
 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

1 

 

 
 

 جملة أضواء
 التاسع والعشرونالعدد 

 3112/  تشرين األول
 

 تصدر عن

 مركز أضواء للبحوث والدراسات

www.adhwaa.org 
 
 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

3 

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

2 

 
 

 
 التاسع والعشرون محتويات العدد

 

 
 
 

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

 الصفحة المصدر الكاتب العنوان ت

 بهاء النجار انتخابية دائرة 523 بـ انتخابات قانون 1
مركز أضواء للبحوث 

 والدراسات
5 

2 
األميركي وأمن الخليج: –التقارب اإليراني

 التداعيات المحتملة والخيارات المتاحة
 عيد بدري محمد

 للبحوث الرافدين مركز
 اإلستراتيجية والدراسات

6 

5 
 دول مسئولية: العراق في اإلبادة جرائم

  تجريمها وإمكانية الجوار
  جويد أحمد

 عن للدفاع آدم مركز
 والحريات الحقوق

15 

 11 تايمز العراق  الدبوس توفيق سيسيولوجيا المجتمع العراقي واألمن 4

 21 العراق فراديس مركز الدراجي ايفان (ةالعولم) العالمية للهيمنة الستة المبادئ  3

6 
 وقانون األميريكية الموازنة ازمة عن ملف

 الصحية الرعاية
 21 وكالة اور األخبارية حسين عبد الحسين

 54 الثقافية األسالم نور شبكة الستري رائد الشيخ !كيف تنتفع بوقتك الثمين؟ 1

 51 للدراسات النور مركز االشقر إيمى اإلحتياج الجنسى واإلتزان العصبى 8

9 
 األخالق أم أخالق بال التدين أفضل؟هل أيهما

 تدين؟ بال
 41 البالغ  - عالء االسواني

11 
 الثورات في جنسية ثورة :النكاح جهاد

 العربية
 44 شبكة الشيعة العالمية -

http://www.alnoor.se/author.asp?id=269
http://www.iraqparadises.com/index.php
http://www.alnoor.se/author.asp?id=4726
http://www.balagh.com/pages/writers.php?wid=53
http://www.balagh.com/pages/writers.php?wid=53


 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

4 

انتخابية  دائرة 523 بـ انتخابات قانون

1

 

 

 
 
 
 

يبدو أن أزمة قانون االنتخابات لم تصل الى حل وكل السيناريوهات المطروحة مخيفة ، فال 
يمكن أن يمرر قانون االنتخابات بشكله القديم عن التصويت باألغلبية ألن هذا سيجعل الكرد 

والعملية السياسية في حرج ، ألن الكرد هددوا بمقاطعة االنتخابات والخروج من العملية 
إذا تم تمريره بشكله الحالي وهذا يجعلهم أمام طريقين أحالهم مر ، فترك العملية  السياسية

السياسية في الوقت الحالي غير مناسب جداً بالنسبة لهم فهم ما زالوا يخططون لضم كركوك 
على األقل الى اإلقليم ، وأما مشاركتهم في االنتخابات بقانون سعوا كثيراً لتغييره سيقلل من 

مصداقيتهم أمام شعبهم الكردي بل وحتى أمام القوى السياسية ، فإذا شاركوا في شعبيتهم و
االنتخابات ولم ينفذوا وعودهم وتهديدهم سوف لن يُسمع لرأيهم مرة أخرى ويعاملون كأي 

 أقلية أخرى .
أما العملية السياسية فال تتحمل مطلقاً أي أزمة سياسية أخرى فما فيها من أوضاع ما زالت 

بل وال يوجد بصيص أمل لتلك األزمات وهذه حمامات الدم مستمرة والشعب العراقي  متأزمة
يدخل موسوعة )غينس( في تحطيم األرقام القياسية في معدالت الضحايا اليومية والشهرية 

أيلول /  –والسنوية ، واألمم المتحدة تؤكد في آخر تقرير لها أن الستة أشهر الماضية )نيسان 
، وهذا يعني أنها فاقت حتى فترة الحرب الطائفية التي  2115دموية منذ  ( هي األكثر2115

 إثر تفجير مرقد اإلمامين العسكريين عليهما السالم في سامراء . 2116أجتاحت البالد بعد عام 
وأزمة بهذا العمق ال يمكن أن نضيف لها أزمة أخرى يدخل الكرد طرفاً بها فتتعقد بعد أن كانت 

، وعدم مشاركة الكرد في االنتخابات يعني تدخل  -أو متحدون  –ن والعراقية بين دولة القانو
األمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية وفي أحسن األحوال هو تأجيل االنتخابات لحين إقرار 

 قانون مناسب لهذه المعضلة .
تضررين من وهو متوقع كونهم م –وتأجيل االنتخابات سيناريو يُتهم به كثيرون منهم األكراد  

وهناك أطراف أخرى متهمة بذلك مثل دولة القانون التي من المستغرب أن تُتهم  –هذا القانون 
بذلك رغم أنها رفضت رسمياً تأجيل االنتخابات ، إال أن سعيها إلقرار القانون وتمسكها بالشكل 

تتأجل الحالي له قد يلصق التهمة بها ألن هذا السعي قد يراد منه تأزيم الوضع أكثر ف
 االنتخابات.

                                                           
1
 مركز أضواء للبحوث والدراسات. –بهاء النجار   
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إن خبر صحة الرئيس طالباني قد يدخل على الخط وأن غيابه لمدة تسعة اشهر من دون بيان 
بتوضيح  -ومنهم دولة القانون  –وضعه الصحي ومن دون مطالبة الكتل السياسية الرئيسة 

كتل موقف الكرد من غياب طالباني طوال هذه الفترة أمر يثير االستغراب ، خاصة وأن هذه ال
يمكن أن تضغط على الكرد حول موضوع طالباني حتى يتنازلوا عن مطلبهم في رفض تمرير 

بين الكرد  -كما يعبرون  -قانون االنتخابات ، وهذا يثير التساؤالت حول وجود صفقة أو طبخة 
وبين إحدى الكتل الرئيسية ، وقد يعتبر ظهور النجيفي لمرتين على وسائل اإلعالم ومطالبته 

لبيان صحة طالباني هو تخوف )متحدون( من عقد مثل هذا الصفقة التي يبدو أنها بين  الكرد
 الكرد ودولة القانون .

إن القانون المناسب لالنتخابات يجب أن يطمئن تخوف األكراد من دون أن يؤثر كثيراً على 
ألنها األطراف المعارضة التي تعتبر أن العراق إذا كان دائرة انتخابية سيضر بمصالحها 

ستسمح للكرد بالتمدد على حسابها ، وهذا إضعاف لها مقابل استقواء طرف هو بأي شكل من 
 األشكال يعتبر أقلية وليس من حقه أن يتحكم بمصير األغلبية مع الحفاظ على خصوصياته .

وبما أن األكراد يتخوفون من جعل العراق مناطق انتخابية متعددة ألن هذا سيضر بهم ويقلل من 
حجمهم في البرلمان بنسبة السُدُس أو أكثر ، ويعتبرون أن العراق إذا كان دائرة انتخابية سيلُم 

شتاتهم في محافظات عدة مثل المناطق المتنازع عليها في ديالى والموصل وواسط وبغداد 
 وحتى ميسان .

تعددة ولكن فإننا نرى أن القانون المناسب لحل هذه األزمة هو جعل العراق دوائر انتخابية م
ليس على مستوى المحافظات وإنما على مستوى أقل من ذلك مثل النواحي واألحياء السكنية 

ألف مواطن( وهو ما يعادل قيمة المقعد التي حددها  111بحيث تكون كل دائرة انتخابية بحجم )
 الدستور في تعيين عدد مقاعد البرلمان .

ي الكتل ستتضرر بنفس النسبة وبنفس الدرجة ، هذا المقترح سيطمئن الكرد على اعتبار أن باق
فكل منطقة انتخابية سيفوز منها مرشح واحد وهذه المنطقة االنتخابية إما حي وإما محلة وإما 

 ناحية وعادة الكرد وحتى باقي األقليات تتمركز في منطقة سكنية واحدة إال ما ندر .
كل ملحوظ ، نعم قد تكون استفادتهم أما الكتل األخرى من غير األكراد فسوف لن يتضرروا بش

من القانون القديم أكثر على اعتبار أن كثيراً من األصوات التي ترجع لمنافسيهم ستُهمل أو 
تُضاف لهم ، إال أن هذا ال يعتبر خسارة لهم بل حقهم بالضبط وما يحصلوا عليه من جراء 

ل السياسية الصغيرة ألنها ال تطبيق القانون حق غيرهم ، وقد يتضرر من هذا المقترح هو الكت
تتواجد عادة في مناطق سكنية محددة وهذه الكتل مطلبها مطلب الكرد فهي سوف لن تستفيد إال 
من اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ، وعموماً ال يوجد قانون يرضي الجميع أو ال يُظلم فيه 

 أحد إال أن هذا المقترح قلل من حجم المتضررين .
 المقترح فوائد أخرى غير ما ذُِكر فمثالً :إن لهذا 

إن تقليص الدوائر االنتخابية الى هذا الحجم البسيط سيعطي فرصة أكبر للناخبين الختيار مرشح 
يعرفونه ويعرفهم ويحاسبونه ويراقبونه ويراجعونه ومكتبه سيكون في منطقتهم فتقل الفجوة 

 بين المواطن وممثله .
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حين أكفاء أو سياسيين بمستوى يتناسب وتحديات هذا المنصب إن التخوف من عدم صعود مرش
غير مقبولة ، ألن الكتل لم تلتزم بذلك في االنتخابات السابقة فكثير من المرشحين هم من سكنة 
 محافظة معينة وتم ترشيحهم على محافظة أخرى فيمكن تطبيق ذلك على هذا التوزيع المقترح .

لل من الحمالت االنتخابية الزائدة عن الحاجة فالمرشح ال إن تقليص الدوائر االنتخابية سيق
يستطيع أن يثبت ملصقاته ولوحات اإلعالنية في غير منطقته خاصة إذا ألزمت المفوضية 
المرشحين بذلك ، وهذا سيقلل من التشويش على المواطن وال يربك الوضع العام بسبب 

والتي تعكس ثقافة الكثير من المرشحين الدعايات التي تصل الى حد الغثيان بسبب عشوائيتها 
العشوائية . كما أنها سوف تقلل من األموال التي تصرف على الحمالت االنتخابية غير المعقولة 

 والتي يدخل فيها الفساد بشكل كبير .
 إن هذا المقترح سيقلل الزخم على المفوضية .

تشريع قانون ذا تم السعي الى هذا المقترح سيرفع من الثقافة الشعبية لالنتخابات خصوصاً إ
 التي تشرف على الخدمات في المناطق السكنية . ينظم عمل المجالس البلدية

 
وعلي أية حال فالمقترح ممكن أن يحرك الوضع اآلسن والُمِصّر على خلق أزمة سياسية من 

د من دون السعي إليجاد حلول أخرى قد تقلل من االحتقان الذي ما انفك عن السياسيين منذ عق
 الزمان .
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  اخلليج وأمن األمريكي–اإليراني التقارب

 املتاحة واخليارات احملتملة التداعيات

2

 

 
 

 
 

  
 مقدمة
 العالقات تشهده لما رصدًا الراهن الوقت في الخليجية السياسية األوساط والحذر الترقب يسود

 بين بانفراجة تُنبئ متسارعة نوعية وتطورات مسبوق غير زخم من األميركية-اإليرانية

 .عقود ثالثة من أكثر دامت قطيعة بعد المنظور المدى في وطهران واشنطن
 بل اإليراني، النووي والبرنامج السورية األزمة حدود عند يقف لن التقارب هذا أن ويبدو

 األوسط والشرق الخليج في األمنية اإلقليمية والترتيبات السياسية القضايا مجمل سيشمل
 في" الكبرى التسوية"بـ وصفه يمكن ما النطالق ممهدة واألرضية متاحة الفرصة إن إذ برمته؛

 .المنظور األجل في السوري للنظام األميركية العسكرية الضربة استبعاد مع خصوًصا المنطقة
 

 الجديد للواقع الخليجي التعاون مجلس دول جانب من دقيقة قراءة ذلك يتطلب عليه، وبناء
 أدوار صياغة إعادة لجهة الواضح والتبدل الراهن، الدولي التوازن ظل في التشكل في اآلخذ
 يرتبها أن يمكن التي واالحتماالت السيناريوهات لكافة تحسبًا وذلك اإلقليمية، القوى بعض

 وعلى خاص، بوجه الخليجي اإلقليمي النظام واستقرار أمن على األميركي-اإليراني التقارب

 .األوسطي الشرقو العربي، بُعديه
 زاوية من المنطقة، في الجديد االستراتيجي التطور هذا على الضوء بعض التقرير هذا يسلط

 الخليجي اإلقليمي النظام في األمنية البيئة على تطرأ قد التي الجذرية االستراتيجية التحوالت
 ألمن حقيقيًا تهديدًا التطور هذا تشكيل مدى وتلمس قطيعة، بعد يأتي الذي التقارب هذا نتيجة

 فرصةً  -متوقع هو مما العكس على- يمثّل أن وإمكانية احتماالت عن البحث ومحاولة الخليج،
 دول أمام المتاحة الخيارات استشراف إلى وصوالً  الخليجي، المنظور من واالستقرار لألمن

 وطهران واشنطن عالقات له تتجه الذي الجديد للمسار المحتملة التداعيات مع للتعامل الخليج

. 
 األميركي-اإليراني التقارب قضايا
 مسبوق، غير تاريخيًا انفراًجا الراهنة التاريخية اللحظة في األميركية-اإليرانية العالقات تشهد

 أبرزها كان المستويات أعلى على باتصاالت ينته ولم التصالح، إشارات الطرفين بتبادل بدأ

                                                           
3
   اإلستراتيجية والدراسات للبحوث الرافدين مركز - عيد بدري محمد 
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 .أوباما وباراك روحاني حسن الرئيسين بين الهاتفي االتصال
 البلدين، خارجية وزيري بين جمع الذي اللقاء في ذروته األميركي-اإليراني التقارب مسار وبلغ 

 .وأوباما روحاني بين الهاتفي االتصال تبعه ثم وكيري، ظريف

  
 .وجاء هذا التقارب انطالقًا من دوافع معينة لدى كال الجانبين: اإليراني واألميركي

الصعيد اإليراني، طرح الرئيس حسن روحاني، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" على 
 ةاألميركية، مقاربة "االنخراط البنّاء" في عالقة بالده مع الغرب وتحديدًا الواليات المتحد

األميركية، وهو ما يتوافق مع مصطلح "المرونة البطولية" الذي أطلقه المرشد األعلى للثورة 

 :خامنئي، والتي تحقق لطهران مصالح أساسية، هياإلسالمية على 
تأمين حق إيران في امتالك القدرات النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في مفاعالتها  -

 ."النووية، باعتبار ذلك أمًرا "غير قابل للتفاوض
 .تأمين نفوذها في المناطق المتوترة الحيوية بالنسبة لها مثل العراق وأفغانستان -
مان لعب دور إقليمي إليران في منطقة الشرق األوسط خاصة فيما يتعلق بالملف السوري، ض -

 .وعدم تقليم أظافر حزب هللا في لبنان؛ ولذا طرح روحاني إمكانية وساطة إيرانية في سورية
وتصب هذه األهداف مجتمعةً في المصلحة القومية العليا إليران أال وهي االعتراف بها كقوة 

ي المنطقة تمتلك نفوذًا يوازي النفوذ األميركي فيها، باعتبارها موازنًا ندًا ال يمكن إقليمية ف
تنحيته عند مناقشة أية ترتيبات خاصة بما تعتبره مجال النفوذ المباشر لسياستها الخارجية 

  وأمنها القومي وخاصة في منطقة الخليج.
األميركية إلى أن واشنطن تريد من وفي المقابل، تشير تصريحات كبار المسؤولين في اإلدارة 

هذا التقارب، إيران "غير نووية"، ال تضر بالمصالح األميركية في المنطقة، وال تسعى إلى قلب 
موازين القوى في الخليج والشرق األوسط على نحو يخرج عن قدرة الواليات المتحدة 

 .األميركية على السيطرة
باما على التعايش مع إيران، واالعتراف بها كقوة ومن ثم، تقوم استراتيجية إدارة الرئيس أو

إقليمية طالما أزالت الغموض عن برنامجها النووي، ولم تتجاوز الخط األحمر أميركيًا بحيازة 

 .السالح النووي
واستنادًا لهذه االستراتيجية، فإن خيار "الصفقة الشاملة" هو المفضل لدى إدارة أوباما خالل 

ألخذ بعين االعتبار أن هذه االستراتيجية لم تكن وليدة التطورات األخيرة التعامل مع إيران، مع ا
أو أنها جاءت نتيجة عرضية النتخاب إيران، رئيًسا جديدًا محسوبًا على معسكر المعتدلين، بل 

  .2119طرح أوباما استراتيجيته في التعامل مع طهران منذ واليته األولى عام 
توقعة بين الجانبين تشمل ثالثة ملفات رئيسة، هي: البرنامج وبناء على ذلك، فإن الصفقة الم

 .النووي اإليراني، وعملية السالم في الشرق األوسط، والدور اإلقليمي إليران

 
 األميركي-الموقف الخليجي من التقارب اإليراني

يمكن التمييز في هذا السياق بين الموقف الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي، والموقف 
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 .الرسمي ممثالً في الرأي العام والنخبة الخليجية غير
فعلى الصعيد الرسمي، رحبت دول الخليج باالنفراجة المرتقبة بين إيران والواليات المتحدة 

األميركية، وأعربت عن أملها في أن تقرن طهران أقوالها باألفعال لما يقود ذلك لتدعيم 
لبية أو انتقادات خليجية رسمية في هذا الصدد، االستقرار في المنطقة، فيما لم نرصد إشارات س

 .اللهم إال التشديد على ضرورة أال تكون هذه االنفراجة على حساب دول المنطقة
فقد أعرب وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل عن الترحيب بالرغبة اإليرانية في 

لعملي لهذا التوجه فإذا تُرجم القول تحسين العالقات مع دول الجوار، مؤكدًا أن العبرة في األثر ا
  إلى عمل فستتطور األمور إلى األفضل."

وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: إن 
الواليات المتحدة األميركية أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي، في إشارة إلى العالقة مع 

 ".و خطوة" تتناول منطقة الخليج "قبل التشاور مع أصدقائها في المنطقةإيران، بأنها "لن تخط
 وأضاف: إن "وزير الخارجية األميركي جون كيري أبلغ نظراءه الخليجيين، خالل اجتماعه

على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة، بأن التركيز األميركي مع إيران سيكون على الملف 
يدون التوصل إلى انفراجة، ويسعون إلى أن تغير إيران سياستها النووي"، وأن األميركيين ير

األميركية -تجاه مختلف القضايا." واعتبر وزير خارجية البحرين أن التقدم في العالقة اإليرانية
  إذا أدى إلى االستقرار "فهذا شيء يفرحنا."

لتي يشهدها الملف كما أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار هللا أن "التحركات ا
اإليراني مع المجتمع الدولي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية للطرفين"، نافيًا أي قلق كويتي أو 

 خليجي من تنازل أميركي إليران على حساب المنطقة.
يتبين من ذلك، أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر للتقارب بين طهران وواشنطن على أنه  

نحو االستقرار واألمن في المنطقة، خاصة وأن روحاني شدّد في  -أكثر منه تهديدًا-خطوة 
على أهمية تطوير العالقات مع دول  2115تصريحاته منذ انتخابه في يونيو/حزيران الماضي 

الخليجي ال سيما السعودية التي اعتبرها دولة فاعلة ومؤثرة في العالم  مجلس التعاومن

 .اإلسالمي بأسره، وبدورها رحبت دول الخليج بتلك التصريحات
إذن، فليس لدى دول مجلس التعاون الخليجي رسميًا أي اعتراض على أي جهد يرمي إلى 

سالم واالستقرار في منطقة الخليج تحسين العالقات بين الواليات المتحدة األميركية وإيران؛ فال
هو مطلب عربي ويصب في استقرار المنطقة، لكنها تعترض على احتمال تقديم الواليات 

المتحدة تنازالت كبيرة وخطيرة إليران في إطار صفقة من أجل الوصول التفاق ثنائي ما يؤثر 
مجلس التعاون  بشكل جذري على أمن دول الخليج العربية وحقوقها، خصوًصا أن لبعض دول

الخليجي ملفات إشاكلية مع إيران تعود أسبابها إلى عوامل الجوار الجغرافي، أو التنافس 
االستراتيجي، أو االختالف المذهبي، أو غيرها، لذلك فإن أي قرار أميركي للتوصل إلى إبرام أي 

 .اتفاق مع طهران يجب أالَّ يكون على حساب الحقوق والمصالح الخليجية
خشيتها من أن يسفر  -على األقل على الصعيد غير الرسمي-، ال تخفي دول الخليج ومع ذلك

التقارب بين واشنطن وطهران عن "صفقة مصالح" تمنح تسهيالت إقليمية للثانية في المنطقة 
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بموافقة أميركية ضمنية؛ وهو األمر الذي من شأنه أن يقلص هامش المناورة السياسية لدول 

 .ح إيران، التي ستبرز كقوة إقليمية مهيمنة ومسيطرة في المنطقةالخليج العربية لصال
ووفقًا لهذه الرؤية، فإن هذا التقارب سيطرح تحديات استراتيجية فيما يخص أمن الخليج تحديدًا 

بما سيترتب عليه من انفراد إيراني بالمنطقة، في ظل غياب موازن إقليمي آخر؛ حيث إن 

 .2115دور منذ الحرب على العراق عام الواليات المتحدة تقوم بهذا ال
ومن هنا، فإن مبعث القلق الخليجي يتمثل فيما يمكن اعتباره اندفاًعا أميركيًا نحو إيران من 
منطلق المصالح األميركية الخاصة، دون مراعاة هواجس دول الخليج المشروعة، وإغفال 

 .قةإدخالها في صلب عملية إعادة صياغة الخريطة المستقبلية للمنط
أن تكرر واشنطن مع طهران ما فعلته مع موسكو  -وفق هذا المنظور-كما يخشى الخليجيون 

عندما اتفقتا على تسوية الملف الكيماوي في سورية وأهملتا كافة عناصر ومكونات األزمة 
تبدو الخشية الخليجية من أن تختصر واشنطن األزمة مع طهران   السورية األخرى، ومن هنا

نووي واالنسحاب من أفغانستان، وإهمال قضايا تعاظم نفوذ إيران في الخليج في الملف ال

 .والتسليم لها بذلك دون ضمانات ألمن دول مجلس التعاون الخليجي
وقد ادعى البعض أنَّ دول الخليج أصيبت بـ"هلع" من وقع التقارب اإليراني األميركي أو 

 المصالحة المحتملة بينهما.
 :نظر في هذا الصدد وبوجه عام، ثمة وجهتا

األميركي من شأنه أن يعزز األمن -فهناك فريق من النخبة الخليجية يرى أن التقارب اإليراني 

واالستقرار في المنطقة بعد عقود من التوترات والحروب التي شهدتها خالل العقود الماضية. 
ا النووي للمراقبة وحسب هذا الفريق، فإن استجابة إيران للمطالبات الدولية بإخضاع برنامجه

والتفتيش يزيل أحد أكبر بواعث القلق المتأتية من إيران التي تمتلك واحدة من أكبر الترسانات 
العسكرية في المنطقة، كما أن رفع العقوبات االقتصادية الدولية عن إيران سيعزز من التعاون 

 .لجميعاالقتصادي مع دول الخليج في كافة المجاالت؛ مما سيعود بالنفع على ا
األميركي أن الواليات المتحدة لن تتخلى في إطار -ويرى المتفائلون من التقارب اإليراني

 .تفاهماتها الجديدة مع إيران عن حلفائها الخليجيين االستراتيجيين
األميركي الذي البد وأن يتم -وفي المقابل، يبدي فريق آخر قلقه وانزعاجه من التقارب اإليراني

ل فيها إيران على نفوذ واسع في منطقة الخليج مقابل إخضاع برنامجها من خالل صفقة تحص

 .النووي للمراقبة الدولية
على الملف النووي  -حتى اآلن فقط-األميركية تركزت -ويشير هؤالء إلى أن التفاهمات اإليرانية

ية وأمن إسرائيل، دون االلتفات إلى ملف أمن الدول الخليجية واحتماالت التدخالت اإليران

 .مستقباًل حيث من الممكن أن تخلو لها الساحة بعد انحسار النفوذ األميركي في المنطقة
ومبعث القلق عند هذا الفريق يتأتى من أن إيران استطاعت أن تبسط نفوذها المباشر وبقوة في 

المنطقة امتدادًا من أفغانستان شرقًا إلى سورية غربًا خالل السنوات العشر الماضية في أوج 
زمتها مع عدوها الواليات المتحدة األميركية، فكيف سيكون عليه األمر بالنسبة لطموحات أ

إيران في الهيمنة والتوسع إذا ما فرضت التفاهمات الجديدة بين فرقاء األمس قواعد جديدة من 
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ة؟  العالقات تنتزع منها إيران مكاسب كبرى وبرعاية أميركية هذه المرَّ
القلق الخليجي من هذا  -وتفسر في الوقت ذاته-مل موضوعية تعزز وواقع الحال، أن ثمة عوا

 :التقارب، أهمها
على الدور األميركي  -ألجل غير مسمى-عدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على االعتماد  -

الموازن إليران في أمن الخليج، السيما في ضوء عدّة حسابات، منها تراجع أولوية الخليج 
موًما في االستراتيجية األميركية لصالح المحيط الباسيفيكي كما كشفت عن والشرق األوسط ع

 .2112ذلك وثيقة األمن القومي األميركي للعام 
كما تعزز ذلك بالنهج الحالي إلدارة الرئيس األميركي أوباما بشأن السالح الكيماوي في األزمة 

 .ثورات الربيع العربيالسورية، ومن قبله موقف واشنطن من النظم الحليفة لها إبان 
بالنظر لثورة  -وإن على المدى الطويل-باإلضافة إلى احتماالت تراجع مكانة النفط الخليجي 

 النفط والغاز الصخريين في الواليات المتحدة األميركية.
غياب الموازن اإلقليمي التقليدي إليران، ونعني بذلك العراق، سواء على صعيد القدرات 

لتقليدية أو النووية؛ حيث صادقت بغداد مؤخًرا على معاهدة الحظر الكامل التقليدية أو فوق ا
للتجارب النووية؛ ما يعني انفراد نووي إيراني في الخليج، واستقطاب ثنائي في الشرق األوسط 

 مع إسرائيل. 
وهو ما يعني أيًضا عدم وجود أي موازن نووي عربي في المنطقة بما يمثل انكشافًا بالغ 

ألمن القومي العربي، وبالضرورة لألمن الفردي والجماعي لدول مجلس التعاون الخطورة ل

 .الخليجي
وهذا مؤشر على احتماالت تقديم تنازالت أميركية على حساب المنطقة، السيما وأن التسوية 

التي تنعقد بين متعاديين متصارعين ال تتم أو تستقر إال حين يتوفر لها قدر معقول من التنازالت 
ادلة القائمة على توازن مماثل من القوى؛ ما يدل على أن هذه التسوية حال تمت ستكون المتب

 .في صالح إيران وانفرادها بالنفوذ في المنطقة
 األميركي-خيارات دول الخليج األمنية في ضوء التقارب اإليراني

لمحتملة ثمة خيارات عدّة متاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع التداعيات ا
للتقارب بين إيران والواليات المتحدة األميركية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، ويعزز 

 :المصالح العليا لدول المجلس، فرادى ومجتمعة، وتتمثل هذه الخيارات في اآلتي
تكريس القوة الذاتية من خالل تسريع خطوات إنشاء االتحاد الخليجي بكافة مستوياته  -

 .عسكرية واألمنيةالسياسية وال
تعزيز المظلة العربية لألمن الخليجي؛ وذلك نظًرا لالرتباط العضوي بين أمن الخليج واألمن  -

العربي من جهة، وأمن الشرق األوسط من جهة أخرى، حيث سيكون من المتوقع أن تتشاور 
تيبات أمنية الواليات المتحدة األميركية مع القوى اإلقليمية المؤثرة في المنطقة قبل أية تر

مستقبلية في منطقة الخليج، وذلك الستشفاف رؤى هذه القوى عند صياغة نظام أمني جديد مع 
إشراكها لهذه القوى بدرجات متفاوتة في هذا النظام الوليد، ويأتي في مقدمة هذه القوى: 

 .مصر، باإلضافة إلى تركيا، وإسرائيل
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اإليراني، -بشأن التقارب األميركي -تى اآلنح-وفي تقديرنا أن مصر لم تُصدر أية ردود أفعال 
بل تريثًا لتلمس مالمح هذا  -رغم أهمية هذا األمر-ليس انشغاالً بأوضاعها الداخلية فحسب 

التقارب الذي ما زال في مرحلة المحادثات وبناء الثقة والذي لم ينتقل بعد إلى مرحلة 
لنقاش، وفي مقدمة هذه الملفات المفاوضات ووضع الملفات الخالفية العالقة على طاولة ا

 .مسألة مستقبل األمن في الخليج
مع قوى دولية كبرى  -إن لم تكن تحالفات-كما يجدر بدول الخليج التمهيد لبناء شراكات  -

كروسيا والصين وربما الهند السيما على الصعيدين األمني والعسكري، بحيث تكون هذه 
ل في المدى المنظور، لعالقات التحالف القائمة حاليًا الشراكات أو التحالفات رديفًا، على األق

-بينها وبين الواليات المتحدة األميركية؛ إذ يمكن استثمار هذه الشراكات الرديفة كأداة ضغط 

 .على الحليف االستراتيجي الرئيس لضمان المصالح الحيوية والدفاع عنها -عند الضرورة
 

ذا داللة في هذا اإلطار؛ حيث أعلنت مؤخًرا عن تدشين صفقة عسكرية  وتقدم تركيا أنموذًجا
لوجستية مع الصين لتصنيع الطائرات بدون طيار؛ وذلك على الرغم من عالقاتها االستراتيجية 

واألمنية القوية مع واشنطن، وكونها عضًوا رئيًسا في حلف شمال األطلسي )الناتو( الذي 
 ركية.تقوده الواليات المتحدة األمي

وفي كل األحوال، يتعين أن يكون التعامل الخليجي مع إيران وفق منظور "السياسة الواقعية" 
الذي يميز بين قضايا الخالف وتقاطع المصالح؛ ومن ثم ينظر لطهران على أنها "حليف 

 ".استراتيجي ضمن شروط موضوعية
 خاتمة

 :في ضوء ما سبق يمكن أن نخلص إلى اآلتي
 :األميركي ليست مطلقة، وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات-ة للتقارب اإليرانيإن اآلثار السلبي

األميركية تظل استراتيجية وعميقة، ولعدم استعداد الواليات المتحدة  -كون العالقات الخليجية
األميركية السماح إليران باالنفراد بأمن المنطقة بسبب وجود مصالح حيوية ثابتة لواشنطن في 

 .المنطقة
ثم، ربما يكون األوفق استنتاج سعي االستراتيجية األميركية الجديدة تجاه إيران إلى ومن 

االنتقال من الصدام إلى التقارب المتوازن، والوصول إلى مواقف متقاربة معها بشأن الملفات 
اإلقليمية التي ال تزال عالقة ومتداخلة حتى اآلن، مع عدم التفريط في أمن الحلفاء 

لواشنطن في المنطقة، وبخاصة صون األمن اإلقليمي للخليج وضمان عدم االستراتيجيين 

 .زعزعة استقراره
األميركية المتوقعة لن -يبدو في ضوء المعطيات والمؤشرات الراهنة أن المصالحة اإليرانية -

بين عشية وضحاها؛ فالعجلة تحركت فقط وتحتاج لوقت ليس بالقصير لكي   تكون آنية ولن تتم

 .تدور
أن هذه المصالحة المتوقعة في األجل الطويل ستكون رهًنا بعدة محددات، أبرزها: الضغوط كما 

 .اإلسرائيلية، وضغوط الداخل اإليراني واألميركي على حد سواء
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يتعين النظر لهذا التقارب مليًا من منظور حساب الفوائد والخسائر االستراتيجية، بل يمكن  -

 .جابية مع طهراناستثماره في تعزيز العالقات اإلي
وبالتالي، تقتضي مقاربة السياسة الواقعية من دول الخليج النظر إلى أن المصالحة مع إيران 

 .هي مصلحة للجميع، وأن التقارب مع الغرب يأتي في إطار نهج جديد وليس صفقات
 فإذا أسفر التقارب عن توفير ظروف مواتية لسياسة إيرانية ال تصطدم مع دول مجلس التعاون،

سيقود ذلك إلى خطوات إيجابية لسلوك إيراني جديد في الخليج والشرق األوسط يرضي دول 

 .الخليج وقد يؤدي إلى حل الصراع في الشرق األوسط
وهنا البد من رسم "خارطة طريق لسالم إقليمي بمشاركة ثالثية تشمل: دول الخليج وإيران 

 ".والواليات المتحدة
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 ق: جرائم اإلبادة يف العرا

 مسئولية دول اجلوار وإمكانية جترميها

5 
 

 
 

" البريطانية في تقرير أصدرته "أن Iraq Body Countذكرت منظمة ضحايا حرب العراق" 

ألف مدني قتلوا خالل أعمال العنف التي شهدها العراق خالل عشر  122ألفا و 112بين 
ألف شخص  111والعسكريين نحو سنوات، فيما بلغ مجموع َمن قتلوا ومن ضمنهم المقاتلين 

ألف مدخال في قاعدة  51بحسب المنظمة البريطانية التي اعتمدت في بياناتها على أكثر من 
 ".2115البيانات منذ بداية الحرب حتى منتصف شباط 

هذه األرقام تفصح عن حجم المجازر التي ترتكب ضد المدنيين العراقيين فبعد مضي َعقدٌ من  
العراق يتعرض إلى موجة كبيرة من أعمال العنف اإلجرامية التي تستهدف الزمان ال يزال 

أرواح المواطنين المدنيين، من خالل هجمات وأساليب منظمة اتسمت بصفة التدويل، وإن أغلب 
الدالئل والمؤشرات تؤكد على إن دول الجوار ضالعة في عمليات القتل واإلبادة في العراق، فمنذ 

وار تتدخل بشكل سلبي وبنسب متفاوتة تحت مرأى ومسمع المجتمع م ودول الج2115العام 
 الدولي، وقد تمثل ذلك التدخل بمجموعة من الصور من بينها:

أوال: التمويل المادي؛ إذ تشير بعض المصادر بان إحدى دول الجوار خصصت ميزانية كاملة 
تحصل عليه الجماعات  تقدر بملياري دوالر سنوياً لدعم القاعدة في العراق، فالتمويل الذي

اإلرهابية والمبالغ الكبيرة المخصصة هي عامل االستمرار الرئيس لإلرهابيين في عمليات القتل 
 اليومية.

ثانيا: التزويد بالمعدات الالزمة للعمل اإلرهابي؛ ويتمثل بتزويد تلك الجماعات بأجهزة وأسلحة 
ل العراق عن طريق منافذ حدودية حديثة ومواد متفجرة بصورة مباشرة يتم تهريبها إلى داخ

 تضعف فيها األجهزة األمنية العراقية أو تتالشى، أو عن طريق مهربين متخصصين.
ثالثا: الجهد االستخباري؛ إذ تقوم تلك الدول وعن طريق أجهزة مخابراتها برسم الخطط وتحديد 

رار في بعض دول األهداف للعمليات اإلرهابية، وتكون تلك األجهزة مرتبطة بأعلى مصدر للق
 الجوار.

                                                           
 مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات - أحمد جويد 2

 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=269
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رابعاً: الجهد العسكري؛ تقوم بعض دول الجوار بتدريب وتهيئة المجاميع المسلحة بأعلى 
مستويات التدريب الذي تقف معه األجهزة األمنية العراقية عاجزة عن وضع حد لهذا القتل 

 اليومي وهذا يدلل على قوة الدعم الذي يحصل عليه اإلرهابيين.
 المعارضين للعملية السياسية والمجرمين الهاربين من بقايا النظام السابق: خامساً: احتضان

ثمة جهات عراقية ما يزال حنينها إلى النظام الدكتاتوري قائماً ألنه كان يمنحهم قوة التسلط 
على العراقيين وهؤالء يسعون عبر دعم اإلرهاب إلى زعزعة الوضع األمني وقتل األبرياء من 

هم الخاصة، وهذه الجهات يتم احتضانها من قبل دول الجوار وهي تعمل بكل أجل تحقيق أهداف
 حرية على تمويل القتلة وبعلم قادة ورؤساء تلك الدول ومؤسساتها االستخبارية.

سادساً: اإلعداد النفسي؛ إذ تقوم بعض المؤسسات داخل دول الجوار بإعداد االنتحاريين نفسياً 
انية وتصدر لهم الفتاوى التي تبيح لهم القتل، لتحقق فيهم وتغذيتهم بأفكار التطرف والعدو

 أقصى أنواع االستعداد النفسي للقيام بعملهم اإلجرامي.
سابعاً: توفير المالذات اآلمنة؛ ال تكتفي دول الجوار بتمويل اإلرهابيين فحسب إنما يعملون على 

الحياة األخرى بما يمكنهم من  توفير المالذ اآلمن لهم من خالل توفير السكن والغذاء ومتطلبات
 تنفيذ أعمالهم اإلجرامية بسهولة.

ويمكن القول إن أغلب مدن العراق قد تعرضت إلبادة جماعية على يد الجماعات المسلحة  
وبخلفيات طائفية، ونورد بعض األمثلة التي يمكن أن تكون مصداق للوصف القانوني لإلبادة 

 الجماعية، ومنها:
تو ذات األغلبية الشيعية التي تتعرض وبشكل مستمر لحوادث القتل مدينة طوز خرما -1

 الممنهج اليومي وشبه اليومي.
ذات األغلبية الشيعية والتي تتعرض لنفس علميات القتل  -شمال العراق -مدينة تلعفر -2

 بواسطة السيارات المفخخة واألحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.
داد ذات األغلبية الشيعية وتتم أغلب العمليات اإلرهابية فيها مدينة الصدر في العاصمة بغ -5

 ضد المدنيين العزل داخل األحياء السكنية واألسواق والمحال التجارية.
مدن أخرى في بغداد ذات أغلبية من نفس اللون كـ)الكاظمية، الحرية، الشعب، البياع، حي  -4

 تل والتهجير.العامل، ابو جير وغيرها( ترتكب فيها أبشع صور الق
 مدن الوسط والجنوب ذات اللون الطائفي الواحد، يتم استهدافها بصورة مستمرة. -3

وبالتالي من حق العراق كبلد يسعى لحماية أمن مواطنيه أن يسلك جميع الطرق القانونية لرفع 
دعاوى جزائية ضد الجهات المتورطة من أية دولة في جرائم اإلبادة والتي تسببت بسفك دم 

به، وعليه أن يبادر باالنتظام إلى الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، شع
 ومالحقة جميع األشخاص من دول الجوار المتورطين في العنف داخل العراق.

 دول جوار العراق تتحمل ثالثة أنواع من المسؤوليات؛
 أوالً: المسؤولية جنائية؛ والتي تتمثل بقتل المدنيين.

 ثانياً: المسؤولية المدنية؛ والتي تتمثل بتدمير اقتصاد العراق وتعطيل عجلة النمو.
 ثالثاً: المسؤولية األخالقية؛ والتي تتمثل بانتهاك مبدأ حسن الجوار.
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المحكمة الجنائية الدولية تقرر المسئولية المدنية للدول فقط واستبعاد المسئولية الجزائية  
إفالت  -ن األخذ بالمسئولية الجنائية للدول )الشخص المعنوي( الدولية للدول وعلة ذلك أ

المجرمين الحقيقيين وعدم مساءلتهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بتوقيع الجزاء العادل عليهم، 
وهذا يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة وتفريد العقاب الذي يتضمن عدم جواز معاقبة الشخص 

 رم الحقيقي من العقاب.عن جريمة ارتكبها آخر وافلت المج
ووفقا لهذا المبدأ، فان المسئولية الجزائية ال تقع على الدولة وإنما تقع على األشخاص فقط، 

أما المسؤولية المدنية فتتحملها الدولة عن طريق التعويضات المالية كما حصل في التعويضات 
زو العراقي لها في العام العراقية للجانب الكويتي بعد الضرر الذي تعرضت له الكويت إثر الغ

م، وهنا يثار سؤال، وهو، هل يقصد باألشخاص جميع األشخاص بما فيهم القادة 1991
والرؤساء واألشخاص الذين يمثلون رموز الدولة، أم أن هؤالء لهم حصانة تحميهم من 

 المالحقة القانونية المنصوص عليها في مواد هذه المحكمة؟.
بما في ذلك جريمة اإلبادة الجماعية،  -لدولية والمحاكمة عليها يشكّل التحقيق في الجرائم ا 

مكّوناً أساسياً للعدالة االنتقالية، ويجد هذا الواقع  -والجرائم ضدّ اإلنسانية وجرائم الحرب 
جذوره في الموجبات القانونية الدولية التي تعود إلى محاكمات نورمبرج، وقد استُكملت مع 

 ة الخاّصة بيوغوسالفيا السابقة وبرواندا.المحاكم الجنائية الدولي
وتساعد التحقيقات مع القادة ذوي النفوذ )سياسيين أو عسكريين( ومحاكمتهم على حدّ سواء  

في تقوية سيادة القانون، وتبعث برسالة قوية مفادها أّن الجرائم من هذا النوع لن يُسمح بها 
ات مطلباً رئيسياً للضحايا. ومتى تّمت مطلقًا في مجتمع يحترم الحقوق، وال تزال المحاكم

بأساليب تعكس حاجات الضحايا وتوقّعاتهم، أمكنها أن تضطلع بدور حيوّي في إعادة كرامتهم 
وتحقيق العدالة، وهذا يعني إن جميع األشخاص مهما تكن صفاتهم أو مراكزهم يكونون عرضة 

 للمساءلة والمالحقة القانونية.
ية وحدها ال يمكنها تحقيق العدالة بمعزل عن تدابير أخرى. فالطبيعة إاّل أّن المالحقات القضائ

الواسعة النطاق لهذه الجرائم تُظهر أنه غالباً ما يتعذّر معالجة هذه األخيرة عبر نظام العدالة 
ما يولّد "ثغرة اإلفالت من العقاب". وغالباً ما تركّز استراتيجيات المالحقة  -الجنائية العادي 

خاّصة بالجرائم الواسعة النطاق على المخططين للجرائم ومنظّميها، أكثر منه على الفاعلة ال
 ذوي المراكز األقّل شأناً أو مسؤولية.

فالدول المجاورة للعراق متورطة عن طريق أجهزة مخابراتها متمثلة برئاسة تلك األجهزة في  
، وبالتالي يمكن مالحقة بعضها وفي البعض اآلخر يصل حجم التورط إلى زعماء الدول وقادتها

قادة الدول ورؤساء أجهزتها األمنية ومؤسساتها المصرفية الممولة لإلرهاب من خالل 
 اإلجراءات القانونية المتبعة والتي تندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وقد تتطلب هذه المالحقة المساعدة الدولية التي ترتكز على الممارسات الفضلى من أماكن 
مثالً بتشكيل محاكم "مختلطة" تضّم شخصيّات فاعلة، دولية ومحلية، في مجال  -أخرى 

العدالة، وقد أُنشأت هذه المحاكم في سيراليون، وكوسوفو، والبوسنة، وتيمور الشرقية، 
الحقة القضائية على الجرائم الدولية قد تُحِدث تلك المالحقات أثراً أكبر متى وكمبوديا، وإّن الم
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تّمت متابعتها بشكل جيد ومدروس، في تعقب شخوص الجريمة وتقديمهم للعدالة، وهذا ما 
 يتطلب فعله من العراق بالتحرك ضد األشخاص المتورطين في العنف واإلبادة من دول الجوار.

ين من جهات حكومية مسؤولة ومنظمات غير حكومية وناشطين وبالتالي على العراقي 
حقوقيين، خصوصا الدبلوماسية العراقية أن تتبع اإلجراءات الجيدة في المالحقات القانونية وأن 
تقوم بدورها المطلوب في المحافل الدولية من أجل مالحقة كل من تورط في إراقة الدم العراقي 

ة الدولية والحصول على تعويضات مناسبة كالتي تم دفعها من وتحديد المسئول وتقديمهم للعدال
قبل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لضلوع المخابرات الليبية بتفجير طائرة "بان 

 211والذي أدى إلى مقتل  1988أمريكان" التي تحطمت فوق قرية لوكربي االسكتلندية عام 
 شخصا، وتقديم المنفذين للعدالة.
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 سيسيولوجيا اجملتمع العراقي واألمن

4 

 

 
  

علم السيسيولوجيا علٌم يهتم بدراسة المجتمعات اإلنسانية والمجموعات البشرية، وظواهرها 
األجتماعية والقوانين التي تحكم تطورات المجتمع وتغييره وأسباب التغيرات الهامة فيه.ومن 

التي تحدد إتجاهه وطرق بحثه .ومن المؤكد  العلماء من يعتقد إن علم األجتماع مرتبط بالفلسفة
إنه في هذا العصر يتجه للدراسات الميدانية والتجربة ولم يعد مقتصراً على التأمالت 

 واإلفتراضات الجدلية.
ومن هنا البد لنا عند دراسة الواقع األمني والعنف الذي يضرب العراق اليوم وماهيته وأسبابه 

تعمق بحيادية وعقالنية ووجدان لكي نتوصل ألمن مستتب وسالم أن ن  وعالقته بالتأريخ وعلينا
 إجتماعي مأمول.فهناك عالقة جدلية دائمة بين الفقر والعنف ال يمكن تجاوزها والقفز عليها.

الشعب العراقي ال يختلف عن بقية شعوب األرض. فهو نسيج إجتماعي وقبلي ملون. ففيه قبائل 
ق . تجد في القبيلة الواحدة مذاهب متعددة وأعراق وعشائر من مختلفة اامذاهب واألعرا

مختلفة. واألمثلة كثيرة. فعوائل كردية عريقة كالطالباني الهاشميين وأخوالهم الزنكنة من بني 
والجاف وهم من بني وائل وذريتهم يعيدون نسبهم   اسد والكزنستاني وجدهم األمام علي)ع(،

عليهم السالم، وآل بابان وهم من بني خالد بن  لعلي الهادي بن علي الرضا بن موسى الكاظم
الوليد المخزومي، ومنهم الشيخ المفتي محمد فيضي الزهاوي، والبرزانيين أحفاد األمير مبارك 

بن الخليفة المستعصم العباسي الهاشمي، وباجالن أحفاد الصحابي جرير بن عبد هللا البجلي. 
عوائل تركمانية من أصول عربية، كالبيات كلها عوائل من أصول عربية هاشمية.وهكذا نجد 

والصوالح.وايضاً نجد عوائل عربية من أصول فارسية أو كردية او تركمانية أو أذرية. وتجد 
مدن بكاملها كأهل راوة مثالً فجدّهم األعلى األمام موسى بن جعفر عليه السالم. وأهل آلوس 

هم األمام زين العابدين بن الحسين وجدهم األمام الحسين عليه السالم،وقبيلة السعدون وجد
عليهما السالم، وأهل سامراء عباسيون هاشميون نسباً، وعشيرة آل بوعلوان مشتركة المذهب 
شيعة وسنة. وكذلك قبيلة الجبور وزبيد أيضاً وهكذا ال تجد قبيلة أو عشيرة أو عرقاً إال وتعددت 

 فيه المذاهب وبعض األديان .
وسالم منذ أقدم العصور ولم يعرف إال القليل والشاذ والذي ال ُحكَم عاش هذا الشعب بوداعة 

عليه من األقتال أو التناحر. فلم تحصل فيه حروب أهلية أو طائفية. وإنما صراعات وحمالت 
 عسكرية قادتها السلطة في بعض األحيان ولم تكن للشعب يدٌ فيها.

                                                           
4
 تايمز العراق – الدبوس توفيق 
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ختاروا الملك فيصل األول ملكاً ودليل التعايش السلمي في مجتمعنا هو إن العراقيين إ
رغم كونه سني الذهب، وغالبية العراقيين من الشيعة. وأن المرجعية الشيعية هي من   عليهم

تبنت هذا ووضعت التاج الملكي على رأس فيصل األول، برحابة صدر ومحبة. لذا فإن من يقول 
من من قوى إقليمية أو بحتمية الحرب الطائفية في العراق إما مأجور من الغير وقابٌض الث

 دولية، أو غائٌب عن الوعي وجاهل بأمر العراق وأهله.
نحن وغيرنا ممن يعرفون ماضي العراق وأهله نعلم إن أثراً كبيراً لوقوع العراق تأريخياً بين 

أعظم إمبراطوريتين في العالم هما إمبراطورية فارس الصفوية ذات المذهب الشيعي 
سنية المذهب وما جرى بينهما من حروب وسعيهما ألمتالك بالد وإمبراطورية بني عثمان ال

الرافدين. أثر على ديموغرافية العراق.ولكن العقلنة ووضوح الرؤيا لدى المرجعيات الدينية 
واألجتماعية أدارت الدفة بحكمة وإتزان. فتجاوز الشعب األحتقان الطائفي والعرقي بجدارة 

 .وسما على هذا وعاش بأمان ومحبة.
من مظاهر التعايش السلمي في العراق هو تولي شخصيات من اليهود ومن المسيحيين و

مناصب رفيعة في الدولة العراقية، وبخاصة في العهد الملكي الزاهر.كما إن منصب رئاسة 
على   الوزراء في العراق أُسِندَ أغلب األحيان الى شخصيات سنية ولم يحدث أن إحتج العراقيين

نه لم يكن هاجسهم كما يجري اليوم، بعد أن نجح البعض في إستغالل هذا أو رفضوه. أل
الظروف الراهنة المتأتية عن اإلحتالل من قبل قوات أجنبية بذرائع غير مشروعة. ساهمت به 
أطراف إقليمية حاقدة على العراق وأهله .بعد أن أذاقت هذه القوى األقليمية والدولية الشعب 

 لذنب إقرفه، بل مستغلة تصرف حاكم، هي من دفعه وشجعه على العراقي الويل بحصار جائر ال
شن حروب داخلية أوالً على شعب العراق، ثم أغرته بغزو الكويت المبرمج والمخطط له.ليسهل 

عليها تنفيذ أجندتها وتحقيق مأربها بالتواجد العسكري في المنطقة. وتمزيق العراق وإذالل 
 شعبه.

األحتالل تحقق ألعداء العراق ما يرجون من إختالل األمن وجراء هذا الحصار ثم الغزو و
وإنتشار البطالة والفقر؟ فتمخض هذا عن تفشي ظاهرة العنف بأنواعه النفسي واللفظي 

والجسدي، حيث تطورهذا األخير الى القتل والتفجير والتهجير والذبح على الهوية. فَسُهل على 
ْن مغيبي العقول الذين باعوا الضمائر ،فوجدوا ضعاف النفوس من ذوي األيدي المأجورة أو مِ 

ضالتهم بمن يرتضي لنفسه أن يقتل أبناء جلدته بأربعمائة دوالر أجراً لوضع عبوة ناسفة في 
 سوق يرتاده فقراء الناس، أو مكان تجمع لعمال األجرة، كما شاهدنا على شاشات التلفزة.

ق من يقتل أو يروج للمخدرات أو لهتك فالفقر حاضنة مفتوحة للرذيلة واألجرام فمنها ينطل
 األعراض وبيع األجساد فالجوع كافر والفقر أكفر.

يَهون األمر على الفقير والجائع والعريان عندما ال يتمكن من توفير قوت عياله وهو يرى  
والسرقات والتالعب يجريان على قدم وساق وملفات خطيرة   ويسمع كم الفساد المالي الهائل

ء عاجز عن فرض القانون ومجرمين وإرهابيين عتاة يهربون من السجون مخفية وقضا
بسهولة.فيستسهل األجرام ويبرره لنفسه بعد أن ضعفت، وكما يقول المثل يا روح ما بعدي 
روح.فيمتهن األجرام ويقع في براثن األرهابيين، سواء كانوا قتلة أم سراق.فمن يسرق مال 

 من الممكن أن يُشبِع الجياع بعد توفير فرص عمل لهم إرهابي أيضاً ألن يسرق ماالً   الشعب
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فالسارق هو من دفعهم وأوقعهم في براثن األرهاب .وإن من يروج للمخدرات أو المتاجرة 
بالرقيق األبيض وإستغالل حالة فقر الفتيات ورميهم في الرذيلة هو إرهابي يدمر المجتمع وبُناه 

 األخالقية.
ن نفسية الشعب العراقي وأثَّر بطباعه وبات الكثرة يؤمنون ب) أنا لقد تمكن العنف واألرهاب م

شعليه( بعد أن تملكهم الرعب والخوف فصار العراقي ال يهتم إال بسالمته وسالمة عائلته وال 
يكترث ألي خطر يداهم شعبه.وبودي أن أسرد حالة عشتها شخصياً عندما زرت أحد األصدقاء 

غداد ووجدته خائفاً حائراً فسألته عّما به. فقال لي لقد شاهدت في داره بأحد أحياء ب 2118عام 
قبل ساعة إثنين يحفران قرب رصيف الشارع المتقاطع مع شارعنا هذا. وأشك إنهما قد وضعا 

عبوة ناسفة. ألن هذا الطريق تسلكه دوريات الشرطة دائماً. فسألته ولماذا لم تخبر الجهات 
عن دارنا وال شأن لي بها. ألنها لن تلحق بنا أي ضرر. فقلت المختصة؟ فأجاب إن العبوة بعيدة 

له أين ولدك فالن وأين بنتك فالنة؟ فقال هما في الكلية. فقلت له ماذا إن صادفت عودتهما من 
هذا الشارع عند إنفجار العبوة؟ وهنا بُِهَت الرجل وضرب كفاً بكف. وراح يبحث عن موبايله 

بوجوب تأخرهما عن القدوم وأن يتجها الى دار عمهما في حي ليتصل بإبنه وإبنته. وأخبرهما 
آخر، حيث خاف أن يخبرهما الحقيقة. إن الرعب والخوف أخرس الأللسن، وأناخ بكلكله على 
العقول.فلم يعد الجار يهرع لنجدة جاره إن داهمه خطر األرهاب.وكم من مرة سمعت من أفواه 

شخاصاً ملثمين ينحرون بسكاكينهم رقاب رجال ونساء إنهم رأوا من شبابيك بيوتهم أ
أبرياء.ولكن ال مجير وال منقذ ولم يطلب أحد من الجوار النجدة ألنقاذ َمن يُْنَحر فالكل هلٌع خائٌف 

خائر القوى من شدة سطوة األرهاب.واألدهى واألمر ما يتناقله البعض من أن بعض مفارز 
عن النجدة خوفاً من سطوة األرهاب.فقد  الشرطة أو السيطرات ال تستجيب لإلستغاثات وتتلكأ

أخذ الخوف بلبهم وحشرهم في زاوية الجبن واألستسالم. ونسوا أن األمان مشترك وال يتحقق 
إال بالمشاركة النابعة عن الشعور بالسؤولية ال بالتهرب منها.ونسوا إن اإلرهاب إن لم يطْلهم 

النجدة.وأن الُجْبَن َمْنقصة وعار.ولكن اليوم فربما غداً أو بعد غد .وأن النخوة والشرف في 
 الرعب والخوف غيَّر المفاهيم وقلب الموازين ودَّجِن الشجعان.

وأما الفساد المالي وشيوع الرشا فبات أمراً طبيعياً بدون خجل أو حياء، بعد أن كان ُمعاباً وبدل 
مخالفة لألخالق  أن يساهم الفرد باألبالغ عنه بات يشجعه ويمارسه بحجج واهية غير منطقية

    والشريعة. 
ال يختلف شعبنا عن بقية الشعوب فقد جرت صراعات أخرى في إيرلندا بين الكاثوليك 

والبروتستانت.وصراعات أخرى في البوسنا وغيرها. وحلت جميعها إما باألنفصال أوالحوار و 
السطحية، وإنما التعايش السلمي. ولم تحلها الحروب والعنف.ولم تُحل باإلعالم واإلجراءات 

بالحوار والمعالجات الحقيقية المدروسة وإشاعة ثقافة السلم األجتماعي والشعور بالمسؤولية 
  المشتركة عن أمن الوطن. 

وأكاديميين ومثقفين، الدلو بدولهم في  فال بد ألولي األمر من دولة ومرجعيات دينية وإجتماعية
ما يمر ببلدنا من عنف إرهاب ، حرق األخضر واليابس، سيّما بعد أحداث سوريا المصطنعة 

والمخطط لها منذ عقود المدعومة دولياً من قوى الظالم العالمي الحاقدة على األسالم والعروبة 
لمنطق الغزو وإستحقاقاته، من عربان والمسنودة من الحكام القبلين الذي تستند شرعية حكمهم 
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الخليج. وال بدَّ من دراسة األمر دراسة سيسيولوجية واقعية براكماتية متحضرة ،ومعالجة 
الموقف ألن األرهاب والعنف ال يمكن معالجته بالمعالجات األمنية والعسكرية فقط ، بل بمعرفة 

العدل و توفير فرص العمل والقضاء أسباب تفشيه وكيفية معالجته التي من أولوياتهاالتوافق و
على و الفساد والجهل و الفقروالمرض. فالفقر أين ما ذهب يقول له الكفر خذني معك . وهذا لن 
يتم إال بإجتماع الكلمة ومساندة الشعب كافة للدولة وقواها األمنية. ألجتثاث األرهاب بكل صوره 

مجتمع العراقي لما كان عليه من حب من الجذور.هناك حاجة مساسة وملحةللتثقيف وإعادة ال
الوطن والحرص عليه، والتخلص مما زرعه األرهاب من عدم إكتراث بأمان المجتمع فنحن 

 بسفينة واحدة إن ُخرقت غرق الجميع.
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 ة(العوملاملبادئ الستة للهيمنة العاملية ) 

3 

    
  

 ما هي العولمة؟
القول  وجد االنسان نفسه في القرن العشرين في تحٍد مع ظاهرة العولمة. ويمكن تعريفها بابسط

على انها تركيز وصب طاقة الجنس البشري في فرد واحد او مجموعة صغيرة من األفراد. 
في القرون  الحالي.وتلك الطاقة تلخص تجارب الجنس البشري خالل التاريخ اجمع وحتى وقتنا 

الساحقة آمن الرهبان المصريون القدامى بانه يمكن السيطرة على ظاهرة العولمة وتسخيرها. 
تمدوا آلية مكونة من عدة مبادئ وقواعد لتحقيق أهدافهم في المجتمع وفرض السيطرة وقد اع

 .من جميع الجوانب مع امكانية السيطرة على العملية
 :يمكن تلخيص المبادئ الستة التي من خاللها يتم السيطرة على العولمة في العالم اآلن في

 .الحرب  :المبدأ السادس
 كارل فون كالوزفيتر "السياسة بوجوه أخرىالحرب هي استمرارية  "

الحرب هي الطريقة االقدم واالسرع للسيطرة على الناس واخضاعهم، واهداف كل الحروب هي 
الهيمنة على الخيرات الطبيعية و الثروات وشّل المقابل للحيلولة دون مقاومته للغزاة أو 

 .طردهم
حنة التي تعرضت لها البشرية على مر يشهد التاريخ وباألرقام على الحروب الوحشية والطا

العصور، فالتطور الذي شهده العالم انتج الكثير والكثير من االسلحة المعقدة والفتّاكة التي 
سُخّرت للهيمنة والتدمير، فوجد الجنس البشري نفسه مطالبا بتلبية رغبة تطوير االسلحة 

ا العظمى منها، حتى وصلوا للسالح المدمرة تلك لمواكبة سباق التسلّح القائم بين الدول خصوص

 .الذي بإمكانه إبادة حضارة بأكملها
 .المبدأ الخامس: أسلحة اإلبادة الجماعية

ال يمكن لجميع الجرائم على االرض ان تمحو الجنس البشري او تلغيه كما يفعل الجهل "  "

 السير فرانسيس بيكون
من الحرب الساخنة الى الحرب الباردة  الخطوة التالية في العولمة هي الترانزفير )االنتقال(

 وذلك عن طريق تسخير الثقافة لهذا الغرض، كيف يمكن للثقافة ان تكون سالحا مدمرا؟

                                                           
 مركز فراديس العراق -ايفان الدراجي 5

 
 

http://www.iraqparadises.com/news.php?action=view&id=516
http://www.iraqparadises.com/news.php?action=view&id=516
http://www.iraqparadises.com/index.php
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ذلك أن الثقافة  المجتمع.فالثقافة: مجموع العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها ويمتثل لها أفراد 
راتهم عن أنفسهم والعالم من هي قوة وسلطة موجهة لسلوك المجتمع، تحدد ألفراده تصو

حولهم وتحدد لهم ما يحبون ويكرهون ويرغبون فيه ويرغبون عنه كنوع الطعام الذي يأكلون ، 
ونوع المالبس التي يرتدون، والطريقة التي يتكلمون بها، واأللعاب الرياضية التي يمارسونها 

خذونها لإلفصاح عن مكنونات واألبطال التاريخيين الذين خلدوا في ضمائرهم ، والرموز التي يت

 .أنفسهم ونحو ذلك. الثقافة سلوك ومحاكاة تعكس فكر وقناعات وشخصية المجتمع
 

 :من هذا التعريف يتبين أن الثقافة
ذات نمو تراكمي على المدى الطويل : بمعنى أن الثقافة ليست علوماً أو معارف جاهزة   -1

ويتمثلها في زمن قصير ، وإنما تتراكم عبر مراحل يمكن للمجتمع أن يحصل عليها ويستوعبها 

 . طويلة من الزمن
تنتقل من جيل إلى جيل عبر التنشئة االجتماعية : فثقافة المجتمع تنتقل إلى أفراده الجدد  -2

 . عبر التنشئة االجتماعية ، حيث يكتسب األطفال خالل مراحل نموهم الذوق العام للمجتمع
أنها ليست صفة خاصة للفرد وإنما للجماعة ، حيث يشترك فيها  ذات طبيعة جماعية : أي -5

 .الفرد مع بقية أفراد مجتمعه وتمثل الرابطة التي تربط جميع أفراده
 

حيث تميز ثقافة شعب ما نمط حياته عن أنماط الشعوب األخرى ولكنها ال تعزله وال تقوده 
اآللية الخامس التي استندت عليها بالضرورة إلى حالة خصام مع الثقافات األخرى. وهذه هي 

 (آلية )الغزو الثقافي  العولمة
وطبعا ركّزت على الجانب السلبي منها، فنشرت الكحول والمخدرات وروّجت للتدخين، اضافة 

ألنواع عدة من اللقاحات واألغذية الّمعدلة وراثيا والمعالجة هرمونيا وكيميائيا، وسّخرت اناسا 
حقيقة مبتغاهم ووظفوهم خصيصا للترويج لها ونشرها كذلك عن طريق تنكّروا بزّي ال يعكس 

الشركات والمؤسسات االقتصادية، الصناعية، االنسانية، االعالمية، الثقافية والفكرية حتى 
واتبعوا وسائل الحجة تارة والتسلية تارة أخرى )سياسة الترغيب واالقناع( . كل ذلك 

ارستها في أذهان الفئة او المجتمع المستهدف. حقيقةً ان هذه االفكار والتشجيع على مم لترسيخ

هذه المواد والمسوم واالفكار خطرة ومدمرة واكثر فتكا حتى من االسلحة االخرى حيث تعمد 
على تقويض علم الوراثة للجنس البشري وتدمر االنسان جسديا ومعنويا على حد سواء. 

 .فتضيع االجيال الحالية والمستقبلية
الف شخص بسبب التأثير السلبي المشروبات  111لك فقدان روسيا سنويا اكثر من مثال على ذ

 .الكحولية فقط
السؤال هنا: هل هذه الممارسات هي اختيار واعٍ من قبل األشخاص الذين يماروسنها؟ ام ان 

اجابتنا ستكون سلبية ويكون الخيار فُرض علينا من خالل الثقافة المهيمنة . الخيار ال يُفرض 

 .يُقرر بشأنه ويُتخذ بل
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 .المبدأ الرابع: االقتصاد
 ماير امشيل روتشيلد"   امنحني السيطرة على مال األمة فلن اعود مهتما لمن يضع القوانين "

 
المعولمين ال يرون ضرورة او فائدة من تدمير امة ما بكاملها، بل يفضلون ترك جزء منهم 

بلية او العشائرية الضيقة مع إبقاءهم جهلة عبيدا من خالل إخضاع اقتصادهم لمصالحهم الق
تماما لما يحدث حقا لهم. ويمكن تحقيق ذلك من خالل المال العام او مؤسسة االئتمان التي 

تستخدم الربا والفوائد الكبيرة حيث تسمح ألصحاب البنوك بالحصول على فوائد خيالية مستغلة 
في حين يضطر الكثيرون ولغرض اعالة قروض هؤالء دون ان تعير اي اهتمام لقيم المجتمع. 

اسرهم االقتراض ولو بفوائد عالية مما يحولهم فيما بعد لعبيد. ان هذه اآللية هي اساس تحويل 
الشخص الى كائن استهالكي بحت يموت جوعا اذا توقف عن العمل يوما واحد فقط..اذ انه 

الكثر خطورة حاليا هي: هل ان يستهلك قوت يومه بيومه. لكنه بالحقيقة يدفع الكثير. القضية ا
الشخص ال يدرك حقيقة هذه السياسة االقتصادية؟ ال بل اصبح بمرور الوقت وبعد ترسيخ 

قواعد هذه اللعبة بالمجتمع وجعلها المسيطر على الحركة االقتصادية للدولة بأكملها وليس 
اصبح بمثابة البطارية  الفرد فحسب، جعله مدركا لما يحصل بل وُمّسلما له ايضا. الن هذا النظام

 .التي تغذي الحياة االقتصادية للفرد والمجتمع
  

 .المبدأ الثالث: الواقعية
 فريدريك نيتشه  "ليست هنالك من حقائق، بل تفسيرات فقط "

  
ان االمة باكملها او طبقات معينة من المجتمع اصبحت محكومة واجريت لها عمليات غسل 

مختلفة، دوغماتيات )عقائد( دينية و مبادئ وتقاليد اجتماعية بمساعدة  دماغ من قبل أيدلوجيات
اإلعالم المكثف، بعضها قائم على نظام الوعي ومطبوع في األذهان. فكانت هناك اوال نظرية 

ورابعا )عش   كارل ماركس، وثانيا جاءت مع اول )هللا اكبر(، وثالثا االيمان بقيامة المسيح،

عُززت هذه األيدلوجيات او الدوغماتيات ما جعل الناس في تناقض  سريعا ومت شابا( . وقد
وتضارب مستمر في ما بينها على اختالفها من خالل استخدام تقنيات خاصة كاالستفزاز 

واالغتيال واألخبار الفضائحية او حتى الرسوم الكاريكاتورية المتعمدة االخطاء اال انها تدبو 

 .عرضية من الخارج
ل، الصدام القائم بين تعاليم اإلسالم والمسيحية الذي نشهده واحتقارهما تعاليم على سبيل المثا

بعضهم البعض والمساس فيها بالرغم من انهما كما حال الكثير من األديان يعبدان ربا واحدا 

 !! وهو )هللا( الخالق الوحيد لجميع الكائنات على االرض
، حيث ان االعالم المكثف والمركز على ان احد اهم واخطر وسائل غسل الدماغ هو التلفاز

مجتمع ما هو بمثابة خطاب يبدو واقعيا يبّوب الناس ويصبهم كما يشاء على جميع اختالفاتهم 
وتنوعهم بعيدا عن الواقعية والموضوعية الحقيقية. ان سبب حدوت الهجمات االرهابية في 

ول ونقل اخبارهم وصراعاتهم ايامنا هذه وكثرتها هو تأسيسهم لقاعدة اعالمية من خالل تدا
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على جميع قنوات التلفاز مما سهل مهمتهم كثيرا ومنحهم انتشارا، بل ان الكثير من القنوات 

 .التلفزيونية تكون راعية لالرهاب وتزودها بميزانية كبيرة وجمهور واسع وكبير
  

 
 .المبدأ الثاني: التسلسل الزمني

 ر من االحيان من الوقوع في االخطاء بالمستقبلان النظر للماضي كثيرا يجنبنا في الكثي "
 كوزما بروتوفيتش "

  
من المعروف بديهيا ان الشخص الذي ينسى تاريخ أمته كالشجرة بال جذور، لكن..ماذا سيحصل 
لو ان جميع االمم نست تاريخها او احتفظت ببعض األجزاء التاريخية المفروضه عليها من قبل 

 فئة معادية ما؟
ج اورويل : " ان من يسيطر على الماضي فانه يسيطر على المستقبل" .لكن في قول لجور

الحاضر يقول ان من يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي. اذ انه من خالل اعادة كتابة 
التاريخ وتعديله على هواه وما يتفق مع أهدافه فانه بهذا امتلك وسيطر تماما على المستقبل. 

يء اي نظام جديد يكون مصحوبا باعادة كتابته للتاريخ مرة ولهذا السبب فان وصول ومج
اخرى. لدرجة ان من يمثل هذا النظام يكون غير واعيا وال مدركا بكونه قد تم التالعب 

 . واصدق مثال على ذلك هو انفصال الجمهوريات السوفيتية السابقة عن االتحاد السوفيتي .به
 .يعلمنا شيء سوى العواقب من عدم األخذ بدروسه لذلك علينا ان نتذكر دوما بأن التاريخ ال

  
 .المبدأ األول: األيدلوجية

 حكمة شرقية" اذا كنت تريد هزيمة عدوك فقم بتربية أوالده "
 

( على يمكن تحقيق اخضاع امة ما والسيطرة من خالل تبديل او تغيير نظرتها )أيدلوجيتها
الصعيد القومي. ليصبحوا خداما للغزاة بل واعتبارهم )الغزاة( جزءا من حياتهم الطبيعية. حيث 
يمكننا ان نرى وسائل االعالم كالسينما و نجوم البوب وغيرهم من المغنين في محاولة القناع 

ي واثبات ان الكحول والمخدرات والتبغ والشذوذ الجنسي هي ظواهر طبيعية للمجتمع العصر
الحديث. وافضل مثال على ذلك تأثير ذلك التغيير في النظرة على النظام الطائفي في المجتمع 

 511فهناك   .الهندي، حيث ان االنتقال من طائفة الى اخرى هو امر مستحيل ومرفوض تماما

 مليون من الهنود يعتبرون من طائفة )المنبوذين( او )األقلّية( يعيشون فقرا كافرا ويؤمنون بان
هذا هو الشكل الوحيد الذي يمنحهم الوجود في المجتمع. ان هذا المثال يبين مدى تحديد االجيال 

 .مهما تالحقت بنمط حياة معينة على مر التاريخ
  

في الوقت الحالي هناك نوعين رئيسيين من االيدولوجيا )النظرة( التي تهيمن على المجتمع، 
الية: نموذج من الناس الذين ال يستطيعون ايجاد أهمهما: الكاليدوسكوب )االيدلوجيا المشك



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

36 

مكانتهم في الحياة في غضون التدفق الالنهائي لالحداث. حيث ان كل حدث جديد يخلق نوعا من 
التشويش في ادراكهم الحسّي و ان العالم عبارة عن شظية زجاجية توضع داخل )مشكال( يغير 

لوجيا يفهمون العالم على انه كلته واحدة غير صورته دائما وتماما. ان الناس مع فسيفساء االيد

وال وجود للحوادث العرضية. لذا فان كل حدث او واقعة   مجزأة. حيث يعتبرون كل شيء سببا،

جديدة تطرأ فانها تسهم في تلك االيدلوجيا و تجعلها اكثر وضوحا كمجرد قطعة فسيفساء جديدة 
سهمت في خلق وتعزيز سيطرة االيدلوجيا تُضم لباقي القطع. لالسف فان الثقافة الحديثة ا

 (المشكالية )الكاليدوسكوب
  
  

قبل اآلن، فان كل هذه اآلليات كانت محجوبة وتعمل بالخفاء ولم يستدل عليها او يدرك ماهيتها 

لكن بالوقت الحالي أصبح كل شيء واضحا وتجلّت األهداف والنوايا للجميع.   اال القلّة،

ية هي من كشفت عن نفسها وهم السادة الذين حالما خلقوا تلك اآلليات ذاتها األيدي الخف فاآلن

أطلقوا زنادها بمهارة خالل العملية التاريخية العالمية . المجتمعات النمطية ال تملك مصطلحا 

 .يستوفي تعريف هؤالء السادة
وم: اطلق على هذه الظاهرة االجتماعية الموضوعية بـ )السلطة المفاهيمية او سلطة المفه

والمفاهيمية ضرب من ضروب الفن ومن تعريف هذا الفن يمكننا أن نستشّف معنى المفاهيمية 

 .حيث انه حالة تحويل فكرة ما وجعلها ملموسة
أعلن )جوزيف كوزوث( عمأل بعنوان )غرفة المعلومات( وهو عبارة عن عدد  1919ففي عام 

من الكتب، أغلبها بحوث في العلم  اثنين من الطاوالت الكبيرة، موضوع عليها مجموعة كبيرة
واللغة والفلسفة ومن بينها بحوث ودراسات نقدية وفلسفية لجوزف كوزوث نفسه، وهناك عدد 

 .من الكراسي تدعو المشاهد للجلوس والقراءة
 

العمل الفني هنا غير موجود في طريقة وضع أو ترتيب الكتب والطاوالت والكراسي، أي خارجة 
لوجي أو الشكلي سواء االرتجالي أو المنظم لألشياء... ولكن العمل الفني عن التناسق المورفو

موجود في فكرة العمل والتي هي )القراءة( ووضع هذه الفكرة، أي عملية القراءة في سياق 
الفن البصري، أي تحويل الفن البصري إلى فن ثقافي فلسفي وجودي علمي، وهذه الطبيعة.. 

النوع من الفن أكثر إنسانية ولها وظيفة اجتماعية وتعليمية، ألنها أي الطبيعة المفاهيمية لهذا 
تعطي المشاهد المعلومات، وتختلف عن طبيعة الفن البصري المورفولوجي الذي يقدم شيئا 
جميأل أو قبيحا بصريا. الفن كما يقول جوزيف كوزوث: "غير موجود في األشياء، األشياء 

 ."م الفنان عن العمل الفنيثانوية، أما الفن فهو موجود في مفهو
أي يجب طرح القضية الفنية التشكيلية مثلما تطرح قضايا فكرية، اجتماعية، علمية أو أية 

 (قضايا إبداعية أخرى
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

37 

وان آليات الصراع والهيمنة ومحاولة السيطرة على المجتمعات تُعّرف على إنها المبادئ او 
الوسائل العامة للهيمنة العالمية التي تُستخدم من قبل تلك السلطة المفاهيمية. وعند تطبيق ذلك 

في شريحة معينة في المجتمع الواحد أو بعض المجتمعات النمطية حتى فيمكن اعتبارهم 
ئ والوسائل ذاتها، لكن عند ممارستها من قبل مجموعة ما ضد أخرى كما في حال المباد

 .األسلحة، فهذا يعني الحرب بمعنى أكثر شمولية

 
ان وعينا االن بتلك اآلليات يمكننا من التصدي لتأثيرها ومجابهته، اضافة الى انهم يقدمون 

 .حريتك وتصبح إنساناويطرحون لنا الخيار الواعي: اما ان تبقى عبدا او ان تحقق 
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 ملف عن ازمة املوازنة األمرييكية وقانون الرعاية الصحية 

-1- 

 أمريكا: أزمة املوازنة مبارزة سياسية بزّي اقتصادي

6

 

 
ال تبدو أزمة الحكومة الفيديرالية في الواليات المتحدة وإغالق دوائر حكومية وممتلكات عامة، 

العالم، فبعضهم يعتقد بأنها متعلقة بتعثر االقتصاد األميركي ونقص مفهومة لدى كثيرين حول 
في السيولة المتوافرة لدى الحكومة، والبعض اآلخر يخالها مرتبطة بتضخم الدين العام 

والخالف في الكونغرس حول امكان رفع سقفه، اال ان الواقع هو ان األزمة هي مبارزة سياسية 
 مختبئة خلف شؤون اقتصادية.

عض الدول، مثل لبنان، تستمر الحكومة باالنفاق حتى لو لم ينجح مجلس النواب في اقرار في ب
موازنة وذلك بموجب "القاعدة االثني عشرية"، ومن دون الحاجة الى موافقة برلمانية. اما في 
الواليات المتحدة، فيجبر الكونغرس الحكومة على االلتزام بموعد سنوي لالنفاق يبدأ في األول 

شرين األول )اكتوبر( وينتهي في الثالثين من أيلول )سبتمبر( من العام التالي. اما اذا فشل من ت
الكونغرس في المصادقة على القانون الذي يجيز االنفاق، يصبح متعذراً على الحكومة انفاق 

 ولو دوالر واحد، حتى لو كانت السيولة متوافرة لدى وزارة الخزانة.
جهة السياسية بين الحزبين، الديموقراطي الذي يسيطر على البيت العام الماضي، وبعد الموا

األبيض ومجلس الشيوخ، والجمهوري الذي يسيطر على مجلس النواب، والتي عرفت بمبارزة 
"حافة االنهيار"، اتفق الحزبان على اقتطاع نسبي من كمية االنفاق الحكومية من دون تمييز 

 بليون دوالر. 986ا سقف االنفاق الحكومي السنوي بـ بين موازنة هذه الوكالة او تلك. وحدد
في أيلول الماضي، كان الكونغرس يستعد لتمديد االتفاق على االنفاق بالسقف ذاته الذي تم 

 63تحديده العام الماضي. وأراد الديموقراطيون زيادة طفيفة تدفع بالسقف الى تريليون و
ويت على تمديد اتفاق العام الماضي كما هو، في ما بليوناً، اال انهم تراجعوا، ووافقوا على التص

 يعرف بـ "قرار متابعة" لقانون مسبق.
اال ان جزءاً من المتطرفين اليمينيين من اعضاء الكونغرس من الجمهوريين، والمعروفين بـ 

، قرروا اثارة زوبعة سياسية ضد "قانون الرعاية 31"حزب الشاي" والبالغ عددهم حوالى 
-2115والذي دخل حيز التنفيذ تزامناً مع موازنة  2111اقره أوباما عام  الصحية" الذي

                                                           
 وكالة اور األخبارية – حسين عبد الحسين 6
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التي تبدأ في األول من تشرين األول، فعمدوا الى اخذ الموازنة المتفق عليها رهينة،  2114
والحقوا بـ "قرار المتابعة" المطلوب لتصديقها، تعديالت تنص على سحب التمويل من قانون 

 ليه.الرعاية الصحية للقضاء ع
وألن اي قرار يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ، ثم توقيع الرئيس ليصبح نافذاً، صوتت غالبية 

الشيوخ الديموقراطيين ضده واعادته الى الممثلين، وتمت اعادة الحركة نفسها ثالث مرات، 
ليتوقف بعد ذلك ضجيج المشرعين األميركيين ومساعديهم، وليفشل الكونغرس في اقرار قانون 

، فاضطرت الحكومة للتوقف عن الدفع باستثناء الموظفين 2114 - 2115ازنة مو
"األساسيين"، مثل القوى األمنية والجيش، ولتسديد اي ديون مستحقة على الحكومة على شكل 

 سندات خزينة.
على ان استطالعات الرأي اظهرت ان غالبية االميركيين تعارض اغالق الحكومة، ما صار يعني 

ر في اغالقها يؤثر سلباً على احتفاظ الجمهوريين بغالبيتهم في مجلس النواب في ان االستمرا
انتخابات العام المقبل. وأظهر استطالع اجرته "بي بي بي" اليسارية ان الجمهوريين يخسرون 

التي يتمتعون بها في  253مقعداً لو تمت االنتخابات غداً، ما يعني انهم يخسرون غالبية  24
 د للديموقراطيين.مقع 211مقابل 

وفي خضم المعركة السياسية، برز استحقاق آخر يحتاج الى موافقة غالبية الكونغرس، وهو 
بليون المسموح بها حاليا، والتي تقول وزارة  111ترليوناً و 16رفع سقف االستدانة ليتعدى 

دة من الشهر الجاري، ما يجبر الحكومة على التخلف عن اعا 11الخزانة انها ستنفذ في 
 تغذيته.

لكن الرئيس أوباما قال انه ليس مسؤالً عن الدين العام لوحده، وان اعادة تغذيته مسؤولية 
الكونغرس الذي اقر عبر عقود موازنات وسمح باالقتراض، وان التخلف يؤذي السمعة المالية 

ت حول للدولة وربما يؤدي الى خفض درجاتها االئتمانية. لذا، كرر انه غير مستعد ألي مفاوضا
 سقف الدين العام، وان على الكونغرس تسديد الديون التي راكمها على مدى عقود.

كذلك، رفض أوباما وحزبه، التفاوض على موازنة حدد الجمهوريون سقفها العام الماضي وتم 
االتفاق عليها. وقال ان الجمهوريون كانوا يرغبون باالطاحة بقانون الرعاية الصحية، فعليهم 

ذلك بفوزهم بغالبية ساحقة في الكونغرس، بمجلسيه، تسمح لهم بذلك، وبعيداً من ان يفعلوا 
 المناورات السياسية والشعبوية في خطاباتهم لألنصار.

 تالعب بالحقائق
وفي الوقت ذاته، قدم الديموقراطيون أمثلة تظهر تالعب الجمهوريين بالحقائق، فسقف 

الموازنة وضعه الجمهوريون وهم يحاولون نسفه وتحميل الديموقراطيين مسؤولية العرقلة. 
كذلك، قام رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر بتوجيه اللوم الى الديموقراطيين البقائهم 

س والحكومة ومساعديهم خارج "قانون الرعاية الصحية"، فيما تبين فيما بعد اعضاء الكونغر
ان ذلك من فعل باينر نفسه الذي كان يبعث رسائل الكترونية خاصة الى المساعدين يعدهم 

 بتأمين خاص غير حكومي.
على ان باينر يمكنه انهاء اغالق الحكومة، الذي دخل اسبوعه الثاني، ويمكنه كذلك رفع سقف 

عضواً في الكونغرس من الجمهوريين ممن يعرفون بالمعتدلين، وهؤالء  51لدين العام، فهناك ا
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صوتاً.  218عضو ديموقراطي، فتتوافر الغالبية المطلوبة، اي  211مستعدون لالنضمام الى 
 لكن التصويت مشروط بموافقة باينر عليه.

ين لكسر ارادة غالبية حزبه، ان وهو يخشى، في حال استند الى اكثرية من اصوات الديموقراطي
يواجه حينذاك ثورة داخلية تطيح به كرئيس للمجلس في حال حافظ حزبه على الغالبية في 

. وكان باينر صرح ان الغالبية غير متوافرة في الكونغرس للموافقة على فتح 2114انتخابات 
ت، والتي تمثل تقنياً الحكومة ورفع سقف الدين العام، ليرد عليه أوباما بأن اكثرية االصوا

غالبية الشعب األميركي، متوافرة، لكن باينر ال يسمح باجراء التصويت لحسابات حزبية، اي ان 
المسؤول الجمهوري يضع مصلحة الحزب فوق مصلحة الشعب، وهذه ثغرة سمحت 

 للديموقراطيين بمهاجمة الجمهوريين بضرواة على مدى األيام الماضية.
المؤسسات الحكومية؟ مازالت الخطوط بين الديموقراطيين  كيف تنتهي أزمة اغالق

والجمهوريين للتوصل الى تسوية مقطوعة، لكن االتجاه األبرز يدل على ان الجمهوريين 
يحاولون اآلن الخروج من مأزقهم الذي ورطتهم فيه أقلية متطرفة وشعبوية، وهم ربما 

الستدانة من اجل التوصل الى سيحاولون اخفاء موضوع الموازنة خلف موضوع رفع سقف ا
 تسوية تجمع االثنين، وتسمح للجمهوريين بالخروج بتسوية تحفظ لهم بعض ماء الوجه.

 

 

-2- 

قانون الرعاية الصحية اجلديد
7 

 
المتتبع ألخبار ، والنقاش المحتدم بين الديمقراطيين والجمهورين واليمين المتطرف االمريكي 

اصالح الضمان الصحي والميزانية الفدرالية   حول تمريرالجاري   او ما يعرف بحزب الشاي
والذي ادى لغلق الحكومة الفدرالية واعتقد سيكون تأثيره حاد على المواطنين خالل االسبوعين 

القادمة و سيلحق الضرر الكبير بشريحة واسعة من المواطنين األمريكيين في حالة عدم 

  التوصل لحل
ن لكسر العظم باألخص ان الواليات المتحدة مقبلة على يبدو ان الخالف وصل بين الحزبي

انتخابات في العام القادم وال يريد أي من الحزبين التفريط بجمهوره. قانون الضمان الصحي 
 الجديد يمنح بعض الحقوق للمواطن االمريكي ولكنة ال يقدم حوال كاملة لمسالة التامين الصحي

                                                           
7
 منتديات عنكاوا – سعد كاظم 
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 . 
 لصحي المقدم من اوباماأدناه ملخص مختصرة لقانون الضمان ا

لإلغناء لفهم هذا القانون وماهي الفوائد الذي سيحصل   وهي محاولة لفهم القانون بحاجة 

المقاومة   الضمان الصحي ، ان  عليها المواطن االمريكي وهو بالتأكيد خطوة اولى نحو اصالح
لكبرى وراس احزاب اليمين وشركات التامين والدواء والشركات ا  الشرسة التي تمارسها

ال سقاطة وهو في المهد لقطع اي اصالح او تغير سيحصل عليها المواطن االمريكي تبين   المال
حجم الخالف بين الحزبين وحاجة المواطن االمريكي لضمان صحي يؤمن الحاجات الصحية 

 . بشكل معقول للمحتاجين له
بتحسين الوضع الصحي ليس من مؤيدي الحزب الديمقراطي ولكن من مؤيدي أي مكسب يسهم  

للمواطن االمريكي وللعلم ان امريكا هي اغنى بلد في العالم وتمنح المساعدات السخية لكل دول 
العالم ولكن مواطنيها ال يتمتعون بالضمان الصحية يليق بهم وهم عرضة لجشع شركات التامين 

  . والدواء
رف احيانا بقانون اوباما لرعاية قانون الضمان الصحي المقدم من الحكومة االمريكية والذي يع

الصحية سيوفر ألول مرة للمواطنين وكبار السن خاصة ضمان صحي بأسعار معقولة، 
وسيساهم بإصالحات قطاع التأمين الصحي ونظام الرعاية الصحية في الواليات المتحدة ككل. 

يد من الحقوق يحتوي القانون على أكثر من ألف صفحة من األحكام التي تعطي األمريكيين المز
والحماية وتوسيع فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة لعشرات الماليين من غير 

 المؤمن عليهم وبأسعار معقوله
القانون نسخة معدلة تم التقدم بها منذ سنوات و كان يعرف بقانون كلنتون لرعاية الصحية وقد 

يوخ في حينها ، االن توجد في مجلسي النواب والش  فشل في اجتياز عتبة التصويت علية

  .فرصة لدى الحزب الديمقراطي لتمريرة
الحماية لمريض وبأسعار معقولة بالمقارنة مع القانون الحالي و قد قدم   يهدف القانون توفير

تم مراجعة أحكامه  2111مارس  25القانون ألول مرة باسم قانون اوباما لرعاية الصحية في 
لدراسته كي ال يتعارض مع الدستور ومن ثم قدم  2112يونيو  28من قبل المحكمة العليا في 

 الى المشرع االمريكي من خالل الكونغرس االمريكي لتشريعه
من خالل اجبار اصحاب  2114القانون تقريبا يوفر لجميع األمريكيين تأمين صحي بحلول عام 

التامين اجباريا لكل مقابل نسبة يدفعها العامل وصاحب العمل يكون   العمل بتوفيره لعمالهم

  عامل 31معمل يتجاوز عدد عمالة 
العديد من األميركيين العاملين سوف يحصلون على تامين صحي من خالل اجبار صاحب العمل 

في حين أن األمريكيين اصحاب الدخل المحدود او التي اجورهم   على توفير هذا الحق لعماله
اء التأمين الفدرالية وبأسعار مدعومة قادرين على شر  متدنية او منخفضة سوف يكونوا

شركات التامين وفق احتياجاتهم الصحية . من خالل هذا  -الدولة من سوق التامين   من
عامل ) ضمن القانون  31لم تعد الشركات الصناعية الكبرى عدد عمالها يزيد على   القانون
الصحي ولن تكون  من حق الضمان  ستكون قادرة على حرمان عمالها وموظفيها  الجديد(
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لها ايح عمرالشركات قادرة على إسقاط تغطيتهم لكونهم مرضى كما ال اعتقد ستلجئ الى تس
عامل ألنها ستخل بالتزاماتها امام نموها والحد من ارباحا وال يوجد بديل سوى  31ألقل من 

 .توفير الضمان الصحي
مان الصحي الجديد يحسن وبغظ النظر عن ما تدفعه الشركات والعمال متضامنين، فان الض

كثيرا من صناعة الرعاية الصحية. وبموجب القانون الجديد من المتوقع أن يتم تغطيته الرعاية 
مليون االميركيين الذين حاليا ليس لديهم تأمين الصحي. وتشمل التغطية  44الصحية ألكثر من 

لسن وتوسيع نطاق جيده لمرأة، ورعاية أفضل لكبار ا  رعاية وقائية أفضل ، وخدمات صحة
التغطية من قبل الحكومة الفدرالية للمواطنين األكثر فقرا. وتشمل اإلصالحات الجديدة السماح 

  .26لبالغين الشباب البقاء ضمن التامين الذي يحمله والديهم حتى سن 
كما اتاح القانون الجديد باللجوء الى القضاء لحد من قدرة شركات التأمين من اسقاط التامين  

 و رفع تكاليفه عندما تصبح مريضا او تصاب بمرض خطيراا
فقط بل   هل تعلم أن الضمان الصحي الجديد ليس يهدف الى إصالح نظام الرعاية الصحية

بخفض تكاليف   المترتبة على الطبقة المتوسطة ويساهم  سيساهم بخفض اجور التامين
 ألول مرة في تاريخ أميركا؟  الرعاية الصحية

لصحي الجديد يحد من االنفاق الذي يترتب على الطبقة المتوسطة من خالل الحد أن الضمان ا
من االرتفاع الطردي لتكاليف التامين الصحي الحالي من خالل تخفيض التكاليف وتخفيض 

 .أقساط التأمين الصحي لماليين من األميركيين
اد من متوسطي الدخل قانون الرعاية الصحية الجديد يجعل التأمين الصحي متاحا لمعظم األفر

غير المؤمن عليهم بأسعار منخفضة من خالل توفير القدرة التنافسية بين شركات التامين 
للحصول على افضل االسعار للخدمات الذي يحتاجها المواطن االمريكي من خالل تشجيع 

 من خالل شبكة  وجعل سوق التأمين الصحي متاحا  المنافسة بالتوازي مع الرقابة الحكومية
لألسواق كطرف رقيب وايضا توفير الخدمات الصحية   االنترنيت. وستدخل الحكومة الفدرالية

تشغيل األسواق على االنترنت حيث يمكن للعمالء شراء التأمين   المدعومة من الدولة من خالل
موظف بدوام كامل أيضا  111الصحي بأسعار معقولة. كما يمكن للشركات الصغيرة مع أقل من 

  لشراء التأمين لموظفيها  تبادل التجارية وإلعفاءات الضريبة استخدام
المتبقين   كما سيوفر الضمان الصحي الجديد التغطية الصحية الطبية لغير المؤمن عليهم

االميركيين الذين ال يعملون و ليس قادرين على   مليون من الشعب  11والمقدرين بحدود 
بية لهم ولعوائلهم من خالل الدولة الفدرالية، كما تحمل تكاليف التأمين و توفير لمساعدة ط

فوائد اخرى للحد من االحتيال ومكافحة الغش، وخفض التكاليف، وتحسين الرعاية   توجد هناك

 .للمرضى
 

تريليون دوالر على مدى السنوات  1.1ان تكلفة قانون الرعاية الصحية الجديد يكون حوالي 
مركزي قد يبدو هذا الرقم كبير ولكن النتيجة النهائية هو في العشر المقبلة وفقا لتقرير البنك ال

مليار دوالر سيتحملها ارباب العمل في توفير من  145الواقع خفض العجز القومي يصل الى 
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 تكاليف الخدمات الصحية
ان هذا سوف يعيق   يقولون  بعض الناس و المحافظين والمتطرفين اليمينين امثال حزب الشاي

من فرص العمل وإجراءات عمليات التوظيف. و قد ثبت هذا غير   دي وتقليلالنمو االقتصا
صحيح ، قد تلجئ بعض الشركات لتقليل من ساعات العامل وتسريح عدد العمال ولكنهم 

هذه امام حاجة السوق المتنامية والطلبات على المنتجات   سيتراجعون عن قراراتهم الشنيعة

  . االمريكية في المستقبل القريب
هدف المحافظين وحزب الشاي عدم توفير التامين الجيد وبأسعار تنافسية لشغيلة والعمال النهم 

يخدمون مصالحهم ومصالح شركات التامين والدواء بحرمان الشغيلة من الضمان الصحي 
الجديد )بالمناسبة الضمان الذي يقدمه القانون الجديد ليس متكامل ولكنة افضل من السابق 

في حرمان الموطن االمريكي من التمتع   فضل( ان اليمين المتطرف سيفشلوخطوة نحو اال
بمزايا الضمان الصحي الجديد. على الجانب اآلخر فان قانون الرعاية الصحية الجديد سيخلق 

 عشرات اآلالف من فرص العمل في مجال الرعاية الصحية والوظائف الحكومية
خفض األنفاق والعجز من خالل التخفيضات في  ان قانون الرعاية الصحية الجديد سيساهم في

  الميزانية والضرائب والتمويل الحكومي. الفيديو المرفق يوضح كيفية عمل القانون الجديد
حيث نصف الشعب االمريكي العاملين سيحصلون على الضمان الصحي من خالل العمل  -1

 وبشكل اجباري يفرضه القانون الجديد كما هو معمول به االن
عامل سوف تشجع الحكومة هذه الشركات على  31الشركات التي يقل عدد عمالها عن  -2

 شراء التامين لعمالهم وموظفيهم مقابل اعفائهم من الضرائب الفدرالية
ربع المواطنين سيحصلون على التامين من خالل الحكومة من ضمنهم كبار السن واالطفال  -5

 التي توفره الدولة والعجزة من خالل المدكيت
عشر المواطنين األمريكيين المتمكنين واالثرياء سيقومون بشراء تأمينهم الصحي من  -4

السوق الذي سيكون متوفر من خالل شركات التامين ولكن هذا ايضا يعتمد على نوع التامين 
الذي قد يخضع لرقابة الحكومة الفدرالية للحد من االبتزاز   والعمر والشركة المؤمنة وايضا
 تمارسه شركات التامين والدواء

عليهم التقدم بطلب الى الحكومة الفدرالية    13.836  العشر المتبق الذين دخلهم يقل عن -3
لشملهم بالتامين ولكن عليهم على ان يقدموا طلب للحكومة الفدرالية ومعهم كل االوراق 

 الثبوتية
ليس مشمولين بالرعاية الصحية عليهم ولكن في النهاية سيتبقى عدد من المواطنين .6   

اللجوء الى سوق التامين لشراء تامين او الحكومة المحلية والفدرالية لدراسة حالتهم على حده 
ويعتمد الشراء على نوعية التامين ونوعية التغطية ومدتها ونوعية الشركة التي تشتري منها 

 بوليصة التامين
مرفق فان قيمة التامين ستكون مرتفعة بعض الشيء وكما تالحظون من التفاصيل والفيديو ال

بالنسبة لشباب )الشباب يتمتعون بالصحة الجيدة بشكل عام وهم ليس محتاجين لتغطية 

 .متكاملة( ومنخفضة بالنسبة لكبار السن واالطفال والحوامل



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

24 

من الموجود   ولكن بكل االحول القانون غير متكامل وبه الكثير من النواقص ولكنة افضل
ويحدد من جشع شركات التامين وتجبر الشركات التامين بتوفيره لموظفيها وعمالها وضمن 

 القيود التي يضعها القانون الجديد ، ولمزيد من المعلومات اسال طبيبك
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8 !كيف تنتفع بوقتك الثمني؟

 

 
 

  
 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
  

جزئياتها وتفاصيلها، على وفق معيار ينظر اإلنسان إلى مجمل حياته، ويُخضع تعامله مع 
القيمة والثمن، فمتى ما كانت مفردة ما تتمتع بقيمة عالية تمتعت في النتيجة بكل العناية 

 .واالهتمام
والنظرة هذه من حيث المبدأ ال مشكلة فيها، وإن كنا سنختلف في تطبيقاتها على بعض 

والمكونات الدخيلة في رفع قيمة الشيء أو المفردات هنا أو هناك تبعا لالختالف في القناعات 
وضعه. فمثال ترى اإلنسان الذي يجعل الدنيا أكبر همه يرى المال هو القيمة العالية في الحياة، 

بينما تجد آخر يعيش التوازن بين دنياه وآخرته، قد جعل للمال مساحة ال تتعدى كونه أداة 
الشتغال بها بدينه وال بآخرته، وفي هذا اإلطار للتعامل ولتحصيل الملذات المحللة التي ال يضر ا

يعظ لقمان الحكيم ابنه قائال: )يا بني ال تدخل في الدنيا دخوال يضر بآخرتك، وال تتركها تركا 
 (تكون كالّ على الناس

  
 :الوقت قيمة- 

في الشريعة اإلسالمية، وتطبيقات هذه ” بذو القيمة اإلهتمام” وعندما ننظر لهذه الفكرة فكرة 
الفكرة، نجد أن اإلسالم قد جعل للكثير من المفردات قيمة عالية وحّث على االهتمام بها اهتماما 
يتناسب وقيميّتها. فنجده جعل القيمة لبناء الذات وبناء األخالق والعلم والدين .. وغير ذلك. كما 

ة كبيرة من األهمية والقيمة التي ال يجوز التفريط بها، باعتبار مساح” وقت”وأنّه قد جعل للـ
الذي هو من أغلى األمور بالنسبة لإلنسان والتي ال يرضى عنها بدال وال ” للعمر“أنه المكون 

 (ِحَوال، ولو خيّر بمال الدنيا كله..، وعن األمير )ع(: )إّن عمرك وقتك الذي أنت فيه
قت مكّون له، فكلما سرنا في عجلة الزمن تناقص العمر شيئا نعم العمر هو قيمة عالية والو

 (فشيئا. يقول اإلمام علي )ع(: )إنه لن يستقبل أحدكم يوما من عمره إال بفراق آخر من أجله
َ  إِنَّ ) وألن العمر ذا قيمة عالية تجد أّن هللا لما أراد أن يشتريه قدّم بدال عاليا يتناسب معه  اّللَّ

 َويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُونَ  اّللَِّ  َسبِيلِ  فِي يُقَاتِلُونَ  اْلَجنَّةَ  لَُهمُ  بِأَنَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  أَْنفَُسُهمْ  ُمْؤِمنِينَ الْ  ِمنَ  اْشتََرى

                                                           
8
 الثقافية األسالم نور شبكة -الستري رائد الشيخ 
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ْنِجيلِ  التَّْوَراةِ  فِي َحقًّا َعلَْيهِ  َوْعدًا  الَِّذي ْيِعكُمُ بِبَ  فَاْستَْبِشُروا اّللَِّ  ِمنَ  بِعَْهِدهِ  أَْوفَى َوَمنْ  َواْلقُْرآَنِ  َواإْلِ

 .111التوبة/ (اْلعَِظيمُ  اْلفَْوزُ  هُوَ  َوذَِلكَ  ِبهِ  بَايَْعتُمْ 
وبعد أن اتضحت قيمة الوقت وما يشكل من ثروة، فالبد إذن من أن نبادر بوضع اآلليات 

والطرق التي تضمن لنا االستفادة من هذه الثروة، وعنصر المبادرة ها هنا مهم للغاية، وعن 
 ()إن العمر محدود لن يتجاوز أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفاد األجل األكرم )ص(:

 .فدعونا إذن نتحدث عن الطرق التي تؤدي لالنتفاع من الوقت االنتفاع المرجو والمؤمل
  
 :للوقت والتقسيم البرمجة- 

ورد عن األمير )ع(: )للمؤمن ثالث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب نفسه، 
يخلي بين نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل( وعن اإلمام الكاظم )ع(: )اجتهدوا في أن  وساعة

يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لمناجاة هللا، وساعة ألمر المعاش، وساعة لمعاشرة اإلخوان 
والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير 

 (ا من روايات بنفس المضمون وردت عنهم )عمحرم( وغيره
وهنا نالحظ أن أهل العصمة )ع( يركزون على جهة مهمة جدا، وإلتفاتة يجب أن تكون محل 
عناية، وهي مسألة تقسيم الوقت وبرمجته، فالبعثرة في الحياة تعني ضياعا لمساحات كبيرة 

 .واستفادة لكل لحظات الحياة جدا من الوقت والعمر، بخالف البرمجة فهي تعني ترشيدا للوقت
  
 :والتقسيم البرمجة مكونات- 

 :البد للبرمجة والتقسيم من أن تشتمل على مكونات يجب مراعاتها هي
بأن نقدم األهم على المهم وأن ال نشتغل بالمهم فيضيع منا األهم، : األولويات بين الموازنة أوال:

فمن اشتغل بالمهم ضيّع األهم، فما بالك بمن يشتغل بغير المهم فهو يضيّع األهم والمهم معا. 
فعندما نقول بتنظيم الوقت ال نعني فقط جعل هذا أوال وذاك ” التنظيم للوقت”وهذا األمر يعرف بـ

 .هم أوال ثم المهم ثانيا وهكذا نتدرجثانيا، بل نجعل األ
بأن تخضع األولويات هذه إلى معيار التوازن الذي ينشأ من النظر : األولويات في التوازن ثانيا:

في اإلحتياجات واألهداف، ومن النظر إلى حظ الدنيا واآلخرة، فال تطغى األولويات الدنيوية على 
ناظر لهذه الجهة  -بحسب ما ورد سابقا-( األخروية، وعلى وفق ذلك كان تقسيم اإلئمة )ع

والحيثية، من جعل ساعة هلل، وساعة للملذات المحللة. وفي كل قسم أيضا يجب أن يكون هناك 
تقسيم أيضا وهكذا، حتى نصل إلى تكامل في البرمجة والقسمة، يغطي كل المساحات الذاتية 

 .فس والحياة بالخير والمنفعةوالعلمية واإلجتماعية والدينية وغيرها، بما يعود على الن
المسألة ال تنتهي باألمرين األولين بل ال بد من جعل أداة تقوم على : والمحاسبة المراقبة ثالثا:

معادلة )الحفظ/والتطوير(، واألداة التي تقوم بهاتين الوظيفتين هي أداة المراقبة والمحاسبة، 
المرسوم لها، والمحاسبة كأداة  فمن خالل المراقبة نحفظ البرمجة من أن تحيد عن خطها

تقييمية للخطة الموضوعة في جانبيها السلبي واإليجابي، لتنطلق الخطة بعد ذلك في مسار 

 .التطوير والفعالية
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بقي أن نشير أن هناك مشكلة تواجه كل ما ذكرناه، وكأنها معاول الهدم : الفراغ معاول تجنب- 

شكلة يقول عنها اإلمام علي )ع(: )إن كان الشغل التي تهدم البناء الشامخ الجميل، وهذه الم
 (مجهدة، فاتصال الفراغ مفسدة

نعم اتصال الفراغ مفسدة لكل البرامج وكل الطموحات واألحالم التي يضعها اإلنسان، نعم قد 
يحتاج اإلنسان إلى مساحة من الراحة وهذا أمر ضروري، ولكن هذه المساحة يجب أن تكون 

سول )ص(: )ساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحالل فإن هذه الساعة على وفق ما يقرره الر
عون لتلك الساعات واستجمام للقلوب( فهي ساعة اإلمداد بالطاقة والعون، ال الساعة والقسم 
الذي يأكل كل األقسام ويضيعها، وذلك عندما تنقلب الراحة إلى حالة من الكسل والخمول! فال 

 .لذات وال على صعيد الحياة بشكل عام، إذا كان الحال هكذاتترقب أي تطّور ال على صعيد ا
ولذلك إياك ثّم إياك أن تقع في فراغ متصل تعيش فيه حالة من الكسل والخمول يعطل كل 

 .مسارات حياتك، لتعيش اإلحباط والالمباالة
إذن بالتقسيم والبرمجة المشتملة على الضوابط التي ذكرناها، والمستلهمة من كلمات بيت 

العصمة )ع(، تتوافر لنا الظروف المالئمة لبناء وتطوير الذات، بل أّن هذا األمر ليس حكرا على 
األفراد بل حتى المؤسسات تحتاج إلى إتباع هذه السياسة أيضا في طريقة إدارتها لخططها 

 .وبرامجها
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 اإلحتياج اجلنسى واإلتزان العصيب

9

 

 

 

 

  

تعانى الفتيات والشباب وخاصة المتأخرات فى سن الزواج بالفراغ العاطفى والرغبة الُملحة فى 
إشباع احتياجاتهم الغرائزية االولية وهذا شىء طبيعى جدا اال ان المشكلة فى حد ذاتها هى عدم 

مما وجود الجنس األخر والذى هو بمثابة المصدر الشباع االحتياجات العاطفيه والجنسيه للفرد 
يتسبب فى خلق طاقة بداخل الفرد تولد رغبة قوية فى إشباع االحتياجات مع عدم توافر المصدر 

فتتحول تلك الطاقة العاطفيه الغرائزيه الى جمرة من العصبية واالنفعال على ابسط االشياء 
ئى وردود االفعال المبالغ فيها وميل الشخص الى التصرفات العدوانيه تجاه االخرين بشكل تلقا

انفعالى ، او تحول تلك الطاقه الى كتله من االحباط واالكتئاب تسيطر على كيان الفرد نظرا لقوة 
عاطفته وانعدام المصدر الشباعها ، او ربما يتجه الفرد الى المتعه الذاتيه مثل ممارسة العاده 

ناحيه السريه حتى يصل الى درجة االدمان وعدم التخلى عنها رغم اثارها الجانبيه من ال
الصحيه والنفسيه او البحث عن المتعه واالشباع من خالل مشاهدة االفالم االباحيه والفيديوهات 

الجنسيه والدخول فى عالقات غير سويه من اجل تحقيق المتعه فقط ، وتهدف الدراسه الى 
طرح بعض الحلول لتوجيه فكر الفرد لشىء اخر هادف ومفيد بهدف االنشغال عن التفكير فى 

اع االحتياجات الغرائزية وذلك حتى ال يؤثر على سلوكه او قرارات مصيريه فى حياته اشب
 وكذلك اتزانه العصبى واالنفعالى .

  
 االسباب التى تؤدى الى وصول الفرد الى حالة الهياج العصبى :

 

 . انغماس الفرد والتركيز القوى فى التفكير فى اشباع احتياجاته فقط وطوال الوقت 

 . الفراغ وعدم انشغال الفرد بعمل او اهداف تشغل تفكيره وتمالء وقته 

  مشاهدة االفالم الرومانسيه التى تثير العواطف والمشاعر وتجعل الفرد يتمنى ان يعيش
 لحظات رومانسيه مثل التى يراها .

 . مشاهدة االفالم او المشاهد المثيره للرغبات 

                                                           
 مركز النور للدراسات -إيمى االشقر 9

 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=4726
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 القات الزوجيه واسرار الفراش مما يثير الرغبه االستماع الى احاديث المتزوحين عن الع
 بداخل الفرد .

  الشخص الشهوانى بطبيعته والذى يميل الى البحث عن مصادر للمتعه ويترك نفسه لها
  بال قيود او رقابه .

  الدخول فى عالقات عاطفيه ، فالعاطفه تعمل على تهيج المشاعر وبالتالى تتولد رغبه
 ملحه فى اشباعها .

 واليأس وفقدان االمل فى اشباع االحتياجات بالنسبه للمتاخرات فى سن الزواج  االحباط
 يؤدى الى العصبيه المصاحبه بالضيق والتوتر.

 . الكبت المستمر لما يجول بداخل الفرد يولد انفجار عصبى  
 : عينات البحث

ر الشباع هناك اشخاص وبالتحديد فتيات يقبلوا على الزواج والهدف االساسى هو امتالك مصد
احتياجاتهم فقط حتى لو كان زواج مبنى على اساس ضعيف مع غياب التوافق فى كافة النواحى 

عام ،  23( السن  1ولكن الهدف االساسى هو اشباع احتياجاتهم الجنسيه فقط . ) عينه 
تزوجت رجل ليس بينها وبينه اى نوع من التوافق فهو اقل منها فى المستوى العملى والثقافى 

جتماعى وكذلك التربيه والتنشاه االجتماعيه فقط من اجل الزواج فى حد ذاته ولتمتلك مصدر واال
 الشباع احتياجاتها مع مالحظة انها ترغب فى الزواج منذ ان كانت فى المرحله الثانويه .

  
هناك اشخاص تحولهم الرغبه فى ممارسة الجنس الى اشخاص اخرى تختلف عن حقيقتهم ذات 

ومزاج عصبى طوال الوقت وردود افعال مبالغ فيها على ابسط التصرفات والميل  طبع حاد جدا
الى الكسر والتحطيم والخبط وكل التصرفات االنفعاليه التى بمثابة تفريغ لشحنة غضب بداخلهم 

عام ، متعلمه على مستوى عالى ومثقفه وجميله جدا وتشعر انها سيئة  52( السن  2. ) عينه 
مايليق بها فتحولت رغبتها فى اشباع احتياجاتها الى التعبير عن الرفض  الحظ لم تحصل على

لسوء التقدير لها ولجمالها ومواصفاتها فى صورة عصبيه مبالغ فيها رغم انها بطبعا هادئة 
 ومهذبه جدا .

  
هناك اشخاص الرغبة فى اشباع احتياجاتهم تاخذهم الى االنحراف االخالقى حيث الدخول فى 

سويه ، مشاهدة افالم اباحيه ، محاولة تحقيق المتعه باى طريقه حتى لو كانت  عالقات غير
مضطره نفسيا وجسديا او الدخول فى عالقات محكوم عليها بالفشل ومنتهيه ولن تستمر بهدف 

عام ، غير متزوجه ، شهوانيه بطبعها ، تترك نفسها  52(  5تحقيق المتعه فقط . ) عينه 
اء والهدف االساسى هو ان تشعر بالمتعه فقط حتى لو كان على لرغبتها تذهب بها حيث تش

 حساب االخالق والمبادىء والقيم .
  

هناك اشخاص عدم وجود مصدر الشباع احتياجاتهم يجعلهم يتقوقعوا بداخل انفسهم ويغلفهم 
االكتئاب واالحباط واليأس مع الحسره وااللم على نصيبهم الذى جعلهم محرومين من 
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عام ، غير متزوجه ، فقدت االمل فى تجد مصدر يشبعها  51(  4االوليه . ) عينه احتياجاتهم 
عاطفيا وجنسيا فاصابها االكتئاب واالحباط مع الميل الى العزله عن المجتمع وتصرفات غير 

 سويه .
  

الندم .. احيانا يكون االحساس االساسى فى حياة من تأخرت فى سن الزواج او المطلقه النها 
ن يدها فرص كانت ستنقذها حاليا من الحرمان الذى تحيا فيه مما يجعلها ايضا تعيش اضاعت م

عام ، مطلقه ، تشعر بالندم عند رغبتها  54(  3بين قضبان الندم حبيسه بائسه . ) عينه 
الملحه فى اشباع احتياجاتها النها كانت تمتلك مصدر لتلك الرغبات ولكن هى اضاعته من يدها 

الغير متزنه والتى ادت الى الطالق علما بان الزواج بنى اساسا على اساس بفعل تصرفاتها 
 ضعيف غير صحيح بهدف الزواج وامتالك رجل فقط .

  
 الوصايا :

  

  على الفرد ان يقسم تفكيره فى اكثر من شىء فال يركز بكل قوته وبكل عقله فى اشباع
 احتياجاته

  ليشغل بها وقته فال يكون لديه وقت فراغ على الفرد ان يكون له اهتمامات ، هوايات
 كبير

  عدم الميل الى العزله فاالفضل ان يحرص الفرد ان يتواجد بين افراد االسره بحيث
  اليستطيع التركيز فى شىء بعينه وخاصه رغباته

  عدم التحدث مع المتزوجين والخوض فى االحاديث والحكايات التى تثير الرغبه فسماع
 ص ينغمث فى التخيلالحكايات يجعل الشخ

 على الفرد ان يحفظ بصره وسمعه ويبتعد عن مشاهدة او حتى سماع كل مايثر الرغبات  

  ممارسة الرياضه بصفه مستمره وخاصة المشى النه يعمل على تهدئة االعصاب
 وتنشيط الدوره الدمويه

  الصاله وقراءة القراءن حتى يساعد الفرد نفسه فى تهدئة اعصابه والتخلص من
 حنات السلبيه التى تسيطر على تفكيرهالش

  على الفرد ان يحاول تفريغ طاقة الغضب التى بداخله من حين الخر فال مانع فى التحدث
 عما يجول بداخل نفسه مع شخص محل ثقه

  تحديد هدف يسعى الفرد من اجل تحقيقه مما يجعل الفرد ال يهتم اال بالتفكير فى تحقيق
 س ذات قيمههدفه واى شى اخر يشعر انه لي

  على الفرد ان يهتم بكل الوسائل التى تعمل على تهدئة االعصاب فال يترك نفسه فريسه
 للرغبه التى تجعله عصبى ومتوتر

  اشباع االحتياجات العاطفيه والجنسيه شىء هام واساسى فى حياة الفرد لكن ليس كل
 الحياه حتى نوقف حياتنا باثرها ونحطمها من اجله
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 رك نفسه فريسه للحقد على من يمتلك مصدر الشباع احتياجاته حتى ال على الفرد اال يت
يولد الحقد طاقة من الغل والعصبيه والعدوانيه واالحساس بالسخط وعدم الرضا وربما 

 يكون تلك الشخص يمتلك مصدر الشباع احتياجاته لكنه ال يشعر بالمتعه مطلقا
 

 رغبات يولد رغبات متتاليه اكثر الرغبه تولد رغبه اكبر والبحث عن مصدر الشباع ال
الحاحا وقوه وليس اشباع للرغبه بالعكس وكلما زادت الرغبات تحولت الى جمره من 

نار تعذب الشخص وتقطع فى احشائه وتؤرقه وتجعله يشعر انه ليس من ضمن االحياء 
بل انسان مدفون بالحيا فى قبر مظلم ال يعرف كيف يخرج منه وعندما يبحث عن 

شباع احتياجاته ال يجد فيتعذب ويتالم اكثر ويتجه الى االشباع الذاتى من خالل المصدر ال
ممارسة العادات السريه التى هى اضرارها اكثر من فوائدها اذاَ محاولة الشخص 

واجتهاده فى تجنب ما يثر رغباته هو اكثر نفعا وصالحا من البحث عن مصدر اشباعها 
. 
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 أخالق أم األخالق بال تدين؟هل التدين بال  أيهما أفضل؟

10 
 

   
 
 

على مدى سنوات، عملت طبيبا لألسنان فى هيئة حكومية كبرى تضم آالف العاملين. وفى اليوم 
األول بينما كنت أعالج أحد المرضى، انفتح باب العيادة وظهر شخص، قدم نفسه باسم الدكتور 

ألداء صالة الظهر جماعة، فاعتذرت حتى أنتهى من عملى ثم أؤدى  حسين الصيدلى، ثم دعانى
الصالة... ودخلنا فى مناقشة كادت تتحول إلى مشادة، ألنه أصر على أن أترك المريض أللحق 

 .بالصالة، وأصررت على استئناف العمل
التدين  الهيئة. كانت حالة فيتور حسين شائعة بين كل العاملين اكتشفت بعد ذلك أن أفكار الدك

على أشدها بينهم والعامالت كلهن محجبات، وقبل أذان الظهر بنصف ساعة على األقل ينقطع 
العاملون جميعا تماما عن العمل، ويشرعون فى الوضوء وفرش الحصير فى الطرقات، استعدادا 

ئة ألداء صالة الجماعة. باإلضافة طبعا إلى اشتراكهم فى رحالت الحج والعمرة التى تنظمها الهي

 .سنويا
كل هذا لم أكن ألعترض عليه، فما أجمل أن يكون اإلنسان متدينا، على أننى سرعان ما اكتشفت 

أن كثيرا من العاملين بالرغم من التزامهم الصارم بأداء الفرائض، يرتكبون انحرافات جسيمة 
نهب كثيرة بدءا من إساءة معاملة الناس والكذب والنفاق وظلم المرؤوسين وحتى الرشوة و

الصيدلي الذى ألح في دعوتي للصالة، تبين فيما بعد أنه ن المال العام. بل إن الدكتور حسي

 .يتالعب في الفواتير ويبيع أدوية لحسابه، إن ما حدث في تلك الهيئة يحدث اآلن في مصر كلها
ه، مظاهر التدين تنتشر في كل مكان، لدرجة جعلت معهد جالوب األمريكي، في دراسة حديثة ل ..

يعتبرالمصريين أكثرالشعوب تدينا على وجه األرض... وفي نفس الوقت، فإن مصر تحتل مركزا 

 ..متقدما في الفساد والرشوة والتحرش الجنسي والغش والنصب والتزوير
ال بد هنا أن نسأل: كيف يمكن أن نكون األكثر تدينا واألكثرانحرافا في نفس الوقت؟؟ في عام 

سي الكبير موليير مسرحية اسمها تارتوف، رسم فيها شخصية رجل كتب الكاتب الفرن 1664
دين فاسد يسمى تارتوف، يسعى إلى إشباع شهواته الخسيسة وهويتظاهر بالتقوى.. وقد ثارت 

الكنيسة الكاثوليكية آنذاك بشدة ضد موليير ومنعت المسرحية من العرض خمسة أعوام 
 واحدة كاملة... وبرغم المنع، فقد تحولت تارتوف إلى

من كالسيكيات المسرح، حتى صارت كلمة تارتوف في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية، تستعمل 

                                                           
 البالغ - عالء االسواني   11
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لإلشارة إلى رجل الدين المنافق. والسؤال هنا: هل تحول ماليين المصريين إلى نماذج من 
 تارتوف؟

لكن أعتقد أن المشكلة في مصر أعمق من ذلك.. فالمصريون متدينون فعال عن إيمان صادق... 
كثيرا منهم يمارسون انحرافات بغير أن يؤلمهم ضميرهم الديني. اليجب التعميم بالطبع، ففي 

 .مصر متدينون كثيرون يراقبون ضمائرهم في كل ما يفعلونه
القضاة العظام الذين يخوضون معركة استقالل القضاء دفاعا عن كرامة المصريين وحريتهم، 

وير الحكومة لالنتخابات، والمهندس يحيى حسين الذى والمستشارة نهى الزينى التى فضحت تز
خاض معركة ضارية ليحمى المال العام من النهب فى صفقة عمرأفندى. وغيرهم كثيرون. كل 

 ..هؤالء متدينون بالمعنى الصحيح
ولكن بالمقابل، فإن مئات الشبان الذين يتحرشون بالسيدات فى الشوارع صباح يوم العيد، قد 

رمضان...ضباط الشرطة الذين يعذبون األبرياء... األطباء والممرضات الذين  صاموا وصلوا فى
يسيئون معاملة المرضى الفقراء فى المستشفيات العامة... والموظفون الذين يزورون بأيديهم 

نتائج االنتخابات لصالح الحكومة، والطلبة الذين يمارسون الغش الجماعى، معظم هؤالء 

  .ء الفرائضمتدينون وحريصون على أدا
إن المجتمعات تمرض كما يمرض اإلنسان. ومجتمعنا يعانى اآلن من انفصال العقيدة عن 

السلوك... انفصال التدين عن األخالق...وهذا المرض له أسباب متعددة :أولها النظام 
االستبدادى الذى يؤدى بالضرورة إلى شيوع الكذب والغش والنفاق، وثانيا إن قراءة الدين 

ة اآلن فى مصر إجرائية أكثر منها سلوكية بمعنى أنها ال تقدم الدين باعتباره مرادفا المنتشر
لألخالق وإنما تختصره فى مجموعة إجراءات إذا ما أتمها اإلنسان صار متدينا. سيقول البعض 

إن الشكل والعبادات أركان مهمة فى الدين تماما مثل األخالق... الحق أن األديان جميعا قد 
اسا للدفاع عن القيم اإلنسانية: الحق والعدل والحرية... وكل ما عدا ذلك أقل وجدت أس

أهمية...المحزن أن التراث اإلسالمى حافل بما يؤكد أن األخالق أهم عناصر الدين لكننا ال نفهم 

 .ذلك أو ال نريد أن نفهمه
منقطعا للعبادة  هناك قصة شهيرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما قابل رجال ناسكا 

 ليل نهار... فسأله: من ينفق عليك.؟
 قال الرجل: أخي يعمل وينفق علىّ 

 عندئذ قال صلى هللا عليه وسلم: أخوك أعبد منك
والمعنى هنا قاطع وعظيم، فالذى يعمل وينفق على أهله أفضل عند هللا من الناسك المنقطع 

ئيسى في تردى األوضاع فى مصر. على للعبادة لكنه ال يعمل. إن الفهم القاصر للدين سبب ر
مدى عشرين عاما، امتألت شوارع مصر ومساجدها بماليين الملصقات تدعو المسلمات إلى 

الحجاب، لو أننا تخيلنا أن هذه الملصقات كانت تدعو، باإلضافة للحجاب، إلى رفض الظلم 
تزوير االنتخابات، لو الواقع على المصريين من الحاكم أو الدفاع عن حقوق المعتقلين أو منع 

 حدث ذلك لكانت الديمقراطية تحققت فى مصر وألنتزع المصريون
 .حقوقهم من االستبداد



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية 

 أحد مؤسسات اجملموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 لمركز أضواءحقوق النسخ واالقتباس محفوظة 

44 

إن الفضيلة تتحقق بطريقتين ال ثالث لهما: إما تدين حقيقى مرادف تماما لألخالق. وإما عن 

 .طريق األخالق وحدها حتى ولو لم تستند إلى الدين
هللا بالسرطان، فاستدعينا لعالجها واحدا من أهم أطباء األورام  منذ أعوام مرضت والدتى رحمها

فى العالم، الدكتور جارسيا جيرالت من معهد كورى فى باريس، جاء هذا العالم الكبير إلى مصر 
عدة مرات لعالج والدتى ثم رفض بشدة أن يتقاضى أى أتعاب ولما ألححت عليه قال: إن 

 .أتعابا مقابل عالج والدة طبيب زميلىضميرى المهنى ال يسمح بأن أتقاضى 
هذا الرجل لم يكن يعتقد كثيرا فى األديان، لكن تصرفه النبيل الشريف يضعه فى أعلى درجة من 

التدين الحقيقى، وأتساءل: كم واحد من كبار أطبائنا المتدينين اليوم سيرد على ذهنه أصال أن 
 يمتنع عن تقاضى أجره من زميل له..؟

... بغرض تجميل وجه النظام الليبى أمام العالم... تم تنظيم جائزة 2111عام مثال آخر، فى 
أدبية عالمية سنوية، بقيمة حوالى مليون جنيه مصرى، باسم جائزة القذافى لحقوق اإلنسان، 
وتم تشكيل لجنة من مثقفين عرب كبار الختيار كل عام كاتبا عالميا لمنحه الجائزة، هذا العام 

عاما، ثم 18الجائزة للكاتب اإلسبانى الكبيرخوان جويتيسولو البالغ من العمر  قررت اللجنة منح
كانت المفاجأة: فقد أرسل جويتيسولو خطابا إلى أعضاء اللجنة يشكرهم فيه على اختياره للفوز 
بالجائزة، لكنه أكد فى نفس الوقت أنه ال يستطيع، أخالقيا، أن يتسلم جائزة لحقوق اإلنسان من 

افى الذى استولى على الحكم فى بالده بانقالب عسكرى ونكل، اعتقاال وتعذيبا، باآلالف نظام القذ
من معارضيه .رفض الكاتب جويتيسولو جائزة بحوالى مليون جنيه مصرى ألنها ال تتفق مع 

 .ضميره األخالقى
إلى  هل نسأل هنا: كم مثقف أو حتى عالم دين فى مصر كان سيرفض الجائزة ؟ ومن هواألقرب

ربنا سبحانه وتعالى؟! هذا الكاتب الشريف الذى أثق فى أن الدين لم يخطر على باله وهو يتخذ 
موقفه الشجاع النبيل، أم عشرات المتدينين المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين يتعاملون مع 

تلك األنظمة االستبدادية ويضعون أنفسهم فى خدمتها متجاهلين تماما الجرائم التى ترتكبها 

 .األنظمة فى حق شعوبها
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 ثورة جنسية يف الثورات العربية النكاح:جهاد 

11

 

 
 

منذ حوالي السنتين ونصف وعلى اثر اندالع االزمة السورية بالتحديد لم تبق فتوى دينية اال 
وظهرت او استعملت من قبل بعض علماء الدين من اجل تشجيع المجاهدين على الجهاد وابقاء 

الحماس لديهم لمتابعة وخوض كافة المعارك التي يقومون بها بكامل نشاطهم واستعدداهم 

 .هنية والجسدية والجنسية ايضاً الكاملة الذ
 

في هذه الفترة ظهرت العديد من "الفتاوى المشبوهة" التى تحلل الزنى اذا ما صح التعبير من 
قبل بعض ما يسمى علماء الدين ، وبالطريقة التي يرغبون هم بافتائها، ابرز هذه الفتاوى هي 

 . "كثرة اال وهي فتوى "جهاد النكاحالفتوى الشهيرة التي ما زلنا نسمع بها ويتم التداول بها ب
 

  :بداية لنعرف ما هو جهاد النكاح
 

جهاد النكاح ما هو اال بفتوى مجهولة الهوية تدعو النساء والفتيات إلى التوجه نحو األراضي 
السورية من أجل ممارسة نوع خاص من الجهاد، وهو إمتاع المقاتلين السوريين لساعات قليلة 

الجنس الجماعي “أجل تشجيعهم على القتال. تتمحور هذه الفتوى حول  بعقود زواج شفهية من
رجال نساء ال فارق المهم إشباع شهوة موجودة، الرجل يعشق رجل والمرأة تجاهد ” والفرادي

مع عدة رجال... كما اباحت هذه الفتوى للمجاهدين النكاح من فتيات مراهقات تتراواح 
 يكونوا ابكارا وبعقد مؤقت يستمر لساعاتعاما شرط ان  18الى  14اعمارهن بين 

 
الالفت في الموضوع هو استجابة العديد من النساء واقتناعهم بهذه الفتوى ال سيما التونسيات 

منهن حيث برز الكم الهائل من ذهاب "المجاهدات التونسيات" وبكافة اعمارهن الى سوريا 
لشيوخ تيار ” وكالء“ة عن طريق للقيام بهذا العمل الجهادي ، فمنهن من سافرن الى سوري

االسالم السياسي ومنهن من هربن من منزل األسرة وتركن ما يفيدهن من علم في المدارس 
والجامعات ليجاهدن في سورية ومن الرجال من تأثر بالفتوى فأصطحب زوجته أو أخته وذهب 

ود فعل جّمة بها الى سورية لتجاهد معه هناك هو بالسالح وهي بالجسد. وهذا ما اثار رد
وغاضبة من الحكومة التونسية والمجتمع المدني ،الذين اعتبراها اختراقاً لقيم تونس التي كانت 

 .دائما مبنية على احترام حقوق المرأة
                                                           

11
 شبكة الشيعة العالمية 
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ولعّل ضجيج وسائل االعالم العربية والعالمية في االيام القليلية الماضية حول تصريحات وزير 

اءت لتبرهن وتؤكد مدى تورط الفتيات التونسيات في هذا الداخلية التونسي "لطفي بن جدو" ج
الجهاد حيث اعلن بن جدو في تصريح مدِو ان فتيات تونسيات سافرن الى سوريا تحت مسمى 

"جهاد النكاح" وعدن إلى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش السوري النظامي، من دون 
وثالثون ومئة مقاتل، ويرجعن إلينا تحديد عددهن، مضيفاً "يتداول عليهن جنسيا عشرون 

يحملن ثمرة االتصاالت الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو األيدي". وقد 
وصفت وزارة شؤون المرأة واألسرة التونسية، "جهاد النكاح" بـ"الممارسة النكراء" التي 

ل المواثيق الدولية لحقوق تُمثل خرقا صارخا للقيم الدينية واألخالقية للمجتمع التونسي، ولك

 .اإلنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل
 

 اين الشيوخ من هذه الفتاوى ؟
 

فتوى جهاد النكاح ليست بمستغربة كثيراً اذ قبل هذا االفتاء برزت العديد من الفتاوى التي 
يتعلق بمواضيع لها عالقة بالجنس  تشبهها وعلى غرارها والتي " تقشعر البدن" ومعظمها

أكثر من أي شيء آخر، فمن منا لم يسمع بفتوى "ارضاع الكبير" او تلك التي تبيح ممارسة 
الجنس مع الزوجة بعد وفاتها " الوداع االخير" وغيرها من تلك التي أطلقها من يسمون 

 .أنفسهم بمشايخ االسالم

مسلمين والشيوخ الذين رأوا فيها استغالال للدين كل هذه الفتاوى اثارت اشمئزاز الكثير من ال
ومتاجرة به وصرفه عن طريقه الصحيح وما هي اال استمتاعاً محرماً بالفتيات المسلمات من 

جانب رجال ليسوا أهالً للفتوى بل يستغلون مواقعهم لالضرار باالسالم وتشويه صورته 
او شرعي يشير الى " احلية" هكذا  وتحقيق أطماع جنسية، فال يوجد في االسالم اي نص ديني

نوع من الجهاد فالدين االسالمي لم يجيز " النكاح" اال ضمن اطاره الشرعي المتمثل بعقود 

 . الزواج الصحيحة وشروطه
 

نوع من ” جهاد النكاح“مفتي الجمهورية التونسية ان ” عثمان بطيخ“وقد اعتبر الشيخ 
نت التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد ومن الفساد األخالقي وقال أن الب” البغاء

النفس لكسب العلم والمعرفة موضحا أن الجهاد نوعان هما :جهاد لمقاومة المحتل وجهاد 

 .النفس وهو الجهاد األكبر

كما رفض نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في تونس في تصريحات اذاعية فتاوى 
الفتاوى ال بد أن تستند الى مرجعيتها العلمية والمنهجية "جهاد النكاح" مشيرا الى أن 

والموضوعية داعياً التونسيين الى تكثيف االحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة االنجراف وراء 
هذه الدعوات التي تستغل عواطفهم ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب 

 .راعات داخلية بدعوى الجهادوالكراهية وارسالهم الى بلدان تعيش ص
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هؤالء الشيوخ الذين يتبارزون بإفتائتهم الفاحشة ما هم اال تشويه لصورة االسالم وما هم اال 
بجهلة وقليلي المعرفة في ما يتكلمون ويصدحون به ، فليتهم يقومون بإفتاء مواضيع وقضايا 

والعلوم وتصلح من  مفيدة ترتقي بصورة االسالم والمسلمين وتتماشى مع ركب الحضارة
أمورهم بدالً من تعسيرها والرجوع بها الى الوراء والى أزمنة الجهل والتخلف والى حاالت 

 .العبودية والتبعية

فالشروع بفتح الباب أمام كل من هب ودب ليقوم بتحليل وتحريم ما يشاء ال يمكن ان يكون هو 
طمحون له اليوم بثوراتهم وربيعهم السبيل إلى مجاراة التطور وال هو سبيل التحرير الذين ي

العربي المشوه هذا ، وال بد من وضع حد لهكذا نوع من االفتاءات والشيوخ عبر ضوابط 
وقوانين كالتي وضعت لضبط عملية االجتهاد، التي تحكمها معايير وشروط محددة لعدم 

 .االستخفاف اكثر بعقول الناس وغرائزهم بذريعة االشعارات الدينية

 
 


