
 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

1 

 

 
 

 مجلة أضواء
 لواحد والثالثوناالعدد 

 3112/  تشرين الثاني
 

 تصدر عن

 مركز أضواء للبحوث والدراسات
www.adhwaa.org 

 
 
 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

3 

 
 

 
 الواحد والثالثون محتويات العدد

 

 
 

 
 األراء النشورة تعبر عن اراء كتابها وال تعبر بالضرورة عن رأي مركزاضواء للدراسات والبحوث

 
 
 
 
 
 
 

  

 الصفحة المصدر الكاتب العنوان ت

 بهاء النجار قانون انتخابات بال قوائم 1
مركز اضواء للدراسات 

 والبحوث
3 

 6 كتابات صاحب مازن اين ؟..   منابع االرهاب 2

 8 الجديدة نيوز جاسم محمد العراق في األمن فشل أسباب 3

4 
 يحتاج من. .وبغداد واشنطن. .المالكي زيارة

 من؟
 13 األلكتروني خندان موقع الجبوري عادل

 16 المدى الهيمص ثامر نزاعات البنية التحتية 5

 18 الزمان عبدالستار رمضان اإلنتخابات قانون من أكبر العراق أزمة 6

7 
 التجارة وزارة بين ما التموينية البطاقة

 المواطنين وتطلعات المحافظات ومجالس
 22 العراق تايمز عامر عبد الجبار اسماعيل

 22 واع البصري كمال.د المواطنة الصالحة والمشكلة االقتصادية 8

 32 مجلة الكلمة حسين المناصرة يقرأ؟ ال مجتمع نحن لماذا 9

 - الذاتي للتغيير منطلقا عاشوراء ذكرى لتكن 12
 العراقية االنباء وكالة

 المستقلة
32 

 المدرسي تقي محمد السيد كربالء رمز المواجهة 11
 ألهل الجامعة البوابة

 (ع)البيت
36 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

2 

قانون انتخابات بال قوائم
1 

  

 

 
 

لالنتخابات البرلمانية يؤكد أن الخالفات إن إخفاق الكتل السياسية في تشريع قانون جديد 
السياسية هي السبب األساسي لهذا اإلخفاق ، ولم تنتهي هذه الخالفات الى حد ولم تكن غايتها 
في يوم من األيام السعي لتشريع قانون يخدم المواطن إال اللهم إذا اتفقت مع مصالح تلك الكتل 

 .السياسية 
 

للمواطن وبغض النظر عن رأي السياسيين ومصالحهم  وهذا يدفعنا للحديث عن صيغ مفيدة
وأهدافهم ، فقانون االنتخابات يمر بشد وجذب بسبب اختالف المصالح أما إذا رفعنا المصالح 
الحزبية والفئوية ونظرنا بصورة مجردة ووضعنا مصلحة المواطن هي األساس سوف نصل 

منطقة انتخابية  322لمناطق االنتخابية الى عدة أمور يجب مراعاتها واالهتمام بها ، مثل جعل ا

 .وإلغاء القوائم االنتخابية موضوع المقالة هذه المرة  -التي كتبنا عنها سابقاً  –
 

فمن يتابع الشأن االنتخابي في العراق يجد التزام السياسيين بالقوائم االنتخابية وكأنه منّزل من 
نسمع تصريحاً ينتقدها مما يؤكد اتفاق األعم السماء بحيث لم يفكر أحد بتغيير هذه اآللية ولم 

األغلب إن لم نقل الجميع على أن إلغاء أسلوب القوائم خط أحمر ، وال أعرف ما يلزم 
 .السياسيين باتخاذ القوائم وسيلة وحيدة ال شريك لها 

 

إن الكتل عموماً والكبيرة بشكل خاص تدعم نظام القوائم بشكل مفرط وباألخص تلك التي لها 
موز وقيادات يعّول عليها في تحقيق أصوات في االنتخابات يسهل دخول العشرات للبرلمان ر

تحت عباءة زعيم القائمة ، وهذا العامل هو أبرز العوامل التي تدفع الكتل للتمسك بالقوائم 
االنتخابية كوسيلة للترشيح ، ومن هذا العامل يستطيع رئيس الكتلة السيطرة على أعضاء كتلته 

صاحب الفضل في صعودهم ، فيضع البرامج والخطط اإلستراتيجية التي يتبناها حزبه ألنه 
 .للكتلة ويفرضها عليها 

 

وهذا ما نتخوف منه فهذا العامل هو نفسه الذي يجعل عناصر الكتل الصغار يساندون نظام 
لى عدد القوائم لعلمهم أو لتخوفهم بعدم الصعود لو رشحوا بطريقة منفردة ، ألنهم يحتاجون ا

أصوات عالي ال يحققوه بالطرق االعتيادية ، بينما يرى رؤساء الكتل أنهم سيتساوون مع 
 .غيرهم في االستحقاق وهذا ما ال ترضاه كرامتهم 
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إن ما يدفعنا لرفض نظام القوائم هو مخالفته لروح الديمقراطية التي نسعى لتحقيقها والظلم 
عدم صعود من يمثلهم حقيقة ، ال بل يمكن أن يصعد والغبن الذي يلحق بالشعب العراقي نتيجة 

 .من يخالفهم تماماً في التوجه لذا نرى هناك تخلخل في البنية السياسية وأزمات ال تنقطع 
أن االحتفاظ بنسبة من المقاعد لتقوية  -خصوصاً القوى السياسية اإلسالمية  –ومن يعتقد 

واهم ، ألنه هذه القاعدة ممكن أن تنقلب  جهته أمر واجب أو راجح من الناحية الشرعية فهو
فقد يأتي زمان تكون فيه القوى الضعيفة حالياً قويًة في المستقبل ، ووقتها قد تكون القوى 

اإلسالمية ضعيفة وسوف لن يسعفها نظام القوائم هذا ، وقد ال تتمكن من أن تنهض وتستعيد 
، وحينئذ ستحصد ما زرعته بأيديها قوتها مرة أخرى وال تساعدها الظروف من إعطائها حقها 

واألدهى من هذا أن أبناءها وأحفادها ستحصد ثمار زرعها ، فتكون قد ظلمت أبناءها وأحفادها 
 فهل هذا جائز شرعاً ؟؟؟؟

 

وهذه إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الحياة السياسية في العراق وهي أن يخطط 
تفكير بالمستقبل بل وال يفكر حتى بنفسه وحزبه السياسيون لحياتهم ووضعهم الحالي دون ال

 .وطائفته وقوميته في المستقبل 
 

لذا دعوتنا هي إلغاء نظام القوائم االنتخابية ألنها تخلّ بالعدالة االنتخابية التي خلقت مشاكل عدة 
وأزمات وتسلط البعض وبقائهم في السلطة لفترة قد ال تنتهي ، وهذه الدعوة ال تعني أنه ال 

ون قوائم مطلقاً وإنما أن ال تكون المفاضلة بين القوائم وإنما تكون بين المرشحين ضمن تك
المنطقة االنتخابية الواحدة ، فكل مرشح يمكنه أن يكون من قائمة معينة ويحوز على دعمها 
وترويجها له إال أن منافسته لآلخرين هو وفق األصوات التي حصل عليها ال أن يكون تحت 

 .ومواله رئيس القائمة عباءة سيده 
 

سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات أو  –فكل مرشح عندما يفوز ويصبح نائباً عن الشعب 
يكون سواسية مع باقي األعضاء وفق الدستور ، فال فرق دستورياً بين  –باقي المجالس 

شخص يحصل على مليون صوت وشخص يحصل على أصوات مكنته من تجاوز حد العتبة 
 .كان مقدارها ، ويمكن لكل قائمة أن تستعيد ترتيبها من جديد داخل المجلس الجديد  مهما

وهذا طبعاً ال يحلو لقادة الكتل ألنهم سيعاملون كباقي النواب وهذا ال يليق بمستواهم السياسي 
هذا حال القادة فما بال المقادين ممن يلتف بعباءة قادتهم ؟ : الرفيع ، ولكن قد يسأل سائل 

جواب هو كما ذكرنا أن هؤالء آيسون من الصعود لوال أصوات قادتهم ، فهل يتوقع صاحب وال
 .العشرين صوت أن يصعد للبرلمان لوال المليون صوت التي حققها قائدهم 

ويحتج قادة الكتل ومؤيدوهم أن التزامهم بنظام القوائم ألنهم سيختارون عناصر ذوي خبرة 
صوات فقد يصعد شخص غير سياسي مثالً رياضي أو شيخ سياسية ، أما إذا تركت لألعلى أ

عشيرة أو غير ذلك ، وهذا ال يضمن صعود السياسيين وإنما سيمأل البرلمان بعناصر يفتقرون 
 .للخبرة السياسية المطلوبة 
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وهذا األمر مردود ألن الغاية من االنتخابات ليس بالضرورة صعود السياسيين وإنما صعود من 
هذا رأي الشعب فإذا كان الشعب يريد أن يصعد للبرلمان ليمثله شيخ عشيرة يمثل الشعب ، و

 .فعلينا احترام رأيه ، وإذا كان يريد الشعب الرياضي من يمثلهم فهو حر في ذلك 
ومن يعتقد أن سياسيي اليوم أفهم وأكثر خبرة فعليه أن يثبت ذلك ، بينما يمكن إثبات العكس  

اً ووعياً بسبب المشاكل التي أدخلوا البالد فيها واألزمات تلو وهو أن سياسيي اليوم أقل فهم
األزمات التي جعلت الشعب يترحم على أيام صدام الملعون ، والفساد الذي بلغ قمته وأصبح 
العراق في المراتب األولى في العالم بسبب الفساد ، فماذا استفاد الشعب العراقي من النواب 

أو نواباً سياسيين ولكن من رحم  –كما يدعون  –سياسيين  لنجرب نواباً غير( السياسيين)
 .معاناة الشعب 
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اين ؟..   منابع االرهاب
2 

 
 

 
 

 

في كلمة ألقاها في مايو الماضي، وأعلن فيها صيغة جديدة للحرب على اإلرهاب، أقر الرئيس 
، والبديل "لألفكار المتشددةال يمكننا استخدام القوة في كل مكان به جذور "االميركي أوباما أنه 

 ".منابع التطرف"هو جهد مستدام لتجفيف " الحرب الدائمة"الوحيد لـ
اليوم غازل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذه النبرة في التصريحات للبحث عن   

تجفيفها ، ولكن السؤال اين هي منابع االرهاب في العراق خاصة وفي   منابع االرهاب من اجل
 قة الشرق االوسط عامة ؟؟منط

سؤال واسع جغرافيا سواء في مفهومه المكاني او الزماني، بل وحتى الفكري البنيوي في  
تحليل افكار االخرين بنظرية الشك اذا ما لنا ان نستعيد افكار ديكارت ونيتشه، كمحاولة لفهم 

در التهديد االرهابي، في االخرين ، الهمية تحديد نوع االفكار التي ترى واشنطن اليوم بانها مص
وقت ترى دول الشرق االوسط انها تعبر عن ثوابت دينية ووطنية ال يمكن العبور 

فوقها،سارعت ايران الى ترويج فكرة القفز على ثوابتها من اجل الحصول على الكارت 
 .االميركي االخضر 

تبقى مطلوبة،  المعروف ان مبادئ الحرب الخمسة في التعبئة العامة لحركة قطعات الجيوش
النظامية على منظومات العصابات غير النظامية، تعبيرا عن منظومات   فيما يوصف بالحرب

الحرب االرهابية التي ال تعتمد على مقومات الحرب النظامية اكثر من ابتكار حواضن مدني 
تنطلق منها لشن عمليات نوعية تحدث االرباك المطلوب في االمن الوطني ما دامت الحرب 

وعا من االجبار على اتخاذ قرارات سياسية لم يوافق المفاوض السياسي المساومة عليها اال ن
 كارل كالتوفيتز؟  بالدم في مضمون تعريف الجنرال البروسي

واالنتقال بماشرة الى تعريف حواضن االرهاب في العراق ، فان التعريف االميركي 
واحدة ، وهو ما   بوتقة  مليشيات الشيعية فيمع تهديدات تنظيم االقعدة وال  يتعامل  المتكرر

التي لم تستثن اي من " صولة الفرسان"جعل واشنطن تضع كل بيضها في سلة المالكي ما بعد 
في تحليل هذه المعطيات لمعرفة ان   الطرفين، لكن سرعان ما عاودت واشنطن حساباتها

نصهار الطائفي للمجتمعات عمليات المليشيات الشيعية اشد خطرا عندما تفترض نوعا من اال
داخل المناطق المتنوعة، فانتهت الى وجود اغلبية شيعية يتطلب على السنة التعامل معها 

كأسياد الحرب والمعاناة من التهميش بل حتى الكثير من االغلبية الشيعية الصامتة ال تتمن من 
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حمه هللا، ومرشد رفض ممارسات هذه المليشيات ولعل ابرزها رفع صور االمام الخميني، ر
الثورة اإليرانية الخامنئي في مفارق الطرق، كنوع من الداللة على التبعية لوالية الفقيه التي ال 

 .تحظى بموافقة الكثير من شيعة العراق حتى اليوم 
مشكلة الحكم في العراق الجديد انه يدفع بأزماته نحو االمام ،الن الحلول االميركية عن تقسيم 

غير مطلوبة مع حلول االحزاب الشيعية االسالموية التي تريد فيدرالية شيعية من فيدرالي تبدو 
بغداد حتى البصرة،يضاف لها ما يتبقى من المناطق المتنازع عليها مع االكراد شماال حتى وان 

مثل تلك التي حدثت خالل استقالل " تراسفير" ادى ذلك الى موجة انتقال بشرية كبرى
وهذا ما يتكرر في تصريحات نواب من التحالف الوطني من ابرزهم جواد الباكستان عن الهند، 
اية هللا   مراجعها  وكبير  حوزة النجف  التي ترفض  االجتماعي  البزوني ، وهو االثم

حتى منح حق الفيدرالية للبصرة في عدة محاوالت قام   ، لذلك رفض  السيستاني تحمله
محافظة البصرة ، حتى ان الباحث   ى من مجلسوائل عبد الطيف مرة واخر  القاضي  بها

لها عالقات قوية مع ايران وهي "   الشيعية" االميركي انتوني كرودسمان يرى ان الحكومة 
كمصادر تهديد لها ، وفقا لما ذكره في   خاوية عسكريا ترى ان مواطنيها من السنة واالكراد

 .  جامعة كربالءمركز الدراسات االستراتيجية ل  موقع  دراسة نشرت في
كل ما تقدم يؤشر بان المرحلة المقبلة ستكون قاسية، في تطبيقات مشددة ضد حواضن  

موجة من االنكسار والخاليا النائمة ال   وديالى ، وربما تصاحبها  االنبار والموصل  االرهاب في
ات العنوان الذي سيما خالل االشهر الثالثة المقبلة لترتيب استحقاقات االنتخابات المقبلة تحت ذ

، اال وهو االمن ولكن هذه المرة بمعدات اميركية مثل  2212فاز بها المالكي في انتخابات عام 
اجهزة االستشعار عن بعد وطائرات البيرادتيور المسيرة دون طيار، لعلها تجبر الناخب على 

 ؟  من متعظ  فهل" منابع االرهاب   يسحق"االقتراع للمالكي بعد ان يراه وهو 
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أسباب فشل األمن في العراق
3 

  

 
 

  األمن يقوم على ألقدرة أكثر من القوة والتسلح
تشهدت محافظات العراق ومناطق في العاصمة بغداد سلسلة هجمات إرهابي، قريبة من 

العراق في أعمال عنف مشابهة لحرب أهلية،   ، عندما دخل2227و  2226عامي   مشهد

بعض الدراسات قدرت . الى اعلى من السنوات السابقة 2213لعام لتصل احصائيات الضحايا 

شخص، لكن رغم ذلك ال  172ولحد األن الى ألف  2223اعداد القتلى العراقيين منذ الغزو 

 .توجد إحصائية واحدة متفق عليها
  

 2212اعمال العنف حتى االنتخابات القادمة   تصاعد  مقبل على سلسلة  و يبدو أن العراق 
" ثورات الربيع " إن . عاجلة  وامنية  تدابير سياسية  الخالفات السياسية إن لم تتخذوسط 

بعيدا عن االهتمام   ولحد االن جعلت من العراق 2211العربي التي شهدتها المنطقة منذ عام 
  .الدولي واالهتمام العالمي رغم مايعانيه من قتل يومي

  
 األرهاب ناتج محلي

نوات ناتج محلي وهذا ما يخالف تصريحات بعض المراقبين اصبح األرهاب ومنذ س 
وهنالك فرق مابين تورط اطراف خارجية بتمويل االرهاب في العراق . والمسؤوليين الحكوميين

لقد زرعت القاعدة، تنظيم التوحيد والجهاد بذورها في . وما بين استيراد االرهاب في العراق 

الدولة االسالمية "لتظهر  2226ي الذي قتل في عام بزعامة الزرقاو 2223العراق مابعد عام 

لتكون اكثر تطرفا واوسع تنظيما ليصل الى حد منافسة التنظيم المركزي " في العراق والشام 
 .والخروج عن زعامة الظواهري 

  
ألتجربة القاعدية في العراق اي عرقنة نشاطاتها حتى في   التنظيمات الجهادية بدات تستنسخ

ألتجربة العراقية . افغانستان واليمن وسوريا وسيناء وغيرها من السوح القاعديةمعاقلها في 
بتصدير "الدولة االسالمية في العراق والشام ـ داعش ـ" تنظيم   قاعديا، فقام  بدات تستنسخ

. فروعه الى الشام وسيناء تحت راية عراقية بزعامة ابو بكر البغدادي وليس الظواهري

عن رسالة موجهة من أمير تنظيم   2213بارات العسكرية في سبتمبر وكشفت مديرية االستخ

                                                             
 الجديدة نيوز – جاسم محمد 3
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الدولة اإلسالمية في العراق وبالد "القاعدة في مصر، العاصي بن أبي بكر، إلى أمير تنظيم 
، أبو بكر البغدادي، يناشده فيها المساعدة على مواجهة القوات األمنية المصرية، وفي " الشام

  .حربهم مع األقباط 
  
ضعف " الجهادية"والتنظيمات   "الدولة االسالمية في العراق والشام "تغل تنظيم ـ داعش ـ اس 

مثل مؤسسات   لتشن سلسلة من العمليات ضد أهدافا، البعض منها كانت أهداف نوعية  االمن
وألمحالت   االن تحولت ضد اهداف شيعية رخوة مثل الزوار الشيعة  والسجون لكنها  الدولة

في بغداد مثل مدينة الصدر والشعلة   اكن العزاء، لتصل الى المناطق المغلقةالعامة وام
تهديد ميليشيات شيعية الى المكون السني   تقابلها. وألكاظمية بهدف الحاق أكبر الخسائر

لتنصب تلك المجموعات نفسها بديال عن مكونات المجتمع العراقي وسط . وتهجير للعوائل 
وعمليات نوعية ألى " غزوات "ألهجمات تحولت من.لدفاع غياب دور مؤسسات االمن وا

  .ضد مناطق شيعية واماكن عامىة مع تكثيف بعدد العمليات   سلسلة عمليات ارهابية
  

  اسباب تدهور االمن
 البنية

. بدون شك   يعاني العراق من خلل في بنية الدولة والحكومة لتمتد الى اجهزة االمن والدفاع
للكتل واالحزاب التي   على عجل في وفقا للمحاصصة السياسيية  م كتابتهألدستور العراقي ت

تهيمن على المشهد الساسي في العراق ليكون الدستور مصدر خالف بدال من ان يكون مرجعا 
اليوم تجد الحكومة نفسها مقيدة وفقا للدستور باتخاذ . لحل المشاكل مابين الشركاء الفرقاء 

تخاذها اال بحصول ثلثي البرلمان واحيانا اخرى مرتبطة القرارات، والتي اليمكن ا
قد يكون ذلك ممكنا ان كانت حكومة . رئيس الجمهورية مما يخلق حالة شلل حكومي  بموافقة

. أغلبية لكن داخل حكومة ائئتالف وتوافق تمثل تحدي كبير وينتج عنها عجز حكومي وظيفي
ارات واحيانا التستطيع المطاولة الى أن حكومات االئئتالف معروفة بمشاكل إتخاذ ألقر

اي . الفترة المقررة حتى في اعرق الدول الديمقراطية ، فكيف ستكون في حالة العراق   نهاية
 .ان ألدولة العراقية تعاني من خلل بنيوي يمتد الى االمن والدفاع

ارللتمتع ومايزيد المشكلة تعقيداهومطاولة االطراف المشتركة بالعملية السياسية واالستمر
 .تحقيق اي تطور للمواطن العراقي في محتلف المجاالت   باالمتيازات على حساب

  
لذا ما تقوم به الحكومة من جهود بنقل قادة او وضع خطط قد اليجدي نفعا ، وسوف ال تحل 

فالمشكلة في العراق اوسع من االجهزة االمنية   .المشكلة الحقيقية وهي البناء الخاطيء 
للخطط االمنية   أن تبديل الحكومة. لذا اليمكن حلها اال بعد مراجعة الدستور العراقيوالدفاع ، 

تتضمن   ان نظرية وضع الخطط. ليكون الفشل االمني كرة ثلج   بين حين واخر لم تجدي نفعا
إستراتيجية األمن والدفاع، وهذه الخطط يتم   بان يتم وضعها من قبل اإلستراتيجيات ومنها رسم

الى االجهزة ، القيادات االمنية ، بشرط أن تخضع للرقابة والمتابعة المركزية وهذا غير  تحويلها
العراق ليست . متوفر في الحالة العراقية الذي يعيش فوضى عارمة لم تشهدها دول المنطقة
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دولة هامشية في المنطقة، هي دولة عميقة في تاريخها السياسي الحديث والقديم ، اليمكن ان 
 .واالنهيار   ها حالة الفشلتستمر في

في العراق لكن هنالك   بدايته  من فوضى كانت  "الربيع العربي "دول   لذا ما يحصل في
 .  اختالف في أدوات التغيير

  
 احصائيات للجيش واألمن

فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عدد أفرادها بنحو  12يتكون الجيش العراقي حاليا من 

دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ونحو ستة آالف  122يمتلك نحو ألف عسكري، و 322

عربة عسكرية من نوع همر و المئات من عجالت القيادة من نوع باجر األمريكية، والمئات من 
ناقالت الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضالً عن العشرات من الطائرات المروحية 

دبابة روسية ومجرية قدمت كمساعدات من حلف  172واكثر من  الروسية واألميركية الصنع،

وتشير االحصائيات بان حجم اعداد افراد االمن والدفاع . 2226و  2222الناتو في عامي 

في " الدولة االسالمية "ايقاف عمليات   لكن رغم ذلك لم يستطيع.تجاوزت المليو ن ونصف 
ي إن الجيش العراقي اليحتاج مزيد من التسلح وهذا يعن. العراق وحماية المواطن من االرهاب

 .واألعداد بقدر مايجتاج الى التدريب والخبرة والكفاءة
 

 الفساد

  2213لعام   الموازنة
مازالت االموال المخصصة لالمن والقوات السلحة في الموازنة العراقية السنوية تحتل احدى 

من مجموع قيمتها  مليار دوالر 16بحوالي  %12.37نسبة  2213اولوياتها حيث شكلت للعام 

مليار دوالر لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية  118البالغة 

سنوات وزيادة االنتاج النفطي واعادة بنى المنشأت النفطية فاقتها هذا العام واخذت  9منذ 

جتماعية المرتبة الثالثة بحوالي مليار دوالر فيما احتلت الخدمات اال 26بالمائة بحوالي  21.31

وقد وصفها   .مليار دوالر للمشاريع االستثمارية 27مليار دوالر فيما تم تخصيص  12

 .بعض دول الجوار   تعادل ميزانية  ميزانية االمن والدفاع  المراقبون بان
  

والدولة تعاني مؤسسات االمن والدفاع في العراق من مشكلة الفساد كما هوالحال في الحكومة 
معها بلغة   يتم التعامل  المناصب في االمن والدفاع. العراقية ويصعد هذا الفساد الى قمة الهرم 

بالقيادات العليا في الدفاع والداخلية   البورصة التجارية وسوق العمالت ، هذه المناصب تبدأ
ذكر . االحزاب ومكتب وقاعدة هرم الفساد تتسع لتضم اعضاء في البرلمان وقيادات في الكتل و

تجارة المناصب وصلت الى شراء منصب   بعض كبار السياسيين العراقيين في شهادته، بان

الدفاع .  2212وزير في الدولة العراقية خاصة في المراحل االولى من تشكيل الحكومة الحالية 

ة والداخلية ينظر لهما مصدر للحصول على الرشاوي والعموالت بسبب ما تتمتع بهما موازن
االمن والدفاع، في ذات الوقت أن من يسيطر على االمن والدفاع يعتقد بانه سيكون بمأمن من 

 .اية محاولة للعزل او التصفية بسبب عدم الثقة 
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للوطن بقدر ما   في هذه الحالة فان من يحصل على المنصب سوف اليكون امينا وال وفيا  

فقد شهد العراق العديد من الوزراء واعضاء . يسعى الى حصول الكسب المادي وتحقيق الثراء
وهذه الشريحة عادة تعمل على بناء . من الخط االول متورطة في الفساد  وقيادات  في البرلمان

لتتحول االمن والدفاع الى مجموعات . للخارج بعيدا عن الرقابة والمتابعة   وتصديرها  الثروة
رت شهادات من داخل االمن والدفاع الى ان وذك. مرتزقة بعيدا عن المهنية والدافع الوطني

للعمل ساعات   نقاط السيطرة والتفتيش يتم استهالكهم بدنيا  أغلب من يقوموا بواجبات
مضاعفة لسد نقص رفاقهم المحسوبيين على الخدمة دون االلتحاق بالواجب مقابل ان يستلم 

 .  الضابط المسؤول رواتبهم
  

في متابعة المتورطين بالفساد وعدم كشف   العراقيةوما يشجع ذلك هو تهاون الحكومة 
تصدر تصريحات من السياسيين العراقيين والحكومة ورئيسها حول حصولهم على . التحقيقات 

والبرلمان ، لكن لحد االن   في الحكومة  معلومات وملفات حول تورط عدد من كبار المسؤوليين
استخدام هذه الملفات في المساومة  لم نشهد عرض اي ملف من هذه الملفات، وربما يتم

 .بهذا االنهيار والفشل االمني   ـ اللجنة االمنية  ويشترك البرلمان. باالبتزاز السياسي 
  

  ألتسييس
بسبب المحاصصة   إن حجم اعداد الجيش والشرطة ، اصبحت تمثل ارقاما احصائية فقط 

نات االمن والدفاع ، وفقا الى مبدأ اتبعت المحاصصة حتى في تعيي  االحزاب والكتل . والدمج 
قليلة   وميليشيات ماعدا نخبة  الدمج لتتحول االمن والدفاع الى خزان بشري تبحث عن الكسب

تحول لالحزاب وليس للمؤسسة او   ألتي مازالت تعتز بشرف المهنة ، فالوالء  من الكفاءات
زة عن قيادة وادارة الملف وتنقص هذه المجاميع الكفاءة المهنية مما يجعلها عاج. الوطن

وبات معروفا بانه . االمني على مستوى التخطيط وعن المواجهة بالنسبة للقيادات الميدانية
بين رجال االمن والدفاع، وهذا يبدا بتعاملهم داخل المؤسسة وفي تنفيذ   اليوجد هنالك انضباطا
. يب والجهل بسياقات العملالخبرات والتدر  ويعاني غالبيتهم من نقص. المهام وعدم االلتزام

. إن تعدد أجهزة االمن والدفاع ياتي بالتقاطعات والتداخل مما يفوت الكثير من فرص المتابعة
فالقوات األميركية كانت تغذي العراق بالمعلومات االستخبارية حتى انسحابها في ديسمبر 

 .ار ليشهد االمن تدهورا تدريجيا ليصل االن الى حالة الفشل واالنهي 2211
إن ضعف الجهد االستخباري على مستوى رسم اإلستراتيجيات ووضع الخطط و الميداني، 

يتطلب إدخال عناصره بدورات مكثفة وتزويد األجهزة األمنية بأحدث المنظومات االستخبارية 
واستخدام المناطيد التي يمكنها تعقب   الفنية ابرزها مراقبة الكاميرات في الشوارع والمؤسسات

للكشف المبكروالتعقيب، لالسف لم تكشف   عشرين كلم مربع مرتبطة في غرف عمليات مساحة
أن أحد أسباب التدهور األمني . اجهزة االمن النتائج التي تحصل عليها بواسطة المراقبة الفنية

والمصارف،   هوعدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات حول االشخاص والعجالت والهواتف
يستخدم السيارات ألمسروقة في عملياته وينبغي للجهات المعنية " ميةالدولة االسال"فتنظيم 

 .وضع حد لعائدية العجالت والبطاقة الشخصية من اجل تعقب المطلوبين
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إن خالص العراقيين من حالة الفوضى واالرهاب اليكون اال من خالل فرض االحكام العرفية 
يتفق على تفاصيلها   أو حكومة طواريء  .على ان اليتم استغاللها ألغراض انتخابية او حزبية

داخل البرلمان ومن قبل واالطراف المشتركة بالعملية السياسية ، حكومة أغلبية في انتخابات 
والتوافقات والتي اثبتت عجزها وفشلها بعد أكثر   عامة او مبكرة، بعيدا عن حكومة المحاصصة

 .من عشر سنوات 
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من يحتاج من؟. .وبغدادواشنطن . .المالكيزيارة 
4  

 

 
 

 

في هذا الوقت   تثير زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للواليات المتحدة االميركية
بالذات قدرا غير قليل من الجدل في كال العاصمتين، بغداد وواشنطن، بعض ذلك الجدل ربما كان 

القائم، وينطوي على البحث عن معقوال ومقبوال النه يرتبط بقراءات سياسية معينة للواقع 
معطيات ونتائج ايجابية مثمرة، والبعض االخر من ذلك الجدل ربما يرتبط بطبيعة الحراك 

 .السياسي بأطاره التنافسي في كل من بغداد وواشنطن
  

ذهب المالكي الى الواليات المتحدة االميركية بناء على دعوة رسمية من جو بايدن نائب الرئيس 
عموم االجواء والمناخات السياسية في العراق ليست على مايرام، فمن الخالفات االميركي، و

والتقاطعات الحادة بين الكتل السياسية المختلفة تحت قبة البرلمان بشأن جملة من 
الحساسة، التي من بينها اقرار قانون االنتخابات الجديد، الذي يفترض ان تجري على   القضايا

ابريل القادم، الى جانب تصاعد وتيرة -انية المقبلة في شهر نيسانضوئه االنتخابات البرلم
المواجهات االعالمية بين الفرقاء، والتي بدت وكأنها انطالقة مبكرة للحمالت االنتخابية، علما 

من ابرز المستهدفين من قبل اطراف -ائتالف دولة القانون–بأن المالكي وكتلته البرلمانية 
المالكي صراحة في كلمة له قبل بضعة ايام في احتفالية نظمتها هيئة  عديدة، وهو ما اشار اليه

النزاهة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الى جانب ذلك فأن االوضاع االمنية القلقة الى 
حد كبير في العاصمة بغداد ومدن ومناطق اخرى عديدة تعكس صورة قاتمة في الكثير من 

 .ومالمحها جوانبها وابعادها والوانها
  
ومجمل االوضاع السياسية واالمنية العامة في العراق، ليست بعيدة عن االوضاع والمؤثرات  

االقليمية وربما الدولية، ولعل معظم محركات االشكاليات السياسية واالمنية تتمركز في عواصم 
 .ودولية  عربية واقليمية

 
اوضاعا قلقة ومربكة الى حد كبير، واستقبلت واشنطن المالكي، وهي االخرى تعيش ظروفا و

ويبدو الرئيس االميركي باراك اوباما يواجه تحديات كبرى التقل خطورة وحساسية وحراجة 
وضيقة   عن التحديات التي يواجهها المالكي، فخصومه الجمهوريين وضعوه في زاوية حرجة

ه اوباما لتجنيب جدا، حينما بدوا مصرين على رفض مشروع رفع سقف الديون الذي يراهن علي

                                                             
  موقع خندان األلكتروني -عادل الجبوري 4
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االقتصاد االميركي مخاطر ازمة حقيقية قد تكون اكبر من ازمة االعوام القليلة الماضية، ولم 
تقف االمور عند هذا الحد، بل ان خبير االتصاالت، والموظف السابق في وكالة االمن القومي 

دا لالدارة االميركي الهارب من الواليات المتحدة جون سنودن فتح ملفات حساسة ومحرجة ج
االميركية، من بينها التجسس على عدد غير قليل من زعماء العالم، من بينهم زعماء دول 

 .حليفة وصديقة
 
يضاف الى ذلك ان االزمة السورية، بتفاعالتها التي خيبت امال واشنطن واظهرتها بمظهر  

واربكت العاجز امام قوى اخرى مثل روسيا والصين وايران، اضعفت الواليات المتحدة 
 .حساباتها على الصعيدين الداخلي والخارجي

  
واذا كان العراق، او المالكي تحديدا، يواجه مشاكل وتحديات، تحتم عليه البحث عن مساحات 
اوسع للتحرك، فأنه ليس بالضرورة ان تكون واشنطن ضمن تلك المساحات، وقد يكون ربط 

ة بعد ستة شهور، والظروف الحرجة التي تحيط البعض تلك الزيارة باالنتخابات البرلمانية المقبل
بالمالكي، امر بعيد عن الواقع نوعا ما، السيما من خالل استحضار توقيت اول زيارة قام بها 

، اي قبل االنتخابات البرلمانية السابقة 2229اكتوبر من عام -للواليات المتحدة في تشرين االول

 .بستة شهور ايضا 2212ربيع عام 

  
ن المالكي جوبه بحملة انتقادات حادة والذعة من قبل عدد من قيادات الحزب وللعلم فأ

الجمهوري في الكونجرس، معتبرين ان سياساته الداخلية هي السبب الرئيسي وراء االوضاع 
التي يعيشها العراق، وقد اكد نائب الرئيس جو بايدن ان تلك االنتقادات تأتي في اطار الصراع 

 .طيين والجمهوريينالسياسي بين الديمقرا
 
بيد ان طبيعة الدور االميركي في صياغة مجمل الواقع السياسي العراقي بعد االطاحة بنظام  

صدام، يقتضي وجود تواصل، خصوصا ان انسحاب القوات االميركية من العراق نهاية عام 

واشنطن ، ارتبط بأبرام اتفاقية امنية، واتفاقية اطار استراتيجي رتبت التزامات على 2211
التقتصر على الجوانب االمنية فحسب، وانما تمتد لجوانب اقتصادية وسياسية وعملية وفنية 

مختلفة، ولذلك فأنه من الطبيعي جدا ان تكون اتفاقية االطار االستراتيجي واحدا من ابرز 
 .الموضوعات التي بحثها المالكي في واشنطن مع كبار صناع القرار فيها

  
االزمة السورية، التي تمتلك بغداد رؤية واضحة وواقعية لحلها او حلحلتها،  الى جانب ذلك فأن 

في مقابل فشل الرؤية االميركية، من الطبيعي ان تكون هي االخرى احد ابرز موضوعات البحث 
 .والنقاش بين بغداد وواشنطن

 
م المحور والتخرج االزمة السورية، عن مجمل الترتيبات في المنطقة، ان لم تكن تمثل اليو 

االميركية في مساراتها المختلفة، يمكن ان تحددها سبل واليات -االساس لها، فالعالقات االيرانية
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. السعودية-السعودية، وااليرانية-التعاطي مع االزمة السورية، وكذلك مسار العالقات االميركية
وفك العقد وفي كل ذلك فأن العراق يعد من اكثر االطراف المعنية بذلك، فاالنفراجات، 

المستعصية، وتحقيق تفاهمات معينة، البد ان ينتهي الى انفراجات سياسية وامنية في المشهد 
العراقي العام، ويكون اثرها اكبر بكثير مما يمكن ان يحصل عليه العراق من اسلحة من 

 .16الواليات المتحدة االميركية، السيما طائرات اف 

  
أن االخيرة تحتاج االولى، فالعراق ان لم يكن طرفا اساسيا بقدر ما تحتاج بغداد الى واشنطن ف

في اية ترتيبات للملف السوري، فأنه بال شك لن يكون طرفا هامشيا، وكذلك فأن العراق، 
االميركية، لن يكون بعيدا -المعني الى حد كبير بتحقيق انفراجات في مسار العالقات االيرانية

 .جاوز جزء من العقبات بين واشنطن وطهرانعن اي حراك من شأنه فك بعض العقد وت
  
والن واشنطن وجهت دعوات مماثلة لدعوة المالكي، لكل من رئيس مجلس النواب اسامة  

النجيفي، ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، فأن الحديث عن ان زيارة المالكي لواشنطن 
الطين بله، يبدو بعيدا عن الواقع،  بين الفرقاء وستزيد  في هذا الوقت ستؤدي الى اتساع الهوة

وفي نفس الوقت فأن التعويل عليها الى حد كبير في معالجة اشكاليات الواقع السياسي العراقي 
يمثل استغراقا في تفاؤل يفتقر الى االرضيات المناسبة، فواشنطن ليست بالطرف الذي يمتلك كل 

ذا في حال توفرت النوايا الحسنة ادوات القوة والتأثير االيجابي في المشهد العراقي، ه
واالرادات الصادقة، وهي تواجه مشاكل وتحديات داخلية، وهزات عنيفة في عالقاتها مع الكثير 

 .من حلفائها وشركائها في العالم والمنطقة
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نزاعات البنية التحتية
5

 

 
 

 
 

والعملية رقم واحد ، وهذه البنية تستمد البنية التحتية أهميتها االستثنائية كونها حجر األساس 
إضافة ألولويتها فقد تعرضت لإلهمال والتدمير فقط في الثالثين عاماً األخيرة مع إيقاف توسعها 

التي تعيد هيكلة الدولة والمجتمع   فهي أم المشاريع. وشمولها نظراً لالعتبارات الديموغرافية 
وبعد ثالث سنوات من إعداد قانون البنى . والحكومة على أسس جديدة وطبيعة عالقات مختلفة 

التحتية أعاده البرلمان لمجلس الوزراء حيث دخل حلبة السياسة بامتياز ،فحجر األساس للتنمية 
االقتصادية سواء كانت مستدامة أو مجرد خطة خمسية وال شك هو البنية التحتية ، التي تصف 

  .الموجودعادة عندنا بالنقص والتهالك ، أي بناء جديد وصيانة 
فهل .   حيث تمثل هذه البنية مجموع الخطط الستراتيجية للوزارات الخدمية وغير الخدمية  

  ؟  تتفق القبائل العراقية على وضع هذا الحجر في مكانه وزمانه
فالسنوات العشرة الماضية وبالنظر لغياب البنية التحتية لم يحصل لدينا تطور زراعي أو 

حيث ثم . بل تراجع ألدنى المستويات وكانت ومازالت األسباب ذاتها  صناعي نتيجة هذا الغياب
تعويض النشاطين الزراعي والصناعي باالستيراد العشوائي الذي يموله الريع النفطي اآليل 

في ظل التوقعات غير السارة على الصعيد اإلقليمي أو الدولي أو نتائج . للزوال أو السقوط 

  .  تكنولوجيا البدائل
ة مشروع قانون البنيى التحتية يأتي في إطار األزمة السياسية وليس بناء على دراسات فإعاد

جدوى اقتصادية أو فنية ،وهذا مؤكد فالعامل السياسي يمثل رأي القبائل السياسية التي تمسك 

  .  بزمام األمور وهنا بيت الداء
ذب شديدين ومازالت فقد كانت الكهرباء التي هي محور أساس في حجر األساس موضع شد وج

ولذلك من المتوقع أن تكون   .ولكن على األقل نستطيع القول إننا نرى ضوءاً في نهاية النفق 

  .  بقية المشاريع في البنية التحتية تسير في ذات النمط في أسوأ األحوال
انة ولكن ليس لدينا خيارات أخرى ،فالبنية التحتية في الغالب فيها من النواقص أكثر من الصي

للموجود الحالي، فهذه المدارس وهذا الطريق السريع وهذا مشروع الحوض الجاف والمياه 
والمجاري والسدود والخزانات واستصالح األراضي والمواصالت والنقل وصوالً إلى كافة 

  . المشاريع ذات الطابع الستراتيجي المؤسس
للسنوات العشر الماضية ولكن  وبإمكاننا أن نستفيد من ثغرات الكهرباء في تجربتها المرة

لذلك على   .عندما أصبحت مطلباً ملحاً ذات أبعاد سياسية تحركت الحكومة ال حباً بموسى 
                                                             

5
  المدى - الهيمص ثامر 
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القوى السياسية المشاركة في الوزارة والبرلمان أن تجعل من مشروع البنى التحتية أثناء 
التطبيق في الوقت تطبيقه مطلباً سياسيا يضع الجهاز التنفيذي في خانة واحده هي عملية 

  . المحدد
أما الحديث عن الجانب المالي فهناك أربعون مليار دوالر لم تصرف من الميزانية االستثمارية 

فهذه   .  مسانداً لعامل الفساد واإلرهاب  وكان سوء وضعف األداء عامالً   .للسنوات الماضية 
ها مآرب أخرى ليس لوجه هللا الذريعة والحجة بأننا سنصبح مدينين هي كلمة حق ولكن أريد ب

مسؤوالً   .  فالجهاز التنفيذي إذا كان فاسداً فالجميع مسؤولون عنه فليس رئيس الجهاز وحده.

  .  عنه
كما أن اإلرهاب والميليشيات المعرقلة ليست تابعة لجهة واحده محدده نستطيع أن نقول عنها 

 . متواطئة
خصوصاً وان النجاح ليس عامالً أساسياً في نتائج واألهم من كل هذا فالنجاح ليس حكراً ألحد 

كما (  2217ـــ  2213) البنية ال ينتهي مع الخطة الخمسية ) االنتخابات السيما وأن المشروع 

أن أسباب الفوز مرهونة بقانون االنتخابات وليس البنى التحتية ، كما أن القروض ال سمح هللا 
طي نقدي أو تزايد إنتاج النفط حسب ما يقول األصدقاء ستكون لدينا القدرة بما نملك من احتيا

ولكن بدون بنى تحتية . واألعداء وهذا السر في أننا لم ندرج تماماً مع الصومال أو السودان 
فالبنى التحتية هي القاعدة الوحيدة التي   .  سوف يعاد النظر في إدراجنا معهم حسب الطلب

بعيد من خاللها وليس من خالل الفراديس المفقودة يمكننا أن نستشرف مستقبلنا القريب وال
بأننا نتنبأ بالماضي ) التي يفتش عنها السلفيون في زوايا التاريخ ولكي ال تسخر منا الناس 

 (. ونتذكر المستقبل
  .هذا هو البديل الذي يريد أن يوصلنا إليه منظرو السلفية عموماً بأجنحتهم المذهبية

حيث ال مهمة لديها غير حماية الحكام ،في   .للبلدال تجلب الخير لذلك فإن األسلحة والجيوش 
حين أن الواجب حماية الوطن والشعب المتمسك بأرضه وزرعه وضرعه وصناعته وسياحته 

  .  ومياهه وبناه التحتية
واال نعود للطاس والحمام السابقين الحاضرين بقوة بدورة الريع النفطي وإفرازاته إذا لم تصب 

ولكي ال نخشى من المرض الهولندي وتفاقماته التي ستفتك بنا بدون   .  المكان الصحيحفي 
البنية التحتية فأالمر عاجل وأرفع من مستوى المناكفات ولنرتفع مرة واحدة لمصالح الجميع 

 ً    .  وليكن الحجر األساس هو حجرنا األسود نرفعه جميعاً ونعليه معا
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اإلنتخابات ونقان من أكبر العراق أزمة
6 

 

 

 

 

 
المعروف انه من خصائص المدير السئ في ابسط دائرة او مؤسسة خاصة او حكومية هي تأجيل 

اتخاذ القرارات المناسبة في الظرف المناسب، وهو مايؤدي الى شلل ثم فشل االدارة والمؤسسة 

الزمن وتكرار ذات التي بدأت بسيطة او صغيرة لكنها بمرور .. معاً والغرق في بحر من المشكالت

االخطاء تحولت الى ازمات ومشكالت وتحديات أودت بالمدير والمؤسسة والمتعاملين معها على 

 .حد سواء
ولواردنا تطبيق او اسقاط ما جاء اعاله على الحال الموجود في العراق فاننا نستطيع القول ان 

سوعة او الئحة دولية او العراق يستحق الدخول في موسوعة جينز لالرقام القياسية او اي مو

عالمية في الكثير من المواضيع والملفات، واهمها طبعا موضوع التأجيالت المستمرة للعديد من 

الملفات والمواضيع التي تحولت الى عقد اوقنابل والغام ممكن ان تنفجر في اية لحظة وتصيب 

 .بشررها وشرورها الجميع
ستطيع احد مهما اوتي من حكمة او رجاحة في العقل العراق تحول الى نفق مظلم ال يعرف او ال ي

ان يتوقع ما ستؤول اليه االوضاع في هذا البلد التعبان الفاشل المريض او السئ في اغلب او 

 .معظم التصنيفات والقياسات العالمية
فالعراق يتصدر قائمة الدول االكثر فساداً في العالم، وكذلك االكثر خطراً على حياة الناس 

مراتب االولى في اوسخ المدن، كما هو من اكثر البلدان اً الصحفيين،وعاصمته احتلت الصوصوخ

في أعداد االرامل والمعوقين والمفقودين وضحايا التفجيرات والمسدسات الكاتمة الصوت 

و غيرها الكثير، الى جانب كونه البلد االكبر في تخصيص الميزانيات .. والفاعل المجهول و

ة كيفية صرف هذه االموال وكأنها تتبخر وهي في الواقع تطير الى جيوب واالجهل في معرف

 .البعض بفعل الجو والشمس الحارة في العراق
في العراق لم يعد هناك نفق واحد مسدود او بعيد فيه نقطة الضوء، بل تحول مع االسف الى 

لكهرباء والتعليم مجموعة انفاق مسدودة تخنق الناس في كل لحظة من حياتهم، فملفات االمن وا

والصحة والماء والمجاري والخدمات واالنتخابات واالحزاب السياسية والفدرالية وضعف 

القضاء وسيطرة حزب واحد من مكون وطائفة واحدة على كل االمور، وتحكم في مناصب القوات 

تحكمه  المسلحة ووزارات الداخلية والدفاع والمخابرات واالمن القومي، جعل العراق دولة فاشلة

مأزق قانون االنتخابات الذي يبدو فيه مجلس النواب . حكومة فاشلة بكل المقايس والموازين

                                                             
6

 الزمان - عبدالستار رمضان 
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يسابق الزمن ويحاول بكل ما اوتي من قوة وتاثير من وعلى اعضائه ان يتم تشريعه لغرض 

اجراء االنتخابات القادمة في نيسان القادم، يدفع اي انسان بسيط الى السؤال ترى اين كان 

 ء النواب المحترمون خالل السنوات االربع الماضية، واين كان النواب الذين سبقوهم؟هؤال
لماذا يتصرفون مثل الطالب الكسول البليد الذي اليتذكر واجباته المدرسية اال ليلة االمتحان او 

قبل ساعات او دقائق من االمتحان، فتراه يمشي ويسابق الزمن من اجل قراءة وانجاز ما هو 

لكن … منه ويبقى متمنياً تأجيل االمتحان او موت المعلم او غيرها من االوهام الزائفة  مطلوب

  وفيه يكرم المرء او يهان..الزمن يكون قد سبقه وموعد االمتحان قد حان 
تم اقرار قانون االنتخابات ، وسواء جرت االنتخابات ام تم تأجيلها، فاالزمة في العراق بصراحة 

ن االنتخابات، الن االنتخابات نفسها لم تحل مشكالت وازمات العراقيين بل اكبر واهم من قانو

زادتها سوءاً وتعقيداً، فال الطرف الذي فاز تصرف بمنطق الحكمة والعقل واحتواء الجميع، وال 

الطرف الذي خسر قبل النتيجة وتصرف بمنطق المشارك اوالمساند والمعين في مركب النجاة، 

الكرسي والسلطة التي وصلوا اليها وال يمكن ان يتركوها سواء جرت او لم بل كلهم عيونهم على 

ويكفي االنتخابات العراقية فقراً وسوءاً بل االصح الديمقراطية العراقية . تجري هذه االنتخابات

المريضة الهزيلة انها تجري من غير ان يتم حسم واقرار قوانين تعتير اساس واركان اي 

 .ا وتحترم ابناء شعبهاديمقراطية تحترم نفسه
فاالنتخابات العراقية جرت وستجري من غير قانون لالحزاب السياسية ومن غير احصاء تعداد 

سكاني يبين ويحدد اعداد واعمار سكان العراق، ومن غير تقرير مصير المناطق المتنازع عليها 

قطة بداية يتحرك ومن غير اجراء مصالحة حقيقية وعفو عام يبدا فيه العراقيون جميعاً من ن

اتمنى بل . منها الجميع باتجاه حياة جديدة ومستقبل واعد من غير احقاد وثارات قديمة وجديدة

والح على اهلي من العراقيين ساسة ومواطنين ان يطلعوا ويستفيدوا من التجربة الكوردية عام 

ت القلوب قبل ومنهج التسامح قبول اآلخر والعفو العام المقترن بالتنفيذ وفتح صفحا 1991

صفحات الدفاتر الحتواء وقبول الجميع، والذي كان للجبهة الكوردستانية وشخص مسعود 

آالف  8الف مؤنفل و 182البارزاني الذي تعالى وتسامى على كل الجراح والمعاناة وانَات 

 آالف قرية مهدمة ممسوحة من الخريطة، فكان القرار الشجاع والحكيم بالعفو العام 2بارزاني و

فكان ذلك اليوم هو ..والشامل عن كل العراقيين والكورد والشروع جميعاً في خط بداية جديدة 

المطرالذي جلب لنا الخير واالمن واالمان واالستقرار الذي حول كوردستان نموذجاً في البناء 

 .والديمقراطية واالنتخابات
 نائب المدعي العام ـ أقليم كوردستان العراق
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التموينية ما بين وزارة التجارة ومجالس البطاقة 

المحافظات وتطلعات المواطنين
7 

 

 
رغم امتالك وزارة التجارة خبرة كبيرة إلدارة ملف البطاقة التموينية ومنذ اكثر من عقدين اال 

لحد االن علما بأن مفردات البطاقة التموينية  2223انها فشلت في توفير مفرداتها منذ عام 

ريجي حتى وصلت الى خمسة مواد اساسية بشكل رسمي واما واقع الحال قد اختزلت بشكل تد
يصل احيانا الى استالم مادة واحدة فقط في شهر معين وغيابها في عدة اشهر اخرى ناهيك عن 

رداءة النوعية وبعضها غير صالح لالستهالك البشري ومن اهم اسباب هذا الفشل هو الفساد 
ما اعطى ذلك انطباع سيء للشارع العراقي على االحزاب م السيما في الجانب التعاقدي 

المتصارعة على ادرة هذه الوزارة في ظل المحاصصة الحزبية علما بأن الدولة قد انفقت اموال 
 !!طائلة على البطاقة التموينية

واذا ما اردنا البحث عن االسباب وبشكل مفصل وعالجها فنرى من ناحية التوزيع ال توجد 
فالوزارة تمتلك منظومة , ة لوزارة التجارة بذلك بل يكاد يكون على احسن ما يرام مشكلة معتبر

توزيعية جيدة مما جعل الدولة تعتمد عليها في االنتخابات كمصدر احصائي معتبر وكذلك عندما 
ارادت الحكومة توزيع بعض المبالغ المالية للمواطنين فلم تجد افضل سبيل من وزارة التجارة 

التوزيع لديها وعليه فمشكلة وزارة التجارة في البطاقة التموينية تنحصر بتوفير عبر وكالء 
مفرداتها ونوعية المواد أي المشكلة في العقود وفسادها اما الحديث عن جعل حصة المواطن 

في علبة كارتونية او تغليفها بشكل مميز او الحديث عن تغيير البطاقة الورقية الى بطاقة 
فذلك يعد ضحك على الذقون وتهرب عن اصل المشكلة فالمواطن ليس لديه ( ةالذكي)الكترونية 

مشكلة في استالم حصته الغذائية من الوكيل والمطلوب توفير المواد وجودة نوعيتها اما 
البطاقة التموينية الذكية فمن باب اولى ان تقوم الحكومة بإصدار البطاقة الوطنية االلكترونية 

ل شيء عن المواطن وليس اصدار بطاقة تموينية ذكية واجازة سوق الشاملة والتي تحتوي ك
 بل بطاقة وطنية ذكية واحد وشاملة لك شيء... ذكية وهوية عمل ذكية وغيرها 

اصبحت الحكومة في وضع ال تحسد عليه ما بين االموال الطائلة التي تنفقها على البطاقة 
غلب مفرداتها ورداءة نوعيتها وعزز ذلك التموينية وما بين غضب الشارع العراقي الفتقاده ا

مطالب مجالس المحافظات بتكليفهم بهذه المهمة بدال من وزارة التجارة وهنا توفرت فرصة 
للحكومة االتحادية لرمي الكرة في ملعب مجالس المحافظات وربما تكون هنالك تداعيات 

                                                             
7

 العراق تايمز -وزير النقل السابق/ عامر عبد الجبار اسماعيل 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

31 

مجالس المحافظات في شهر سياسية والسيما تحديد موعد نقل مسؤولية البطاقة التموينية الى 

والمعروف بأن نقل أي نشاط غالبا ما يكون في بداية سنة !( أي بعد االنتخابات) 2212تموز 

لسنة  282اصدار القرار المرقم  مما جعل مجلس الوزراء . جديدة العتبارات مالية وغيرها

قبل المحافظات والذي جاء في نصه اناطة مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينية من   2213

والمشكلة االخرى بأن اغلب مجالس المحافظات رحبوا بهذا القرار دون  2212خالل عام 
وهذا ممكن ان يسبب لهم   دراسة شاملة ومفصلة ويتوقعون بأن العملية سهلة ويسيره

بان اعالن مناقصة   علما وللمواطن نكسه جديدة والسيما في السنة االولى من استالم المهمة 
لكمية كبيرة لسدة حاجة البلد سيكون سعرها اقل مما لو اعلنت كمناقصات متجزئة لكل  واحدة

محافظة على حده وكذلك كلفة النقل تكون اقل للكميات الكبيرة مقارنة بنفس الكميات متجزئة 
لكل محافظة على حده وهنالك امور اخرى تتعلق بالدورة المستندية والفحص المختبري 

افة الى االجراءات الروتينية من اعالن المناقصة الى طالق الصرف اض  لصالحية المواد
 :للشركة المجهزة وعليه ال بد لدراسة االمور التالية

  
  
 االجراءات المقترحة مع بقاء مسؤولية البطاقة التموينية في وزارة التجارة: اوال  

البطاقة التموينية     نظرا لكون مشكلة وزارة التجارة الرئيسية في توفير مفردات         
للمواطنين هو الفساد الحاصل بالجانب التعاقدي وليس في اصل السياسية االستيرادية وعليه 

اقترح تشكيل مجلس العقود الطارئة ويخول التفاوض والتعاقد استثناءا من تعليمات تنفيذ 
زارة المعنية العقود الحكومية ويتكون من ستة اعضاء ثابتين وثالثة اعضاء متغيرين من الو

كون المقترح ممكن ان يشمل جميع الوزارات قدر تعلق االمر بالعقود الكبرى والتي تزيد قيمتها 

علما بأني اقترحت هذا )مليون دوالر او المهمة منها وفقا لتقدير مجلس الوزراء  122على 
 :لس مما يلي ويتكون المج!( المقترح سابقا لمعالجة الفساد في العقود الكبيرة ولم يأخذ فيه 

  
  
 رئيسا                           رئيس مجلس الوزراء     .أ

 عضوا      نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية   .ب
 عضوا                                     وزير المالية    .ج
 مراقبا                     رئيس ديوان الرقابة المالية   .د
 مراقبا                  للجنة النيابية المختصةرئيس ا    .ه
 عضوا           مدير عام المصرف العراقي للتجارة   .و

اضافة الى ثالثة اعضاء من قبل الوزارة المختصة فاذا كان الموضوع يخص البطاقة التموينية 
المواد يكونوا االعضاء الثالثة من وزارة التجارة حيث يقدموا الى رئيس اللجنة كميات 

, المطلوبة ومواصفاتها والبلدان المنشئ المقترحة مع بيان كافة التفاصيل الفنية واالدارية 
حيث تقوم الحكومة   فتقوم هذا المجلس بتوقيع بروتكول تعاون حكومي مع حكومة بلد المنشئ

اق الصديقة بترشيح الشركة المنتجة دون وسيط للجانب العراقي للتعاقد معها على تجهيز العر
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بالمادة المطلوبة لمدة اربعة سنوات ويتم وضع الجدول الزمني من قبل االعضاء الثالثة 
المختصين لتسليم المواد وكذلك وضع الجدول الزمني لتسليم االموال من قبل وزير المالية 

ومدير عام المصرف العراقي للتجارة مع وضع الشروط الجزائية من قبل ممثلي الوزارة 
ك نتمكن من اجراء خمسة تعاقدات او اقل كل اربعة سنوات وحينها تنحصر وبذل.  المعنية

 مسؤولية وزارة التجارة على توزيعها على المواطنين وتجنبها من شبهات الفساد التعاقدية
  

 استبدال مفردات البطاقة التموينية بالبدل النقدي: ثانيا 
علما بان )مفردات البطاقة التموينية  هنالك رأي بتوزيع الحكومة مبالغ مالية بدال عن        

دوالر ثمن مفردات البطاقة التموينية لكل مواطن ولكنها تنفق عدة  6الدولة تنفق حوالي 

مليار دوالر  3.2اضعاف المبلغ اعاله لغرض نقلها وتخزينها وتوزيعها والتي تقدر بحوالي 

يضا مخاوف من استغالل التجار ولكن هنالك ا( سنويا عدا النفقات التشغيلية لوزارة التجارة 
اذا ما قامت وزارة  هذا القرار لرفع االسعار على المواطنين وهذا المقترح يمكن ان يكون مقبول

والجمعيات التعاونية لبيع مواد مفردات البطاقة  التجارة بإعادة تشغيل االسواق المركزية 
وعلى ان يكون البدل  محليالتموينية بسعر السوق ليكون سعرها خط الشروع لسعر السوق ال

والواردة في اعاله وبهذا   النقدي مجزي وفقا للمبالغ المخصصة للتوفير مواد البطاقة التموينية
وال سيما بأن السوق المحلي تنافسي وبذلك  ال يتمكن التاجر من رفع االسعار على المواطنين 

ئة خالل الحصار االقتصادي سنتمكن من انهاء مشروع البطاقة التموينية الذي جاء بظروف طار
 الظالم على الشعب العراقي في فترة التسعينات من زمن النظام البائد

  
 االجراءات المقترحة في حال نقل مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظات: ثالثا 

نقل  ونظرا لكون قرار وان كنا نفضل االجراءات الواردة في الفقرة اوال او الفقرة ثانيا          
اقترح النقاط الواردة  مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظات ربما يكون واقع حال فعلية

 :للدعم بتقليل الضرر ودعم المحافظات في هذه المهمة الكبيرة وكما يلي  ادناه
  

وعليه اقترح  ,مجالس المحافظات جهات تشريعية رقابية ال يجوز تكليفها في مهام تنفيذية    .1
اذا ما حصلت القناعة بنقل هذه المسؤولية من وزارة التجارة الى  يف المحافظ بهذه المهمةتكل

 المحافظات

عدم توفر كادر اداري متخصص من ذوي الخبرة في السياسية االستيرادية والدورة    .2
علما بأن وزارة التجارة قادرة على توزيع مفردات البطاقة , في المحافظات  المستندية 

وفشلها كان محصور باإلجراءات   نية وبشكل جيد من الباخرة الى المخزن الى المواطنالتموي
وعليه اقترح تنسيب بعض موظفي وزارة  التعاقدية لتوفير الكميات الطلوبة والنوعيات الجيدة

 لالستفادة منهم التجارة من اهل الخبرة الى المحافظة
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وعليه فهنالك محافظات . ظم على المحافظاتعدم توزيع مخازن وزارة التجارة بشكل منت   .3
فاقترح التنسيق بين  ,تحتاج الى بناء مخازن وبعض المحافظات سيكون لها فائض مخزني

 مع وزارة التجارة لتنظيم العمل المخزني  المحافظات المتجاورة

ا ما كلفة نقل مفردات البطاقة التموينية ستزداد اذا ما تم تجزئتها على المحافظات وهذ   .2
استيراد جميع او اغلب  اقترح  ولتخلص من هذه الحالة, ينعكس على المبالغ المخصصة 

مفردات البطاقة من بلد واحد بسفينة كبيرة بدال من استيراد كل مفردة على انفراد بسفينة 
 صغيرة واالستفادة من الخبرة البحرية لوزارة النقل وامكانياتها

   

دقيقة لدى مجالس المحافظات حول السلة الغذائية واسعار نظرا لعدم توفر معلومات    .2
لدراسة اسعار المواد وفقا للدولة المنتجة   البورصة العالميةاقترح تشكيل لجنة مختصة

 والتعاقد مع استشاري دولي مختص الرئيسية واسعار البورصة العالمية
  

ت بهذه المهمة وكذلك النظام المصرفي الروتيني واطالق الصرف قد تعرقل المحافظا   .6
روتين تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وايضا الفساد وذوي النفوس الضعيف قد يتواجدون في 

المحافظات كما هو الحال في وزارة التجارة وربما يكون ذلك في مجالس المحافظات على نطاق 
 اوسع

  
  

لمحافظ وثالثة اعضاء فعليه اقترح تشكيل مجلس مصغر مماثل للوارد اعاله ويكون برئاسة ا
من وزارة التجارة و وكيل وزارة المالية ومدير عام مصرف العراقي للتجارة وممثل عن ديوان 

 الرقابة المالية و رئيس اللجنة المختصة في مجلس المحافظة
  
  
  
  

 :مالحظات اخرى 
علما باني  رااقترح نقل مفردات البطاقة التموينية من الموانئ الى بغداد بالقطار حص :  اوال

لنقل مفردات البطاقة " ولكن تم تفعيله بالحد االدنى"اقترحت ذلك على وزير التجارة السابق 
التموينية من الموانئ الى محافظة بغداد حصرا عبر القطار ويمكن االستفادة من مخازن 

 :الشالجية وكذلك يمكن توسيعها ولألسباب التالية 
  

 كلف النقل بالشاحناتكلف النقل بالقطار اقل من    .1

الجانب االمني والسيما بأن شبكة السكك مراقبة الكترونيا باألقمار االصطناعية اضافة الى    .2
 تسيير عربات كاشفة قبل القطار
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تجنب شوارع العاصمة من الزخم المرورية الكثيف بسبب دخول كم هائل من الشاحنات    .3
 ابير كبيرة من الشاحنات عند مداخل المدنيوميا والسيما تشهد نقاط السيطرة وقوف طو

 تقليل اضرار الطرق بسبب عدم التزام الشاحنات بالحمولة المحورية   .2

 تقليل ظاهرة تكدس الشاحنات داخل الموانئ   .2

 سرعة التحميل والتفريغ والنقل في القطار افضل   .6
  

لتوزيع مفردات البطاقة التموينية لغرض تقليل كلف النقل والتوزيع والجهود المبذولة :ثانيا 
 اقترح جعل الدورة التوزيعية كل شهرين وليس شهريا اسوة بتوزيع الراتب التقاعدي شهريا
اقترح دعم الصناعة والزراعة الوطنية والسيما المعنية  لغرض تقليل المواد المستوردة: ثالثا 

نطة والبقوليات والسكر وزيت مثل المنظفات والرز والح منها في مفردات البطاقة التموينية
 الطعام

  
اقترح  اذا كانت المبالغ المخصصة غير كافية لتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية: رابعا 

زيادة السعر الرمزي المحدد من قبل وزارة التجارة بشكل تدريجي والفارق بالسعر يمكنه 
 استخدامه لدعم تحسين نوعية المواد

اقترح االستفادة من  رار بنقل مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظاتاذا ما اتخذ ق: خامسا
مقترح تشكيل مجلس العقود الطارئة وصالحياته التعاقدية الوارد اعاله لتوفير المواد المطلوبة 

على ان تقوم المحافظة بالتعاقد ايضا مع شركات وزارة التجارة المعنية بالنقل والخزن 
 حافظة لحين تسليمها الى المواطنوالتوزيع وبإشراف الم

اذا ما اتخذ قرار بنقل مسؤولية البطاقة التموينية الى المحافظات وعدم االقتناع في : سادسا
اقترح التعاقد مع شركة تجارية خاصة تتبنى تجهيز مفردات البطاقة  المقترحات الوارد اعاله

رمة بخصوص الكميات وتوزيعها على المواطنين مع وضع شروط جزائية صا التموينية 
والنوعيات للمواد المتعاقد عليها مع نفاذية صالحياتها ومواعيد تجهيزها للمواطنين على ان 

يتم اشراك وزارتي التجارة قدر تعلق االمر بتامين بعض مخازنها للشركة المتعاقد معها وكذلك 
القطار او الشاحنات مع وزارة النقل لتأمين النقل بأقل كلف سواء في كان النقل بالباخرة او في 

  تأمين بعض مخازن وزارة النقل في الشالجية
وفي الختام اتمنى دوام التوفيق والتسديد لخدمة بلدنا الحبيب وابناء شعبنا العزيز في مرضاة 

 هللا
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المواطنة الصالحة والمشكلة االقتصادية
8
 

 

 

وهل   المشكلة االقتصادية الحالية؟ماهي : نحاول في هذا البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية
غياب المواطنة أو عدم االنسجام بين المصلحتين الخاصة والعامة دور في المشكلة؟ وهل 

لتسبيط تناول الموضوع، سوف نركز . نستطيع االعتماد على العوائد النفطية في حل المشكلة؟
العمار، والتي تتلخص في في هذه المقالة على المشكلة االقتصادية من زاوية تحديات اعادة ا

ضعف الطاقة االستيعابية لالستثمار او تخلف نسب التنفيذ، والتي تؤدي إلى استمرار معاناة 
 .المواطن في الفقر والحرمان

ان المشكلة االقتصادية بمعناها الشمولي متمثلة بمشكلة الفقر والحرمان قد شغلت الفكر 
بالتناقض بين قوى ( عند الماركسية)ادية تارة عرفت المشكلة االقتص  .االقتصادي منذ القدم

االنتاج وعالقات االنتاج، بمعنى التناقض بين طموحات وارادة القوى العاملة وبين االعراف 
عرفت بندرة   (عند الرأسمالية)وتارة اخرى   .والقوانين التي تحكم عملية االنتاج السائدة

عنى عدم كفاية الموارد االقتصادية الشباع الموارد االقتصادية بالنسبة لحاجات االنسان، بم
وقدمت التجربة الدولية تحديا لكل من الرأسمالية و الماركسية، فلم تكن   .رغبات االنسان

، فقد (كاليابان وسنغافورة)الندرة عائقا لنمو وتطور بعض الدول التي تنقصها الموارد 
ولم تستطع الماركسية ان تفسر   .استطاعت القدرة الخالقة لالنسان ان تتجاوز مشكلة الندرة

فلم يكن   (.كما كانت تتوقع ذلك)استمرار الرأسمالية في انكلترا دون تحولها الى نظام اشتراكي 
هناك صراع، اذ استطاع النظام الرأسمالي ان يجدد نفسه متمكنا من معالجة المشكالت التي 

  .تنشأ نتيجة للتطور االقتصادي
صادية العراقية، فقد مر العراق بجملة من الظروف السياسية التي أما بالنسبة للحالة االقت

فعلى الرغم من توفر الموارد . وصلت باالنسان العراقي الى ماهو عليه من فقر وحرمان وتخلف
اذا ان نسبة كبيرة من   ،(مقارنة بالدول األخرى)االقتصادية الكثيرة والمتعددة في العراق 

ر مختلفة من الفقر بسب ضعف القطاعات االقتصادية المجتمع العراقي يعاني من صو
فيا ترى كيف نحلل   .وتبذل حاليا جهود وطنية ودولية لرفع اداء الحالة االقتصادية  .المنتجة

 المشكلة االقتصادية وكيف نتجاوزها؟
احترام القوانين )اما عنوان المواطنة، فالمقصود بها تلك المشاعر التي تربط االنسان بالوطن 

من عدل : ة كنتيجة لمايمتع به الفرد في وطنهن، وطبيعي تنمو مشاعر المواط(عامة مثالال
وقد عبر . انها مشاعر الوفاء وااللتزام المتبادة بين الفرد والدولة. الخ... وتربية وتعليم وامن 

 حيث تقوم الدولة المنتخبة بتقديم الخدمات" بالعقد االجتماعي"  عنها في االدبيات السياسية
والفرد . المختلفة للفرد، مقابل ان يقوم الفرد بااللتزام بالتصويت العادل واحترام القوانين العامة

                                                             
8

 واع - البصري كمال.د 
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كما في حالة دفع )بهذا السلوك غالبا ما يتنازل عن حقوقة الشخصية لصالح الحق العام 
 (.الضرائب

 
 عوامل المشكلة االقتصادية

مشكلة اعادة االعمار، والتي تحتل اهمية تناول المشكلة من زاوية محددة وهي   سنقتصر على
فعلى الرغم من التخصيصات المالية . قصوى في جدول اعمال الحكومة العراقية

. للمشاريع االقتصادية، نجد ان هناك ضعفا في قدرات استخدام تلك التخصيصات  الحكومية
ار دينار ترليون دين 3ترليون و ومبلغ  27تم تخصيص   7002فعلى سبيل المثال في عام 

اال (. على التوالي)لمشاريع استثمارية تنفذها الوزارات ولمشاريع تننفذه األقاليم او المحافظات 
% 86: كانت على الشكل التالي( او تنفيذ المشاريع)ان نتائج استخدام تلك التخصيصات 

وهي في الحقيقة نسب جدا متقدمة بالنسبة لالعوام )للمحافظات % 27للوزارات و 
ان عدم القدرة على استخدام التخصيصات يعني استمرار فقر المواطن وحرمانه من   (.االخرى

كالكهرباء، والخدمات )الحصول على فرص العمل، وعدم القدرة على انتاج الخدمات االساسية 
/ في وقت تشير نتائج مسوح ميزانية األسرة لعام   (.الخ... والبلدية، والطرق، واالتصاالت

بأن نسبة األسر التي تعاني من الفقر المدقع بلغ ( ث احصائية متوفرةوهي احد)  7003
وهي الحالة التي ال يستطيع فيها االنسان خالل دخله الوصول الى اشباع حاجاته )  22%

الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود 
هو الحالة التي ال : الفقر المطلق% )73لفقر المطلق ، والنسبة التي تعاني من ا(معينة 

يستطيع فيها االنسان عبر التصرف بدخله، الوصول الى اشباع حاجاته االساسية المتمثلة 
هذا يعني بأن أكثر من نصف السكان (. بالغذاء، والمسكن، والملبس، والتعلم، والصحة، والنقل

الرعاية الصحية والتعليم والسكن المالئم يعاني من نقص االحتياجات األساسية كالغذاء و
 .وغيرها من الخدمات

قمنا بدراسة سابقة باعداد استبيان   ولغرض دراسة المشكلة والتعرف على جميع مفاصلها،
للوزارات يشمل تحليل مقاوالت التنفيذ ومقاوالت التجهيز المحلي والخارجي، وشمل االستبيان 

وبعد استالم االجابات تم   لة والتعاقد وصوالً الى التنفيذ،العمليات المتعلقة باالعالن واالحا
   :العوامل التي يمكن تصنيفها الى  كاشفة عن مجموعة من  تحليلها وجاءت النتائج

وتشمل غياب كل من االمن وسيادة القانون، حيث كانت القضية االمنية   :العوامل الخارجية. 2
ى العاملة وعلى التعاقد مع المقاولين من ذوي عائقا في حركة نقل مستلزمات العمل والقو

  .الخبرات والمواصفات الجيدة
عدم تهيئة الموقع )وتشمل عوامل تتعلق بكفاءة العمل داخل المؤسسات : العوامل الداخلية. 7

في الوقت المناسب، عدم تحديد مدة لفتح وتحليل العطاءات واحالة العقود ، وغياب كشف 
في قرارات البت في اوامر التغيير ومدة االحالة، التخوف من اتخاذ  متكامل بالعمل، والتأخر

وسوء كفاءة االشراف على المشاريع، وتأخر لجان الفحص، وعدم استكمال   قرار االحالة،
بالمواصفات الفنية لمقاوالت التجهيز   اعداد الخرائط للمشاريع، وتبين ان غياب الوضوح

   .سير ضعف التنفيذواالستيراد كانت أسبابا مهمة في تف
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وتشمل اجراءات الروتين والمركزية   :العوامل المتعلقة بالتعليمات واالجراءات الحكومية. 3
واصالحها يتطلب تقليص المركزية واعطاء جهات التنفيذ صالحيات اكبر،   .عند إتخاذ القرارات

حصول موافقات  ان تأخر  :واخيرا اشارت نتائج االستبيان الى  .وتبسيط اجراءات التعاقد
كانت عائقا لسرعة   اللجنة االقتصادية، وتعليمات العقود، واجراءات وزارتي التخطيط والمالية

 .التنفيذ
  
 :االستنتاجات والتوصيات. 3

من تحليل نتائج االستبيان نجد ان هناك خلال في جميع مفاصل اجراءات التعاقد والتنفيذ، وهذه 
ك فيه ان العوامل الداخلية تشير الى عدم ممارسة العاملين مما الش  .ظاهرة جديرة باالهتمام

. وغياب الكفاءة يمكن ان يفسر تارة بالتقصير وتارة بالقصور  .الدوارهم بالكفاءة المطلوبة
فالتقصير يستلزم ايجاد الحوافز الضرورية المعنوية والمادية، واما القصور فيتطلب تدريب 

غالبا ما يعتقد موظفوا المؤسسات . قع المناسبوتأهيل ووضع الشخص المناسب في المو
هنا تأتي ضرورة قيام   .ان دورهم ينتهي بمجرد ابرام التعاقد مع المقاولين( الجهة المتعاقدة)

ويجب النظر الى المنفذ بانه جهة متحالفة تساعد على . مشاركة حقيقة بين المتعاقد والمنفذ
رعى حسن اداء المنفذ وتمكنه بكل ما تستطيع من تحقيق اهداف الجهة المتعاقدة التي يجب ان ت

فان   .فيجب ان تأخذ بيده وتمكنه من تجاوز البيروقراطية السائدة بين دوائر الدولة  .قوة
الحالة المثلى التي يكون فيها المنفذ متفرغا للتنفيذ دون انشغاالت جانبية عند ذلك يتحول العقد 

جبه يتم تدارس الصعوبات والتحديات التي ستواجه بمو( او عقد شراكة)الى عقد شبه تضامني 
فكثيرا ما تكون تحديات )عندها تتحول تحديات المنفذ الى مشكالت الجهة المتعاقدة . المنفذ

 (.المنفذ ناجمة عن عدم اكتراث الجهة المتعاقدة
ان التخصيصات االستثمارية التي تخصصها الحكومه ال تشكل في الحقيقة إال نسبة ضئيلة من 

وإذا ما استمر ضعف   (.مليار دوالر 262التي تقدر بـ )المبالغ الضرورية العادة االعمار 
من الواضح ان هناك   .االداء بهذا المستوى، فان معالجة معانات الفرد سوف تمتد لفترة اطول

نسبة كبيرة من مشاكل التنفيذ تجد حلولها من خالل تحسين اداء المسئول وباالخص تنمية 
والسوأل الكبير كيف نستطيع اثارة الهمم . المسؤولية واالمانة في تأدية الواجباتالشعور ب

 وكيف نستفيد من تجارب الدول االخرى؟  ورفع مستوى االداء؟
لقد افرزت الحقبة السياسية الدكتاتورية الماضية ممارسات وسياسات بعيدة كل البعد عن 

( المادية والمعنوية)ن حماية حقوق الفرد بدال م  فكانت تلك الممارسات. الشعور بالمواطنة
فولدت تلك الممارسات في نفس . كانت في واقع الحال سببا مباشرا في هدر تلك الحقوق

( والزالت)لقد كانت   .المواطن المحروم حقدا او ضبابية جعلته يثأر من الدولة وممتلكاتها
صالح العامة والتعدي على ممارسات الفرد عقب االحتالل تتجسد بحاالت النهب والسلب للم

وبعبارة أخرى أدت تلك الممارسات والسياسات الخاطئة الى طغيان . الحقوق الخاصة لآلخرين
االنا ومن ثم التعارض الكبير وعدم التوافق بين المصالح الخاصة والعامة، وهو من وجهة 

ان . لعراقنظرنا العامل الرئيسي في استفحال مشكالت الفساد االداري واالقتصادي في ا
المواطنة هي المشاعر التي يتمتع بها المواطن وبموجبها يتنازل عن مصالحه الخاصة من اجل 

هذه المشاعر تنمو وتترعرع عندما تكون الدولة عادلة في توزيع الثروات   .الصالح العام
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ار وتلعب خدمات التربية والتعليم واالديان واالفك. وحامية لحقوق الفرد المدنية والسياسية
العمل : االجتماعية دور في تنمية تلك المشاعر التي يعبر عنها المواطن باشكال مختلفة

... الطوعي، والحرص على دفع الضرائب، والمشاركة في االنتخابات، وحماية الحق العام 
( التجاوز على المال العام)ولكن غياب المواطنة الصالحة يؤدي إلى شيوع الفساد المالي   .الخ

غياب الشخص المناسب عن المكان المناسب او عدم اداء العمل بالشكل )االداري  والفساد
 (.المطلوب

لدى المقارنة بين الدول الغنية والفقيرة للوقوف على مصادر وعوامل الرخاء، ال نجد للعمق 
د بل نج  التاريخي، وال لتوفر المواد االقتصادية، وال لنوع الديانة، أو لون البشرة تأثيرا يذكر،

باحترام المواطن للقانون، وبأداء العمل الطوعي، وباالداء : الدول الغنية تتصف بشكل عام
وفي دراسة علمية   .الخ... االمين لالعمال، وبالقبول بالطرف االخر، وبااليمان بالقيم االنسانية 

 تهدف الى( Fraser Institute)رئيس معهد فريزر الكندي (  Ian walker )اعدها اين وكر 

، وجد أن تطبيق (دولة 231شملت الدراسة )تفسير الرخاء االقتصادي في بعض الدول 
. متطلبات الحرية االقتصادية عامل مهم، ولكن العامل االكثر اهمية هو تطبيق سيادة القانون

وتطور الناتج المحلي ( من جهة)واثبت الباحث إحصائيا وجود عالقة طردية بين سيادة القانون 
حجم االستثمارات االجنبية، والعمالة، وحرية التعبير، والشعور بالمسؤولية، االجمالي، و

ان سيادة القانون تعني احترام   .وعكسيا مع نسبة البطالة، ونسبة الفساد، وسوء توزيع الثروة
وان هناك نوعا من التوافق بين الصالح العام   المواطن للقوانين والتعليمات العامة،

المتقهقرة في روسيا وبعض دول   ول عندما نراجع تجربة االصالحويتعزز الق . والخاص
وفي البوسنة أدى التعدد   .امريكيا الالتينية بسب غياب االسس الضرورية لسيادة القانون

العرقي والوالء له وغياب الشعور باالنتماء للوطن الواحد الى فشل كثير من الجهود 
لم تكن لتتحقق دون توفر التشريعات " دبي"رة في ان الحالة االقتصادية المتطو  .االصالحية

القانونية المناسبة واحترام سيادة القانون، فلم يكن التطور نتيجة لسخاء الطبيعة وال للطبيعة 
ان المواطنة الصالحة هي الطاقة والروح الضرورية لحركة جميع   .المتميزة لالنسان االماراتي

تطور والرقي ويمكن أن نختزل األمر إلى حالة االنسجام انها العامل المفسر لل  .مفاصل الدولة
 .بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة التي تلعب المواطنة دورا كبيرا في بلوغ هذا االنسجام
ان استكمال متطلبات العملية السياسية واالهتمام بالتربية والتعليم، وتطوير عمل المؤسسات 

ستؤدي الى تعزيز   ،"مبادئ العقد االجتماعي"نشر  الدينية وجمعيات المجتمع المدني في
بعد الحرب )تلك المواطنة التي اعادت اللمانيا الغربية المدمـّرة الحياة   .المواطنة الصالحة

الشهيرة بانتاج " الفوكس واكن"يذكر التاريخ، على سبيل المثال، أن معامل   (.العالمية الثانية
ها لوال قيام العاملين بعد الحرب مباشرة بالعمل دون مقابل السيارات لم تستطع ان تلتقط انفاس

وتعبيرا عن االهتمام التزايد بالمواطنة، امر رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا   .والى حين
، باعداد دراسة عن دور المواطنة في مواجهة "اللورد كولدسمث"بتشكيل لجنة بقيادة 

ومن جملة   ،7006للجنة اعمالها في نيسان واكملت ا. التحديات االجتماعية واالقتصادية
التأكيد على احترام حرية الفرد وعدالة الدولة في ممارسة نشاطاتها المختلفة : التوصيات

  .لمختلف مكونات المجتمع وتعميق ممارسات العمل الطوعي باستخدام الحوافز المادية
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فال امن   .داعمة للمواطنةان الدولة العراقية احوج في هذه الظروف إلى تطوير البرامج ال
من االجراءات . يتحقق، وال استقرار سياسيا، وال تطور اقتصاديا يرتجى دون مواطنة صالحة

 :المطلوبة هو ان تتبنى الحكومة
تشكيل لجنة خاصة بشأن تنمية الشعور بالمواطنة الصالحة على ان تقوم اللجنة باعداد .2

 .الدراسات والتوصيات
ية لالنخراط المواطنين بالتعليم ابتداءا من التعليم االبتدائي رفع مستوى وضع الحوافز الماد.7

 .الوعي والقضاء على االمية
وضع التخصيصات المالية لدعم جمعيات المجتمع المدني في تعميق الممارسات التي تصب .3

على ان تصرف ضمن ضوابط وعلى مشاريع محددة كالتي تسهم . في تنمية المواطنة الصالحة
ويشمل هذا التوجه تطوير عمل المؤسسات الدينية في . نشر االمن وتنفيذ المشاريع الخدميةفي 

مجال تعزيز المواطنة الصالحة واحترام سيادة القانون ونبذ الخطاب الذي اليصب في خدمة 
 .التنوع العراقي وتحريم الممارسات التي فيها تجاوزات على الصالح العام واالنسان

ت المشاركة السياسية، اذ إن ممارسة العدالة في نهج الدولة والحكومة شرط استكمال متطلبا.7
ضروري لخلق اجواء المواطنة الصالحة، وأن المحاباة والمحاصصة، حزبية كانت أم طائفية، 

 .هما تغييب للكفاءة والعدالة
او او العشائر )قيام الحكومة سنويا بتكريم الموظفين والعاملين المبدعين، واالشخاص .1

الذين لهم دور طوعي في بناء المواطنة ( المؤسسات الدينية او منظمات المجتمع المدني
 .الصالحة او في إقامة المشارع الخيرية المتميزة

معالجة الفقر بنشر منافع مشروع الحماية االجتماعية بالسرعة المطلوبة وبالتعاون مع . 8
 .جتماعي ويقلل من اآلثار السلبية للفقراذ ان ذلك يعزز الشعور بالتكافل اال. لجان محلية
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لماذا نحن مجتمع ال يقرأ؟
9 

 

 
 

ثّمة حقيقة مؤلمة يمكن أن نتواجه معها على مستوى مجتمعنا عموماً في زمكانيته المعاصرة، 
إلخ، وهذا .. إنها حقيقة غياب الموضوعة اإلنتاجية في كافة البنى االجتماعية واإلقتصادية

.. من واقعنا عموماً مجتمعاً استهالكياً، بل مفرطاً في اإلستهالكية، إلى حد اإلختناق الغياب يجعل
بحيث يجعل الفرد لدينا مترهالً في وجوده االجتماعي والثقافي، مما ُيغيِّب الشخصية الواعية أو 

ن لنفسها وعياً مصيرياً شامالً  في وهنا يصبح واقعنا بمجمله .. الشخصية القادرة على أن تكوِّ
مهب الريح، تعصف به رياح اآلخر أنَّى شاءت، وال حول لنا وال قدرة غير ابتالع المهدئات 

، وأن نفتخر "كان يا ما كان في قديم الزمان"المتصاص الصدمات، وأن نتحسر على ماضينا 
عي أننا نعيش على ذمة التاريخ في . بما كان ر إلينا، وندَّ ونأكل ونشرب ونستهلك كل ما يَُصدَّ

ما الذي ننتجه على مستويات السلع اإلقتصادية، والعالقات االجتماعية، . حضارة الحديثةال
 !!والوعي الثقافي اإلعالمي، والقضايا المصيرية المتميزة؟

وفي الوقت نفسه نعيش تخمة استهالك المضخة المتجسدة في كرة القدم، .. ال شيء من هذا كله
الموضة، وأحياناً، وفي لحظات نادرة، استهالك مضخة الشكوالته، ومضخة آخر ما أنتجته 

إن هناك غياباً . مصيرنا العربي المشتت المتصارع المستعَمر المَتهك بتوالي النكبات والحروب
حقيقياً للبرمجة التربوية الثقافية المنتجة في المدرسة والجامعة، بل هناك محاربة للقراءة 

يج متعمد لكل ما يفقد شخصيتنا وهويتها الثقافية والكتاب الثقافي الجاد، في مقابل ترو
المصيرية، لتصبح القراءة الجادة سلعة ُيستهزأ بها، ولتصبح الثقافة الجادة قيمة غير حضارية، 

في حين تتلخص الحضارة في الفيدو األسهل للهضم واإلخراج من قراءة .. والكتاب الجيِّد عبئاً 
 !!قيمها اإلنسانية والجماليةالبّد أن تحتاج إلى قارئ منتج إلنتاج 

 !لماذا نحن مجتمع ال يقرأ؟
نحن ال نقرأ ألننا ال نفكر، : وجوابه ببساطة!! ألّنه سؤال مصيري!! إّن هذا أخطر سؤال ثقافي

 !!وال نريد أن نفكر
هنا ندرك الفرق بين توزيع الكتب الفضائحية .. الكتابة المبتذلة كتابة مقروءة في مجتمعنا

ائجة، وكتابات اإلثارة وبين توزيع كتاب ثقافي، أو نقدي، أو تاريخي، فمن النوع والمجالت الر
لماذا .. األّول قد نوزع ماليين النسخ، في حين ال يزيد ما نوزع من النوع الثاني على المئات

 نحن ال نقرأ؟ لماذا نحن ال نفكر؟ لماذا نحن الننتج؟ لماذا نحن ال نخطط؟
 ه جدوى؟لماذا نستهلك كل ما ليس في
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أن نبني هويتنا : هي!! هذه األسئلة وغيرها كلها مترادفة، وكلها تحتاج إلى إجابة واحدة
 !!المصيرية

كان علينا مثالً أن نقرأ اليابان الحديث، لنتمثل شيئاً من هذا التاريخ بدل أن نُعلّم في المدارس 
دمة كما تفعل الصين بدل أن وكان علينا أن نخطط لخمسمائة سنة قا.. فوائد اإلستعمار في بالدنا

وكان علينا أن نطبع عشرة ماليين نسخة شهرياً من كتاب ".. داحس والغبراء"نحتفل بتواريخ 
مصيري ثقافي جاد ونوزعه بسعر مخفض، بدل أن تكون أسعار الكوال والشوكوالتة 

ي تحتاج والهمبورغر مخفضة قبل أن ُتشرب وتؤكل لندفع التسعيرة مرتفعة نتيجة ألمراضها الت
بدل أن نصرف .. وكان علينا أن نبث القراءة والكلمة من خالل التلفاز.. إلى ميزانية خاصة

ال هم دنيا وال عذاب "ومن يرانا نغني ليل نهار، يقول عنا . المليارات في أغاني الفيديو كليب
انهيار، إن مصيرنا الثقافي في طريقه من انهيار إلى !! وكأننا لسنا في زمن المصيبة". آخرة

 !!وغياب المؤسسات التربوية الموجهة ألجيال األُّمة.. بفعل غياب الكلمة الجادة المقروءة
إنها الجرح الذي ال يندمل لكن ! وكيف ننتهي منها؟( إشكالية القراءة)كيف نبدأ هذا اإلشكالية 

وبداية . ههناك وسائل كثيرة يمكن أن نعيد من خاللها ثقة األجيال الجديدة بواقعها للنهوض ب
يجب تكريس القراءة والكتابة كفعلين انتاجيين عن طريق الحد من المجاري اإلستهالكية 

 .المبتذلة
ويجب علينا أيضاً السعي الدائم إلى توزيع الكتب الثقافية والفكرية واألدبية بأسعار تشجيعية، 

دخالهما في سياق وتعويد طلبة المدارس تحديداً على ضرورة قراءة كتاب أو كتابين شهرياً وإ
المناهج المفتوحة على الواقع والعالقات للتعريف بالذات والصور المتوقعة أو المفروضة لبناء 

فالتربية الوطنية والثقافية الجادة هي التي تنتج جيالً منتجاً واعياً، جيالً قادراً . العالقة مع اآلخر
بالتالي نستطيع أن نسقط على أن يقف في وجه األعداء الذين يحاصرونه من كل جانب، و

كرقابة ثقافية أية فضائيات إباحية، أو مجالت هابطة تتقصد استعمارنا ثقافياً، اإلستعمار الذي 
تجاوز إلى حد كبير اإلستعمار العسكري، خاصة وأّن األمية الثقافية أخطر بكثير من األمية 

ن الصديق، وأن يجعلنا بالتالي العسكرية، ألّن الوعي الثقافي هو األقدر على أن يعرفنا العدو م
نعرف كيف نبني قدراتنا الذاتية المصيرية لنتمكن من العيش بسالم وأمن في هذا العالم المليء 

 !!بالذئاب
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لتكن ذكرى عاشوراء منطلقا للتغيير الذاتي
10
 

 

 

الغاية في الدول المتقدمة، مثل الواليات المتحدة، يحضر المتخصصون دورات سنوية مكثفة    

منها تحديث المعلومات وتحقيق الرقابة الذاتية اما للتطوير او الصالح خطا او اليجاد نوافذ 
جديدة وآفاق متجددة من اجل مستقبل افضل، ولذلك ال تتوقف هذه الدول عند حد من حدود 

ها المدنية والحضارة والرقي، اما في البلدان المتخلفة والتي يسمونها بالنامية، فقد تمر علي

 .عقود من دون اي تجديد او تحديث او رقابة او محاسبة
انهم ينتظرون محطات التحديث على احر من الجمر لتتحول بالنسبة لهم الى دورة تاهيلية او    

 .تطويرية سنوية، الن من طبيعة االنسان الغفلة اذا لم يمر بمثل هذه المحطات
وي فان لمحطات التاريخ الكبرى دور محوري هذا على الصعيد المادي اما على الصعيد المعن   

ومفصلي في عملية التحديث والتجديد والرقابة والمحاسبة الذاتية، وهو االمر الذي لم تغفل عنه 
شعوب االرض المتقدمة، ففي الواليات المتحدة تعتبر ايام مثل االستقالل والتحرير والذكرى، 

االميركيون بشكل ملفت للنظر، ناهيك عن  يوم الضحايا، من االيام المهمة التي يحتفل بها
مناسبات مثل يوم الشكر وغيرها، فهي ايام مقدسة عندهم تعطل فيها الدولة الفيدرالية، يحتفي 

 .بها البيت االبيض كما يحتفي بها ابسط مواطن
وال تشذ شعوبنا عن بقية شعوب االرض فان لها كذلك محطات تاريخية مهمة تحتفي بها    

ل على طريقته، اال ان هناك فروق جوهرية بيننا وبينهم على هذا الصعيد، منها على وتحييها، ك

 :سبيل المثال ال الحصر
الذكرى عندهم حية، تحضر عندهم من ماضيهم الى حاضرهم، وكانها حدثت اليوم، : اوال   

تاريخ ولذلك فهي تترك عندهم اثرا ما في حياتهم اليومية، ولهذا السبب فالذكرى عندهم ليست 
انتهى او ماض مر، ابدا، وانما هي حاضر متجدد بمعانيه وقيمه واخالقياته وفي كل شيئ، اما 
عندنا فالمحطات التاريخية ماض انقرض وتاريخ غابر، نتوقف عنده وال نسعى الستحضاره، 
ي، ولهذا السبب ال تنفعنا الذكريات كثيرا، الننا نذهب اليها من خالل العودة بحاضرنا الى الماض

فال تحضر قيمها ومعانيها في حاضرنا، انها ماض وليس حاضر، وتاريخ وليس مستقبل، ولهذا 

 .السبب ترى ذكرياتنا جثث هامدة ملقاة امامنا على االرض
فاما اننا نتوقف عنده فيكون الجسد في الحاضر : اننا نتعامل مع التاريخ باحدى ثالث حاالت   

مثله اليوم السلفيون التكفيريون الذين منحوا عقولهم اجازة والعقل في الماضي، وهذا النموذج ي
مفتوحة وتمسكوا بالنص بال تفكر او تدبر او تعقل، واما اننا نتجاهل التاريخ بالمرة ولذلك ترانا 
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نسعى لتكرار كل شيئ بانفسنا كالقرد الذي يقال انه ال يتعلم من تجارب االجيال الماضية من 
لحدث بالتفسير فننتج تاريخا جديدا على مقاساتنا، ليخدم مصالحنا فصيلته، واما اننا نخلط ا

 .واهدافنا، وفي كل ذلك خطا ال ينتج وعيا سليما، وال يترك اثرا ايجابيا
عندهم، الذكرى عامل للتحديث والتجديد والصالح ما فسد من امورهم، خاصة على : ثانيا   

ب جديد لتمزقنا وتفرقنا وتشتتنا، الننا ال صعيد العالقات العامة، اما عندنا فكل ذكرى هي سب
نستنطق قيم الذكرى لتوحدنا وانما نجتر الحدث في التاريخ الغابر فنتخاصم على شخوصه 
ورموزه بالنيابة عنهم بال وعي وادراك وعقل منفتح يستوعب الحدث ودروسه ليؤثر في 

 .حاضرنا كدروس تساعدنا على اصالح شؤوننا وامورنا التعيسة
االمام الحسين بن علي بن ابي طالب ( ص)ا هي ذكرى سيد الشهداء سبط رسول هللا وه   

عليهم السالم تحل علينا مرة اخرى، فتعود كربالء وعاشوراء لترسم في اذهاننا مرة اخرى قيم 
البطولة والفداء والتضحية واالنسانية، قيمة انتصار الدم على السيف عندما يكون االول على 

 .ني بيد ظالم مستبدحق ويكون الثا
  

فما الذي يجب ان تمثله لنا الذكرى لتترك اثرها في حاضرنا؟ ما الذي يجب فعله لنستوعب    

 .فلسفة الذكرى؟ ما الذي علينا القيام به من اجل ان نستوعب عاشوراء؟
ان شهري محرم الحرام وصفر المظفر بمثابة الدورة السنوية المكثفة التي نشارك فيها من    

ل تحقيق التجديد والتحديث واالصالح واعادة البناء، فاذا دخلنا هذه الدورة التعليمية السنوية اج
وخرجنا منها بال اي اثر او تغيير بشيئ ما، فهذا يعني اننا لم نتعلم شيئا واننا لم نفهم معنى 

تها الذكرى ولم نستوعب قيمها، فمثلنا في هذه الحالة مثل من ينهي دورة تدريبة مركزة مد
شهرين من دون ان تؤثر ال على طريقة عمله وال على دخله الشهري مثال او السنوي وال على 

 .علمه وخبرته وال على موقعه ومكانته وال على اي شيئ آخر
ان امامنا عدة ايام لنستقبل الذكرى العظيمة، ما يعني ان امامنا فرصة للتفكير بطريقة التعامل    

بذلك بعد، او ان نغير من المنهجية التي اخترناها في التعامل مع  معها اذا لم نكن قد فكرنا

 .الذكرى اذا لم تكن مناسبة مثال او يشوبها بعض الخطا او عدم الجدية والواقعية والحقيقة
 :يجب ان تترك الذكرى اثرا على المستويات المهمة التالية   
ر التي حولنا بها، اذ يلزم ان تغير على صعيد العقلية التي نفكر ونخطط ونفهم االمو: اوال   

الذكرى من عقلياتنا التي الزالت تحتكر الحقيقة المطلقة ولذلك نسعى بكل جهدنا الى الغاء 
االخر، او التي تتوقف عند التاريخ من دون التفكير في الحاضر والمستقبل، فعاشوراء مستقبل 

 .ياتينا من الماضي ليمر من حاضرنا
لى ان نغير عقلياتنا على ضوء المنهج الحسيني الذي استوعب الزمن بكل اننا بحاجة ماسة ا   

 .تفاصيله بعيدا عن االنانية واالستئثار والكراهية وتفضيل الموت الى الحياة
على صعيد القيم االنسانية التي رسمت معالمها عاشوراء، فالحرية والكرامة والعزة : ثانيا   

واالستبداد وتحدي الظلم والقهر الذي تمارسه االنظمة والشخصية المستقلة ورفض العبودية 
الشمولية البوليسية خاصة نظام القبيلة الفاسد الحاكم في دول الخليج وعلى راسها نظام آل 
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سعود الذي صادر الدين والفتوى والمال العام واالعالم المضلل وتصرف بمقدسات المسلمين 
عد الزائر لها آمن بسبب الممارسات الوحشية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي لم ي

والالانسانية التي تمارسها ميليشيات الحزب الوهابي المحمي بسلطة االسرة الفاسدة، ان كل 
ذلك نستوحيه من الذكرى العظيمة، واال فلو مرت علينا ونحن الزلنا عبيدا للنظام السياسي 

 .اننا لم نفهم شيئا من فلسفة الذكرى ابدا الفاسد او لم نستعيد عزتنا وكرامتنا، فان ذلك يعني
على صعيد المفاهيم االساسية التي نبني بها مجتمعا سليما ونزيها وخاليا من الظلم : ثالثا   

 :والعبودية والتمييز والقتل، واقصد بها
الجهاد، والذي يبدا من الجهاد االكبر واقصد به جهاد النفس، والذي يساهم في اعادة  (ا   

نتاجر { الدين لعق على السنتهم}الشخصية المنسجمة مع نفسها ومع واقعها فال يكون صياغة 

 .به كذبا وزورا ونرفعه شعارا ودثارا بال اثر على سلوكنا اليومي
االصالح، من خالل االستعداد النفسي والروحي لقبول النقد وممارسة الرقابة الذاتية  (ب   

ِزُنوا أَْنفَُسُكْم ِمْن َقْبِل أَْن ُتوَزُنوا، )( ع)ن، فعن االمام لنحاسب انفسنا قبل ان يحاسبنا االخرو
 (َوَحاِسُبوَها ِمْن َقْبِل أَْن ُتَحاَسُبوا

االمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يعني في جوهره قبول التحدي على الصعيد  (ج   
االستئثار واالنا التي السياسي واالجتماعي بما يساهم في خلق مجتمع سليم خال من االنانية و

 .تدمر من حولها
انه يحرض على تحمل المسؤولية الفردية بعيدا عن ثقافة تحميل االخرين للمسؤولية للتهرب    

التي حولت مجتمعنا الى افراد اتكاليين ال يرتبطون برباط ( آني شعلية)منها، وبعيدا عن ثقافة 

 .والتكافل االجتماعيالمسؤولية الجماعية التي تخلق الوحدة المجتمعية 
ان المجتمع الذي ال يتحسس الفرد فيه باالخرين لهو مجتمع مشلول ال ينتج نجاحا ابدا، ولهذا    

السبب نرى ان المجتمعات المنسجمة التي يتحسس الفرد فيها بمشاعر االخرين لهو مجتمع 
هم َمَثلُ المؤمنين ف} بقوله ( ص)انساني يصفه الحديث الشريف عن رسول هللا  ي َتَوادِّ

َهِر  وتراُحمهم وتعاُطفهم، مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو، َتَداَعى له سائُر الجسد بالسَّ
ى على العكس منه المجتمع الذي ال يتحسس فيه الفرد ال بآالم االخرين وال بتطلعاتهم، { والُحمِّ

ما آمن }( ص)ول هللا انه مجتمع فاشل بكل المعايير، ولهذا السبب قال رس( واروحاه)كل ينادي 
الن امثاله ال يتحسسون بشئ بسبب { بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به

 .سيطرة االنانية القاتلة على شخصيته، فهل تبني االنانية مجتمعا سليما وناجحا؟
اليها واخيرا على صعيد االدوات، فعاشوراء التي حملت قيما طاهرة ابت اال ان تسعى : رابعا   

بادوات طاهرة فال غش وال تزوير وال كذب وال نفاق وال اي شيئ من هذا القبيل، فلقد اعتمدت 
عاشوراء العقل والمنطق والحوار والدليل، فلماذا اذن ال زلنا نتشبث بادوات القتل والفرض 

ي يدعي واالكراه كلما تحاورنا فيما بيننا؟ اال يعني ذلك اننا لم نستوعب بعد عاشوراء؟ ان الذ
انه يستعد الحياء الذكرى العظيمة عليه ان يسعى جاهدا الحياء قيمها ومعانيها السامية فال 
يكتفي بالمظاهر والعواطف على الرغم من اهميتها العظيمة فهي مصداق لقول هللا عزوجل 

َها ِمن َتْقَوى اْلقُلُوبِ } ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر هللاَّ الهم منها هو الجوهر والمحتوى، اال ان ا{ َذلَِك َوَمن ُيَعظِّ

 .فالعبرة، بكسر العين، اعظم مصداقا لشعائر هللا تعالى من العبرة، بفتح العين
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كيف ندعي االستعداد الحياء الذكرى والفساد المالي واالداري ينخر في مؤسساتنا    
عالقاتنا؟ كيف ومجتمعاتنا؟ كيف ندعي ذلك والحقد والكراهية وروح االنتقام هي التي تحكم 

هي التي تتحكم في ( المرجعي)ندعي ذلك والتمييز الديني والمذهبي واالثني والمناطقي و 
مصائرنا؟ كيف ندعي ذلك والجهل مطبق في واقعنا وعبادة الشخصية وصناعة االصنام والذلة 

للمسؤول هي التي تسيطر على شخصيتنا الحقيقية والحقوقية ال فرق؟ كيف ندعي ذلك وقد 
دنا االنسانية في االسرة وفي الجامعة وبين الحاكم والمحكوم وفي العمل؟ كيف ندعي ذلك وقد فق

غابت عنا كل معايير النجاح كالخبرة والنزاهة والمعرفة والعلمية لتحل محلها معايير الفشل 
طن، كالمحسوبية والحزبية الضيقة واالنانية واالنتماء للعشيرة او المنطقة بدال من االنتماء للو

المواطنة، وغيرها من المعايير التي دمرت مجتمعنا وكادت ان تاتي على مؤسسات الدولة من 

 .القواعد؟
ان من يستعد الحياء الذكرى، عليه اوال ان يستحضر قيمها ومعانيها السامية ليستنطقها    

ئها سوى دروسا تترك اثرها البليغ في حياته اليومية، واال فال قيمة للذكرى وال معنى الحيا

 .العبث وتضييع الوقت والجهد
ان اية محاولة الحياء ذكرى، اية ذكرى، ال تترك االثر المطلوب في حياة االنسان لهي عبث    

ال طائل من ورائه، ولذلك تعالوا نحرص على احياء الجوهر قبل ان نحرص على احياء المظهر، 
ونحرص على احياء المعاني قبل  ونحرص على احياء العبرة قبل ان نحرص على احياء العبرة،

 .ان نحرص على احياء االشكال
لتكن ذكرى عاشوراء هذا العام منطلقا للتغيير الذاتي على مستوى العقلية والشخصية    

والنفسية، لتتحول الذكرى الى مصدر للتحديث والتغيير والرقابة الذاتية والمجتمعية على حد 
ب اكثر من الجوهر، ولنبتعد قليال عن المظاهر لنقترب سواء، ولنبتعد قليال عن القشور ونقتر

قليال عن المعاني، وبذلك فقط يمكن ان تكون الذكرى مصدر الهام لنا في عملية التغيير الكبرى 

 .التي ننتظرها كل عام
على االقل ليمتحن الواحد منا نفسه ليتاكد بانه ليس من مصاديق قول سيد الشهداء االمام    

الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما دّرت معائشهم، }لسالم الحسين عليه ا
هيهات منا الذلة، }او ليمتحن نفسه في قوله عليه السالم { فإذا مّحصوا بالبالء، قلّ الدّيانون

يابى هللا لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طهرت، وجدود طابت، وأُنوف حمّية، ونفوس 
لنتاكد باننا فعال قد نجحنا في اختبار االدعاء { طاعة اللئام على مصارع الكرام أبّية أن يؤثر

فلسنا من الذين يكذبون على انفسهم او يضحكون على ذقونهم يقولون ما ال يفعلون ويدعون ما 

 .ال يلتزمون به وينتمون بلسانهم وال ينتمون بعقولهم ووعيهم
الذي منح هللا تعالى كل شيئ من اجل االنسان ودينه ( ع)فسالم على ابي الشهداء الحسين    

الحق، فمنحه هللا تعالى حب االحرار في العالم وعلى مر التاريخ، فتخفق قلوبهم الى مثواه في 
 كل عام، بل في كل حين
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كربالء رمز المواجهة
11
 

 
        

بين , لمتلصص وهكذا أصبحت ملحمة كربالء رمز المواجهه بين الحنفية البيضاء والشرك ا
بين الشجاعة والبطولة والتحدي وبين , الحق الخالص الصريح والباطل المدنس المزخرف 

 ...التذبذب واالنطواء والتبرير 
 

لواًء منشوراً لكل من يريد مقاومة الحّكام المتسترين ( عليه الّسالم)وأصبح اإلمام الحسين 
لكلِّ من يريد : وبكلمة … متظاهرين بالدين بالدين ، وتحريف العلماء الخونة للدين ، وسكوت ال

مقاومة الدين المزيف الذي أضحى سالحاً فّتاكاً على الدين الحق ، ومقاومة المتظاهرين بالدين 
 .الذين تظاهروا ضد الخط اإليماني الصادق 

 
على امتداد التاريخ درب المؤمنين ( عليه الّسالم)وهكذا أضاء أبو عبد هللا الحسين 

هؤالء المحرومون الذين تظاهر , ين الذين تآمر ضدهم ثالوث النفاق والدجل والجبن المستضعف
 .والمترفون مصاصوا دماء الفقراء , ووّعاظ السالطين , ضدهم المهووسون بالسلطة 

 
وأي تجمع صالح , يا لثارات الحسين : جعلت شعارها , إنَّ أية راية حقٍّ حاربت من أجل هللا 

صب عينيه دروس كربالء ، وأي رجل عقد العزم على أن يكون فداًء قرر التحدي ، وضع ن
 ( .عليه الّسالم)لدينه كان مثاله األسمى السبط الشهيد 

 
وتبقى حاجتنا إلى مشعل سيد الشهداء ما دمنا نواجه نفاقاً اُموياً ، ودجالً شُريحياً ، وخيانة 

 !نتخلص فيه من هذا الثالوث الخبيث ؟ وأّنى يكون لنا اليوم الذي. كالتي كانت عند أهل الكوفة 
 

وليس بالضرورة أن يكون المنافق , ما دامت الدنيا فإّن فتن الشيطان ووساوسه قائمة , كالّ 
أو شريحاً قاضياً عنده كما وّعاظ السالطين ، أو جبناء متظاهرين بالخيانة , اُموّياً سافراً كصدام 

 .بغي والطغيان كمن حاربوا بوعي وعمٍد وإصرار تحت لواء ال
 

ليس بالضرورة أن يكون كذلك ؛ فقد يكون المنافق متظاهراً بحبِّ السبط الشهيد ، والدجال , كالّ 
 .متحدثاً باسمه ، والجبان منضوياً تحت لوائه 

 
قائالً بعدم جواز الدخول بين السالطين ، ( عليه الّسالم)أولم يرَق ذلك الدجال منبر الحسين 

                                                             
 (ع)البيت ـ التابعة للمجمع العالمي ألهل( ع)البوابة الجامعة ألهل البيت - السيد محمد تقي المدرسي 11
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ولم يفكر أن المنبر الذي اتخذه وسيلة معاشه لم يقم إالّ على دماء ! ياسة ومحّرماً تعاطي الس
أعلن بكلِّ صراحة أّن مثله ال ( عليه الّسالم)، وأّن اإلمام الحسين ( عليه الّسالم)السبط الشهيد 

فليرحل , َمن كان فينا باذالً مهجته ، موّطناً على لقاء هللا نفسه : )) يبايع مثل يزيد ، ثم قال 

 ( .1(()معنا ؛ فإّني راحل مصبحاً إنشاء هللا 
 

! وهل هذا سوى العمل في السياسة ؟ وأي سياسة أعظم من القيام بالسيف ضد حكم طاغية ؟

 ( .22/الكهف()َوَكاَن اإلِنَساُن أَْكَثَر َشْيٍء َجَدالً ), كال 
ن يعيشوا نهج سيد من هنا كان على الذين وعوا حكمة الشهادة الحسينّية ، وعقدوا العزم على أ

وعصارة , وروح اإليمان , الشهداء رغم الصعاب ، والذين تساموا إلى حيث جوهر اإلسالم 
 …تاريخ األنبياء 

 
على هؤالء أن ال يدعوا راية السبط الشهيد ُتسرق , إلى حيث الصراع ضد الجبت والطاغوت 

باسم ( عليه الّسالم)الحسين  من قبل الدّجالين والمنافقين والمترفين ، فإذا بهم يحاربون نهج
باسم ( صلّى هللا عليه وآله)نهج رسول هللا ( عليهم اللعنة األبدية)الحسين كما حارب بنو اُمّية 

 .ونهج كتاب هللا باسم كتاب هللا , رسول هللا 
 

عالية خّفاقة ويتحدثوا باسمه ؛ فإّن ( عليه الّسالم)عليهم أن يتقّدموا لحمل راية اإلمام الحسين 
ويحتشدوا في , ويعمروا مجالسه , لهم وحدهم الحق بأن يتحدثوا باسمه ، وأن يرتقوا منابره 

ويفّسروا تفسيراً صادقاً لواقعة كربالء وما سبقها وما لحقها ، , ويكتبوا عنه كثيراً , مسيراته 
( عليه الّسالم)معتمدين في ذلك على التاريخ الصحيح والنصوص المأثورة عن اإلمام الحسين 

، وال يرضوا عن كلِّ ذلك بدالً بما قيل ( عليهم الّسالم)نفسه ، وزياراته المروية عن أهل البيت 
 .عن اإلمام وواقعة كربالء من التراث المتداخل مع بعض الثقافات الدخيلة أو أفكار الهزيمة 

 
صائر على العلماء الكرام وأصحاب األقالم الحّرة أن يعيدوا صياغة قصة كربالء في ضوء ب

 .الوحدة وسيرة السبط ، ويبتعدوا عن تلك األفكار التي اختصرت السبط في تراجيديا أو فلكلور 
 

 نور في ظلمة الطريق( عليه الّسالم)اإلمام الحسين 
 

ـ كما جاء في حديث جده ـ مصباح الهدى وسفينة النجاة ، إّنه من ( عليه الّسالم)إّن الحسين 
وهو أعظم من , وحّجة هللا , إّنه إمام المسلمين , والرسول منه  (صلّى هللا عليه وآله)الرسول 

 .كما أّن كربالء أسمى من مجرد فلكلور , مجرد تراجيديا 
 

أولم تقرأ دعاءه . إّنه مدرسة التوحيد , إّنه وريث األنبياء وترجمان األوصياء وقدوة األتقياء 
! تصاره في بضعة كلمات تراجيديا ؟فهل يجوز اخ الشهيد،في يوم عرفة ؟ إّن هذا نهج السبط 

وعلينا أن نشرح أبعاد حياته كلها ، وكل , إّنه يمّثل اإلسالم ، أوليس هو إمام االُّمة وحّجة هللا 
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 وقد ختمت بكربالء بالشهادة ؟, حياته جهاد 
 

 :وعلينا نحن الذين نأتمُّ به أن نّتخذه إماماً في كل مناهجه وشرائعه 
 

, فكانت نفسه طاهرة من أدران الشرك , حب هللا والرسول وعترته أ ـ يوم نشأ بسلسبيل 
وحين نقف على . وغلّ الحسد والحقد والعصبيات المادية , ووساوس الشكِّ ، وحوافز الشرِّ 

طهرت , من طهر طاهٍر مطّهر , أشهد أّنك طهر طاهر مطّهر : )) ضريحه المبارك نترنم بالقول 

 ( .2(()نت فيهاوطهرت أرض أ, وطهرت بك البالد 

 
في ( عليها الّسالم)ب ـ ويوم وقف بعزٍم صادٍق ونّيٍة خالصة إلى جانب اُّمه الصديقة الزهراء 

وفي صفين , في يوم الجمل ( عليه الّسالم)معركة فدك ، وإلى جانب والده اإلمام علي 
هكذا كانت و... في حربه وسلمه ( عليه الّسالم)والنهروان ، وإلى جانب أخيه اإلمام الحسن 
ذاب فيها كما تذوب قطرة ماء زالل في بحر فرات , طاعته لقيادته اإللهية خالصة من أية شائبة 

ونحن إذ نتبعه نرّوض هوى النفس في ذواتنا ؛ لنصبح جزءاً من تيار التحرك ، ال نريد . 
 .ألنفسنا جزاًء وال شكوراً 

 

فالطاعة , وهكذا ( . 3... (()تاك اليقين وأطعت هللا ورسوله حّتى أ))  :وهكذا نقرأ في زيارته 
ومن يرفض الطاعة بمعاذير يلقيها إليه الشيطان يصبح ضحية الوساوس طوال , سبيل اليقين 

 .حياته 
 

والذي , وتبّتله في الليل , وزكاة القلب , وعرفان الرب , ج ـ ويوم انصهر في بوتقة التوحيد 

 ( .17/الذاريات()وا َقلِيالً ِمَن اللْيِل َما َيْهَجُعونَ َكانُ ) :كان تأويالً صادقاً لقوله سبحانه 

 
وما دعاؤه في يوم عرفة إالّ قبساً من نور توحيده ، ووهجاً من شوقه إلى رضوان ربه ، 

 .وفيضاً من حكمته اإللهية 
 

وقد رفع كّفيه الضارعتين إلى , أال تراه واقفاً في صحراء عرفات تحت شمس الظهيرة الالهبة 
… ))  :ويقول , وهو يخاطب رّبه بكلِّ عفوية وانسياب , رت دموعه الدافئة على خّده ربه وج

ولوال رحمتك لكنُت , أنت كهفي حين تعييني المذاهب في سعتها ، وتضيق بي األرض برحبها 
وأنت مؤّيدي . ولوال سترك إّياي لكنُت من المفضوحين , وأنت مقيل عثرتي . من الهالكين 
يا َمن خصَّ نفسه بالسمو والرفعة  .المغلوبينولوال نصرك إّياي لكنُت من  ,ئيأعدابالنصر على 

فأولياؤه بعّزه يتعّززون ، يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته 
يا من . يعلم خائنة األعين ، وما تخفي الصدور ، وغيب ما تأتي به األزمنة والدهور , خائفون 

 ( .2(()…يا من ال يعلم ما هو إالّ هو , هو إالّ هو ال يعلم كيف 
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هذا القلب الكبير الذي استقبل نفحات الرب في عرفات الحجاز ، هو القلب الذي استقبل تحّديات 
الموت في يوم عاشوراء بتلك النفحات عندما ازدلف عليه أكثر من ثالثين ألفاً من أعدائه 

اللّهمَّ أنت متعالي المكان ، عظيم الجبروت ، ))  :وقال يريدون قتله ؛ فتوّجه إلى ربه ضارعاً 
شديد المحال ، غنيٌّ عن الخاليق ، عريض الكبرياء ، قادر على ما تشاء ، قريب الرحمة ، 

قابل التوبة , محيط بما خلقت , قريب إذا ُدعيت . صادق الوعد ، سابغ النعمة ، حسن البالء 
. وذكور إذا ذكرت , وشكور إذا شكرت , مدرك ما طلبت و, قادر على ما أردت , لمن تاب إليك 

ً أدعوك  واستعين بك  ,مكروباً وأبكي إليَك  ,خائفاً وأفـزع إليك  ,فقيـراً وأرغب إليك  ,محتاجا

 ( .2(()…وأتوكل عليك كافياً ، احكم بيننا وبين قومنا  ,ضعيفاً 

 
جة أتباعه في زهده وتقواه ، في ، وعلينا أن نسمو إلى در( عليه الّسالم)هذا هو اإلمام الحسين 

 .تبتله وعبادته ، في سلوكه وخلقه 
 

د ـ وأخيراً نتبعه يوم تّوج تلك الحياة الربانّية بشهادته التي كانت مرسومة من ذي قبل لتكون 
 .نهج حياة 

 
لقد قّدم في يوم  .فيهاوحجة بالغة علينا  ,التضحياتويوم شهادته كان السبط مثالً أعلى لكلِّ 

كما ضرب أنصاره الكرام أروع األمثلة في  ربه،د كلّما يمكن أن يقّدمه إنسان في سبيل واح
 .متخاذل خنوع , وهكذا كان اإلمام حجة بالغة على كل متقاعس عن الجهاد  .واإليثاراإلخالص 

 
البعض يتقاعسون عن الجهاد حفاظاً على أموالهم ودورهم وضياعهم كما خشي عمر بن سعد 

عليه )أَولم يكن لإلمام , بكربالء ( عليه الّسالم)بذلك لمواجهة اإلمام الحسين  وخرج, عليها 
 ضياع ودور وأموال فتركها هلل عندما قّرر القيام ضد طاغية زمانه ؟( الّسالم

 
أَولم يكن , ويتقاعس البعض عن الجهاد خوفاً على سمعته أن تنالها أجهزة التضليل الحكومية 

إّنه قُتل بسيف جّده ؟ ونشروا في عرض : ذلك التشويه فقالوا عنه سيد الشهداء قد تعّرض ل
صلّى هللا عليه )البالد وطولها أنه خارجي ، وكانت مئات االُلوف من المنابر التي أقامها النبي 

والتحريض على المجاهدين األوفياء لدين هللا ، وضد , للدعوة إلى هللا تبث الزيغ والتبرير ( وآله
 !بالذات ( عليه الّسالم)لحسين أبي عبد هللا ا

 
وينكفئ البعض عن واجبه الشرعي ؛ ألنه يخشى على عائلته واُسرته أن تضيع في زحمة 

؟ وأي ( صلّى هللا عليه وآله)أي اُسرة أشرف من اُسرة النبي , باهلل عليكم . الصراع السياسي 
ربالء ؛ ليكونوا شهداء أهل بيت أعظم من أهل بيت الوحي وقد حملهم معه سيد الشهداء إلى ك

معه على تلك المجزرة الرهيبة ، ثم دعاة إلى القيام ضد بني اُمّية ، وتعرضوا لكل ألوان البالء 
وأشّدها قساوًة ؛ حيث طافوا بهم البالد ؛ يتصفح وجوههم أهل المنازل والمناهل ، وهم حرم 

 كمته ؟ومعادن ح, ، ومهابط وحي هللا ( صلّى هللا عليه وآله)رسول هللا 
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إّن دين هللا أعظم من , كيف ُتعّرض أبناءك لألذى ؟ كال  :الشيطانوترى البعض يوسوس إليه 
, وهذا السبط الشهيد قدم أبناءه بين يديه ضحايا دين اُمته . اُسرتك وأبنائك ، وإّنه كفيل بهم 

برسول هللا َخلقاً  ، أشبه الناس( عليه الّسالم)وبينهم نجله الكريم علي االكبر , وفداًء للرسالة 
 .وُخلقاً ومنطقاً 

 
وأيُّ قائد أعظم من , وبعض الناس يزعمون أن القيادة ينبغي أن تكون محمية بعيدة عن الخطر 

؟ وها هو يقّدم ( عليه الّسالم)حجة هللا وسبط الرسول وكهف المحرومين أبي عبد هللا الحسين 
 ...ة نفسه للفداء قرباناً إلى ربه ، ودفاعاً عن الرسال

 
 ,وعذروهكذا كان وال يزال السبط الشهيد شاهداً خالداً علينا ـ نحن المسلمين ـ ضدَّ كلِّ تبرير 

 .وانكفاءوتقاعس 
 

واليوم حيث يتعرض خط الجهاد المقدس للتشويه من قبل أبواق الكفر والنفاق ، فما أحوجنا إلى 
 .ائمة على مر العصور وسيرته وشهادته الد, ونهجه ( عليه الّسالم)اإلمام الحسين 

 
وحزبهم , وعمالئهم المنافقين , إّننا اليوم نتعّرض لهجمات واسعة وشرسة من قبل المستكبرين 

الدجالين ، فما أحوجنا إلى إنشاء المجتمع التوحيدي المستضيء بالنهج الحسيني حّتى نقاوم 
 .المجيدة  تلك الهجمات العدوانية ، ولكي نحافظ على المكاسب الجهادية الُّمتنا

 
وبغير النهج الحسيني يخشى أن تقضي مؤامرات المستكبرين وأذنابهم المنافقين ، وخذالن 

 .الخانعين على بنية استقاللنا وشرفنا وكرامتنا ، ونتحول إلى شراذم بشرية مستعبدة 
 

هذا وحده السبيل إلى تكوين المجتمع التوحيدي النقي ، فما هو ( عليه الّسالم)إّن نهج الحسين 
 النهج ، وما هو المجتمع القائم على أساسه ؟

 
إّن جوهر هذا النهج هو التوحيد والجهاد ؛ التوحيد الذي يمنحنا به هللا االستقالل ، والجهاد 

أوليس االستقالل والرقي هما أسمى ما يتطلع إليه . الذي يرفعنا هللا به إلى صعيد العزة والرقي 
 اإلنسان الواعي ؟

 
 :قول في ذلك تفصيالً مبيناً دعنا نفّصل ال

 
القيم األصيلة التي يتسامى بها المجتمع التوحيدي هي قيم الوحي التي تستنير بها العقول : أّوالً 

وتتزكى بها األخالق واآلداب ، وهذه القيم تتناقض والثقافات , وتزدهر بها المعارف والعلوم , 
 .الجاهلّية الموغلة في الماّدية 

 
علينا أن نطّهر مجتمعنا من ( عليه الّسالم)ع التوحيد القائم على نهج الحسين فلكي نبني مجتم
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من , والمصلحية والحزبية الضّيقة , رواسب الجاهلّية ، من العصبيات العرقية واالقليمية 
 ...من التدابر والتناحر والتنافر , التشرذم والتفرق والتضاد 

 
لشعوذة والدجل ، من ثقافة التبرير والخداع الذاتي ، إّن علينا كنس واقعنا من ثقافة التجهيل وا

 .من ثقافة األنانية واالنتهازية ، من ثقافة االعتزال واالنغالق والهروب من واقعيات الحياة 
 

بروح التصّدي  والتفاعل،بروح االنفتاح  معطاءة،إّن المجتمع التوحيدي يتشّبع بروح إيجابية 
 .الدخيلةوهذه الروح تتناقض كلياً مع تلك الثقافات  ,امةواالستقبروح المقاومة  والتحّدي،

 
( عليه الّسالم)إّن ِعَبر كربالء تفيض بهذه الروح ، وحرام أن نعيش دهراً على شاطئ الحسين 

, والشجاعة الحسينّية ، والعطاء الحسيني , محرومين من ماء الحياة ، ومن العزم الحسيني 
حدي ، ومن كلِّ تلك المعطيات التي زخرت بها ملحمة كربالء والصمود والت, من الكرم واإليثار 

 .الثائرة 
 

إّن واجب كلِّ فرد مّنا أن يمتلك مقياساً حسينياً لمعرفة لون الثقافة التي يشيعها اآلخرون ؛ فإن 
وإالّ يجب رفضها ورفض الذي ينادي بها حّتى يتقلّص دور , كانت ثقافة اإليثار والتحّدي فبها 

الذين يسرقون راية السبط الشهيد ويحاربونه باسمها , والصاّدين عن سبيل هللا , ق قّطاع الطر
الذين يزرعون الشك والوسواس في النفوس ، ويلقون الجبن والخوف والتردد في روع , 

والذين يريدون , ويحاربون المجاهدين والعاملين , ويأمرونهم بالسكوت والخذالن , المحرومين 
 .ولتغيير هذا الواقع المشين , وال يضّحون بمصالحهم في سبيل الدين , الدين لمصالحهم 

 
ناسين أّن التقاعس , ويترّصدون ثغراتهم , فتراهم يكيلون التهم الرخيصة ضد المجاهدين 

 .إّن هؤالء هم شريحة شريح القاضي لعنة هللا عليه ! جريمة كبرى وهم يرتكبونها بال خجل 
 

بهذه الروح , الستقامة ، والجود واإليثار ، والوحدة والجهاد وبروح المقاومة وا: ثانياً 
الحسينّية التي تفيض من كلِّ أبعاد ملحمة البطولة في كربالء نرّبي الجيل الناشئ ، نرضعهم 

الشجاعة والحكمة ، ونلّقنهم الصبر والصمود ، ونزرع في أفئدتهم التطلع والهمة ، ونقول لهم 
وال زالت معركة , ( عليه الّسالم)زالت تذبح الميامين من أبناء الحسين  إّن االُموّية السوداء ال: 

 ( .عليه الّسالم)أنصاراً للحسين , فكونوا جنوداً للحقِّ , كربالء ممتدة 
 

أال هل من ناصر ينصرنا ، أال هل من معين ))  :ال زالت حنجرة السبط الشهيد الدامية تنادي 
 (( .حرم الرسول ؟  يعيننا ، أال هل من ذابٍّ يذّب عن

 

 .هكذا نرّبي أطفالنا , لبيك يا داعي الحق ، نحن أنصارك يا سيد الشهداء 
 

, وكما كان آباؤنا الكرام واُمهاتنا الكريمات يهّزون مهد أوالدهم ويترنمون بزيارة عاشوراء 
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األولين ومئة لعنة على من ظلم آل محّمد من , ومعها مئة سالم للحسين وأهل بيته المظلومين 
 .فال بّد أن نفعل نحن كل ذلك أيضاً ؛ كي يتحّصن أبناؤنا ضد الدعاية االُموّية … واآلخرين 

 
واإلعالم الناطق أو المكتوب أو ما أشبه ينبغي أن يهدف كلّ اُولئك , وإّن التربية والتثقيف 

لطغاة وَمن هو ؛ فيرفض حكم ا( عليه الّسالم)تعريف الناس بمن هو اليوم يمّثل اإلمام الحسين 
عليه )يمّثل دور يزيد أو شريح القاضي أو جمهرة أهل الكوفة الذين خذلوا السبط الشهيد 

 ( .الّسالم
 

العالقات في المجتمع التوحيدي هي عالقات حسينّية تهدف تهيئة القوة الذاتية القاهرة : ثالثاً 
 .وكل طامع ومستكبر , بإذن هللا ضد كلِّ باغ وطاغ 

 
إّنها ال تزيدها  ,وتصلباً بل تزداد متانة  القاسية،القات ال تهتّز بسبب الظروف إّن هذه الع

ً اإلشاعات الخبيثة إالّ تماسكاً   .وتالحما
 

. إّنها عالقات الجهاد التي تطرد الجبناء والمصلحيين والمتأّثرين بدعايات األجانب والمتخاذلين 
إّنها . ثقة المتبادلة بينها وبين القاعدة وال, إّنها عالقات قائمة على أساس الطاعة للقيادة 

 .عالقات عمل جّدية وابتعاث ، فال موقع للكسالى والطفيليين والمترهلين فيها 
 

االقتصاد في المجتمع التوحيدي اقتصاد دفاعي ، ال يعرف الترف والتبذير ، واالستهالك : رابعاً 
ّنه اقتصاد تخطيط بعيد يهدف العز وايثار وجود ، إ, إّنه اقتصاد زهد وتقشف , واالستكثار 

 .والكرامة قبل اللذة والشهوات الكمالية 
 

واالستقالل والرقي يعّد نفسه ومجتمعه إعداداً مناسباً ، , إّن الذي يريد العزة والكرامة : وبكلمة 
والنهج الحسيني هو اإلعداد المناسب لكل تلك التطلعات ؛ من هنا علينا اليوم أن ننفتح على هذه 

 .لنفحة السماوية التي تفيض بها ملحمة عاشوراء ا
 

تعالوا نفّكر جّدياً وجذرياً كيف نبدأ االنعطافة الكبرى في حياة اُمتنا ، أال يكفي الذل والصغار ، 
أال يكفي التشريد والتشرذم ، أال تكفي الهزائم والويالت ، أال يكفي هتك األعراض وقتل االطفال 

 !؟… و, و 
 

عاشوراء ميعاداً مع نهج السبط الشهيد ، نجدد العهد معه بأن نظل حسينيِّين  تعالوا نجعل من
 .روحاً وعمالً 

 
والنهج الحسيني الثائر ضد , تعالوا نبني ذلك التجّمع الناهض الذي يحتمي بظل اإلسالم الحنيف 

 .وقيد الجّبارين ومكر الطامعين , فتن الجاهلّية وبغي االستكبار 
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تعالوا نضيء جنبات حياتنا المظلمة , مصباح الهدى وسفينة النجاة ( الّسالمعليه )إّن الحسين 
تعالوا نّتخذ من ذكرى عاشوراء الثائرة في كلِّ عام مناسبة للدفاع عن , بهذا المصباح اإللهي 

تعالوا نتحّدى عواصف النوائب وأمواج النوازل باالتجاه , المظلومين والمحرومين في العالم 
وسفينة , كلّنا سفن النجاة ))  ( :عليه الّسالم)جاة ، وقد قال اإلمام الصادق إلى سفينة الن

 (( .وفي لجج البحار أسرع , الحسين أوسع 
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