقية الطوائف اإلسالمية ، حتى أصبح الشيعة الذين أرادت بعض الحكومات إقصائهم 

 .وعزلهم اشد ميالً إلى االنعزال وأكثر رغبة فيه من تلك الحكومات 
لفقهاء والمتكلمين محمالً إياهم وقد وجه العالمة محمد مهدي شمس الدين أصابع االتهام إلى ا

مسؤولية عزل المجتمعات الشيعية عن التيار اإلسالمي العام ، لكننا من خالل التأمل في تأثيرات 
المنبر الحسيني ، أن الخطباء وُكتَّاب الِسَيْر هم الذين يتحملون القسط األعظم من المسؤولية 

ين يتولون تسويقها ، لذلك قال مرتضى عن هذا اإلثم ، فهم الذين يصنعون الثقافة وهم الذ
استشهد اإلمام الحسين ثالث مرات ، األولى على يد اليزيديين بفقدانه لجسده ، : المطهري 

والثانية على يد أعدائه الذين شّوهوا سمعته وأساءوا لمقامه ، أما الثالثة فعندما إستشهدت 
 .شهاد األعظم وكان هذا هو االستأهدافه على يد أهل المنبر الحسيني ، 
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