
 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

1 

 

 
 

 مجلة أضواء
 السادس والعشرونالعدد 

 3112/  تشرين األول
 

 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 

 
 

 
 السادس والعشرون محتويات العدد

 

 
 
 

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

  

 الصفحة المصدر الكاتب العنوان ت

 3 واع واع - هفال زاخويي األمني التراخي ثغرة... أربيل تفجيرات 1

 5 كتابات توفيق الدبوس أمُن العراق بذمِة َمْن ؟ 2

3 
 الوطني األمن على وأثره الشيعة تسييس

  والدولي واإلقليمي
 خالد عليوي العرداوي. د

 للتنمية الفرات مركز
 اإلستراتيجية والدراسات

9 

 12 جريدة المواطن نبيل ياسين السياسية الثقافة تهمة هي الطائفية 4

5 
:  العراقية السياسية العملية في البنيوي الخلل

 والبديل الواقع
 شاكر كتاب .د

مركز انماء للبحوث 
 والدراسات

11 

 23 المدى عبد الواحد مشعل التنمية البشرية في العراق 6

 الحجامي قاسم حيدر  الدولة داخل دولة... العراق في العشيرة 7
 للدراسات بابل دار

 واألعالم
26 

 33 الصباح محمد عجيل العمر تقدم عند نفسية أمراضا تولد تهديدات 1

 33 للدراسات النور مركز الســهالني مازن السياســـــة وعلماء الدين 9

13 
 عليه) األئمة جواد لإلمام المباركة السيرة

 (مالسال
- 

موقع مؤسسة السبطين 
 العالمية األلكتروني

36 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=2308


 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

2 

األمني التراخي ثغرة... أربيل تفجيرات
1
  

 

 
 

تعد أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق من المدن اآلمنة التي أشنهرت باإلستقرار واإلنتعاش 
اإلقتصادي والتطور في مجال اإلستثمار والخدمات ومركزاً إلستقطاب الشركات األجنبية الكبيرة 

فضل ال... وكذلك إلستقطاب الهاربين من جحيم اإلرهاب في باقي مدن العراق وكذلك من سوريا
في ذلك يعود الى األمن واإلستقرار والى الجهد اإلستخباري المتميز لألجهزة األمنية في األقليم 
والى المواطن الكردي الذي يعد تعاونه مع القوى األمنية ملفتاً للنظر والذي لواله لما تحقق كل 

 .هذا المقدار من األمن واإلستقرار

أمنياً خطيراً ومذهالً، فقد وقع ما لم يكن في التوقع، تعد خرقاً  29/9/2313تفجيرات أربيل 
وعندما يحدث ما ليس في التوقع فإن الموضوع في حاجة الى إعادة نظر في اإلستراتيجية 

األمنية والخطط لقوى األمن الكردية برمتها، فمع اإلشادة بدور هذه القوى وإخالصها وتفانيها 
ان هناك تراخياً قد حدث في بعض مفاصل األمن، وبكل  في العمل ويقظتها المعروفة إال انه يبدو

تأكيد لن يكون هذا التراخي مقصوداً على اإلطالق وإنما قد يأتي من حالة اإلعتقاد بالقدرة 
الفائقة لقوى األمن وتقنياتها الجيدة وكذلك من حالة الثقة بالنفس، باإلضافة الى اإلعتقاد بأن 

شديد اإلجراءات األمنية ألن السنوات الست الماضية والتي األمن يسير على ما يرام حتى دون ت
إلى درجة الثقة  -وهذا تحليل شخصي بحت –إمتازت باإلستقرار قد أصبحت معياراً لقوى األمن 

وهذا ما أدى الى ان تدب حالة طفيفة من التراخي وشيء من . العالية بالنفس وبالقدرات
المثير للجدل والذي ترك حالة من الذهول لدى اإلعتداد بالنفس أدت إلى حدوث هذا الخرق 

 .الكثير من المراقبين
ال ُينكر ان المنطقة برمتها في هذه األيام تعاني هجمة إرهابية شرسة سواء في العراق أو 

باكستان أو لبنان أو تركيا أو مصر وحتى بعض دول اوربا وافريقيا بخاصة ان اإلرهاب سمة 
عراق ليست استثناًء من القاعدة فهي حالة ضمن حالة الشرق للعصر، وبكل تأكيد كردستان ال

األوسط الملتهب مع األخذ بنظر اإلعتبار نجاح التجربة الكردية في العراق على مستويات عدة 
 .ومنها المستوى األمني

ما يدور في اقليم كردستان جزء مهم من المعادلة األمنية والسياسية المتخلخلة القائمة في 
ذا األقليم اآلمن المنتعش إقتصادياً المستقر أمنياً نسبياً يقع في منطقة حساسة المنطقة، فه

وخطيرة للغاية، فالموقع الجغرافي هو المثلث اإليراني التركي السوري، تلك الحدود الملتهبة 
أصالً بسبب القضية الكردية في هذه الدول أصالً ومن ثم بسبب خالفات والصراعات التقليدية 
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حول النفوذ والمياه وإلقتصاد وقيادة المنطقة ولعب الدور المحوري، باإلضافة الى  لهذه الدول
 .إحاطة هذا األقليم من الجنوب بمحافظات ساخنة ومرتبكة أمنياً كالموصل وكركوك

هناك صراع إيراني تركي ال يمكن اخفاؤه في هذا األقليم، والصراع في غالبه ليس مذهبياً أو 
ه البعض بقدر ما هو إقتصادي، هناك أيضاً األزمة السورية الحادة والتي سياسياً كما يذهب الي

غدت أزمة أقليمية دولية تخضع أيضاً لمعايير استراتيجية إقتصادية دولية اقليمية ال يستبعد أن 
تتسبب في اجراء التغيير في جيوبولوتيك المنطقة، صحيح ان الصراع في سوريا تطغى عليه 

صراعات الدول األقليمية وارتباطاتها الدولية ودورانها في فلكين الصفة الطائفية، لكن 
متضادين في المنطقة هو ما يقف وراء تعقد األزمة التي غدت تلقي بظاللها القاتمة على اقليم 

كردستان الذي يفترض بتياراته السياسية الكردية بمختلف انتماءاتها ومتناقضاتها اإليديولوجية 
صلحية أن تجنح الى التوافق السياسي بخاصة بعد نتائج اإلنتخابات التي وبمختلف تقاطعاتها الم

عصفت بهيبة اإلتحاد الوطني الكردستاني وحلوله في المرتبة الثالثة وصعود حركة 
الى المرتبة الثانية بعد الحزب الديمقراطي ( المولودة من رحم اإلتحاد الوطني)التغيير

ين افراد األسرة السياسية الكردية المختلفة فيما بينها الكردستاني وذلك تفاديا لحدوث فجوة ب
 .في األقليم

لقد جاء توقيت تفجيرات أربيل في ظل كل هذه الظروف التي أشرت اليها، فالتوقيت خطير يراد 
منه احداث هزة في البيت الكردي يهدف الى اشعال فتنة،األقليم في غنى عنها كما ويهدف الى 

و مع ...ردي، تلك الهيبة التي يتباهى المواطن الكردي في كل مكاناإلطاحة بهيبة األمن الك
اعتقادي بأن جميع التيارات السياسية الكردية تعي ما يحصل وهي بمستوى الحدث بل ويفترض 
ان ال تنزل من مستوى الحدث بل عليها ان تتكاتف لتفادي األكثر خطورة فإقليم كردستان اآلن 

لتيارات السياسية تتحمل مسؤولية حفظ األمن واإلستقرار، أصبح في مرمى اإلرهاب وجميع ا
ويفترض أن تعيد أجهزة األمن الكردية النظر في استراتيجيتها وخططها األمنية خصوصاً في 

 .العاصمة أربيل فهي اآلن على المحك وتحت اإلختبار
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أمُن العراق بذمِة َمْن ؟
2 

 
 

بل هَي مسؤولية . واألستقرار في البلد مسؤولية الحكومة وحدهاأخطأ من ظنَّ أن توطيد األمن 
وإن الخالفات السياسية ليست . الجميع أحزاباً وكتالً سياسية وقيادات ومرجعيات دينية وأفراد

فالكل . مبرراً للتغاضي عن العمليات األرهابية أو الفساد المالي واألداري الذي ينخر جسد الدولة
وقد حرص اإلسالم على تطبيق القوانين بعدالة ومساواة . عب والضميرمسؤول أمام هللا والش

ليجد المواطن األمن . على جميع فئات المواطنين في الدولة، لمنع آفة التطاول والتغول عليها
تقوم على تحقيق . والعالقة بين الدولة والمواطن عالقة تبادلية تكاملية. واألمان في ظلها

حتى تنعكس , ا قررت الشريعة األسالمية مراعاة الحقوق والواجباتالمصالح العامة لألمة، لذ
ايجاباً من أجل البناء القويم والتنمية الشمولية في جميع مناحي الحياة، ومقاومة كل مظاهر 

وال بد لنا هنا أن نتحدث أوالً عن واجبات المواطن الصالح تجاه المجتمع . الفساد والعبثية
 .لتكتمل الصورة والدولة التي يعيش في ظلها

صون أمن المواطنين وحفظ وتأمين دماء وأموال وأعراض الجميع، ألن من : وأول الواجبات 
حق المواطن على الدولة أن توفر له األمن على نفسه وماله من االعتداء بأي وجه، وهو حق 

ماله كل المسلم على المسلم حرام دمه و: )) الرسول الكريم  ثابت شرعاً لكل مواطن ، لقول
ولتقريره صلى هللا عليه وآله وسلم هذا الحق في دولة األسالم، في صحيفة   ((وعرضه
وأن يثرب حرام جوفها ألهل : ))وقوله(( وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة: ))المدينة

وإلجماع العلماء على عصمة دم المسلم وماله باإلسالم، وعصمة دم الذمي (( هذه الصحيفة
 .د الذمةوماله بعق

الطاعة والخضوع لقانون الدولة وسلطتها العامة، فيرجع المواطن الى قانون : وثاني الواجبات
مهما كان جنسه أو عرقه أو طائفته في حل مشكالته ونزاعاته ، ال إلى قانونه هو   الدولة

انون وسلطته، وال إلى قانون العشيرة وسلطتها، كما ال يجوز للمواطن أيضاً أن يتطاول على ق
الدولة فيتحايل ويمتنع عن تطبيقه على نفسه أو على أقاربه أو التابعين له، مستقوياً بنفوذه أو 

فالخضوع لقانون الدولة والسلطة العامة . حزبه أو طائفته أو قوميته أوعشيرته  بنفوذ
 وفرض عين على كل مواطن، مهما كان دينه أو مذهبه أو معتقده، ودليل ذلك قوله عليه  واجب

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرّده إلى هللا عز هللا وجل : ))السالم في صحيفة المدينة
. وليس المرد للعشيرة وتهديد اآلخرين بها بالباطل((. وإلى محمد صلى هللا عليه وآله وسلم

جرمين وعلى وجوه القوم ورؤساء القبائل والعشائر أال يعطوا أذناً صاغية وأال يكونوا عوناً للم
 .والمتجاوزين على الدولة والمجتمع واألفراد
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الوالء للدولة وعدم التآمر عليها بأي شكل من األشكال واألخالص لها، وال : وثالث الواجبات
يعمل فيها باإلفساد والشغب وإتالف الممتلكات العامة أو الخاصة، ويحتم الواجب الشرعي 

بكل كيد وتآمر عليها يعلمه المواطن الشريف ذو والوطني واألخالقي إخبار الدولة وإشعارها 
وأّن بينهم النصح : ))والدليل قوله عليه السالم في صحيفة المدينة مقرراً . الدين والضمير الحي

 .وهذا هو في حقيقته الوالء واإلخالص هلل والدولة(( والنصيحة والبر دون اإلثم
من األولويات أن تسعى الدولة : لةالمشاركة في صون األمن العام للدو: ورابع الواجبات 

لتحقيق األمن العام داخل حدودها، بالقضاء على الجريمة، ومطاردة المجرمين، ومقاومة 
المشاغبين، وال يجوز ألي فرد أو جماعة أن تتدخل بنفوذها لحماية المجرم، أو التستر عليه و 

اربه أو معارفه أو تابعيه أو أن يكون عوناً للظالم المعتدي من أق  ال يجوز ألي كائن من كان
مناصريه على أمن الدولة والمجتمع، كما قال نبي الرحمة صلى هللا عليه وآله وسلم في صحيفة 

وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم، أو ابتغى عطية ظلم، أو إثماً أو : ))المدينة
وتقتضي ((. ولو كان ولد أحدهم عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً 

المشاركة في صيانة األمن العام تسليم المجرم للسلطة مهما إختلف معها في سياسة أو معتقد 
وعدم إيواء المجرمين أو نصرتهم بدافع رشى أو قرابة أو إنتماء طائفي، وقد شدد , أو رأي

نورة حين قال في الصحيفة الرسول الكريم في هذا الواجب على مواطني الدولة في المدينة الم
وأنه ال يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن ينصر من يريد ))

 ((.بوطنه شراً ومن نصره أو آواه فإن عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة
دما أن الفرد عن. ومن مشاهداتي في بالد الغرب. األمن مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة

أو ان , يرى أو يسمع أو يشعر بأن مخالفة للقانون أوصراخاً أو شجاراً حصل في أحد الدور
او يستشعر بشيء مريب يبادر باألتصال , سائقاً يقود سيارته بسرعة تفوق المحدد قانونياً 

وقامت باألجراءات . وما هي إال لحظات حتى ترى الشرطة قد حضرْت . بالشرطة فوراً 
وعندما تستوقف . وسألْت جميع المجاورين وأخذت العناوين. حصْت المكانوتف  .الالزمة

, بكمبيوتر سيارة الشرطة اوتدخله, القوميورقمه  ,هويتهالشرطة أحداً ألي مخالفة تسأله عن 
فإن . فتتصرف الشرطة وفق سجله, وفيها المعلومات الوافية عنه ,الشخصفتظهر صفحة هذا 

أو كونه نزيل سجون  ,جنحعمن تظهر في صفحته مخالفات أو كان نظيفاً عومل بشكل مختلف 
وال توجد عندهم . فالكل مسؤول عن األمن والنظام وتطبيق القانون. أو مدمن كحول أو مخدرات

والقانون في بالد الغرب يُسائِل كل من ُيخفي . فهي عيب عندهم وَمنَقَصة( آني شعليه)ثقافة 
وهذه . أو من إرتكب جنحة أو مخالفة, عرفة الجانيوتقود لم. معلومة تفيد بكشف الجريمة

ألن الخير يعم الجميع  .الوطنالظاهرة تدل على مصداقية روح المواطنة الصالحة وحب 
 .والضرر سيصيب الجميع والكل مسؤول

ال سيما أن األمن فيه . سردت هذا كمقدمة للحديث عن مسؤولية الفرد تجاه أمن وطننا العراق
ة التي يتعرض لها الوطن جراء العمليات األرهابية طالت العراق جميعاً دون والتحديات الخطير

سواء بالتفجيرات , وأرعبت المجتمع . إستهدفت الشرائح الفقيرة وبسطاء الناس , إستثناء
أو عمليات الهجوم على العوائل , بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة أو بكواتم الصوت

أو التهجير   أو قتل نساء أو أطفال أبرياء على األسم والهوية,ونسف الدور على من فيها 
وما , مما يستدعي مراجعة لواجب المواطن تجاه أمن بلده. القسري بدوافع طائفية شريرة



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

7 

 .مطلوب منه شرعاً وقانوناً وأخالقاً 
وقد تحدثت . ال شك أن السلطة مسؤولة بالدرجة األولى ومسؤوليتها معروفة ومشخصة

وطال الحديث عن هذا والخلل . اًكما تحدث العديد من الكتاب والمحللين والمختصين كثير  عنها
وأسباب هذا واضحة . والمعالجات التي يفترض أن ُيباشر بها لم تكن كافية وغير مقنعة. واضح

حتى بات . لما يعتريها من شد وجذب وعداء مخفي وسافر. جلية في فشل حكومة المحاصصة
وهيكلة القضاء , وال خالص إال بالتغيير الشامل وإعادة هيكلة الدولة أوالً . العالج صعباً جداً 
وإبعادها تماماً عن , واألهم من هذا هيكلة القوات المسلحة واألستخبارية منها. وتطويره ثانياً 

وإعادة الخدمة األلزامية واألهتمام بالتدريب المهني . األنتماء الحزبي والطائفي والعرقي
والكشف عن , وإعادة التسليح بعد إستحداث قوات خاصة لمكافحة األرهاب, زمالمتطور الال

وإستحداث محاكم خاصة , وإعالن المناطق الحدودية مناطق عسكرية لتأمينها, الجريمة المنظمة
 .باألرهاب وخضوع البالد ألحكام الطوارئ
ال للمواطن ال تتمكن ألن الحكومة وحدها بدون دور فع. وعلى المواطن واجٌب كبير وهو المهم 

وستبقى المسيرة ,وسنغرق في بحر من الدماء   .من ضبط األمن وتحقيق األستقرار المنشود
 .التنموية معطلة

. ليكون الشعب كله رجال أمن. ثقافة الشعور بالمسؤولية من قبل الجميع  وهذا يستدعي إشاعة
أو , أحد من أهل داره أو اقاربه فال يعقل أن يأتي شخص بسيارة الى داره ويفخخها وال يشعر به

. فمتى آمن هؤالء بان األِخبار عن هذا المنحرف واجب ديني وأخالقي ووطني. أصدقائه
وعندها سيقوم المواطن باألبالغ . سنقضي على األرهاب والجريمة المنظمة التي تعصف بالبالد

قدم المعلومات عن كل وال بأس من تقديم مكافأة لكل من ي. عن هذا المجرم قبل حدوث الجريمة
واألحتفاظ . أو يكشف عن عصابة تستهدف المواطنين في أموالهم وأرواحهم, عمل إرهابي

وعلى كل من يعلم أن في بيته من يبيت النية أو . بسرية األخبار سراً وكتمانه عن اآلخرين
ويبين له . يساعد أو يعمل على تنفيذ أي عمل إجرامي أن ينصح من يعلم إنه قادم على األجرام

خطورة عمله وعظم الجريمة التي يقدم عليها ويلوح له بالتهديد بإخبار السلطات األمنية عن 
وقد يكون من األفضل أن تتضمن مناهج . وهنا يتم إصالح النفس الشرية. عمله وال يتستر عليه

من التعليم في المدارس والجامعات محاضرات ودروس لتثقيف الدارسين عن واجب الفرد تجاه أ
 .وطنه

وهناك دور نتمنى على المرجعيات الدينية القيام به وهو دعوة التابعين والمرتبطين بها الى 
. وأن إخفاء المعلومات هو إشتراك بالجريمة. ضرورة األبالغ عن كل من يجرم بحق الشعب

وهنا يكون للمواطن . وإن األخبار هو واجب وتكليف شرعي. وإنَّ التستر على المجرمين حرام
 .دور وطني فعال لتأمين سالمة الوطن 

وجمع . أما األحزاب والمنظمات فالمفترض بها أن تكون خاليا نشطة لتقصي عمل المخربين
عكس موقفها الحالي المتستر . المعلومات عنهم وإبالغ السلطات المختصة عن كل نشاط مريب

وعلى كل نائب . عند أية نكبةوأحياناً أبداء الفرح والسرور , والمتفرج والمتصيد للسلبيات فقط
وموظف عام أن يعتبر نفسه مجنداً للعمل األستخباري من أجل الحفاظ على األمن ومحاصرة 

, فبدون األمن ال يمكن أن تقام المشاريع وتستحدث فرص جديدة للعمل. الفساد والقضاء عليه
ن للديموقراطية أن وال فرصة للتنمية أن تنشط وتتفاعل مع متطلبات المجتمع الحديث وال يمك
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الكل مسؤول عن إستتباب األمن وليس الحكومة وحدها . تزدهر وتتطور وتحقق ما نصبوا له
. فأمن العراق بذمة الجميع. فكيف إن كانت هذه اليد مكبلة بالمحاصصة. فاليد الواحدة ال تصفق

 .وملعون كل من يتنصل عن واجبه ومشكولٌة ذمته
 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

9 

ألمن الوطني واإلقليمي تسييس الشيعة وأثره على ا

والدولي
3

 

  

  
 
 

يمثل الشيعة وجودا سياسيا واجتماعيا وثقافيا وتاريخيا أصيال في العالم اإلسالمي، وتختلف 
نسبتهم قياسا إلى بقية المكونات االجتماعية بين دولة وأخرى، فهم يشكلون غالبية السكان في 

اليمن ولبنان وسوريا والعربية السعودية إيران والعراق والبحرين، بينما لهم وجود مؤثر في 
والكويت، كما إن نسبتهم ال يستهان بها في مصر وبقية دول الخليج وأفغانستان وباكستان 
وتركيا وجمهوريات أسيا الوسطى، فضال عن وجودهم المتناثر هنا وهناك في مختلف دول 

لهم لون ثقافي وعقائدي  العالم اإلسالمية والدول األخرى التي يقطن فيها المسلمون، وليس
واحد، ألن مذهب الشيعة يتفرع إلى تيارات عقائدية عد كالزيدية واإلسماعيلية واالفطحية 

لكن أهم هذه التيارات وأكثرها عددا (.. البهرة)والكيسانية والوقفية والعلوية والمستعلية 
 .وتأثيرا هم الشيعة األمامية اإلثنى عشرية

 
هبي مهم تشكل مع البدايات األولى النبثاق الدولة اإلسالمية من وقد عانى الشيعة كمكون مذ

مضايقات كثيرة انتهت في بعض األحيان إلى حد تهديد وجودهم السياسي واالجتماعي، فرسخ 
هذا الحال لدى أتباع هذا المذهب عقدة المظلومية والشعور بالغبن من النظام الحاكم، الذي كان 

ي معين، بل إن هذا الشعور بالمظلومية غذته حوادث تاريخية في الغالب ينتمي إلى لون مذهب
مهمة، غالبا ما كانت المأساة الحمراء لونها المميز لها، حتى وصل الحال في بعض األوقات 

 .بالمسلم الشيعي أن يقول انه ذمي أهون عليه من أن يقول انه شيعي لدرء القتل عنه
 

الكثير من الحركات الشيعية على مر التاريخ هذا الشعور بالمظلومية الشيعية غذى وبقوة 
وصوال إلى زمننا الحاضر، تلك الحركات التي قامت من اجل تغيير معادلة الحكم الظالم، والتأكيد 

على حق الشيعة في االعتراف لهم بوجودهم السياسي الفاعل والمشارك في الحكم، فنجحت 
مور في بلدان معينة، بينما أصاب بعض هذه الحركات في تحقيق أهدافها وأمسكت زمام األ

البعض اآلخر الفشل واإلحباط ألسباب عدة، وقد اصطلح على تسمية هذه الحركات الشيعية 
وأمثالها، والنظريات السياسية المقترنة بها التشيع السياسي أي تحويل القضية المذهبية إلى 

 .ة في الحكم فيهاقضية أساس في الفكر والعمل السياسي عند بناء الدولة أو المشارك
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وال نريد في هذا المقال الحديث مطوال عن التشيع السياسي، فهذه الظاهرة السياسية لها 
ايجابياتها وسلبياتها شأنها كشأن ظواهر سياسية أخرى كثيرة كظاهرة التسنن السياسي، 
محها واالسلمة السياسية، والعولمة وغيرها، لكن التركيز سيكون على ظاهرة جديدة تفرض مال

بقوة على المشهد السياسي في الوقت الحاضر، ويمكن أن تترك تداعيات سلبية خطيرة على 
السلم واألمن الوطني واإلقليمي والدولي أال وهي ظاهرة تسييس الشيعة من قبل بعض القوى 

السياسية أو الدول اإلقليمية والدولية، والمقصود بتسييس الشيعة هو إخراج الشيعة من 
ذهبي األصيل في بنية المجتمعات التي يتواجدون فيها ويتعايشون معها، إلى ساحة وجودهم الم

المزايدات الحزبية والفئوية للمتاجرة السياسية بهم بحجة دعمهم وتمثيلهم ورفع المظلومية 
عنهم مرة أو بحجة الخوف منهم والدعوة إلى تجنبهم واتخاذ المواقف العدائية ضدهم مرة 

 .أخرى
 

األول من قبل المنادين بدعمهم : السياسي سيلحق ضررا بالشيعة من جانبين وهذا السلوك
وتمثيلهم والحديث باسمهم، وهؤالء في الغالب قد ال يمثلون روح الشيعة الخيرة ومنهجهم 
الصالح المرتكز إلى سنة الرسول وأهل بيته األطهار عليهـــــــم السالم، السيما لدى أتباع 

الفردية أو الفئوية أو )ل يمثلــــــــون مصالحهـــــــم الضيقــة المذهب االثنى عشري، ب
، فيناقض قولهم فعلهم، وسلوكهم عملهم، ويتاجرون بأبناء المذهب بصورة مخزية (الحزبية

تلحق األذى بهم، من خالل تجارب في السياسة واإلدارة فاسدة وفاشلة، بل أحيانا قد يدفع فشل 
ى ارض الواقع، ورغبتهم المتأصلة في السلطة والنفوذ إلى هؤالء في تأسيس حكم صالح عل

مزيد من التسييس للشيعة لتحقيق أغراضهم السياسية، من خالل استغالل كل الظروف 
واألحداث التاريخية المؤلمة، الصطناع المواقف المؤثرة والمهيجة للكراهية والعداء بين الناس 

ل والمحبة والنزاهة والكفاءة فينعكس ذلك سلبا في مذهب عقائدي سمته األساس العدل واالعتدا
 .على الشيعة كمذهب وأتباع

 
أما الجانب الثاني فيكون من خالل محاولة قوى سياسية ودول ال تنتمي إلى المذهب الشيعي 

إثارة أبناء المكونات غير الشيعية من خالل مواقف عدائية تتخذها ضد أبناء هذا المذهب، بحجة 
هم تحت مسميات قروسطية بالية كالرافضة والصفويين وغيرها، ليصل الخوف منهم وإقصائ

األمر ببعضهم إلى حد التكفير الجماعي للشيعة كما تفعل الجماعات التكفيرية المرتبطة بالوهابية 
والقاعدة في الوقت الحاضر، مما يخلق حالة هستيرية يتأسس عليها حالة من فوبيا الشيعة لدى 

مشاعر الحقد والكراهية بين المكونات االجتماعية لشعوب تعايشت مع المكونات األخرى تحرك 
بعضها منذ زمن بعيد، وليس من مصلحة أحد تفتيتها وتحاربها وتصارعها، باستثناء القوى 
والحكومات التي تتخذ هذه المواقف السيئة من اجل إثبات وجودها، وترسيخ دعائم حكمها، 

، إللهائها عن أعدائها الحقيقيين، ومنتهكي كرامتها، وخداع شعوبها بخلق أعداء وهميين لها
 .وناهبي ثرواتها

 
وبحجة الدعم للشيعة أو الخوف منهم تأتي مواقف بعض القوى الكبرى في العالم، لتتدخل في 
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مصلحة هذا الطرف أو ذاك، فتغذي النزاع والصراع النخبوي السياسي واالجتماعي، مما يخلق 
العقائدية الطبيعية ليزجهم في قلب  –خرجهم من بنيتهم المذهبية مزيدا من التسييس للشيعة ي

 .الصراعات السياسية الوطنية واإلقليمية والدولية
 

إن ظاهرة تسييس الشيعة ال تصب في مصلحتهم كوجود سياسي واجتماعي وثقافي بناء 
ها تعميق وفاعل، كما ال تصب في مصلحة السلم واألمن الوطني واإلقليمي والدولي، إذ من شأن

وعقائدي مهم في العالم اإلسالمي،  –سياسي  –الشعور بالمظلومية التاريخية لمكون اجتماعي 
مما قد يدفع أبنائه إلى العزلة السياسية، ويضعف ترابطهم مع بقية المكونات االجتماعية من 

 جهة، ومن جهة أخرى فان األطراف التي تحاول تعميق حالة فوبيا الشيعة تدفع مكوناتها
وأنظمتها الحاكمة إلى مزيد من العنف والتطرف اتجاه الشيعة، مما يشيع مشاعر الكراهية 

والعنف المتبادل في مجتمعاتهم والمجتمعات األخرى، ألن الوجود السياسي للشيعة عابر للحدود 
الوطنية، أي غير مقتصر على دولة بعينها، ويترافق كل ذلك مع التطور الهائل في وسائل 

ت والمواصالت جعل العالم قرية كونية، ما يحدث في طرف منها يترك صداه في بقية االتصاال
األطراف، فالعنف الطائفي المتبادل في دولة ما سرعان ما سينتقل عبر الحدود ليشمل دول 
أخرى، ولن يقتصر على أماكن التواجد التقليدية لهذه الطوائف، بل سيصل حتى إلى بلدان 

ن يلحق عنفا وتطرفا يهدد األمن والسلم الوطني واإلقليمي والدولي، المهجر، ومن شأن ذلك أ
وفي ظل هذا العنف والتطرف المتبادل سيكون الخاسر اإلنسانية جمعاء، ألنها ستواجه ظروفا 

 .تهدد بناء الثقافة والحضارة على سطح األرض
 

ن الحماية الحقيقية ويتطلب عدم الوقوع في هذه الدوامة الخطرة التركيز على حقيقة مهمة هي أ
لحقوق وحريات الشيعة لن يكون بمعزل عن حماية حقوق وحريات اإلنسان مهما كان لونه 

ودينه ومذهبه وانتمائه السياسي في البلدان اإلسالمية، وواجب القوى السياسية والدول 
فيها  اإلسالمية وغير اإلسالمية التركيز على بناء دول مدنية منظمة ومتطورة ومزدهرة يتعايش

الشيعي مع غير الشيعي ليكون الجميع بناة فاعلين فيها، ففي ظل هذه الدول المستوعبة لكل 
مكوناتها يمكن فقط حماية السلم واألمن الوطني واإلقليمي والدولي، وأية دعوة مخالفة لهذا 

التوجه بحجة الدعم المتطرف للشيعة أو غيرهم أو بحجة العداء تكون متهمة وال يمكن 
 .ئنان لدعاتهااالطم
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الطائفية هي تهمة الثقافة السياسية
4 

 

 
 

 العراق في يحدث ما كل يتابع ان يستطيع ال فانه يوم كل ساعة وثالثون ستة للكاتب كان إذا
 غرفة هناك وكانت نائبا ٣٣٣ لدينا كان اذا. المجتمع او البرلمان او الحكومة صعيد على سواء

 مهنية، وبدون حرفة وبدون قانون وبدون نظام بدون الفضائيات مراسلو فيها يجتمع تصريحات
 لن سياسية عملية ان نتوقع ان يجب فإننا والسياسية، اإلعالمية النميمة بحس بالتأكيد ولكن
 سوق من اسوأ ليس ولكنه هرج سوق من اسوأ فالبرلمان. الطريقة بهذه النجاح لها يكتب

 مشكلة تصبح البرلمان في الضرطة بينما« الصفافير سوق في تضيع الضرطة» الن الصفافير

ثمنها العراقيون يدفع .  

 عفطة وهناك. بصوت مصحوبة الدبر من تخرج التي الريح وهي. تماما فصيحة كلمة والضرطة
 أَلَْلَفْيتُمْ  وَ ) بالشقشقية المعروفة الشهيرة خطبته في طالب ابي بن علي استخدمها التي عنز

 العنز بعفطة يزهدون ال النواب من كبير عدد وهناك( َعْنز   َعْفَطةِ  ِمنْ  ِعْنِدي أَْزَهدَ  َهِذهِ  ُدْنَياُكمْ 
 بان أولى وهم الشعب همم وتثبيط العنف بتصعيد ويساهمون الفضائيات امام يكررونها وإنما
 معظمهم وتورط االموال هدر أزمة وسبب العنف سبب أنهم اقلها شتى، بتهم المحاكم الى يقدموا

يمثلونه الذي المجتمع مطالب تلبية على قدرتهم وعدم قانونية غير بصفقات . 

 الذي الحد الى تأثيرها يصعدون التي بالطائفية االتهامات البرلمان نواب من كبير عدد يتبادل
 بحرب الفضائيات تشير بحيث الطائفية تهمة العراق في تفشت وقد. طائفيا القتل فيه أصبح
 أخبارها تتضمن ان العربية سي بي للبي ويحلو. المقبلة االنتخابات نتائج لحسم استعدادا طائفية
 سنية، منطقة في سيارة وانفجار.. شيعي مأتم في انتحاري تفجير فتقول للقتلى الطائفية الهوية
العراق في الوضع تدهور ثمن جميعا ندفع وهكذا . 

 ، حزب لكل السياسية العقيدة أساس في موجود اتهام وهو سياسي اتهام بالطائفية واالتهام
 نقيض هي بينما العلمانية، باألحزاب زورا المسماة الدينية غير الشمولية االحزاب حتى

 يتعلق فيما خاصة مرفوضا أمرا منها وجعلت العلمانية شوهت وقد االولى وعدوتها العلمانية
 يكفي إذ. باالختالف اتهام هو بالطائفية فاالتهام. األديان من والموقف القانون وسيادة بالحريات

 ونقيض سابقا بالبعثية االتهام هو الشيوعي ونقيض. بنقيضه يتهمك حتى سياسي مع تختلف ان
 على مغلقة االحزاب الن( طائفية) أيضا يعني وهذا. سابقا بالشيوعية االتهام هو البعثي

 واذا( . الرجعية)  بـ يتهمك فانه معه واختلفت السابق في( تقدميا) ناقشت وإذا(. مؤمنيها)
النقيض من اتهام من البد وهكذا. والبرجوازية بالرأسمالية يتهمك اشتراكي مع اختلفت . 

 مع اختلفت فإذا(. الطائفية) مفهوم محلها فحل تماما المفعول سارية األمس كلمات تعد لم اليوم
 اتهمك بعثي مع اختلفت واذا. بالطائفية اتهمك شيعي مع اختلفت واذا. بالطائفية اتهمك سني

                                                             
4

  جريدة المواطن – نبيل ياسين 
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 يدور حيث الراهن العصر تهمة ألنها بالطائفية اتهمك شيوعي مع اختلفت واذا بالطائفية
 واإلرث السياسية الثقافة من مفاهيمها تخرج جديدة أسس على والسياسي الفكري الصراع

للصراع السياسي  . 

 عشر ومنذ. العراق في الوحيدة السياسية الثقافة وهي سائدة ثقافة هي اآلخر تهمة ثقافة
 نستطع لم سنوات عشر ومنذ. موجودة النقيض تهمة الن بالتعددية االعتراف نستطع لم سنوات

 ثقة ال يقال لذلك. يوميا استثمارا وتستثمر فاعلة التهمة ثقافة الن العراق في استقرارا نحقق ان
 تدهور مسؤولية ويحملونها المحاصصة من الجميع يشكو كما السياسية العملية أطراف بين

التدهور هذا عن طرف كل مسؤولية إخفاء في حتى المحاصصة على يصرون بينما األوضاع . 

االتهام وثقافة االتهام تاريخ  

 التهم وتجد بانقسامه مصائرنا ويقرر حاضرنا يحكم يزال ما انه وقلنا التاريخ ناقشنا واذا
 والمستقبل والحاضر التاريخ تناول في حريتي تكريس من لي والبد كاتب فانا هذا ومع جاهزة،

 أقارب من شخصا ستين بتعيين السني الوقف فضيحة ان قلت فإذا السائدة، االتهام ثقافة رغم
 موجود الفساد هذا ان قلت واذا. طائفي فأنت( عائلية شركة)  الوقف أصبح بحيث الوقف رئيس
 بأفكار الشيعة انتقدت واذا. أيضا طائفي فأنت وهمية مقاوالت هناك وان الشيعي الوقف في مثله
 بأفكار الشيوعيين انتقدت واذا طائفي، فأنت عمر بأفكار السنة انتقدت واذا طائفي، فأنت علي

 طائفيون كلنا فإننا المعنى وبهذا طائفي فانت بأفكاره البعث انتقدت واذا طائفي فأنت ماركس
 نوعها كان ايا والتهمة دائما موجود النظر وجهات في االختالف الن طائفيون، نحن ودائما
وننتقد نختلف ان قبل أساسا موجودة التهمة ان هو نواجهه ما وأسوأ. أيضا جاهزة . 

 مزدوج وانه عنيف بأنه نفسه يتهم العراقي الفرد أصبح بحيث االتهام ثقافة تكرست وهكذا
 ويحقق إرادته ويمتلك يتحرر ان له يمكن ال وانه متخلف وانه للعهد ناكث وانه الشخصية

 المساواة وان به المطالبة يمكن ال حق الحرية وان له تصلح ال الديمقراطية وان تغيير عملية
 سنوات عشر بعد يظل الفرد هذا ولكن نتغير لكي سنة ٠٤٤ الى بحاجة واننا خرافة بالقانون

 سنة ٣٩٤ الى بحاجة اننا يعني ذلك ان حين في نتغير لكي سنة ٠٤٤ الى بحاجة اننا يقول
 نتغير لكي سنة ٠٤٤ الى بحاجة اننا لك سيقول سنة خمسين بعد الفرد هذا التقيت واذا. فقط
 أمل ال بأنه العراقيين ماليين أدمغة غسل تم وقد بالتغيير يفكر وال للزمن حسابا يحسب ال ألنه
 يكرسون وجهلة أميون سياسيون يسرقهم ان من اكثر يستحقون ال وإنهم أموالهم بتحسن لهم

 بوك وفيس وانترنيت فضائيات من الحديثة التكنولوجيا وباستخدام الدين باستخدام التخلف
وموبايل الكترونية ومواقع . 

 تغيب. بالقانون يفكر احد وال بالحقوق يفكر احد وال بالمساواة يفكر احد وال بالحرية يفكر احد ال
 كل من السياسيين من اآلخرين فكر من وفلسفتك وفكرك حياتك تقود التي المعايير هذه كل

 للمواطنة ضرورة هناك لتكون الدولة ضرورة عن تحدثت فإذا وقيمها الدولة وتغيب. األصناف
 النقد هو بالطائفية االتهام وسبب باالختالف اتهام هي فالطائفية. حاضر اتهام بالطائفية فاتهامك

 بالطائفية االتهام فان سياسي، مفهوم الشيعي وان سياسي، مفهوم السني ان ومع. والمطالبة
 الثقافة من أساسي جزء هو االتهام. عقيدة هو لدينا االتهام فان ذلك من واكثر. بحت سياسي

 هو والعثمانيين الصفويين بين والصراع. سياسي تاريخ هو العراق تاريخ ان. السائدة السياسية
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 فان سني الف ثالثين فيقتل بغداد يحتل شاه نادر او الصفوي إسماعيل كان واذا. سياسي صراع
 ؟..الشيعة هؤالء هم ومن السنة هؤالء هم من. شيعي الف ثالثين فيقتل بغداد يحتل الرابع مراد
 جديدا دينا يكّون ان أراد شاه فنادر. اكثر ال العراق على للسيطرة السياسي الصراع أطراف أنهم

 مع يتصالح ان فقرر العثمانيين من المهدد حكمه توطيد اجل من العثماني السلطان مع باالتفاق
ب، رفع وجوب قررنا إننا: )التالي أمره فاصدر العثمانيين حابة تفضيل وعدم السَّ  بعضهم الصَّ

ب وُيعيد الوثيقة هذه في ورد ما ُيخالف َمن وكل  ... بعض على  اي( الشَّاه غضب يستحق... السَّ
ب بدأ ومثلما. الرب او اإلله غضب وليس السياسي غضب  من سياسي اي حكومي، بأمر السَّ
ً  سياسي حكومي بأمر وقف إسماعيل الشاه أيضا . 

 الطائفية انقسام سياسي
 ولذلك سياسي صراع انها سياسة؟ ام دين هي هل اليوم وطائفية سياسة؟ ام دين الطائفية فهل

 اإلنسان ويعيش المواطنة حقوق تتحقق حين وتخفت سياسي خالف كل تصاعد مع تتصاعد
 المواطنون وغاب الوعي غاب فقد. الوعي هو إليه بحاجة نحن فما. القانون حكم تحت متساويا

 إرادة، فالديمقراطية. اإلرادة فقدان هو عجيب أفيون تأثير تحت أصبحوا ألنهم وعيهم عن
 ارادة المواطنة حقوق على والحصول ، ارادة العام الرأي وسلطة ارادة، المدني والمجتمع
 وتطبيق ارادة البالد سيادة واحترام ، ارادة منها أفضل بطبقة واإلتيان السياسية الطبقة وتغيير

 والسياسي والقومي والديني الطائفي اإلرهاب من العراقيين حياة وحفظ ارادة الدستور
 االرادة وهذه.  ارادة البالد مصالح وحماية ارادة القانون وسيادة. ارادة المافيوية والتصفيات

 الفساد بلعبة الماهرون السياسيون به يقوم ما كل ان المواطنين بيد وإنما السياسيين بيد ليست
 االرادة دور تغييب في أكيدا دورا واإلرهاب العنف يلعب األسف ومع االرادة هذه تغييب هو

.الشعبية  

 

 الشفافية في امن الدولة والمجتمع 

 ال سر امني في العراق

 ونواب البرلمانية واالمن الدفاع لجنة فان سرية، وأكثرها ، سريا امرا الدول امن كان واذا
 اثنتي اشترينا يقول النائب فذاك. ستتخذ التي االمنية اإلجراءات عن يعلنون ما سرعان آخرين
 المشبوهة، السيارات لكشف هويات بعمل سنقوم يقول النائب وهذا هليوكوبتر، طائرة عشرة

 االرهاب امام االرهاب على للقضاء سري هو ما كشف هو العراق؟ في األمن مفهوم هو فما
 هناك:  الحكومة مسؤول يصرخ ثم االجرآءات تلك في يشارك او ذلك يتجنب لكي نفسه

 .أمنية اختراقات
 والمقاوالت والعقود السرقات. سر هناك فليس األمن، في اال شيء كل في معدومة الشفافية
 فهو األمن أما. الدولة اسرار من سر وهي شفافية بدون كلها الخاصة والتعيينات الوهمية
 لدينا ان وبما. سرية إجراءات من اتخذ ماذا يصرح ان نائب اي ويستطيع سرا وليس مكشوف

 والوزراء النواب من مرتشون صحفيون ولدينا فضائية ٨٥ من اكثر ولدينا نائب ٣٤٤ من اكثر
 ال فالنائب. التلفزيونية التصريحات سوى احد فيه يعمل ال بلد في حاضرة الكاميرات فان
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 دائما استفزازية تصريحاته ان وبما. يصرح لكي وإنما ويتابع ويعمل يشرع لكي راتبا يتقاضى
 الدولة على سيارات وموكب حماية الى بحاجة فهو للنزاعات وتصعيد اتهامات ومجموعة

 .الدولة امن اسرار عن يكشف الذي النائب لحماية الميزانية من مصروفاتها توفر ان المفترضة
 يعد ولم وانقرض تهدم بابل فبرج نعم، بابل؟ برج غير العراق في عجائب من هناك هل هذا بعد

 وسفراء ونواب وزراء من بابل برج الف عن يقل ال ما لدينا الن الحاضر الزمان أعجوبة

 .واحدة أعجوبة في السبع الدنيا عجائب جمعوا ومستشارين ومدراء
 وأحوال العراق انهيار من غما قلبي يفيض ان حقي ومن بالتأكيد، نعم غما؟ يفيض قلبي هل

 األميون يمارسها لها التزامات وال أخالق ال مهنة الى السياسة وانقالب الناس وقتل المجتمع
 والتبعية والتقلب والصلف باالنتهازية المعلوم والتاريخ المجهول التاريخ وذوو والجهلة

 .اآلخرين مواقع سرقة الى االموال سرقة من نوع كل من والسرقات
 وثيقة هو دستور هناك الديمقراطي النظام وفي.. والتزامات بأخالق مهنة وهي. مهنة السياسة
 للدستور انتهاك هي السياسيين بين أخرى شرف وثيقة وكل للجميع الملزمة الوطنية الشرف
 وتعويضها المواطنة لحقوق ونفي للشعب وإقصاء للحكم واحتكار الشعب ارادة على والتفاف
 كل تتحقق والتي تحققت التي االنجازات أرى ال أعمى يراني احد كان واذا. السياسيين بمصالح

 :باسمه الملحمة تفتتح التي كالكامش مثل أصبح العراقي الفرد ان أقول فاني يوم
 

  شيء كل رأى الذي هو
 بالدي يا بذكره فغني    

 إعادة عملية يشهد العراق فان جديدة، أجيال إنتاج على قادر ديمقراطي بلد كل كان واذا
 والكتاب واإلعالميين السياسيين تدوير إلعادة تاريخه في األضخم هي Recycling تدوير

 هم العراق على مروا الذين السياسيون كان واذا. والمدراء والسفراء والوزراء والشعراء
 ومفكرين فالسفة الى ليتحولوا مناصبهم، من خرجوا اذا خاصة يعودون فأنهم بعينها األزمة

 ومسؤولين سابقين وزراء كانوا حين االزمة سبب وهم لالزمة حلول عن يتحدثون ومنّظرين
 الحلول بتقديم يبدأون مناصبهم من يخرجون حين لكنهم مسؤولياتهم ادارة في فشلوا كبارا

 وعدم السياسيين إبقاء التدوير صناعة كفلت ومثلما« للمشاكل حاللين» أنفسهم ويعرضون
 بمحض جاءت يتوقعونها يكونوا لم الدوار للعودة ومحاولتهم السياسي المشهد من خروجهم
 صدام خدموا الذين والصحفيين الكتاب إنتاج إعادة أيضا كفلت التدوير صناعة فان الصدفة،
 السياسي القرار على سيطرتهم ويحكمون الجديد عراقنا يقودون وهم صدام عدي وابنه حسين
 عودة كفلت كما والجاهل، األمي بالتخطيط التخبط قرار وعلى االعالمي والقرار الثقافي والقرار

 للشعب االتهامات توجيه خالله من يستطيعون قوي بشكل السابق النظام مجرمي من كبير عدد
 برلمان أول وهذا. تنبح وكالب والرعاع الغوغاء من مجموعة وانه متعلم وغير وطني غير بأنه
 مصالح عن الدفاع هي العالم في البرلمانات عادة ان إذ بالتخلف ويتهمه الشعب يسب العالم في

  .انتخبوهم الذين المواطنين
 فان المقال بداية الى عدنا واذا. الحساب سقط فقد. الحساب اال العراق في رؤيته يمكن شيء كل
 هل(. الحساب وضاع وزانها ضرط)  المثل يقول.  الحال واقع عن يعبر شهيرا عراقيا مثال
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 والحساب؟ بللعقا قانون فيها يوجد ال ديمقراطية او دكتاتورية كانت سواء العالم، في بالد هناك
 هو تسييسها من والغرض ومسيسة منحازة ولكنها مستقلة نسميها التي الهيئات عشرات لدينا

  .والحساب العقاب إسقاط
 االقتصادي الركود مراحل إنكار يمكن ال كما الشرق في االجتماعي الركود نظرية إنكار يمكن ال

 النظرية هذه مع الوردي تعامل وقد. العالمية او القومية او الوطنية االقتصاديات بها تمر التي
 على قدرتها وعدم والعشائرية والدينية الثقافية القناعات قوة على يؤكد إذ. يذكرها ان دون
. القناعات هذه ترسيخ في الدينية الخرافة من اكبر دورا السياسية الخرافة لعبت ولقد.  التغير

 العربي الفرد عاش ولقد. واالستبداد العدالة موضوع هو مجتمع اي في األساسي فالموضوع
 العشيرة ربطت كما باالستبداد الدين ربطت التي السياسية الخرافة قبة تحت خاصة والعراقي
 شيئا أخذنا واذا. االستبداد عن الدينية الفكرة بخرافة السياسية الخرافة اختلطت وهكذا بالدين
 إذ اإلسالم من العراقي( موقع) في تضاربا أنتج العراق فتح فان بالعراق الخاص التاريخ من

 الخطاب بن عمر واجهت وقد. المجوسية عليه تغلب مسلم غير لمجتمع فتحا العراق فتح اعتبر
 وهب ابن حدثنا قال الناقد، عمرو حدثنا( :) البلدان فتوح) في البالذري قال.  المشكلة هذه

 فكان المسجد في مجلس للمهاجرين كان:  قال أبيه، عن محمد بن جعفر حدثنا قال المصري،
 اصنع كيف ادري ما يوما فقال األفاق، أمر من إليه ينتهي عما ويحدثهم فيه يجلس عمر

 انه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على اشهد فقال عوف، بن الرحمن عبد فوثب بالمجوس

  .الكتاب أهل سنة بهم سنوا: قال
 ألهل هل:  في خالف نشأ فقد القول، صح ان المواطنة ازدواجية من يعانون العراقيون وكان

 قال ، األسود بن الحسين حدثني) المعضلة هذه في الخوض البالذري يواصل ال؟ ام عهد السواد
 وإنما عهد السواد ألهل ليس: قال عامر عن جابر عن إسرائيل حدثنا: قال آدم، بن يحي حدثنا
 بن محمد عن الزبيدي حدثني قال ادم، بن يحيى حدثنا قال الحسين، حدثنا. الحكم على نزلوا
 رضى فلما عهد لهم يكن لم: فقال عهد، الهم السواد أهل عن سئل انه الشعبي عن االسدي قيس
 .عهد لهم صار بالخراج منهم

 كتاب) الشهير الكتاب مع جنب الى جنبا مهم كتاب وله بالخراج مختص هذا ادم بن ويحيى
 ظلوا العراق سكان ان يعني وهذا. يوسف أبو الرشيد زمن في القضاة قاضي ألفه الذي( الخراج

 الفرد هو فمن. العشر المسلم من يؤخذ وانما المسلم من يؤخذ ال الخراج الن مسلمين غير

 .لحياته؟ حفظا المسلمين مع( يتعاهد) ان الى واضطر الرافدين بالد سكن الذي أصال العراقي
 عن شريك عن ادم بن يحيى عن الحسين حدثنا. ) السواد أهل عن العهد تنفي أخرى رواية لكن
 هذه تبدو ال قد(. ٦٢٢ المصدر نفس. ) عهد السواد ألهل ليس: قال انه عامر عن جابر

 اختلط الذي العراقي الفرد شخصية في تعدد الى تشير ولكنها الحاضر الوقت في كبيرة المعضلة
 واليهودي العراقي والمسيحي الفارسي والمجوسي الفارسي والمسلم العربي المسلم فيه

 عن الخراج مثل دينه او قوميته بسبب ضرائب من عليه ما يؤدي العراقي الفرد وأصبح العراقي
 شهده الذي والديني العنصري التمييز في يساهم ان يمكن ما وهو الرأس عن والجزية األرض
 وعينا؟ من نغير وال التاريخ نعيد ان قدرنا فهل. متأخر وقت الى العراقي المجتمع

 هناك ان نجد العراق في( المسلمين غير من) الذمة أهل على اشترطت التي الشروط باب وفي
 في زنجويه ابن أوردها. العراقيون تحملها واالقتصادية االجتماعية الناحيتين من قاسية شروطا
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 مولى اسلم عن نافع عن انس بن مالك حدثني اوس ابي ابن حدثنا حميد حدثنا) االموال كتاب
 دنانير أربعة الذهب اهل وعلى درهما أربعين الورق أهل على الجزية عمر ضرب: قال عمر،
 . أيام ثالثة وضيافة المسلمين أرزاق ذلك ومع
 وضيافتهم الجزية علينا يفرضون العراقيين السياسيين بنظر ذمة اهل العراقيين نحن مازلنا فهل
 العمر؟ مدى

 سنجد والبرلمان الحكومة فيها بما اليوم السياسية العملية على الناقمين عدد أحصينا اذا أخيرا،
: عاملين الى بحاجة التغيير هذا. المقبلة االنتخابات في العامة االرادة اتجاه تغيير الى بحاجة اننا
 .التغيير على والقدرة بالنفس الثقة
 او مئات منذ مكتوبة وهي نرددها التي إشعارنا نكرر وال المتدهور؟ الواقع هذا لنغير نتغير فهل

 :الرصافي مع نقول ال. الواقع على تنطبق تزال وما السنين عشرات
 أما ألفاظها سوى لنا ليس أسماء محرف الصحيح المعنى عن كل امة ومجلس ودستور علم

 نصر مازلنا هذا ومع. العراقية السياسة من الثقافة غياب هو والسبب تعرف فليست معانيها
 أنهم العراق؟ في السياسيون يقرأ ماذا. يقرأ والعراق تطبع ولبنان تكتب مصر ان القول على

 .الفنجان لنا يقرأون

 

 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

18 

: العملية السياسية العراقية الخلل البنيوي في 

 الواقع والبديل
5
 

 

 
 النظرية -: أوال

عندما استقر مصير العراق بمأساوية تاريخية نادرة في أيادي حفنة من المفكرين والسياسيين 
سياسي اجتماعي " دستوري " والموظفين والجنراالت األمريكان وتقرر أن يصار إلى تأسيس 

إثنية وضعت البالد على سكة عوجاء في دائرة مغلقة ال  - لعراق يتكون من مكونات طائفية

 .يرجى منها أي خير ألهل العراق وال لمستقبلهم وال لوطنهم
على العراق هي وليدة قرارات ارتبطت  نظرية المكونات والحقيقة يتوهم من يظن أن فرض

في الفكر إن هذه النظرية لها جذورها العميقة . بضرورات حربية رافقت عملية اإلحتالل
كيفونيم )لكننا نكتفي هنا باإلشارة إلى مقال نشرته مجلة . الصهيوني واألمريكي منذ فترة طويلة

في أحد أعدادها الصادرة عام  -التي تتخصص في الفكر اإلستراتيجي الصهيوني  -اإلسرائيلية ( 

رائيلي والخبير بقلم الدبلوماسي اإلس( استراتيجية إلسرائيل في الثمانيات )  -:بعنوان  1911
في هذا المقال تأكيد هام وخطير في شقه الثاني (. أوديد إينون ) في شؤون الشرق األوسط 

. على ضرورة تفتيت دول المنطقة العربية استنادا إلى التركيبة الطائفية واإلثنية لمجتمعاتها

 .لحادي والعشرينوهذا ما نرى تطبيقات له في المنطقة العربية ومنها العراق منذ بداية القرن ا
ويعتبر جو بايدن نائب الرئيس األمريكي أحد أهم مهندسي تقسيم العراق إلى أقاليم طائفية ومعه 
كل منظري اإلحتالل الذين عبروا بمختلف المناسبات عن قناعتهم بضرورة تقسيم العراق وفقا 

 .لنظرية المكونات
الل واستقرار الوضع للمحتل وفقا ومن الناحية التطبيقية تم تأسيس مجلس الحكم بعيد اإلحت

لهذه النظرية ووضع لهذا الغرض الدستور العراقي وقسمت الدولة وسلطاتها في ضوء قناعة 
وبالتالي يستتبع هذا . ع العراقي يتكون من الكرد والعرب السنة والعرب الشيعةمظالمة أن المجت

 .!! هاالتقسيم توزيع السلطات بين هذه المكونات وتوزيع الثروات بين
إن التوصيف العلمي . إن هذا التقسيم هو تقسيم تعسفي غير علمي وغير تاريخي وغير واقعي

عرب : األكاديمي والتاريخي للمجتمعات إما أن يكون قوميا فسيكون توصيف المجتمع العراقي 
أو أن يكون التوصيف دينيا فسيكون العراق مكونا . وأكراد وتركمان ومجموعات قومية أخرى

لكن نظرية المكونات التعسفية هي التي   .لمسلمين والمسيحيين واألقليات الدينية األخرىمن ا

                                                             
5

 مركز انماء للبحوث والدراسات – شاكر كتاب .د 
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فرضت على العراق فولدت في ضوئها العملية السياسية العراقية مشوهة وتقوم على أساس 

 .خاطيء وباطل استتبعته كوارث عديدة كما سنرى
 آثار نظرية المكونات -:ثانيا 
تقسيم المجتمع العراقي تؤسس لفكرة األقاليم وخاصة األقاليم  راحت نظرية المكونات بعد 

إال إن وجود الحكومة اإلتحادية هو . الطائفية لكن على أساس وجود دولة إتحادية مركزية
وجود هش وال قيمة عملية له وال يحول بأي قدر من المقادير دون تقسيم البالد وإنفصال 

بط ما دعت إلية مقالة الكاتب الصهيوني المشار إليه وهذا بالض. أجزائها إلى دويالت متناحرة

 .في ما تقدم
لكن وإلى حين تقسيم العراق إلى دويالت كان على نظرية المكونات أن تجد أو في الحقيقة 

بمبدأ الشراكة  وأقصد هنا ما يسمى. تختلق أساسا للعمل يكون مؤقتا ويؤسس للتقسيم

تمثيل مكونات المجتمع العراقي في السلطة المركزية الذي يقوم على أساس مشاركة  الوطنية
وكان هذا هو التأسيس الصريح والعلني !!. وبنسب تتناسب مع حجم كل مكون اجتماعي 

 .للطائفية والعنصرية في العراق
وبناء على تمثيل المكونات حسب حجمها اإلجتماعي  -إن مبدأ المشاركة الوطنية قاد هو اآلخر 

في تقسيم السلطة والموارد والتمثيل في أجهزة الدولة العراقية  ةمبدأ المحاصص إلى -
ومؤسساتها وخاصة الدوائر األمنية منها األمر الذي اسس بدوره إلى تفاوت كبير وخطير في 

ويمكن تأرخة الصراعات الطائفية مع بداية تنفيذ مبدأ المشاركة ومبدأ . نسب التمثيل هذه

  .المحاصصة
فيها غبن كبير لمكونين إثنين وضعا بشكل متعمد مخطط له ومدروس والمحاصصة النسبية 

مستخدمين مصطلحات البحث  -بعناية فائقة وهما المكون السني والمكون التركماني 

 .الصهيوني
بين  توافقات لكن ما انطوى على خطورة كبيرة هو أن مبدأ المحاصصة قاد وال زال يقود إلى

ات مساس مباشر بمصالح مختلف الجهات المستفيدة من األطراف تجنبا لخالفات قد تكون ذ
هذه التوافقات هي األخرى جرت إلى ويالت بنيوية في أساس ما كنا نأمله أن . المحاصصة

وأقصد هنا أن التوافق والذي يتم عادة بين من نصبهم بريمر قادة . يكون نظاما ديمقراطيا

 -: للعملية السياسية قاد إلى
بديال  التي يتفق عليها ويوقعها هؤالء السادة القادة وفي أغلب الحاالت  أن تكون الوثائق  -1

 .عن نصوص الدستور
أن يكون ما اتفق عليه هؤالء السادة ملزما لنواب كتلهم في البرلمان مما جرد أعضاء مجلس -2

النواب من إمكانية مناقشة موضوعية واتخاذ موقف أو التصويت بملء إرادتهم ما يعني 

 .إلغاء دور البرلمان العراقي جميد بل حتىبالضرور ت
محدودة جدا ال تتجاوز العشرة أو  يد مجموعة األمر الذي جعل مصير البالد والعباد في-3

 .العشرين في أحسن الحاالت
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 -توافقهم  -واستمرت األوضاع مرهونة بأيادي هؤالء السادة ومدى اتفاقهم مع بعضهم -4

 .ى الشعب والدولة معا أن يدفعا الضرائب العالية إلرضائهموانسجامهم وفي لحظات اختالفهم عل
 أغلبهم رجال صدفة -:ثالثا

ومما ال شك فيه إن اإلبقاء على الخالفات والمشاكل وافتعال األزمات يعني اإلبقاء على 
مصالحهم وعلى تمتعهم بحقوق وامتيازات منحتهم اياها عملية تزويرهم إلرادة المكونات التي 

ها وهم يعرفون أن هذا التمثيل هو باطل ولم يحدث أن منحت هذه المكونات ألي يدعون تمثيل
لكنهم اختطفوا تمثيل هذه المكونات في غفلة من الزمن وفي فرصة . منهم تفويضا بتمثيلها

يعاني من هول صدمة اإلحتالل !!( بكل مكوناته ) منحها إياهم المحتل وفي صدفة كان شعبنا 
من هنا حق على الكثير من هؤالء السادة القادة . بكاملها ودمار البالد وسقوط الدولة العراقية

 .وليس اعتباطا . رجال الصدفة تسمية
بتمثيل الطوائف وهم في الصفوف  ولعل من أخطر ما يمارسه هؤالء السادة القادة هو إدعاؤهم

في حياتهم جيرت لصالحها اندفاع الناس نحو تغيير جذري  األمامية ألحزاب سياسية طائفية
وتطلعاتهم نحو حياة آمنة مستقرة واختطفت آمال هذه الجماهير بعد أن حولتها إلى مصالح 

 .وحقوق لطوائفهم كما يدعون
إن المنطق الذي يعلمنا إياه التاريخ وتطور المجتمعات البشرية يقول أن األحزاب السياسية 

جموعة بشرية تتمكن طالئع يحة أو مرشرض تحركا منظما لتنبثق لضرورات تاريخة حاسمة تف
هذه الشرائح من بلورة أهادفها وتطلعاتها وآمالها في برنامج عمل سياسي معين يصار إلى 

اإللتفاف حوله من قبل ممثلين لهذه المجموعات المضطهدة وتوضع آنذاك خطط عمل للوصول 
لتأسيس األحزاب لكن التاريخ يعلمنا أيضا أن ال أساسا دينيا وال طائفيا . إلى تحقيق غاياتها

السياسية بل إن األسس التي شهدتها البشرية في انبثاق الحركات السياسية هي إما طبقية أو 
وفي حال األساس الطبقي تكون هناك فئة أو شريحة تنتمي لطبقة اجتماعية . قومية أو وطنية

تطلعاتها  معينة ترى أن اإلضطهاد والفقر والحرمان وحاجات قد تكون غير هذه تدفع نحو تنظيم
. في حركة سياسية لها قيادة وبرنامج عمل يقوم على اساس تحقيق غايات وأهداف هذه الطبقة
ومثال ذلك األحزاب اليسارية في أغلب بلدان العالم بما فيها العراق ومنها حزبنا حزب العمل 

أو أن تكون مجموعة ذات اساس قومي واحد تشترك بهمومم وتطلعات قومية خاصة . العراقي
عندما تكون هذه المجموعة القومية مضطهدة أو مشتتة فتستلهم طالئعها المخلصة آملها 

أو أن يكون بلد . وأهدافها في برنامج عمل تحرري أو نهضوي وبصيغة عمل تنظيمية سياسية
ما محتل وتعرض لظلم كبير وتسبب اإلحتالل في سلب خيراته وموارده فيتطلع شعبه نحو 

لته الوطنية المستقلة آنذاك تتنادى الكوادر الوطنية المخلصة لوطنها التحرر التام وبناء دو
لتطلعات والمؤمنة بحقه في التحر والتقدم والحياة الحرة اآلمنة المستقرة فينشأ على ضوء هذه ا

. ى اساس تحرير الوطن والمباشرة ببناء الدولة الوطنية المستقلةبرنامج عمل وطني يقوم عل
سياسية تأخذ على عاتقها تحقيق هذه   يد تنظيم أو تنظيمات وطنيةوال يتم هذا إال على 

 .األهداف
غير وطني فئوي ضيق وتقسيمي يخدم ما سبق  األساس الطائفي وإن وجد فهو أساس باطل أما

 .وأشرنا إليه في مقدمة مقالنا هذا من مخطط صهيوني لتجزأة البالد
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الطوائف وجيروا تاريخها وعلمها وفقهها إننا هنا في مواجهة مع السياسيين الذين اختطفوا 
وعطاءها لصالح بقائهم في السلطة متمتعين باإلمتيازات الشخصية والدليل على ذلك ما يتعرض 

له ابناء هذه الطوائف في مختلف مدن العراق من بؤس وشقاء وفقر مدقع في حين يتمتع 

 .ل بها هللا من سلطانهؤالء السادة الخاطفين للمذاهب بنعيم خيالي وامتيازات ما أنز
 نحو تحرير الطوائف -:رابعا 
لذلك فإننا إذا كان من الممكن أن نجرد هؤالء السادة من تسمية سياسيين ألنهم ليسوا بساسة  

أبدا وال ينطبق عليهم هذا التحديد العلمي الموضوعي بل حق عليهم القول بعد عشر سنوات من 
لهما شعبنا بكل طوائفه فإن تجريدهم من إدعائهم المعاناة والعذاب الشديدين الذين يتعرض 

 -: تمثيل الطوائف والمذاهب يتم فقط عن طريقين
 .إن المذاهب والطوائف يمثلها المراجع الدينية والفقهاء وعلماء الدين   -1
أن تبادر هذه المرجعيات الموقرة بإإلعالن عن موقفها رسميا بأنها هي المراجع وعلماء -2

 .لهذه المذاهب وليس السياسيون وعلى األخص سياسيو الصدفة الدين والفقهاء
أن تعلن جماهير شعبنا عمليا ورسميا أنها في قضايا الفقه والدين والمذهب تعود إلى -3

 .مراجعها الدينية والمذهبية وليس إلى السياسيين
 أنقذوا العراق -:خامسا

والخطر يتمثل في . فيما بينها إن الوطن في خطر كبير إذا ما ترك في أياد طائفية تتصارع

 -:اإلحتماالت التالية
إن اإلمعان في الصراع بين مدعي تمثيل الطوائف وخطورة الوثوق بهم من قبل جماهير -1

يكون حطبها ابناء شعبنا وال يكتو بنيرانها أي  حرب طائفية واسعة من الناس قد يقود البالد إلى

 .صنون بسبل عدة يعرفها كلها شعبنا الصابرألنهم هم وعوائلهم مح!!. من هؤالء الساسة
 - نظرية العزل الصهيوني إنهم وهم يمعنون في اختطاف تمثيل الطوائف سيقومون يتنفيذ-2

التي أوجدت فقط للحيلولة دون اندماج اليهود بالمجتمعات التي يشاركونها العيش  -الكيتوات 
إذا ما طبقت في العراق تكمن في إال أن خطورة نظرية العزل العنصري . على أرض وطن واحد

أنها ستقود إلى كوارث ال يتعرض لها سكان الكيتوات اليهودية وال المجتمعات التي يعيشون 
ذلك ألن العزل الطائفي في العراق سيقوم على أساس اإلقتتال الطائفي والطرد والتهجير . معها

فتات تتصارع فيما بينها لكن  كما سيرافقه تدخل علني وصارخ لدول الجوار التي ما. والتطهير
سننشر قريبا مقاال تفصيليا عن نظرية العزل . ) على أراضي العراق وبجثث العراقيين حصرا

 ( الطائفي
إن الطائفية تعني اشتداد العمليات اإلرهابية والميليشياوية مما سيحول الدولة العراقية -3

الصورة تبدو للعيان اليوم وفي  ويجب أن نعترف أن مالمح هذه .دولة عصابات متصارعة إلى
أكثر من مفصل من مفاصل حياتنا اإلجتماعية والسياسية وفي محافظات مختلفة من محافظات 

 .العراق
إن اإلمعان في التخندق الطائفي سيقود مع مرور الزمن إلى إنشطارات عقائدية عميقة في -4

طائفي تختلف تماما عن الدين على أنقاض فكر  لظهور أديان جديدة الدين اإلسالمي مما يؤسس
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األم وتلتقي معه فقط في العقائد األساسية واالتي هي نفسها محط خالف واختالف بين المدارس 

 .وهذا ما سنقف عنده في مقالنا عن نظرية العزل الطائفي. المذهبية في يوممنا هذا
 البديل -: سادسا

يقوم على أساس حركات سياسية وطنية الذي  العمل الوطني الديمقراطي إننا نرى أن البديل هو
تمثل في خطها العام أهدافا وطنية مثل استكمال استرداد السيادة الوطنية واستقالل . وطبقية

ال  أساس المواطنةالتي تقوم على بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة العراق والمباشرة في
اليومية الحاسمة للمواطن العراقي المكونات وتلتزم دستوريا بتحقيق األهداف الحياتية 

بكل  السكن وتوفير العمل والتربية والتعليم والخدمات الصحية والضمان اإلجتماعي واألمن مثل
أنواعه بما في ذلك األمن الغذائي واإلجتماعي والحياتي وتوفير الخدمات مثل الماء والكهرباء 

ة وال دينية وال عشائرية وال وتقوم على أسس ال عسكري. ووسائط النقل وتبليط الشوارع
مكوناتية بال على أساس المواطنة حصرا كي نلحق بركب بلدان العالم المتطور والمتحرر 

 .والمتحضر
بعملية  ولعل الطريق األنسب لهذا التغيير المطلوب هو استبدال العملية السياسية القائمة اآلن

بالديمقراطية والمتمسكة بحقوقنا تتصدرها القوى الوطنية والمؤمنة حقا  وطنية ديمقراطية
الوطنية واإلنسانية والتي تتنزه تماما عن الطائفية والعنصرية والتخندق الفئوي وتعمل من 

يقدم نموذجا أفضل لشكل الدولة التي نريد وللعالقات  نظام مدني حضاري متكامل أجل
ية متوازنة تأخذ اإلجتماعية والسياسية بين أطراف المشهد السياسي العراقي وعالقات دول

 .مصلحتنا الوطنية العليا في الحسبان قبل أية مصلحة أخرى
وال يمكن ألي تغيير مطلوب أن يقوم وأن يستقيم ما لم يكن مشفوعا بإرادة ودعم شعبي تقف 
وراءه الجماهير التي تضررت من الواقع القائم واكتوت بنيران الطائفية والمذهبية المتسلطة 

 .نا االجتماعية والسياسية وحتى االقتصاديةعلى أغلب مفاصل حيات
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التنمية البشرية في العراق
6

 

 

 
 
 

 

خالل   العراقي بمرحلة مأزومة بعد تعرضه إلى سلسلة من النكسات والنكبات ،  يمر االقتصاد
في إيراداته   اقتصاداً ريعياً يعتمد على النفط  إن أصبح اليوم  إلى  تاريخه المعاصر،

االقتصادية،دون وجود مؤشرات واضحة نحو بناء اقتصاد منتج يرسم مالمح تنمية بشرية 
واعدة، وأصبحت الدولة العراقية تقوم بدور أساسي هو توزيع المرتبات على الموظفين 
والعاملين في قطاعاتها المختلفة دون استطاعتها تأمين خدمات أساسية يحتاجها اإلنسان 

  .تلفةالعراقي في بيئاته المخ
 .االعتماد على النفط ،وغياب التجربة الذاتية: أوال

االعتماد على النفط )وعليه ال أحد يستطيع الحديث عن تنمية حقيقية في ظل اقتصاد ريعي
بعد سلسلة من الحروب واألزمات التي عصفت    وأن يقدم رؤية اجتماعية متكاملة ،  (فقط

ة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة،وفي هذا اإلطار بالبالد خالل عقود من الزمن، أضعفت إمكاني
متى تتوفر القدرة الفاعلة لدى الدولة على توظيف عائدات :  يمكن إثارة تساؤالت عدة أهمها

تبدأ بتأهيل اإلنسان، وبناء بنية تحتية في عموم البالد؟ ، وهل   في نهضة تنموية  النفط
لعراقية اليوم ،بلورة فكرة دولة مدنية ذات الرؤى السياسية السائدة في الساحة ا  تستطيع

األمل في نفوس   خلق حالة من الدفع الثقافي يزرع  اقتصاد منتج قوي؟ وهل تستطيع الدولة
تقييماً علمياً   إن.في تحقيق نهضة حضارية عراقية ؟   والمستقبلية  الحاضرة  األجيال

تحدي حقيقي إزاء بناء اقتصاد و( كواقع حال ) موضوعياً للتنمية بين االقتصاد الريعي 
البشرية في تطويع اإلمكانات   منتج،يمكن إن يكشف لنا عن العالقة الجدلية بين الطموح للتنمية

المتوفرة وبإرادة قوية، وبين إمكانية تحقيق اقتصاد منتج يدفع بالعراق إلى التقدم 
ا إلى أيدلوجية أو فلسفة مستند  الصناعي والزراعي و التجاري بأوسع أبوابه، ويكون  والتطور

اجتماعية واقتصادية وطنية خالصة تطرح التجربة التنموية في العراق، كتجربة لها هويتها 
تأخذ مكانها بين التجارب على النطاق اإلقليمي، ويجعلها قائمة ومؤثرة فيه حضاريا   الوطنية،

إلمكانات التخطيطية واقتصاديا، والعراق قادر على تحقيق هذا الدور، السيما وهو يمتلك ا
( وهو ضروري) والعلمية والبشرية والثروات الطبيعة الهائلة، ليس فقط على االعتماد الذاتي
السيما تلك   إنما أيضا بالتفاعل مع التجارب التنموية اإلقليمية والعالمية واالستفادة منها،

ان فهم ذلك ال يمكن وعلية ف  .التجارب التي أجريت في مجتمعات مأزومة مثل اليابان وغيرها
تقوم عليها إرادة اإلنسان العراقي ، تعبر عنه وعن ( فكرة) إن يكون إال على وفق فلسفة

                                                             
6
 المدى - عبد الواحد مشعل  
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،على أن تقوم المعالجة على وفق التطور العلمي والتكنولوجي   تاريخه الحضاري الذي يعتز به
يتيح الفرصة   ماوالمعلومات الهائلة التي حققها اإلنسان المعاصر في المجتمعات المتقدمة، وب

مع معطياتها الحضارية، وبما يفسح له المجال العبور من حالة   إمام اإلنسان العراقي التفاعل
االقتصاد الريعي إلى حالة االقتصاد المنتج الذي سيعطي للتنمية استمرارية خالقة، بما يمكن 

  . في مرحلة التنمية المستدامة  العراق من الدخول
 اقتصاد منتج تبقى قائمةالحاجة إلى :ثانياً 

الذي يشغل بال العراقيين لعقود من الزمن ،هو، كيف يمكن إجراء   التساؤل األساسي  ال يزال
تنمية بشرية متكاملة تؤدي إلى بناء اقتصاد منتج، والتخلص من االقتصاد الريعي الذي أثقل 

العالمية صعودا كاهل الدولة والمجتمع معا ،السيما مع خضوع النفط إلى تقلب األسعار 
وهبوطا، فالدولة العراقية في المرحلة الحالية، تعتمد على واردات النفط بشكل كبير جدا، مما 

أسعاره،ويزداد األمر خطورة إذا علمنا إن العالم المتقدم   يجعل االقتصاد العراقي رهينة تقلبات
ه تعمل على قدم وساق في يسعى بخطى حثيثة إليجاد الطاقة النظيفة البديلة، فمراكز األبحاث في

سبيل ذلك،وربما يأتي اليوم الذي يستغني العالم المتقدم عن النفط بدرجة كبيرة،ما يوقع 
اقتصادنا بمأزق حقيقي، ما يحتم علينا التفكير جديا في الخروج من دائرة االقتصاد الريعي إلى 

فط، وهي عملية ليست دائرة االقتصاد المنتج، وتكون لنا موارد أخرى ال تقل أهمية من الن
، إلجراء تنمية شاملة تنقل   سهلة إنما تتطلب تضافر الجهود المجتمعية والعلمية والسياسية

البلد إلى مرحلة الحداثة، وبناء هياكل االقتصاد األساسية في تكنولوجيا المعلومات واإلنتاج 
بيانات متكاملة عن الصناعي الوطني، إن ذلك يتطلب إجراءات جدية لعل أبرزها توفير قاعدة 

المجتمع بقطاعاته كافة، و توظيف الموارد االقتصادية الالزمة وتأهيل اإلنسان تأهيال يتالءم 
ومتطلبات العصر، ثقافًة وعلماً، وكل ذلك ال يمكن إن يتحقق إال بتوفر إرادة سياسية صلبة 

التي تجعل من  تؤمن بالتنمية والتغير الثقافي، وتقودها من اجل تحقيق النهضة الحضارية
  العراق أنموذجا في منطقة الشرق األوسط،

 .االقتصاد الريعي وحاجتنا للتنمية  :ثالثا
تحديات ضخمة ، أبرزها تحدي التنمية، إذ ال   يواجه االقتصاد العراقي في المرحلة الحالية،  

يمكن تحقيق خطة تنموية دون أن تكون هناك رؤية اجتماعية وثقافية واضحة للمرحلة 
االنتقالية التي يمر بها المجتمع العراقي واقتصاده المأزوم،ألن ذلك ينطلق من حقيقية دامغة 
تتصل باحتياجات اإلنسان المختلفة، والتي ال يمكن إشباعها في ظل المعطيات الموجودة على 
 الساحة العراقية، السيما وسط االنقسامات الفئوية والطائفية والعرقية والمرتبطة بأطماع هذه

األمر الذي يتطلب من الدولة مراجعة سياستها ،وبلورة سياسة وطنية عابرة . األطراف كافة 
للخالفات السياسية، تبدأ بمحاربة الفساد بكل أشكاله والعنف واإلرهاب ،وكل ما يتصل باألمن 

ديمقراطية قائمة على الثقة،   االجتماعي، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية،وتفعيل ممارسة
ان بمبادئها ، وتخليص البلد من مرض المحاصصة السياسية الطائفية والعرقية، األمر واإليم

الذي يهيئ الظروف الموضوعية لعملية تخطيط علمي لتنمية شاملة يكون هدفها رفاهية 
اإلنسان العراقي من جهة، ورسم مالمح ثقافة مجتمعية قائمة على المواطنة والعدالة من جهة 

المشتغلين باالقتصاد والسياسة واالجتماع والعلوم   ا التصور ستدفعأخرى ، وان أهمية هذ
الطبيعية إلى التفكير جديا في طرح تصور علمي يفضي إلى بناء التجربة التنموية العراقية 
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إن حاجة البلد إلى تنمية متكاملة تزداد ،   .المنتجة، بعد مرحلة مريرة من التراجع الحضاري 
تقديم رؤية اجتماعية القتصاد   بطة بقدرة الدولة والمجتمع علىيوما بعد آخر ،وتبقى مرت

على وفق القواعد الوطنية في تأهيل اإلنسان علميا وفنيا، وتسليحه بثقافة تحديثية،   (مأزوم)
لتحقيق عملية االنتقال المتوازن المدروس من حالة االقتصاد الريعي   تهيئ الظروف الناضجة

، مع اإلحاطة بمشكالت المجتمع ودراستها، وفهم الحلول المناسبة حالة االقتصاد المنتج   إلى
سوى اإلرادة   لها،وإن ذلك ممكن ،إذا علمنا أن العراق يمتلك ثروات هائلة، وال تنقصه

والوصول إلى مستوى الدولة    المحبة والتسامح بين أبناء مجتمعه ،  السياسية وبعث روح
وإن    .التعصب ويركز اهتمامه في البناء والتنمية والخيرمن    العصرية التي يتحرر فيها العقل

ذلك ممكنن في المرحلة الحالية ،وعلينا اإلسراع للعمل من أجله، قبل إن تتفاقم األزمات ،إذ 
ينبغي توحيد الخطاب السياسي وبناء التجربة التنموية المنتجة،القادرة على إعادة التوازن في 

ي ،بحيث يجعلنا قادرين على تقييم أوضاعنا الداخلية برؤية المجتمع وتحقيق االكتفاء الذات

 .موضوعية، و بناء السياج الوطني الكفيل بمنع إية تداعيات إقليمية قد تحصل
هذا ليس باألمر الهين ألن التركة الثقيلة التي ورثتها الدولة العراقية بعد عقود من   إن 

ة باتجاه التنمية، فضال إلى عوامل سياسية الحروب ما تزال تترك آثارها السلبية على أي خطو
إن التنمية في العراق أمام امتحان صعب يتطلب منا تهيئة اإلنسان، . وتحديات أمنية صعبة

من حالة القلق والخوف اليومي الذي يعيشه ، فهو مرهق   وتأهيله وتخليصه قبل كل شيء،
ي، بعيداً عن االنقسامات ومنكسر ويحتاج إلى تأهيل اجتماعي وسياسي يعزز شعوره الوطن

السياسية، ألن هذا اإلنسان اليوم بحاجة ماسة إلى الخدمات األساسية واألمن والسالم 
والتسامح، كما أن األمل معقود باألجيال الجديدة لكي تأخذ زمام المبادرة، وتحقق القفزة 

داً منتجاً،يوجه على النوعية لتنمية خالقة تعيد لالقتصاد العراقي ثقته بنفسه ،وتجعل منه اقتصا

 .وفق فلسفة مجتمعيه نابعة من حضارته وثقافته
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 دولة داخل الدولة... العشيرة في العراق
7 

 
 
 

سنقف  3002في قراءتنا المتواصلة لروح التحوالت الجديدة التي شهدها المجتمع العراقي بعد 
والتفتت واعاق عملية التحول في هذه الحلقة أمام تحد جدي ساهم في تعميق روح االنقسام 

المنشودة في المجتمع العراقي الى دولة حديثة تستند الى مفاهيم المواطنة والمساواة والعدالة 
  .االجتماعية

ليست لدي رغبة في مهاجمة النظام االجتماعي في العراق بقدر ما هي قراءة نقدية لدور هذه 
الواسع على الواقع الجديد، بل وتعدي ذلك  وظهورها" العشيرة "الوحدة االجتماعية البدائية 

الى الحضور الكثيف في المشهد السياسي لزعامات قبلية وعشائرية تالشى دورها في عقود 
  .مضت، لكن الوضع المرتبك أعادها الى الوجود ألسباب سنأتي لذكرها

دائية أخذت الى االن سنلحظ أن هذه الوحدة الب 8591في قراءة سريعة لدور العشيرة منذ ثورة 
بالتفكك بعد هذه الثورة شيئاً فشيئاً كنتيجة، لرغبة سياسية واضحة لدى قادة الثورة بأضعاف 

وكذلك ظهور النفط كمورد ( 8591ايلول  20قانون االصالح الزراعي الصادر في )دورها 
ضمن " الوظيفي"اقتصادي مهم ساهم في تفكيك العشيرة والتحاق أفرادها بقطاعات العمل 

الدولة البيروقراطي، وكنتيجة أخرى لتحوالت اجتماعية شهدها المجتمع العراقي منها  جهاز
تطور الوعي الشعبي ونمو ظهور االحزاب والحركات السياسية وكذلك تطور التعليم والهجرة 

  .الواسعة باتجاه المدن وغيرها من االسباب
هر البدائية والسير قدماً في كان لظهور التيارات الحداثية اثر كبير في انحسار هذه الظوا

مشروع التحول المدني لو ال السياسات القمعية الطائفية والمناطقية التي اتبعتها السلطات 
االنقالبية فيما بعد والتي أحدث شرخاً عميقاً في بنية المجتمع وافقدت هذه الخطوات الكثير من 

لعراق وظهور القرية والعشيرة في فاعليتها، واعادت الى الواجهة اسئلة الهوية المرتبكة في ا
السلطة من جديد وسيطرة جماعات وعصابات متخلفة على السلطة عبر تنفيذ انقالبات عسكرية 

  .دموية
وحتى العقد السبعيني من القرن الماضي شهد نقلة ساهمت في تفكك حدة التكتالت العشائرية 

ا كان قراراً جريئاً في حد ذاتِه، لو والعصوبية، ولعل قرار منع حمل االلقاب العشائرية وتداوله
  .ال تفسيره على انه محاولة للتغطية على احتكار عشيرة او مجموعة عشائر للسلطة في البالد
لكن مع تفجر الحرب مع ايران حاول المجتمع المقاومة للحفاظ على هويته المدنية الناشئة، 

  .حرب وطولها الزمنيلكن عسكرة المجتمع كانت سياسة تتأصل وتتسع مع اتساع ال
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الحرب مع أيران كانت فاصلة مع المجتمع المدني في العراق، وشهدت تغييراً جذرياً في 
مجتمعات الحروب تتأثر دائماً وتبقى مصابة بداء القسوة وااللم وتصبح ذات  –توجهاته الالحقة 

  .–مزاجات عنيفة متقلبة 
ي، فاألخير يعاني اصالً من استمرار كذلك فأن تلك الحرب لم تكن طبيعية في مجتمع طبيع

عمليات التبدل العنيف ألنظمة الحكم، والشعور المستمر لدى الغالبية بأنها ضحية ومهمشة 
وكذلك ساهمت في القضاء على التطور االقتصادي البسيط الذي شهدته البالد اعقاب الفورة 

  .النفطية في السبعينات
باعتبارها قوة الضبط الشرعية عمالً غير مرغوب به في هذا الوضع يصبح الركون الى الدولة 

لدى الجماعات السكانية، بل تحاول المجتمعات التي تشعر بالتهميش واالقصاء والخوف من 
–المستقبل، المواجهة، فأن فشلت فستنكمش الى الداخل، لتمثل حركتها عبر قواها البدائية 

  .-طوائفية  –مناطقية –قبائلية 
ظة عودة ظهور العشيرة الى الواجهة في المجتمع العراقي بقوة، قبل ان من هنا يمكن مالح

تشرعن السلطة هذا الظهور في اعقاب هزيمتها في حرب الخليج الثانية وما تالها في العام 
، حين ذاك شعرت السلطة البعثية انها عاجزة عن ان تكون قوة الضبط الوحيدة في 8558

، وهنا ظهر الى الواجهة ما سمي حينها "العشيرة"ة الشارع، فاستعانت بالقوى التاريخي
زعامات قبلية وعشائرية لم تكن معروفة على الخارطة ولكنها استمدت  –بشيوخ التسعينات 

وايجاد  -شرعيتها من السلطة الحاكمة التي عمدت الى تفتيت العشائر الكبيرة وتقسيمها 
من رؤساء القبائل بأجهزة السلطة من  زعامات قبلية بديلة لتلك التاريخية كذلك دمج الكثير

خالل تنظيمهم حزبياً ومخابرتياً وامنياً، كذلك تقنين عملهم من خالل ارجاع قانون العشائر 
  .المقرر مطلع القرن الماضي

وهكذا تالشت الجهود والمحاوالت الحثيثة إلشاعة مفاهيم عصرية وحداثوية لدى افراد المجتمع 
انت تضطلع بها النخب الثقافية في مجتمع يحاول الخروج من سباتِه ضمن الجهود النيرة التي ك

  .الطويل وااللتحاق بمصاف دول العالم المتحضرة
وهذه الجهود المبذولة والكبيرة اصطدمت بعدة تحديات كبرى وقفت حائالً دون تحقيقها على 

حديات األخرى التي ارض الواقع، أما ألسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وغيرها من الت
لعملية التحديث والعصرنة التي كانت تنادي بها النخب الثقافية وتيارات " كوابح"عملت كـ

  .الحداثة في العراق مبكرا
وهي المرحلة االهم حيث شهدت تفكيك هياكل الدولة السابقة بكل ارثها وقيمها  3002بعد 

دولة مدينة تشيع ثقافة التسامح ودولة وتهشيم منظومتها، تطلع الجميع الى أن يكون اآلتي هو 
  .القانون والعدالة االجتماعية والغاء كل التمايزات التي وسمت شكل الدولة السابقة

  انفجار العشيرة
لكن الذي حصل كان العكس تماماً، فجاءت القوى السياسية بال رؤية واقعية وال تفاهمات لبناء 

رفت بقوى المعارضة العراقية سوى هدف إسقاط دولة ما بعد صدام، ولم يكن يجمع بين ما ع
الدكتاتورية، وبما أن الهدف تحقق على أيد قوات أجنبية، فال يوجد ما تدعم هذه القوى موقفها 

فحاولت أيجاد قاعدة لها وموطئ قدم يؤمن لها وجوداً في السلطة . الضعيف في الشارع
، شكلها االجتماعي، مزاجها السياسي، أو الجديدة، دون التفكير بنوع هذه القوى المؤمنَة شعبياً 
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وعيها، ولهذا شهدت البالد استقطاباً طائفياً حاداً وفجرت صراعاً حامي الوطيس بين الفئات 
  .االجتماعية وهذا ما سنبحثه في موضع قادم

في ظل البحث المحموم عن القاعدة الشعبية لم يكن أمام القوى السياسية سوى البحث عن 
التي أصبحت خزاناً " العشيرة"عية متكاملة واالستعانة بها، وهذا ما وفرتُه منظومات اجتما

انتخابياً جاهزاً قادرة على التأثير في المعادالت االنتخابية مستفيدة من تماسكها على شكل 
  .عصوبي

مع ضعف أجهزة الدولة وادوات الضبط فيها كان الرجوع الى القوى البدائية المسلحة لضبط 
منية، خطوة أخرى لجأت اليها السلطة، من خالل تشكيل ما عرف الحقاً االوضاع اال

وتبعها تشكيل مجالس االسناد التابعة للحكومة والممولة من المال العام فقد بلغ " بالصحوات"
حسب ! شيخاً  0410مليشيا تضم أكثر من  343أكثر من " المليشيات العشائرية"عدد هذه 

حيث أعلنت لجنة متابعة تنفيذ  3080لوطنية في العام تقرير صادر من لجنة المصالحة ا
المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء أن عدد مجالس اإلسناد العشائري التي تم تشكيلها 

في جميع أنحاء العراق إلسناد قوات األمن في إحالل األمن، بلغت  3001منذ منتصف عام 
  ..هاء القبائل العراقيةشيخا من شيوخ ووج 0410مجلسا ينتمي إليها  343

السومرية "وذكرت اللجنة في تقرير صدر عنها حول أعمالها خالل العامين الماضيين وتسلمت 
مجلسا يبلغ عدد  40عدد مجالس اإلسناد المشكلة في محافظة بغداد بلغ "نسخة منه، أن " نيوز

ينتمي  850لغ عدد مجالس اإلسناد في المحافظات ب"، مبينة أن "عضوا 8009أعضائها نحو 
أعضاء من شيوخ ووجهاء القبائل في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم  9409إليها نحو 
في ظل هذا االعتراف السياسي الواسع شهدت العشيرة توسعاً غير مألوف وصارت ". كردستان

تمارس ادروا هي من اختصاصات الدولة، كالقيام بإدارة الموانئ او السيطرة على الحقول 
  .لنفطية أو مشاركة الشركات المستثمرة للنفط وغير ذلك من الممارسات الالقانونيةا

كذلك عملت العشائر على اعادة تنظيم نفسها بصورة أكثر وضوحاً من خالل تنظيم المؤتمرات 
التي صارت تعقد في افخم فنادق العاصمة وبحضور سياسي رفيع جداً في داللة على االعتراف 

أيضاً شهد العراق والدة الكثير .دود لشيوخ العشائر من قبل السلطة الحاكمةالسياسي الال مح
  .الكثير من التكتالت العشائرية التي تعمل في الحقل السياسي

إضافة الى ذلك صارت العشيرة بديالً للمحاكم القانونية وصار الحل العشائري للنزاعات بين 
ة، أضافة الى شيوع ممارسات عشائرية مندثرة السكان المحليين هو االول قبل الحلول القانوني

  .وغيرها" النهوة والكوامة والفصل"وعودتها للتدوال من قبيل 
وصار على االفراد العاملين في شتى الحقول السياسية والثقافية واالجتماعية حمل القابهم 

 حكومياً او العشائرية معينة في داللة واضحة على نمو وتعاظم دور العشائر، فقلما تجد مسؤوالً 
، يمتد هذا التعميم الى ارفع المناصب "اسم عشيرته "موظفاً رفيعاً دون تجد أن نهاية اسمه 

الحكومية، ولم يعد األمر مقتصراً على حمل اسم العشيرة بل تعداه الى دفع رسومات شهرية 
وهو ما  لشيخ العشيرة تجمع في صندوق خاص يؤمن الدعم المادي ألفراد العشيرة ولمناسباتها

  ".الودي "يعرف محلياً بـ
وهذا ما اعتبر نكوصاً واضحاً وتراجعاً لمالمح الحياة المدنية في العراق، وهذا ما يكشفُه 
عمران المدن التي صارت تتشبه بالريف من حيث بناء دواوين فارهة وأحياء المناسبات 
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ية في المناسبات العراضات واألهازيج ورفع الرايات العشائر"العشائرية في المدن كـ
ووصل األمر الى أطالق بعض اسماء العشائر على بعض االحياء السكنية " االجتماعية
  .والشوارع

" الجماعة"أن دولة مدنية ال يمكنها أن تنشئ في ظل نمو العصبيات القبلية وشيوع مفاهيم 
يقول في عدم  وتالشي مفاهيم الفردية، والمواطنة، ولعلني أختم بقول العالمة أبن خلدون حيث

والسبب في ذلك أختالف االراء "أمكانية قيام دولة في ظل العصبيات القبلية حيث يقول 
واالهواء وان وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها فيكثر االنتفاض على الدولة 

والخروج عليها في كل وقت وان كانت ذات عصبية الن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في 
 .."ة وقوةنفسها منع
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تهديدات تولد أمراضا نفسية عند تقدم العمر
8

 

 

 ظاهرة تخويف األطفال
 

 
 

في العراق على ممارسة بعض   اعتادت االنماط االجتماعية الريفية والبدوية وحتى المدينية
 الظواهر المجتمعية السلبية تلك التي تتعلق بمصير االطفال ومستقبلهم الذهني، ومن بين تلك

هي ظاهرة ..الظواهر االكثر شيوعا في العقود الماضية ومازالت تمارس وسط بعض االسر 
او الذين يقومون   تخويف االطفال خاصة اولئك الذين يبكون في اسرتهم او في احضان امهاتهم

مثل عدم النوم في اوقات محددة من خالل تهديدهم بقدوم احد   منافية داخل البيت  باعمال
او مثل ذلك (اجاك الواوي   او نام...أسكت اجاك الذئب )حينما تصرخ بهم االمهات الحيوانات، 

وكأن الحرامي شخص قوي البد من ( ناموا...اجاكم الحرامي)االب الذي يصرخ باوالده الصغار 
 عمل خاطئ.االذعان اليه 

 
ملة انها جزء من ح: عن هذه الظاهرة يقول استاذ طب المجتمع الدكتور باسل حسين مراد

الن العنف ال يعني بالضرورة االعتداء ..العنف التي كانت وما زالت تشنها العوائل على اطفالها 
بالضرب بل يمكن ان يكون صورة من صور التخويف، حينما يلجأ االبوان الى تخويف اطفالهم 

 ال تقترب من هذا حتى)كأن تقول االم لطفلها الصغير ..من اجل منعهم من ممارسة عمل خاطئ 
مشيرا الى ان ..وهي تصور للطفل ان الذئب حيوان مفترس يجلس خلف الدار ( ال ياتيك الذئب

استخدام هذا التخويف له سلبيات كبيرة في مستقبل الطفل كونه يؤثر باتجاه سلبي في صقل 
واتذكر ان قصة جميلة كانت ..شخصيته وتجعله ضعيفا امام اتخاذ القرارات المهمة في حياته 

وعندما كان المعلم يقرأها لنا ( مالك الحزين)في المرحلة االبتدائية اسمها تدرس لنا 
؟ قال له لماذا تسأل هذا ..استاذ مالك الحزين هم ياكل اطفال )باحد التالميذ وهو يسأله   فوجئ

هذا تاكيد على ان ..( استاذ ابوي قال لي تقرا لو اجيبلك مالك الحزين ..السؤال فاجابه التلميذ 
ة البيتية العراقية كان ينقصها الكثير، ولهذا كانت تاثيراتها حتى على الواقع السياسي التربي

 .العراقي
وكشف باسل حسين ان عددا من المرضى يتعالجون في عيادته الخاصة من امراض نفسية نمت 

عندهم منذ الصغر نتيجة تلك التهديدات التي تطلق جزافا من دون شعور من قبل الوالدين 
وهناك من ياخذ عقاقير مهدئة يوميا لغرض السيطرة على ظاهرة الخوف .تها السلبية بتاثيرا

                                                             
8

  الصباح - محمد عجيل 
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  .من المجهول 
 

 وقائع راسخة
 

الكثير على الواقع النفسي للطفل، يقول   ويبدو ان ظاهرة التخويف لها من التاثيرات السلبية
طفال الذين تعرضوا ان غالبية اال: الدكتور عمران حسين استاذ علم النفس في جامعة القادسية

للتخويف والتلويح بمهاجمة حيوانات مفترسة ،اخذوا يعانون منها اثناء فترة شبابهم النهم 
ان االب هو   واوضح.يتذكرون وقائع راسخة في اذهانهم مصدرها اشخاص قريبون منهم 
حرامي الصغير بقدوم ال  ابنه  اقرب االشخاص الى الطفل وهو محط ثقة كبيرة لديه وحينما يهدد

فانه يعبر عن جانبين االول عجزه في الدفاع عن ولده ما يخلق فجوة بين الطفل وابيه و ال يرى 
فيه القوة لغرض الدفاع عنه ،الجانب االخر ان االب يستخدم التهديد بدال من العطف والرحمة، 

وحينما ..قلب االب وهي صفة غير محموده لدى االطفال تجاه ابائهم   وهذا يؤكد للطفل غالظة
 ..اهرة السلبية اتحدث هنا ال يعني عزل االم عن مسرح االحداث بل هي جزء من هذه الظ

 
   "اجاك الذيب"

ان اللجوء اليها هو (: ام رسول )عن اسباب اللجوء الى هذه الظاهرة تقول الحاجة المعمرة 
التقرب من لغرض تقويم الطفل وعدم السماح له بارتكاب فعل معين قد ال يرضي والديه مثل 

اجاك )انا شخصيا كنت اهدد اطفالي دائما ..  صحن العجين  شيء خطر كموقد النار او
وانا بعمري البالغ ثمانين عاما لم ار الذئب بل اتذكر ان والدتي كانت تخيف به اخوتي (الذئب

مشيرة الى ان هذه الظاهرة ليست صالحة بحق االطفال، والدليل بعضهم يرفض السير ...الصغار
ي الظالم او الذهاب الى دار احد اقاربه بمفرده ليال النه يتذكر التهديدات التي تلقاها في صغره ف
. 

                 
 توجيهات

 
استاذ طرق التدريس في الجامعة االسالمية حيدر جابراكد ضرورة تبني وزارة التربية 

الريفية من خالل محاضرات تنمي روح الشجاعة لدى االطفال وخاصة في المناطق    توجيهات
الريفية من الذئب المفترس وان حيوانا   توضح للتلميذ على سبيل المثال خلو المناطق  عرضية

اما الحرامي فهو شخص بطبيعته جبان ال يقوى على مواجهة .  يهرب من خياله" الواوي"مثل 
لضغط على الطفل اضافة الى شرح ابعاد ظاهرة التخويف وان مقصدها الحقيقي توليد ا..احد 

 .لغرض منعه من سلوكية معينة
كما اشار الى ضرورة ان يشاهد االطفال في المراحل االبتدائية االولى افالما تسجيلية عن 

الحيوانات بمختلف صنوفها، رافضا في الوقت نفسه ان تتهم المناطق الريفية في استخدام هذه 
 ..الظاهرة التي غالبا ما تحدث عن اهل المدينة
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 كايةح
 

في بيت   ذات يوم عطلة ذهبنا للقاء: نهاد طه عن قصة مثيرة حدثت له قائال  وروى المواطن
مصادفة، وقام بدفنه (الواوي )في منطقة الدغارة وكان جدي قد قتل حيوان  --رحمه هللا -جدي 

ال  هذا هو الواوي انه" ..وما ان وصلنا حتى جمعنا واخذنا الى مكان الدفن واخرجه لنا قائال
ومنذ .." يخيفكم، عليكم ان تخافوا من الموت الذي يحيط بكم اما الواوي فهو ال يخيف مطلقا
 .تلك الحادثة وانا اشرح الى اوالدي ان جميع الحيوانات ال يمكن لها اخافة االنسان
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السياســـــة وعلماء الدين
9 

 

 

 
 
 

التحديات الفكرية والثقافـيـــــــــــــة وفي في زحمة التحديات الروحية واألخالقية وفي زحمة 
زحمة التحديات االجتماعية والسياسية وغيرها والتي تشهدها هذه المرحلة التاريخية بكل 
مكوناتها الثقافية واالجتماعية والسياسية تدعونا أن نملك وعي الحركة اإلصالحية بكل 

تجاهات والقوى المتحركة في الساحة وأن نملك وعياً بكل اال, مساراتها وآفاقها وطموحاتها 
والتي تحاول أن تشــــارك في تفعيل المشروع السياسي أياً كان وصياغة خطوات المرحلة 

فقد يصر البعض على رفض قاطع أن يكون لعلماء الدين أي دور في ..... السياسيـــة 

 :الممارســـــات السياسية وينطلق هؤالء الرافضون من عدة مبررات

الوظيفة األساسيــة لألديان .. ليس من مهام الدين الٌتدخل في الشأن السياسي  :ر األولالمبرٌ 

السماوية هي صياغة الواقع الروحي لإلنسان في مساراته الفردية وتهذيب الســـــــــلوك 
أما , األخالقـي وتحصين المحتوى الداخلي للفرد وتطهــير جميـــــــــــــع غرائزه وشهواته 

م العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية فهي متروكة لصياغات العقل البشري منظو
ومنجزات التطور العلمي وإذا تأسس هذا الفهم في تحديد مهمة الدين فال يبقى أي مجال لٌتدخل 

إنه من الواضح إن هذا ... علماء الدين في المســــــــــائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
ٌبرر ينطلق من فهم خاطئ جداً للدين ولسنا في حاجة الى جهد كبير ألثبات خطأ هذا الفهم الم

 : والذي ُيعٌبر عن أحد الداللتين

فقراءة , الجهل المفرط بأبسط أسس هذا الدين أو ذاك الدين وأوضح مكوناته : الداللة األولى 
وضوح خطأ وسذاجــــــــة تبرهن بكل   عاجلة في أي مصدر من مصادر التشريعات السماوية

فاألديان السماوية في تشريعاتها تنٌظم حركة اإلنسان في جميع مساراتها الفردية   ,هذا الفهم 

 .واالجـتــــــــماعية واالقتصادية وفي جميع مجاالتها الروحية والمادية

كثير من كما هي مهمة ال, وهو محاولة التشويه المتعٌمد لمفهوم الدين : الداللة الثانية 
العلمانيـيـن في مصادرة دور الدين وإقصائه عن مواقع الحضـــــــــور الثقافي واالجتماعي 

واالقتصادي والسياسي وبهدف االستفراد بكل مواقع الحركة وصياغتها وفق المنظور المناهض 

 .لتوجيهات الدين

                                                             
 مركز النور للدراسات – مازن الســهالني 9

 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=2308


 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

24 

اء علماء الدين حق الٌتدخل وثاني المبررات التي ينطلق منها الرافضـــــون ألعط :المبٌرر الثاني
على ممارســــــــة العمل السياسي وال ( القدرة ) في الشأن الساسي هو كون العلماء ال يملكون 

يحملون خبرة هذا الميدان واستعداداته الفكرية والعملية حيث ُ طبيعة تكوٌنهم الذهني 
يا الفقه والشرائع السماوية والثقــــــــــافي والعلمي هو التعاطي مع المسائل الدينية وقضا

هذا الكالم فيه مغالطة واضحة فال شٌك أن العمل السياسي يفترض التوفٌر على مؤهالت   ....
متى توفٌرت هذه المؤهالت والقُدرات جاز لهذا اإلنسان أو ذاك أن , وقدرات سياسـيـــــــــة 

تى غابت تلك المؤهالت لم يمارس الدور السياسي فال فرق في ذلك بين عالم دين أو غيره وم
إن هنــــــاك الكثير من علماء الدين في هذا العصر هم من .. يجز لهما معاً تعاطي السياسة 

الدارسين األكاديميين باإلضافة الى تخصــــاصتهم الدينية فلماذا ُيسمح لكل الناس حتى ولو 
أما علماء الدين وإن  كانوا عاديين ال يحملون أي مؤهل علمي أن يمارسوا العمل السياسي

هل العقدة من , توافروا على أرقى القُدرات والمستويات فُهم غير مؤهلـيــــن للعمل السياسي 

 !!!!! ُمٌجرد الزي العلمائي أم أن المسألة تنطلق من حسابات أخرى

وثالث هذه المبررات أن العمل السياســـي بما فيه من أالعيب وأكاذيب ودجل  :المبرر الثالث

 ... نفاق فهذه العناوين ال تتناســـــب والمكانة الروحية التي يتمتع بها علماء الدينو

 : أعتقد إن هذا الٌمبرر قد يبدو وجيهاً عند البعض لسببين 

 .والنفاقكون السياســــة في واقعها الفعلي يطغى عليها الكذب والزيف والدجل -1

  

 .. على المكانة الروحية النقية لعلماء الدينوجود رغبة حقيقية عند الناس في الحفاظ   -2

  

إال أن هذا ال يٌصح أن يكون مبرراً إلقصاء علماء الدين عن ممارســــــــة مسوؤلياتهم 
إن السياسة في شكلها .. السياسية في األطر النظيفة ووفق المعايير الشرعية والصحيحة 

افة السياسية من العناوين الكبيرة التي ثم إن النظ   الزائف أمر مرفوض ال يٌصح االعتراف به

ندعو اليها ونطالب بممارستها ولعل من أهم الوسائل النتاج هذه النظافة أن يتصدى للعمل 
السياســــــي الناس الذين يحملون نظافة الفكر ونظافة الضمير ونظافة السلوك والمحبة 

 .والســـالم

  

ال أدري ماذا يقصد هؤالء ... واقعياً وإنما هو طرح مثالي وهنـــا قد يقال بأن الطمــــوح ليس 
 بالواقعية؟؟

إذا كانوا يفهمون الواقعية بأنها التسليم لما يفرضـــــــه الواقع وإن كان هذا الواقـــع خطأ فهذا 
ألن من مسؤولية أصحاب المشاريع اإلصالحية أن ُيغيٌروا الواقع الفاســــــــــد , مفهوم خاطئ 

فإذا كانت مسؤولية حركات   !!ُيعيدوا صياغته من جديد أليس هذا هو فهمنا للواقعية وأن 
اإلصــــالح السياسي هو إنقاذ الواقع السياسي من جميع صياغاته الفاسدة فال يجوز أبداً أن 

نعتبر فســـــاد الواقع السياسي مبرراً إلقصاء الناس األتقياء المخلصين إن لم يكن العكس هو 
أما كون العمل السياسي يتنافى مع القداســة الروحانية ففكرة صنعتــــــــــها في .... يح الصح

وما يهم التأكيـــــد عليه , ذهنية األمة أسباب كثيرة قد ال أجد مجاالً هنا للخوض فيها ومعالجتها 
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مار إن هذه الفكرة خاطئة بل مشبوهة ٌروج لها أعداء األديان جميعا ألهداف كثيرة كالد
واإلرهـــاب والقتل وغـيـرها من األسباب وتٌسربت الى وعي األمة في مرحلة التٌخلف 

واالنحسار وهيمنة القوى الضـــــالة المنحـرفة على الواقـــــــــــــع الثقافي واالجتماعي 
طيبين وآخر دعــــــوانا الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآله ال..... والسـيــــاسي 

 .الطاهرين
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(معليه السال) لإلمام جواد األئمة السيرة المباركة
10
 

 

 
 
 والدته ونشأته 

( عليه السالم)وقبل أن أخوض في ميدان البحث عن معالم شخصّية اإلمام أبي جعفر الجواد 
وأتحدث عن سيرته، وسائر شؤونه، أعرض إلى حسبه الوضاح، وما رافقه من بيان والدته 

 :شخصّيته، وغير ذلك مّما يعتبر مفتاحاً للحديث عن شخصيته، وفيما يلي ذلكومالمح 
 :نسبه الوضاح

فهو من ( عليه السالم)وليس في دنيا األنساب نسب أسمى، وال أرفع من نسب اإلمام أبي جعفر 
صميم األسرة النبوية التي هي من أجلّ األسر التي عرفتها اإلنسانية في جميع أدوارها، تلك 

أما .. رة التي أمّدت العالم بعناصر الفضيلة والكمال، وأضاءت جوانب الحياة بالعلم واإليماناألس

 :األصول الكريمة، واألرحام المطهرة التي تفرع منها فهي
 :األب

أما أبوه فهو اإلمام علي الرضا ابن اإلمام موسى بن جعفر ابن اإلمام محمد الباقر بن علي بن 
وهذه هي السلسلة الذهبية التي لو قرأت على ( عليهم السالم)لب الحسين بن علي بن أبي طا

ويقول اإلمام أحمد بن  -كما يقول المأمون العباسي  -الصّم البكم لبرئوا بإذن هللا عز وجل 
وفي بعض أعالم هذه األسرة الكريمة  (لو قرأت هذا اإلسناد على مجنون لبرئ من ُجّنته: )حنبل

 :ذي كان يسيء الظن بأكثر الناسيقول أبو العالء المعري ال
 

 والشخـــوص التي أضاء سناها قبل خلـــــق المــريخ والميزان
 قــــــبل أن تخــــلق السمــاوات وتؤمــــر أفالكـــــهن بالدوران

 
من هذه الشجرة الطيبة الكريمة على هللا، والعزيزة على كلّ مسلم تفّرع اإلمام محمد الجواد 

 (عليه السالم)
 :ألمّ ا

فقد كانت من سيدات نساء ( عليه السالم)أما السيدة الفاضلة الكريمة أم اإلمام محمد الجواد 
المسلمين عّفة وطهارة، وفضالً ويكفيها فخراً وشرفاً أنها ولدت علماً من أعالم العقيدة 
فقد حارب  اإلسالمية، وإماماً من أئمة المسلمين، وال يحّط من شأنها أو ُيوهن كرامتها أنها أمة،

اإلسالم هذه الظاهرة واعتبرها من عناصر الحياة الجاهلية التي دمرها، وقضى على معالمها 

                                                             
10
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فقد اعتبر الفضل والتفّوق إّنما هو بالتقوى، وطاعة هللا وال اعتبار بغير ذلك من األمور التي 

 .تؤّول إلى التراب
العنصري واعتبره من أهّم عوامل ألغى جميع ألوان التمايز  -بكلّ اعتزاز وفخر  -إن اإلسالم 

التأّخر واالنحطاط في المجتمع ألّنه يفّرق، وال يوحد ويشّتت وال يجمع، ولذلك فقد سارع أئمة 
أهل البيت إلى الزواج باإلماء للقضاء على هذه النعرات الخبيثة وإزالة أسباب التفرقة بين 

بأمة أولدت له الشهيد الخالد،  المسلمين فقد تزوج اإلمام زين العابدين، وسيد الساجدين،
أمة فأولدت له إماماً من أئمة المسلمين ( عليه السالم)وتزّوج اإلمام الرضا . والثائر العظيم زيداً 
من زواجهم باإلماء ( عليهم السالم)لقد كان موقف األئمة (.. عليه السالم)وهو اإلمام الجواد 

 .على التفرقة بين المسلمين هو الرّد الحاسم على أعداء اإلسالم الذين جهدوا
 :فقد اختلف الرواة فيه، وهذه بعض األقوال( عليه السالم)أما اسم السيدة أم اإلمام الجواد 

 .وكانت تسمى دّرة( عليه السالم)اسمها الخيزران، سماها به اإلمام الرضا -1
ماريـــة القبطـــية إنها ممن تنتمي إلى : ، وقـــــيل اسمها سكينة النوبية، وقيل المريســـية-2

 . (صلى هللا عليه وآله)زوجـــة الرسول األعظم 
 . اسمها ريحانة-3
 .اسمها سبيكة-4

وعلى أي حال فإنه ليس من المهم   وأهملت بعض المصادر اسمها، واكتفت بالقول إنها أّم ولد
جانب من في شيء الوقوف على اسمها، ومن المؤسف أّن المصادر التي بأيدينا لم تشر إلى أي 

 .جوانب حياتها
 :الوليد العظيم

السيدة الكريمة جاريته بكثير من الرعاية والتكريم، فقد ( عليه السالم)وأحاط اإلمام الرضا 
استشف من وراء الغيب أنها ستلد له ولداً قد اختاره هللا لإلمامة وللنيابة العامة عن النبي 

ثني عشر، وقد اخبر اإلمام الرضا بذلك أعالم فهو أحد أوصيائه اال( صلى هللا عليه وآله)األعظم 

 .أصحابه
إلى شقيقته السيدة الجليلة حكيمة بنت اإلمام موسى بن جعفر ( عليه السالم)وعهد اإلمام الرضا 

وقامت السيدة حكيمة بما طلب منها   بأن تقوم برعاية جاريته، وتالزمها حتى تلد( عليه السالم)
شقيقته بأن تحضر مع القابلة ( عليه السالم)ية بالوالدة أمر اإلمام الرضا، ولما شعرت الجار

يرقب الوليد ( عليه السالم)وظلّ   فوضع مصباحاً في البيت( عليه السالم)لوالدتها، وقام 

 .ولم تمض إالّ لحظات حتى ولدت جاريته علماً من أعالم الفكر والجهاد في اإلسالم.. العظيم
 :سرور اإلمام الرضا

 :موجات من األفراح والسرور بوليده المبارك، وطفق يقول( عليه السالم)الرضا  وغمرت اإلمام
  ...(قد ُولِد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم، قُدست أّم ولدته)

 :إلى أصحابه فبّشرهم بمولوده قائالً ( عليه السالم)والتفت 
  ...(دإّن هللا قد وهب لي من يرثني، ويرث آل داو)

وقد استقبل اإلمام الرضا الوليد العظيم بمزيد من الغبطة؛ ألنه .. وقد عرفهم بأنه اإلمام من بعده
  المنتظر للقيادة الروحية والزمنية لهذه األمة وكان في المجلس شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي
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 (لسالمعليه ا)وقد شارك أهل البيت في أفراحهم ومسراتهم بوالدة اإلمام أبي جعفر 
 

 :مراسيم الوالدة
إلى وليده المبارك فأخذه وأجرى عليه مراسيم الوالدة ( عليه السالم)وأسرع اإلمام الرضا 

 .الشرعية، فأّذن في إذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثّم وضعه في المهد
 :كنيته

ككنية جّده اإلمام ولده اإلمام محمد الجواد بأبي جعفر، وهي ( عليه السالم)وكّنى اإلمام الرضا 
لإلمام الباقر أبو جعفر األول، ولإلمام الجواد : ويفرق بينهما فيقال( عليه السالم)محمد الباقر 

 .أبو جعفر الثاني
 :ألقابه

 :أما ألقابه الكريمة فهي تدل على معالم شخصيته العظيمة، وسمو ذاته وهي
 .إلحسان إلى الناسلُقِّب بذلك لكثرة ما أسداه من الخير والبر وا: الجواد-1
لقب بذلك ألنه اتقى هللا وأناب إليه، واعتصم به، فلم يستجب ألي داع من دواعي : التقي-2

الهوى، فقد امتحنه المأمون بشّتى ألوان المغريات فلم ينخدع، فأناب إلى هللا وآثر طاعته على 

 .كل شيء
 .القانع-3
 .المرتضى-4
 .الرضي-5
 .المختار-6
 .المتوكل-7
 .الزكي-1
وقد ُعِرف بهذا اللقب عند عامة المسلمين التي آمنت بأنه باب من أبواب الرحمة : باب المراد-9

 .اإللهّية التي يلجأ إليها الملهوفون وذوو الحاجة لدفع ما ألّم بهم من مكاره الدهر وفجائع األيام
ته الشريفة هذه بعض ألقابه الكريمة، وكلّ لقب منها يشير إلى إحدى صفاته الرفيعة، ونزعا

 .التي هي من مواضع االعتزاز والفخر لهذه األمة
 :مالمحه

فكانت أسارير ( عليهم السالم)أما مالمحه فكانت كمالمح آبائه التي تحكي مالمح األنبياء 
  (كان أبيض معتدل القامة)التقوى بادية على وجه الكريم، وقد وصفته بعض المصادر بأنه 

إالّ أن األستاذ   شديد السمرة، وأثبتت ذلك رواية شاذة ونص بعض المؤرخين على أنه كان

 .وقد أعرضنا عن ذكرها لشذوذها وعدم صّحتها  اإلمام الخوئي دلل على أنها من الموضوعات
 :سنة والدته

من  19كانت في ( عليه السالم)والمشهور بين المؤّرخين أّن والدة اإلمام أبي جعفر الجواد 

هـ وهو  175إّن والدته كانت في الخامس من رمضان سنة : وقيل،  هـ 195شهر رمضان سنة 

هـ  195اشتباه محض فإّنه من المقطوع به أّنه لم يولد في تلك السنة، وإّنما ولد في سنة 
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 .حسبما أجمع عليه الرواة والمؤّرخون
 

 :نقش خاتمه
، لقد آمن بأن العّزة  (العّزة هلل)أّما نقش خاتمه فيدلّ على مدى انقطاعه إلى هللا، فقد كتب عليه 

 .إنما هي هلل تعالى وحده خالق الكون وواهب الحياة
 :نشأته

في بيت النبوة واإلمامة ذلك البيت الذي أعّز هللا به ( عليه السالم)نشأ اإلمام محمد الجواد 
 في ظالله وهو يتلّقى المُثل العليا من أبيه، وقد أفاض عليه( عليه السالم)المسلمين وقد ترعرع 

أشعة من روحه العظيمة، وقد تولى بذاته تربيته، فكان يصحبه في حلّه وسفره، ويطعمه 
وهو بمكة، ( عليه السالم)دخلت على أبي الحسن الرضا : بنفسه، وقد روى يحيى الصنعاني قال

عليه )جعلت فداك، هذا المولود المبارك؟ قال : وكان يقّشر موزاً، ويطعم أبا جعفر، فقلت له
  نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في اإلسالم مولود أعظم بركة على شيعتنا منه(: السالم

. 
إن هذا اللون من التربية المطّعم بالحّب والتكريم له أثره البالغ في التكوين النفسي وازدهار 

 .الشخصية حسبما قّرره علماء التربية والنفس
 :ذكاؤه وعبقريته

في سنه المبكر من الذكاء والعبقرية ما يثير الدهشة ( يه السالمعل)وملك اإلمام محمد الجواد 

 :ويملك النفس إكباراً وإعجاباً وقد ذكر المؤّرخون بوادر كثيرة من ذكائه كان من بينها ما يلي
كنت مع أبي الحسن الرضا بمكة في السنة التي حّج فيها موّدعاً : ما رواه أمّية بن علي قال -1

أراد السفر إلى خراسان وكان معه ولده أبو جعفر الجواد، فوّدع أبو الحسن البيت الحرام عندما 
البيت، وعدل إلى المقام فصلّى عنده، وكان أبو جعفر قد حمله أحد غلمان اإلمام يطوف به 

وحينما انتهى إلى حجر إبراهيم جلس فيه وأطال الجلوس، فانبرى إليه موفق الخادم، وطلب 
، وهو حزين، قد بان عليه الجزع، فأسرع موفق إلى اإلمام الرضا منه القيام معه فأبى عليه

وأخبره بشأن ولده، فأسرع إليه، وطلب منه القيام فأجابه بنبرات مشفوعة ( عليه السالم)

 :بالبكاء والحسرات قائالً 
وسرت موجة من األلم في نفس ..(. كيف أقوم؟ وقد وّدعت يا أبتي البيت وداعاً ال رجوع بعده)

ودلت هذه البادرة على   فالتمس منه القيام معه فأجابه إلى ذلك( عليه السالم)الرضا  اإلمام
مدى ذكائه، فقد أدرك من وداع أبيه للبيت الحرام أنه الوداع األخير له، ألّنه رأى ما عليه من 

م الوجل واألسى مما أوحى إليه أّنه النهاية األخيرة من حياته، وفعالً قد تحقق ذلك فإّن اإلما
بعد سفره إلى خراسان لم يعد إلى الديار المقدسة، وقضى شهيداً مسموماً ( عليه السالم)الرضا 

 .على يد المأمون العباسي
ومن بوادر ذكائه ما حّدث به المؤرخون أن المأمون قد اجتاز في موكبه الرسمي في بعض -2

لما بصروا بموكب المأمون شوارع بغداد على صبيان يلعبون، وكان اإلمام الجواد واقفاً معهم ف

 :فّروا خوفاً منه سوى اإلمام الجواد فإنه بقي واقفاً فبهر منه المأمون، وكان ال يعرفه، فقال له
 (؟...هال فررت مع الصبيان)
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 :فأجابه اإلمام بمنطقه الرائع الذي ملك به عواطف المأمون قائالً 
لي جرم فأخشاك والظّن بك حسن  يا أمير المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق فأوسعه لك، وليس)

 .(..أّنك ال تضّر من ال ذنب له
 .وعجب منه المأمون وسأله عن نسبه فأخبره به فترّحم على أبيه

ومن آياته نبوغه المذهل اّنه في سنه المبكر قد سأله العلماء والفقهاء عن ثالثين ألف  -3
قول إّن هللا تعالى قد منح أئمة أهل وال مجال لتعليل هذه الظاهرة إالّ بال.. مسألة فأجاب عنها

 .طاقات مشرقة من العلم لم يمنحها إالّ إلى أولي العزم من أنبيائه ورسله( عليهم السالم)البيت 
 :إشادة اإلمام الرضا بالجواد

يشيد دوماً بولده اإلمام الجواد، ويدلّل على فضله ومواهبه ( عليه السالم)وكان اإلمام الرضا 
يسأله عن ( عليه السالم)ن سهل إلى محمد بن أبي عباد كاتب اإلمام الرضا وقد بعث الفضل ب

ما كان الرضا : ، فأجابه(عليه السالم)بولده الجواد ( عليه السالم)مدى عالقة اإلمام الرضا 
وكان ( عليه السالم)كتب لي أبو جعفر، وكنت أكتب إلى أبي جعفر : يذكر محمداً إال بكنيته، يقول

ة، وهو صبي، وكانت كتب أبي جعفر ترد إلى أبيه وهي في منتهى البالغة آنذاك بالمدين
 . والفصاحة

إّن عباد بن إسماعيل، وابن : وحّدث الرواة عن مدى تعظيم اإلمام الرضا لولده الجواد، فقالوا

 :أسباط كانا عند اإلمام الرضا بمنى إذ جيء بأبي جعفر فقاال له
 (؟..هذا المولود المبارك)

 :اإلمام وقالفاستبشر 
  ..(نعم هذا المولود الذي لم يولد في اإلسالم أعظم بركة منه)

، وهي تشيد بفضائل (عليه السالم)وهناك طائفة كثيرة من األخبار قد أثرت عن اإلمام الرضا 

 .وتدلّل على عظيم مواهبه وملكاته( عليه السالم)اإلمام الجواد 
 :إكبار وتعظيم

ومة أظفاره بهالة من التكريم والتعظيم من قبل األخيار والمتحّرجين وأحيط اإلمام الجواد منذ نع
الذي فرض هللا موّدتهم ( صلى هللا عليه وآله)في دينهم فقد اعتقدوا أّنه من أوصياء رسول هللا 

على جميع المسلمين، وقد ذكر الرواة أّن علي بن جعفر الفقيه الكبير، وشقيق اإلمام موسى بن 
( عليه السالم)األسرة العلوية في عصره، كان مّمن يقّدس اإلمام الجواد جعفر، وأحد أعالم 

كنت عند علّي بن : ويعترف له بالفضل واإلمامة، فقد روى محمد بن الحسن بن عمارة قال
يعني اإلمام أبا الحسن  -جعفر جالساً بالمدينة وكنت أقمت عنده سنتين أكتب ما سمع من أخيه 

صلى هللا )مسجد رسول هللا ( عليه السالم)حمد بن علّي الرضا إذ دخل أبو جعفر م -موسى 
فوثب علّي بن جعفر بال حذاء وال رداء، فقّبل يده وعّظمه، والتفت إليه اإلمام الجواد ( عليه وآله

 :قائالً 
 .(..اجلس يا عّم رحمك هللا)

 :وانحنى علّي بن جعفر بكل خضوع قائالً 
 .(؟..يا سيدي، كيف أجلس وأنت قائم)

ورجع علّي بن جعفر إلى أصحابه فأقبلوا عليه يوبخونه ( عليه السالم)وانصرف اإلمام الجواد 
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 :على تعظيمه لإلمام مع حداثة سّنه قائلين له
  ؟..أنت عّم أبيه، وأنت تفعل به هذا الفعل

 :فأجابهم علّي بن جعفر جواب المؤمن برّبه ودينه، والعارف بمنزلة اإلمامة قائالً 
وأّهل هذا  -يعني اإلمامة  -لم يؤهل هذه الشيبة  -وقبض على لحيته  -ا كان هللا اسكتوا إذ)

  ..(بل أنا عبد له. الفتى، ووضعه حيث وضعه، نعوذ باهلل مّما تقولون
ودلّل علي بن جعفر على أن اإلمامة ال تخضع لمشيئة اإلنسان وإرادته وال تنالها يد الجعل 

تعالى فهو الذي يختار لها من يشاء من عباده من دون فرق بين اإلنساني، وإنما أمرها بيد هللا 

 .أن يكون اإلمام صغيراً أو كبيراً 
 :انطباعات عن شخصّيته

عواطف العلماء فسّجلوا إعجابهم وإكبارهم ( عليه السالم)وملكت مواهب اإلمام محمد الجواد 

 :له في مؤلّفاتهم، وفيما يلي بعض ما قالوه
 :الذهبي -1

كان محمد يلّقب بالجواد، وبالقانع، والمرتضى، وكان من سروات آل بيت النبي : )يقال الذهب
  ..(وكان أحد الموصوفين بالسخاء فلذلك لّقب بالجواد(.. صلى هللا عليه وآله)
 :ابن تيمّية-2

محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء، ولهذا : )قال ابن تيمية
  (دسّمي بالجوا

 :الصفدي -3
كان محمد يلّقب بالجواد، وبالقانع، وبالمرتضى، وكان من سروات آل بيت : )قال الصفدي

  ..(وكان من الموصوفين بالسخاء، ولذلك لّقب بالجواد.. النبوة
 :ابن الجوزي -4

  (محمد الجواد كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود: )قال السبط بن الجوزي
 :ن وهيبمحمود ب -5

محمد الجواد هو الوارث ألبيه علماً وفضالً وأجلّ اخوته قدراً : )قال الشيخ محمود بن وهيب
  ..(وكماالً 

 :الزركلي -6
محمد بن الرضي بن موسى الكاظم، الطالبي، الهاشمي، القرشي، أبو : )قال خير الدين الزركلي

اإلمامية كان رفيع القدر كأسالفه ذكياً، جعفر، الملّقب بالجواد، تاسع األئمة االثني عشر عند 
  ..(طليق اللسان، قوّي البديهة

 :كمال الدين -7
أما مناقب أبي جعفر الجواد فما اّتسعت حلبات مجالها، : )قال الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة

جالها وال امتّدت أوقات آجالها بل قضت عليه األقدار اإللهّية بقلّة بقائه في الدنيا بحكمها وأس
  (فقلّ في الدنيا مقامه، وعّجل القدوم عليه كزيارة حمامه فلم تطل بها مّدته وال امتّدت فيها أيامه

 :علّي بن عيسى األربلي -1
: وأدلى علي بن عيسى األربلي بكلمات أعرب فيها عن عميق إيمانه ووالئه لإلمام الجواد قال
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فاق الناس بطهارة .. وي جواد من الجودةالجواد في كلّ أحواله جواد، وفيه يصدق قول اللغ)
العنصر، وزكاء الميالد، وافترع قلّة العالء فما قاربه أحد وال كاد مجده، عالي المراتب، ومكانته 

ليتها : الرفيعة تسمو على الكواكب، ومنصبه يشرف على المناصب، إذا أنس الوفد ناراً قالوا
الشرف رواح وغدو، وفي السيادة إغراق وعلّو ناره، ال نار غالب له إلى المعالي سمو، وإلى 

وعلى هام السماك ارتفاع وعلّو، وعن كلّ رذيلة بعد، وإلى كلّ فضيلة دنو، تتأرج المكارم من 
أعطافه ويقطر المجد من أطرافه، وترى أخبار السماح عنه، وعن أبنائه وأسالفه، فطوبى لمن 

سمت غنائم المجد والمعالي كان له سعى في والئه، والويل لمن رغب في خالفه، إذا اقت
صفاياها، وإذا امتطيت غوارب السؤدد كان له أعالها وأسماها، يباري الغيث جوداً وعطية، 

 . ويجاري الليث نجدة وحمية، ويبذ السير سيرة رضية
هذه بعض الكلمات التي أدلى بها كبار المؤلّفين، وهي تمّثل إعجابهم بمواهب اإلمام وعبقرياته 

صف به من النزعات الشريفة التي تحكي صفات آبائه الذين رفعوا مشعل الهداية في وما اتّ 

 .األرض
  
 

 

 
 
 


