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بها باطلكلمة حق يراد ( المرجعية العليا)
1 

 

 
 

  

اعتاد الشيعة في كل زمان أن يروا مرجعا  بارزا  قائدا  لهم مجددا  للدين مزيال  الغبار عن كل ما 
شوهته أيدي الظلم والكفر والنفاق وهذا من فضل هللا ورحمته ، فتعبيرا  عن والئهم له وعن 

زعيم ) أو ( اإلمام)مكانته بينهم يقومون بتوصيف وإطالق بعض التسميات واأللقاب مثل 
غير ذلك من األلقاب ، وفي وقتنا الحاضر نجد استخدام لقب ........ أو ( المجدد ) أو ( الطائفة 

بدل األلقاب تلك أو إضافة لها ، والمعروف أن هذا اللقب ( المرجع األعلى)أو ( المرجعية العليا)
 .ُيطلق على المرجع الديني السيد علي السيستاني 

يراد منه أو ُيفهم منه أن صاحبه هو المرجع األعلى للشيعة أو أنه أعلى المراجع وهذا اللقب 
منزلة ومقاما  كونه األعلم أو كونه األقدم أو كونه األفهم أو كونه األكثر حكمة في إدارة شؤون 
العباد أو لكون أكثر الناس تقلده ، وهذا تحليلي وال أعرف بالدقة ما المعنى الحقيقي لهذا اللقب 

 .وماذا أراد مطلقوه منه ، إال أني ال أعتقد أنه يبتعد كثيرا  عما طرحته 
فإذا ناقشنا اللقب من الناحية العلمية الحوزوية ال نجد له أساسا  ألنه أطلق من قبل أشخاص من 

بحيث يعرف ( المرجع األعلى)خارج المؤسسة الحوزوية ، فال توجد آلية متبعة لمعرفة من هو 
وما هي الصفات ( المرجع األعلى)ان طالب علم أو من عوام الناس من هو كل مكلف سواء ك

مثل ما نجده في كل ( المرجع األعلى)التي يجب أن تتحقق في العالم الديني كي يصبح هو 
 .الرسائل العملية للفقهاء عندما يحددون صفات الفقيه الذي يجب أن يقلده عوام الناس 

ال  –وهو السيد السيستاني  –( المرجع األعلى)ه حاليا  لقب بل إن نفس الفقيه الذي يُطلق علي
توجد في أبجدياته وال في رسالته العملية مثل هذا اللقب ، بل وال نجده عند كل الفقهاء 

الذين ينتمون لنفس الخط الذي ينتمي له السيد السيستاني وهو خط ( الحاليين والسابقين)
حكيم والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ بشير الوالية الخاصة مثل السيد محمد سعيد ال

 .النجفي وغيرهم ، بل وال يوجد لقب مقارب له في اللفظ أو المعنى 
هم فئة يريدون أن يركبوا موجة االنتماء ( المرجع األعلى)مما سبق نستنتج أن من أطلق لقب 

كي يرسخوها في  الديني واالهتمام الشعبي بالمرجعية التي بذل األبطال من المراجع دماءهم
قلوب المؤمنين ، ويريدون أن يحققوا من وراء ذلك غاياتهم التي مهما كانت فهي مبنية على 

باطل ، وهذا الباطل هو إطالق ألقاب ال وجود لها على أرض الواقع أي أساس إال لتمرير 
 .مصالحهم ، وما ُبني على الباطل فهو باطل 
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عن السياسة لما تمليه عليه قناعته من أن الفقيه ( ىالمرجع األعل)هذه الفئة استغلت إنزواء 
ليس له والية عامة تمكنه من التدخل في السياسة وإنما واليته خاصة ومحدودة تقتصر على 
األمور الحسبية وبعض األمور األخرى ، و نتج عن هذا اإلنزواء إنزواء في الجانب اإلعالمي 

وحشدت ماكنتها اإلعالمية  –تلك الفئة  –فاستغلت ذلك  –بحسب قناعته  –لعدم حاجته له 
لتقنع الناس بأنهم متدينون وال يقولون قوال  وال يفعلون فعال  إال بالرجوع الى المرجعية الدينية 

 .وعلى رأسهم المرجعية العليا المتمثلة بالسيد السيستاني  (المراجع األربعة)المتمثلة بـ
أن المراجع أربعة فقط وأن السيد السيستاني هو فخلقوا جوا  عاما  وعقال  جمعيا  مقتنعا  ب

للمراجع ولألمة ، وهذا نفس السيد السيستاني لم يقل به ، ولكن المشكلة أن ( المرجع األعلى)
سماحته لم يعترض عليهم أمام المأل وبشكل علني ورسمي على هذا اللقب فقد يعتبر البعض أن 

 .سكوته عن ذلك إقرارا  منه بقبوله 
ورغم احترامنا للمرجعية الدينية ولما تقوم به لخدمة الدين والمذهب إال أن من الناحية إال أننا 

القانونية ال يمكن أن يتوقف قانون ما على موافقتها ألنه ال يوجد مبرر قانوني لذلك ، نعم يمكن 
الدنيا  أن تكون موافقتها من الناحية السياسية وبالتالي فإقحام المرجعية الدينية سواء العليا أو

منها في قضايا قانونية لغايات سياسية هذا تحايل على القانون وعلى المرجعية الدينية ومكانتها 
 .العلمية 

فرجوع السياسيين ألمور معينة الى المرجعية دون الرجوع لها في أمور أخرى يثير تساؤالت 
وفي حاالت  (األربعةالمراجع ) مثيرة ، والمثير أكثر أنهم يرجعون أمرهم في بعض الحاالت الى

فقط وفي حاالت ال يرجعون فيها الى أي شخص ، فيا ترى ما ( المرجعية العليا)أخرى الى 
المقياس والمعيار في رجوعهم للمرجعيات الدينية ؟ فإن قالوا قانوني فهذا كذب وإن كان 
والقضايا سياسي فلماذا تمرر القضايا السياسية التي فيها مصلحتهم من دون الرجوع للمرجعية 

المراجع ) مع إنهم يعلمون أن! التي تتعارض مع غاياتهم يحتجون بالرجوع الى المرجعية ؟
 .ال تتدخل في السياسة كما هي تقر بذلك ( المرجعية العليا)و  (األربعة

هو بمثابة القبول بوالية الفقيه ؟ إن من يّدعي ذلك ال يفقه ( للمرجعية العليا)وهل أن الرجوع 
لسياسي والديني في العراق شيئا  ، فوالية الفقيه في العراق أمر مستحيل مستحيل من الوضع ا

مستحيل ، فال الوضع الداخلي يسمح بذلك وال الوضع اإلقليمي وال الوضع الدولي فوالية الفقيه 
من الناحية السياسية مرفوضة داخليا  وإقليما  ودوليا  ، وأما دينيا  وحوزويا  فمرفوضة أو على 

ل ال يوجد لها تأييد داخل الحوزة النجفية إال القليل من المراجع ، أما شعبيا  فهي مرفوضة األق
أيضا  كون أغلبية الشيعة في العراق تتبع لمرجعيات ال تؤمن بالوالية العامة ، وأن اإلعالم 
في  وضغط الرأي العام العالمي واإلقليمي وتجربة إيران والتجربة المأساوية لسياسة اإلسالميين

العراق ووجود مذاهب وأديان مختلفة وبنسب كبيرة نوعا  ما ، كل هذا يمنع من التأييد الشعبي 
ال ينادون أو يطالبون أو ( والية الفقيه)، ولهذه األمور نرى حتى مؤيدي ( والية الفقيه)لـ

 .يسعون لتحقيقها بسبب ما تقدم من أسباب 
ون بعض القوانين حتى يروا رأي المرجعية ، ولكن مع كل هذا نرى البعض من السياسيين يوقف

فيحددوا لنا من هو الولي الفقيه وما ( والية الفقيه)فإما أن يقّروا أنهم يريدون أن يطبقوا نظام 
هي اآللية لتحديده ، وإما أن يتعاملوا من دون إقحام المرجعية وإحراجها في تفاصيل العمل 

واألعجب من ذلك كله أن . أو ال تتدخل به السياسي الذي دأبت ردحا  طويال  أن تتركه 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

5 

وتطبيقها في العراق سواء في الداخل أو في الخارج بل وحتى ( والية الفقيه)المعترضين على 
أمريكا والدول الغربية لم يعترضوا على السياسيين وال على الحكومة عندما ترجئ إقرار قانون 

فإنما يدل على أّن رجوع السياسي حتى ترى رأي المرجعية فيه ، وهذا إن دلّ على شيء 
هو ليس حرصا  منهم لتطبيق الدين والشريعة ألنهم يعلمون أن تطبيقهما ( للمرجعية العليا)

تطبيقا  حقيقيا  سوف لن يرضي اليهود والنصارى والمنافقين ، فيطبقونهما عندما يرضي 
أما إذا تعارضا مع الغايات تطبيقُهما صانَع القرار العالمي واإلقليمي ، هذا في أحسن األحوال 

 .الحزبية فسوف لن يطبقونهما حتى إذا رضي عن تطبيقهما من يخافون سخطه 
من نوع ثاني بحيث ُيطبق في العراق رغم كل التحديات واختالف ( والية الفقيه)أم نحن أمام  

ليمية الذين القناعات التي قدمناها ، فتقبل بها الواليات المتحدة والمجتمع الدولي والدول اإلق
أكثر ( والية الفقيه)حاربوه وما زالوا يحاربونه عندما طبِّق في إيران ، أم أن هذا النوع من 

تمدنا  وأكثر تقاربا  مع الثقافة الغربية ، فهو يطبق الدين عندما يرى السياسيون ذلك مناسبا  لهم 
الى ( والية الفقيه)من وألحزابهم ويرفضوه عندما يتقاطع مع السياسة ، وعندها يجب أن يغير 

 ( ! .والية السياسي)

يرجعون لها في ( للمرجعية العليا)منذ متى والسياسيون المتشدقون بالرجوع : وهنا أتساءل 
أغلبهم إن لم نقل ( المحسوبين على الشيعة)باقي أمورهم الدينية ؟ فنحن نعلم أن السياسيين 

العامة منهجا  لسلوكهم العملي ، فما معنى  كلهم ممن يرجع في التقليد لمراجع يتخذون الوالية
رجوعهم لمرجع ال يؤمن بالوالية العامة ويقر هو وأتباعه من رجال الدين وعامة المقلدين أنه 

 !يرى بمحدودية الوالية الخاصة ؟
على السياسيين اإلسالميين ممن يعتبرون أنفسهم من الشيعة أن يراجعوا سلوكهم وأن يرجعوا 

يقيٍ في القضايا المصيرية ، ال أن يتظاهروا أمام اإلعالم بشيء وإذا خلوا الى لمرجٍع دينيٍ حق
شيطانيهم تبنوا أمرا  آخرا  يبتغون وراء ذلك حطام الدنيا والصعود على أكتاف المساكين حتى 

وإن كذبوا وحتى وإن انحرفوا وحتى وإن فسدوا وحتى وإن سالت الدماء بسببهم وبسبب 
 .سياستهم 

أن يُعوا ما يدور في الساحة فال يثقوا بأي شيء ُيطرح في اإلعالم وبأي شخص  وعلى الناس
سياسي أو غير ذلك ينظر ألهدافه على حساب الدين ، وعليهم أن يراجعوا أيضا  أنفسهم وكيف 
يختاروا من يقودهم ألن الفشل في إختيار القائد فشل في الحياة بأكملها ، كمن يختار سائقا  ال 

أو يقود بتهور أو يّدعي القيادة وهو ليس أهال  لها ، هذا على مستوى سيارة فما  يعرف القيادة
فكيفما تكونوا يولّ عليكم ، فما نمر به من    !بالك بقيادة المجتمع والبلد وكل ما يتعلق بهما ؟

 .محن وبالء نحن شركاء فيه وشركاء أساسيين ، فانظروا من تولوه 
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التغيير وامكانية االنتخابات في المؤثرة العوامل
2 

 
 
 

في كل انتخابات مهما كانت شفافيتها وفي اي بلد ديمقراطي كان، فإن هناك عوامل تحسم 
المصوتون مدفوعين النتخاب االنتخابات بغض النظر عن كون المرشح نزيها او لصا، ويذهب 

وهذه العوامل تختلف في مدى تأثيرها من نظام الى نظام ومن . هذا او ذاك بتأثير تلك العوامل

فانه يؤثر في العراق % 1مجتمع الى آخر فاذا كان عامل المذهب في اميركا مثال يؤثر بنسبة 

 %.92بنسبة 

لعراقي وفي ظل النظام الحالي، وهذه سأحاول التعرض الى أهم العوامل المؤثرة في مجتمعنا ا
 :العوامل قد تكون مجتمعة او متداخلة في مدى تأثيرها

  
 ـ المذهب1

في ظل االقتتال الطائفي اصبح المذهب هوية، ويستغل المرشحون هذا الجانب بتعميق الهوة 
اجع الكبار، المذهبية وزيادة الشد الطائفي واعالن انفسهم حماة البناء مذهبهم والتكلم باسم المر

 .فيصبح التصويت لهم واجبا مقدسا مدفوعا بالخوف من االنقراض

  
 ـ االعالم والدعاية االنتخابية2

سألنا محاضر في التصوير عن اول اسم مشروب غازي يخطر ببالنا فاجاب الجميع بانه كوكا 
مي الذي تقوم كوال، فقال اننا لم نحفظ هذا االسم بسبب عشقنا للكوال وانما بسبب الضخ االعال

االعالم في الوقت الحاضر يلعب دورا كبيرا في غسل ادمغة الناس، وهناك اموال . به الشركة
وعندما تقترب . طائلة تدفع من قبل االحزاب لالعالميين وللقنوات الفضائية لهذا الغرض

اال  الحمالت االنتخابية تمتليء الشوارع بصور المرشحين وال تفتح صحيفة او قناة تلفزيونية
وكان ممثل الحزب يشرح فيها كيف انهم يقودون الشعب الى الجنان ويخلقون من اكواخ 

وكل هذا يعتمد على امكانية الحزب . الفقراء قصورا فخمة ومن اكوام الزبالة حدائق غناء
 .المالية

  
 الوعي السياسي والمستوى الثقافي  ـ3

السهل لالحزاب تضليل الجماهير كلما تدنى الوعي السياسي والمستوى الثقافي صار من 
واعطاء صور زائفة عن مشاريعهم وبرامجهم الحزبية، وفي نفس الوقت تقديم الخصوم 

                                                             

 صحيفة المثقف – سفيان الخزرجي 2
 

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya/81845.html
http://almothaqaf.com/index.php?option=com_users&Itemid=586&id=1238&lang=ar&view=articles
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السياسيين بانهم اصحاب مشاريع هدامة معادية للدين والتقاليد، كما يحدث في الهجوم على 
 .العلمانيين من قبل االحزاب الدينية

  
 ـ ثقافة القطيع4

لفيلسوف االلماني نيتشه وباختصار فهو يعني ان االنسان ال يجهد عقله وهذا مصطلح اشاعه ا
وال يتأمل في المواقف المستجدة في حياته وانما يتبع تفكيرا دوغماتيا اي التعصب لفكر 

فيكون الفرد اسير . االكثرية دون التمحص في صحة تلك االفكار او مناقشة االدلة التي تنقضها
 .هرج مع الناس عيد: وينطبق عليهم المثل. حياد عنهاثقافة القطيع وال مجال لل

  
 (آيدل)ـ المثل االعلى 5

كما يتعلقون   يخلق االعالم عند الناس نجما سياسيا يصبح مثلهم االعلى ويتعلق الجمهور به
 .بنجم رياضي كميسي او رونادلدو ويصبح عندهم هذا النجم السياسي هو المنقذ ـ الحلم

  
 اليدـ العشائرية والتق6

لم يخرج المجتمع العراقي من مرحلة االقطاع على المستوى الفكري والتقاليد االجتماعية، فما 
يزال شيوخ العشائر يهيمنون على افراد العشيرة ، ويكفي ان يرضى رئيس العشيرة عن حزب 

 .ما او كتلة ما بقناعة او بمبلغ مغر من المال ليوعز الى افراد عشيرته بالتصويت له

  
 لقدرة المالية للحزب المرشح لالنتخاباتـ ا1

 :يلعب المال دورا رئيسا في
 أ ـ السيطرة على وسائل االعالم

 ب ـ اقامة حمالت انتخابية منظمة ومكثفة
 ج ـ شراء الذمم ودفع الرشاوى

  
 ـ سلطة الحزب المرشح لالنتخابات8

تكون هيمنة سياسية  وقد تكون سلطة تنفيذية او تشريعية او قضائية او كلها مجتمعة، وقد
 .مسنودة بسلطة دينية

يسخر الحزب الموجود في السلطة كل امكانيات ومفاصل الدولة لخدمته ويستخدم كل الوسائل 
. الغراء الناخبين باعطائهم مناصب مغرية او بترهيب اصحاب المناصب بالتلويح بفقدانها

او باصدار احكام ضدهم او في ويقوم الحزب صاحب السلطة بإسكات المعارضين اما باستمالتهم 
 .اسوء االحوال باغتيالهم

  
 ـ القوى الدولية واالقليمية ذات المصلحة9

االنظمة في العصر الحديث شبكة مترابطة من المصالح وتسعى الدول الى الحفاظ على مصالحها 
ي باالتفاقات السرية والعلنية مع رؤساء االحزاب مقابل ان تمدها بالعون المالي والعسكر
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واالستخباراتي، وتكشف الوثائق السرية ان اكثر االحزاب نزاهة في العالم متورطة باتفاقات 
 .سرية تتخطى فيها مصلحة الوطن والشعب من اجل مصلحتها الحزبية

وعليه، فلو رشح االمام الحسين او غاندي او جيفارا لالنتخابات في العراق فلن يحصل أي منهم 
 .لم تتوفر العوامل آنفة الذكرعلى اصوات تكفي للفوز اذا 

 فهل هناك امل للتغيير في االنتخابات القادمة؟
بظل الحيتان السياسية الحاكمة اليوم وبتوفر العوامل التي ذكرتها لصالحهم فلن يكون امام  

الناخبين اال انتخابهم مرة اخرى مع تغيير بعض الوجوه وصعود احزاب صغيرة الى دفة 
 .البرلمان
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لطة معا  .. مانديال عفة المعارضة والسُّ
3

 

 
 
 
ياسية، عبر التاريخ، تناقضا  صارخا  بين خطابها كمعارضة وخطابها  عاش أكثر المعارضات السِّ

لطة عاية، ووضع أهداف . وهي في السُّ يركز الخطاب المعارض على الكسب التنظيمي والدِّ
لطة يتغير كلُّ شيء، ولم يبق ِمن تلك وآمال وغايات، ُتعمر البالد وُتغني العباد، لكن بع د السُّ

دى البعيد، فيأتي هدٌف آخر لطة؟: الغايات سوى الصَّ فلو قرأَت ! كيف االحتفاظ والتنعم بنعمة السُّ
نج، والقرامطة، والبابكية : التجارب القديمة ِمن ثورات ضد الخالفة ( القرن الثالث الهجري)الزُّ

 .ر خارج واقع الخالفة نفسهاالعباسية لم تكن تمتلك وجهة تغيي
فالثائر ما أن يتحول إلى حاكم حتى تبدأ الثورة ضده، والعباسيون أنفسهم كانوا يتحدثون ضد 

لطة أخذت الثورة تأكل رجالها،  ظلم أموي، واجتمع لهم جيش بهذا الخطاب، لكن بعد السُّ

 135قُتل )مسلم الخراساني وأبو( هـ 132قُتل )أبوسلمة الخالَّل : والبداية بمنفذَيها الكبيرين

ادق (هـ قال ( هـ 148ت )، لهذا عندما وصلت رسائل مدبرّي الثورة إلى اإلمام جعفر الصَّ

راج مني، فأدناه فوضع الكتاب على النار حتى احترق»: لغالمه قطقي، )« أدن السِّ ابن الطَّ

لطانية  .(الفخري في اآلداب السُّ
لطة  ادق للسُّ ت )هو ما أتى به محمد بن عبدالكريم الشَّهرستاني أرى أصدق وصف لرفض الصَّ

، وَمن تعلّى إلى ذروة الحقيقة لم »: ، قال(هـ 548 َمن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شطٍّ

ندي (. الملل والنِّحل)« يخف ِمن حطٍّ  ت )فالعباسيون الذين وعدوا بالعدل قال فيهم أبوعطاء السِّ

ابن )« وإن عدلَ بني العباس في النَّارِ ... وان عاَد لنَّايا ليت ُجور بني مر»(: هـ 182نحو 

ول، التي تأسست على أساس (. قُتيبة، الّشعر والشُّعراء وَمن يبدأ بقراءة تاريخ مظالم الدُّ

 .الثورات، ال ينتهي منها
ادر  لطات لم يتغير، وعلى وجه الخصوص استخدام العنف، فِمن النَّ الحال بين المعارضات والسُّ

لطة، ألنه عندما يكون الهدف هو إيجا « جئنا لنبقى»د الِعفة في المعارضة والِعفة بعد استالم السُّ
ال ُيحقق العدل، ويختلف األمر عندما يكون هدف الثورة، على ( نعطيها)« ما ننطيها»أو 

لطة سلميا ، وضمان بناء المؤسسات المدنية والقبول بالتنحِّ  ي الحقيقة ال االدعاء، هو تداول السُّ
لطة مشلولة، ال الِعناد في البقاء بها بقوة ضمان مصالح دول أُخر، ولم ُينظر  عندما تكون السُّ

 .إلى مصلحة النَّاس، وبغداد في الوقت الحاضر مثال لما نقصده
كراهية العنف والثأر وعدم : عندما بدأ ثائرا  كان في باله أمران( 2213-1918)نيلسون مانديال 

لطة بتض عندما ظهر أنها ( ويني)لهذا كان صريحا  في موقفه ِمن زوجته ! حيتهشراء السُّ
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، وهو ما زال في السجن، بينما لم ُيالحق الذين (1988منذ )متورطة بجرائم تعذيب وقتل 
، وكان ذلك العهد شديد الوطأة على مانديال (التمييز العنصري)ارتكبوا جرائم في عهد األبرتايد 

تتورط زوجته بالعنف وهما كانا يدعوان معا  إلى نبذه تلك مفارقة ال لكن أن . وأسرته قبل غيره
فكانت النتيجة أنه لم يمنع مالحقة زوجته قضائيا ، وكان قادرا  . يتحملها ضمير نقي كضميره

على ذلك، وأعلن طالقه منها، مع أنها وقفت معه في زمن الشِّدة، ولها كفاح مشهود ضد 
، والبد ِمن نيل الثمرة، وكان يمكن تبرير «ُمجاهدة»كانت  األبرتايد، أي في لغة اآلخرين

 !«الجهاد»ممارستها بضرورات 
ياسة عام  لطة والسِّ ، للضرورات التي 1999لكن لو خضع مانديال، الذي أعلن تخليه عن السُّ

تبيح المحرمات، فيما نرى ونسمع، ما اهتز العالم لوفاته، وما أوقفت األمم يوما  خاصا  له، 
لهذا وقف مانديال مع سجانه ممسكا  بيده لبناء . ث تاريخه، وصار ِمن ُطالب الثاراتولتلو

بالدهما، وضرب مثال  في التسامح يندر مثله في التاريخ، عندما وجه األكثرية لتحقيق شروط 

 .الجميع، ال أكثرية ُتعز وال أقلية تُذل
ليس بينهم وبين . دان ورفاهية شعوبأرى أن المعارضين المبتلين بجرائم ال ُينتظر منهم بناء بل

لطة التي يعارضونها ِمن اختالف وتباين سوى أنها ُسلطة وهم طالبها إنه األسلوب نفسه . السُّ
في االستحواذ، واألمر يجري بين شيخ ومريده ِمن دون أن يشعر األخير أنه المريد النَّجيب لَمن 

، ألجل قتل شخص لُيقتل «التترس»فالمعارضة التي ال تعف عن التفجيرات بفتوى . عارضه

لطة  !المئة واأللف، ال تترك توحشها وهي في السُّ
أقول بال تحفظ إن التجارب التي أمامنا، ِمن المعارضة التي نالت بغيتها، والثوار الذين يسعون 
اآلن إلسقاط أنظمتهم، ال يكونون أفضل حاال  ِمن األنظمة نفسها، فالقتل الذي يبرر باسم الثورة 

لطة ال نتجاوز الواقع إذا قلنا إن في حياة اإلنسان المناضل، حقا  وحقيقة، . سيمارس باسم السُّ
، هو أن ُيعلن رفض الثأر، مهما كانت عظمة جريمة «الجهاد»مانديال درس لو تمعن به أرباب 

لطة، ألن سقوطها ينهي أي مبرر لثأٍر منها  لكن استيعاب درس مانديال بحاجة إلى عقول! السُّ
وضمائر غير التي نناشد، فهي نفسها مارست الجريمة بتفجير واغتيال، وقضت العقود لخدمة 

 .أنظمة أُخر، فمتى يكون لديها الوقت لتفكر بمستقبل شعبها
لطة، غاية في  يبدو أن الطلب ِمن معارضة كانت متورطة في جرائم، وفساد قبل نيل السُّ

َمن : ويقولون! ن اليوم يضحكون ِمن طلبنا هذاالثورات وسالطي« مجاهدي»الرومانسية، ولعل 
نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها اإلسالم أو »: هو مانديال، ونحن أبناء الذي قال

ريق)« أَظلم، كلُّ ما حولنا جاهلية فَمن هو مانديال بالنِّسبة لهم وتجربته (. قطب، معالم في الطَّ
لقد أخذوا أثمان . بذ عاطفة الثأر ِمن أجل البناء واالزدهارحتى يدرسوها ويتعلموا منها كيفية ن

من الغاشم تالميذ «جهادهم» ، دما  وماال  ومناصَب، وما زالوا يطلبون المزيد، إنهم رجال الزَّ

لطة غاشمة، ِمن حقهم أال يعرفوا شخصا  اسمه مانديال  .نجباء لسُّ
ياسيين ، لم يلدا مانديال، ثقل عليه أن يعيش مع حقا  نقول، وبال حرج، إن ماضينا وحاضرنا السِّ

زوجة خانت بممارسة العنف مبادئ الثورة التي قادها، وهذا ما ال يطلبه ِمن خصمه، ألنه لم 

 .يكن صدى  له وال ردة لفعله، مثلما هي معارضاتنا
، وهو ِمن أبناء جلدته، (115ت )لقد تعرض مانديال وشعبه لتمييز قاهر، ولنصيب األصغر 
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... وإذا جهلت ِمن امرئ أَعراقه»: تعرض لتمييز مشابه بسبب لونه، صرخة سابقةعندما 
! خطاب الثأر ال يبني أوطانا  : أقول(. ابن المعتز، طبقات الشُّعراء)« وقديمه فانظر إلى ما يصنع

فبعفة المعارضة . ِمن عصر القرامطة إلى يومنا هذا، وبغداد شاهدة على الماضي والحاضر

لطة صار  !مانديال  مثال  ُيقتدى به، لكن أين هم المقتدون والسُّ
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الطات عدم االشتراك في االنتخاباتمغ
4

 

 

 
 

 تعطيل االنتخابات بالتأجيل او المقاطعة.. الخيار االسوأ
منها المعادية للعملية السياسية التي تشكل .. تعطيل االنتخابات او تأجيلها هدف لقوى غير قليلة

ولعل الجهة االهم لهؤالء هي القوى االرهابية وبقايا .. االساس لشرعيتهااالنتخابات العنصر 

النظام السابق التي تعمل عن طريق المتفجرات والقتل الجماعي واالكاذيب وشحن العداوة 

ومنهم من يريد تأجيلها . واشاعة جو من الخوف واليأس والتهديد مما يعرقل الجهود االنتخابية

وبالفعل تم تشجيع بعض المعارضين للقانون، .. الغراض خاصة ليس االاو افراغها من محتواها 

وكان لموقف المرجعية من ان االنتخابات يجب ان تجري في . وبعضهم محقون، للطعن بالقانون

والتي اكدتها الرسالة التي بعث بها نائب رئيس .. موعدها االثر االكبر في تطويق تلك المحاوالت

عي الى مجلس النواب، باعتبار رئيس الجمهورية هو الركن الثاني الجمهورية الدكتور الخزا

فالقتل .. لم تتوقف المحاوالت االولى وال الثانية.للسلطة التنفيذية، بجانب مجلس الوزراء

لتحديث .. يضاعف اثاره السلبية الحمالت المحمومة لتوهين ارادة الناس.. والتهديد مستمر

لذلك على من يدعو .. الى االنتخابات، بكالم حق يراد به باطلوحثهم على عدم الذهاب .. سجالتهم

لعدم المشاركة ان يدقق في مواقفه وابعادها، الن فيها ما قد يلتقي من حيث المحصلة مع قوى 

مؤكدين ان الطعن باالشخاص، او . النظام السابق واالرهاب لالنقالب على مجمل الوضع

.. عالجه عدم التصويت لمن يمثل هذه التوجهاتبالسياسات، هو امر مختلف، وحق مشروع، و

إن التنافس االنتخابي ال . بل لمن يمثل مصالح الناخب، او بورقة بيضاء، وهذا اضعف االيمان

فهناك اليوم حمالت غير منضبطة بدأت تتنامى تحت .. يعني التصعيد السياسي والقضائي واالمني

اء قبض او التهديد بمذكرات قبض على مرشحين تقابلها مذكرات الق.. مظلة المعركة االنتخابية

وتهديدات بفتح ملفات سببها ليس كشف الحقيقة بل االبتزاز وتدمير صورة .. وسياسيين بارزين

وان جميع هذه .. فالتسقيط واالجراءات االنتقامية امر خطير ومرفوض.. الخصم او المنافس

جيل االنتخابات او اضعاف المشاركة والتي تصب لمصلحة تأ -ومهما كانت نواياها  -المواقف 

.. فيها، او دفع االخرين للمقاطعة تخلصا  من منافستهم، تخدم كلها اعداء الشعب والعراق

الذي ان لم تصلحه االنتخابات، .. ومعادية للوضع وما فيه من اخطاء وسلبيات واحباطات

تزيد من .. ي متاهاتبخالفه سندخل البالد ف.. وضغوطات الرأي العام، فلن يصلحه شيء اخر

 .الفساد واالحباط وتدهور الملف االمني والخدمي والسياسي، بل وحدة البالد
 خروج من نظام التوزيع، وليس ترسيخه..ملكية الشعب للنفط
توزيع بعض ( «حول دعوات توزيع االيرادات النفطية نقدا  »مهدي البناي، )تنتقد مقالة األستاذ 

                                                             
4
  يدة المواطنجر - نائب رئيس الجمهورية السابق -ي عادل عبد المهد 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

12 

رغم ذلك يقر . ، حسب قوله«الجانب االهم وهو انتاج الثروة»ت الى الموارد للشعب بانها ال تلتف

في خلق القيمة ( التوزيع)اسهامه »: بدليل اقتراحه شروطا ، هي.. الناقد المحترم بجدوى الفكرة

قصيرة، « افتتاحياتنا». «مصلحة االجيال القادمة«و.. «ضمان عدالة التوزيع«و.. «المضافة

الدولة الريعية عائق اساس »، وفهم الناقد، لتلخيص مرتكزات بحثنا، لذلك سنعتمد نباهة القارىء

باحتكار الدولة . «شبكة االقتصاديين العراقيين»المنشور على موقع « امام التنمية المستدامة

ووضعت .. وفُرضت الحماية الكمركية الصارمة.. للنفط، احتُكرت وُدمرت القطاعات الحقيقية

، وتكوين رأس المال الثابت، تراجعا طوال العقود «قيم المضافةال»لكن . الخطط االنفجارية

وازدادت المديونية واالستيرادات، رغم االموال .. فتحولنا لدولة ومجتمع ريعيين. الماضية

فمن يمسك ( بقول الناقد)« االقتصاد مزرعة السياسة»ولما كان . والكوادر وعلماء االقتصاد، الخ

بل مجرد سياسات انفاق .. وسيتوقف االقتصاد عن كونه اقتصادا  .. باالقتصاد سيمسك بالسياسة

سوى عقل ومصالح الدولة الريعية .. وتوزيع ورعاية اجتماعية واستثمارات بدون اب وراع  

وال .. «اشخاص اقتصاديين»فال . والموارد السهلة المتزايدة.. والبيروقراطية الوظيفية.. المتغولة

وبالتالي تحطم العالقات .. ا، بل تفرد الدولة كمالك فاشلخارجه« حقوق ودوافع اقتصادية»

االقتصادية، وتوقف دورة االقتصاد، بل علم االقتصاد، ومحوره االساس، اي انتاج القيمة 

، «عالقة الملكية»التوزيع المقترح أساسه قلب . وعوامل توليدها وتحققها، وتوزع فوائضها

، لس« ضريبة النفط»وفرض  واستالم المواطنين المتبقي .. د حاجات الخزينةبالضرورة ابتداء 

مما سينعش العادة المصرفية باختصاصاتها االدخارية .. عبر المصارف والصناديق

، اي استغراق «الميل الحدي المرتفع لالستهالك»وسيوازن بعض اتجاهات .. واالستثمارية

الدخار »قة سيقود بينما قلب العال. االستهالك لمعظم الدخل، وبالتالي تهاوي االدخار

. وسيحرر الدولة من سياسات الدعم، والترهل. ، ولو جزئيا  ومؤقتا ، يسبق االنفاق«اضطراري

فالهدف توفير شروط موضوعية افضل النطالق االنتاج الوطني واحالل سياسات بدائل 

وضعف .. االستيراد، وذلك بازاحة العوائق االساسية، كاحتكارية الدولة وتشريعاتها المعرقلة

وترشيد دولة الجبايات .. لتعمل بالمقابل على تمكين قيمومة الشعب. وقلة االموال.. الطلب الفعال

الرساء متطلبات .. لصرف اموالها في الخدمات العامة والمشاريع االرتكازية واالستراتيجية

ق ان تحق« للضريبة التصاعدية»ويمكن .. التنمية المستدامة على صعيدي الدولة والمجتمع

بعض العدالة، بامتصاص اموال من الميسورين، الحداث تطور نوعي الوضاع المحرومين 

  وتجاوز خط الفقر، نحو تطوير الفرص والمهارات واالنتاجيات، وليس مجرد التوزيع، الخ
 التفكك والتوحد في االنتخابات القادمة

بة شملت الشخصيات التي بعد حركة دؤو.. مدة تشكيل االئتالفات، ما لم تمدد 5/12ستنتهي في 

وبالمقابل تجري الكيانات اتصاالتها بالشخصيات .. تبادر لالتصال بالكيانات للنزول بقوائمها

وسط عمليات قبول ورفض ستتوضح .. والكيانات االخرى للغرض نفسه او لالئتالف فيما بينها

ي من صلب العمل وهذا كله حراك ايجابي ومنتج لحقائق ومفاهيم وقناعات ه. قريبا  طبيعتها

وسط كل اجواء الفوضى وسلسلة –مما يدفع للتفاؤل باننا نتجه .. السياسي والعملية االنتخابية

لالنتقال على صعيد المجتمع، لتكوين الرأي العام كحالة مؤسساتية، وليس كمجرد  -من السلبيات

اساس مذهبي او  لم تعد االنتخابات بين محورين او ثالثة فقط على. انطباعات وزعامات شخصية
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ورغم اننا لم ولن نخرج قريبا  من كامل معادالت .. قومي كما كان االمر خالل الدورات السابقة

تفكك القوائم، ليس  -1.. ولعل اهمها.. المرحلة الماضية، لكن تطورات جذرية تشق طريقها

لسعي لالئتالف التوحد وا -2و.. بسبب قانون االنتخابات فقط، بل ايضا  بسبب المناهج المختلفة

فلقد اختفى . وضم شخصيات وقوى تستطيع ان ترفد القائمة لمواجهة المنافسات الشديدة

االطمئنان بالفوز المريح، كما كان االمر سابقا  في اي من الساحات، الجنوبية والوسطى والغربية 

كك بذاته التف. ففي كل ساحة هناك تدافعات بحسابات محلية ووطنية. والشمالية والكردستانية

وخطوات .. حالة سلبية، لكن إن اعقبه التوحد، فان العمليتين ستتكامالن، وتقودان لحالة ايجابية

ستكون االنتخابات صعبة لمن يريد . قد تقود للخروج من التخندق الطائفي واالثني.. اولى

محافظات الصعوبة في ال.. االحتفاظ بتفوقه، ولمن يريد تحسين وضعه، او الصعود للمرة االولى

الكبيرة كبغداد والبصرة ونينوى ستكون بكثرة المرشحين، واحتماالت ان تكون نسب المشاركة 

على نتائج انتخابات مجالس ( 1.6سانت لوكو )ويعني تطبيق .. اقل من بقية المحافظات

وهو .. صوتا  للحصول على مقعد واحد فقط( 15915)المحافظات في بغداد، ان االمر سيتطلب 

اما صعوبة المحافظات .. نافس عليه الكثير من القوائم الصغيرة، وهنا تكمن الصعوبةامر ستت

مثال  سيكون الرقم ( واسط)ففي .. االصغر فان الفوز بمقعد واحد قد يتطلب ضعف هذا العدد تقريبا  

مقعدا  على ما حققته في  <90>يستبعد حصول قائمتي الـ . صوتا ، وقس على ذلك( 28466)

من مقاعد %( 92)على ( مقاعد برقمين)وستحصد القوائم العشرية .. السابقة االنتخابات

. من المقاعد%( 12)وقوائم المقعد االحاد على حوالي .. قوائم( 8-6)البرلمان، تتوزعها 

 .فالتفكك واالئتالف سيكونان سمة االنتخابات المقبلة
 في االنتخابات مغالطات عدم االشتراك

واالحزاب الكبيرة قد صممت .. لن نشترك فنفس الوجوه ستعود الينا ..كلهم مفسدون.. يقولون

يطرح البعض هذه .فال جدوى من ذلك كله.. قانون االنتخابات لنفسها او صممه االجنبي

الموضوعات، مما يزيد حالة الالمباالة وتسفيه االمور واالحباط لتحديث السجالت والذهاب 

قة من القائلين بذلك، هم من المخلصين، الذين مصالحهم ونجزم ان االغلبية الساح.. لالنتخابات

التي .. وهم اعداد غير قليلة من الشرائح المحبطة، واحيانا  المحطمة.. الحقيقية مع االنتخابات

بعد ان حجزت الطريق التشوهات . فتحملت الفشل واالهمال.. الكثير -عن حق-كانت تتوقع 

فولدت حالة من اليأس والتعميم وقبول االشاعات . .والمحاصصة والفساد والطائفية واالرهاب

.. تنفع هذه المواقف المفسدين وتزيد الحالة سوءا ، وتضر المخلصين وتمنع التغيير. واالتهامات

بل ظاهرة متراكمة لنظم .. فظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع ليست ظاهرة شخصية اساسا  

وان مهمة . استخدامها وانحراف التوجهات بسبب االموال السهلة وسوء.. اخترقها الفساد

االعالم والديمقراطية والتفتيش والنزاهة والرقابة واللجان التحقيقية وكشفها مواطن الشبهة، 

اما تكرار الوجوه فهي .فتبدو الخروقات وكأنها الحقيقة الوحيدة.. تطغى على تأكيد االصوليات

ذين صعدوا للدورات التشريعية المتعاقبة كانوا فالنواب الجدد ال.. حجة لفظية اكثر منها واقعية

وان بقاء وجوه معينة، وفوز احزاب كبيرة، وبقائها في الصدارة لفترة، .. اكثر ممن جدد العهد

والمؤتمر الوطني (.. بريطانيا)العمال والمحافظون .. ومن االمثلة. هو امر تشهده جميع البلدان

والعدالة ( ايران)واالصوليون واالصالحيون (.. يكاامر)والجمهوريون والديمقراطيون ( الهند)



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

15 

كما ان االحزاب التي ترفعها (. فرنسا)والديغوليون واالشتراكيون ( تركيا)والعلمانيون 

االندفاعات السلطوية والمالية او القومية والدينية والمذهبية او الطبقية والعشائرية، او خليط 

قراطية ليست نظرية وممارسة مثالية لواقع مثالي، فالديم.. منها، هي من مثالب الديمقراطية

مصنّع، خالي من التناقضات والتدافعات وعوامل التأثير والضغط، بل اجراءات محددة بمؤسسات 

إما أن النظام االنتخابي . باتت معروفة، للوصول القرب تقدير لتمثيل ارادة الشعب واختيار نوابه

جنبي فهذا مجافاة للحقيقة، وغفالن لوقائع مريرة من والديمقراطي لدينا قد صمم حسب رؤية اال

لرفض االحتالل .. ولبت نداءه جماهير الشعب وقوى كثيرة.. الذي قادته المرجعية.. الصراع

القريبة لفكرة المضابط التي فرضها االنتداب البريطاني اثناء احتالله « المجمعات االنتخابية«و

لدت في ظروف معقدة، وفيها من الثغرات والنقاشات وان مختلف النظم العالمية و.. للعراق

وما يجعلها موضع قبول هو تقادمها، واتفاق الجمهور والقوى عليها، والقدرة . الشيء الكثير

 . على تصحيحها عبر االنتخابات والتغيير، ليس اال
 ويرشدها يقوي الدولة.. مالكية الشعب للنفط

لدولة للشعب سيضعف الدولة بسحب جزءا من اموالها يرى البعض، ان انتقال مالكية النفط من ا

في ( مليون 1،3)من الطاقة العاملة % 42تعمل .. وهذه بعض المالحظات.. وتوزيعها للمواطنين

ويصعب االستمرار بهذا النهج الذي يجعل من الدولة مؤسسة رعاية اجتماعية معطلة، .. الدولة

الراتب والتقاعد، وتراجع العمالة وطنيا ، اضافة  والزخم نحو التوظف سببه. وليس للخدمة العامة

لن نحمي الدولة ونقويها ما .لالمتيازات ومغريات الكسل وفرص الفساد واالثراء غير المشروع

والن اساس هذه الحقوق .. لم نحقق للقطاع االهلي حقوقا  وحمايات متساوية ومنها التقاعد

المهمة معقدة . نظيمية اكثر منها مالية واقتصاديةاالستقطاعات من المداخيل، فالعقبة قانونية وت

يمثل النفط حوالي .لكنها ممكنة الن الحوافز والمتطلبات المادية والمعنوية متوفرة.. وطويلة

فاذا نهض االقتصاد فستتقوى به الدولة بكل . من الموازنة%( 95)من الناتج الوطني و%( 12)

من السقوط تحت خط الفقر، وستزيل الكثير من فستحمي الموارد الموزعة الشعب .. المعايير

.. وترفع عن الدولة اعباء كبيرة.. وسيزداد حجم الجبايات.. تشوهات سياسات الدعم والتوظيف

وستحرك الطلب الفعلي وعوامل االنتاج لبناء االقتصاد الموازي القتصاد الدولة خصوصا  في 

يطة اتباع سياسات عملية وحكيمة، مالية شر.. القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة وغيرهما

بلوغ انتاج  -كقدرة–وحسب عقود التراخيص من المرتقب . ونقدية وفي االقتصاد الكلي والجزئي

مرات ( 5)اي مضاعفة موارد العراق .. مليون برميل نفط يوميا ، قبل نهاية هذا العقد( 12)

ذه التقديرات، فان امواال  هائلة ستدخل واذا قبلنا بنصف ه. تقريبا ، عدا ترقبات زيادة االسعار

فلقد . وهذه امانة من الصعب ان يولي الشعب غير نفسه للتصرف بها.. البالد خالل سنوات قليلة

وبددت الواردات الطائلة في .. جرب الشعب الدولة خالل عقود طويلة فخذلته بذرائع مختلفة

. كلها هباء منثورا في لحظات ذهبت.. مغامرات وحروب وطائرات ودبابات ومشاريع فاشلة

ومالكية الشعب للنفط ليس مشروعا  انتخابيا ، لجهة ضد .. لم تقدم للبرلمان بعد 2214موازنة 

المادة ) 2212او مشروعا  متسرعا  ومغامرا  لينفذ بقرارات شكلية، كما في موازنة .. جهات

لن تكون  -مع الزيادات–ة فموازنة الدول. انه اعادة تصويب مسيرة الدولة والمجتمع(.. و/2

تنفيذ .اضعف من السنوات السابقة، لكن موازنة الشعب ستكون اعلى بكثير من الواقع الحالي
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لن يصل خط النهاية، ان لم يبدأ « المارثون»لكن راكض .. االمر سيستغرق سنوات طويلة

 .بالخطوة االولى
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  الَمَحاِورِ  بِنَاءِ  اْستِراتِْيِجيَّةُ  وَ  الِعَراقُ 
5

 

 
 

 
 الجزء األول

ِة لَه، و لَِكْن ُكلَّ تلَك الُمَحاَوالِت، كاَنْت ال  لَقّدْ اْشَتكى الِعراُق ِمَرارا  و تِكَرارا ، ِمَن الَجفَوِة الَعربيَّ
عودّي، على ُدَوِل  َمجلِس التَّعاوِن الخليجّي، َتِجُد لها آذاٌن َصاغيٌة، بسَبِب َهيمَنِة الَقراِر السُّ

وِل الَعربيَِّة (. باستثناِء َسلطنِة ُعَماَن إِلى َحدٍّ ّما) ، بهذا (َغّيِر الخليجيَّةِ )و بسَبِب تأَثُِر َبقيَِّة الدُّ
ٍن، و بعَد أَْن َنفََض الَساَسُة الِعراقِّيوَن، أَيِديهم ِمْن أَّي َتعاو. الَقراِر، َو إِْن كاَن بنَِسٍب ُمتفاوَتة

باستثناِء ُمحاوالٍت كوّيتَيٍة، ال َتعدو َعن كونِها َخَطواٍت، على طريِق . )ُمشتَرٍك َخليجيٍ ِعراقِيّ 
َفلَْم َيْبَق أََماَم الِعَراِق (. المقُبور( َصّدامٍ )َتطبيِع الِعالَقِة الُمهشََّمِة، بّيَن الَبلديِن، جّراَء ِسياَسِة نَِظاِم 

  .راتِيِجيَُّة بَناِء الَمحاِورإاِلّ أَْن َيَتَبّنى، استِ 
ِة ُخصوَصا ، و َباألََخصِّ  ِة الِعراقيَّ ِة ُعموَما ، و الِعالَقاِت الَخليجيَّ ِة الِعراقِيَّ الفُتوُر فِي الِعالَقاِت الَعربيَّ

ِة  ِة، و العالَقاِت الَقَطريَِّة الِعراقيَّ َقْت استالَم الُسلَطِة في الَفترِة الّتي َسب)الِعالَقاِت الُسعودّيِة الِعراقيَّ
ياَسِة الَخارجَيِة (ِمْن قَِبِل الَشيِخ َتميم بن حَمد آل ثاني ، كاَن له أَثٌر مباشٌر، في َرسِم َمعالِِم السِّ

وِل الَعربَيِة في . الِعراقيَّة ِة َجاِمَعِة الدُّ و على َسبيِل المثاِل ال الَحّصِر، كاَنْت ُمناَسَبُة انعَقاِد قِمَّ

، َحَدثا  يُمِكُن ِمن ِخاللِِه استِجالُء، ُعمِق أَو َضعِف ِعالَقِة 2212آذار  29-21َفتَرِة ِمن بغداَد، لل

وِل الَعربيَِّة مَع الِعراق ِة، هو التَّمثْيلَ األَفَقَر فِيها. الدُّ ِة كاَن َتمثْيلُ الُسعوديَّ َفَقّدْ . و في هذِه القِمَّ
ُة، َمنُدوَبها في ال ِة و ِمصَر الَسفيِر أَوَفَدْت الُسعوديَّ ِة (أحمد قحطان)َجامَعِة الَعربيَّ ، لتمثْيلِها في قِمَّ

ِة َبغَداَد، َفَقّدْ َحَضَر . َبغَداد و مالَحَظٌة أُخرى، ُيمكُن أَْن َنسَتِشَفها ِمن الَتمثْيِل الَعربي في قِمَّ
وِل الَعربيَّة  .المؤَتمُر نِصَف عدِد رؤساِء الدُّ

ِة عليها، ال ُبدَّ أَْن أََنا أَعتقُد أَنَّ دَ  وِل الَعربيَّ ولَة  مثلُ الِعراِق، َتلَمُس بجالٍء؛ الكثيَر ِمن ُضغوِط الدُّ
ُد في ُبغَيَة ِحفِظ وجوِدِه . َتبني الِعراق إلستراتيجيَِّة بناِء الَمحاور  َتنحى َمنحى  ِسياِسيا ، يتجسَّ

، و كقوٍة اقتصاديَّ    .ٍة، و كوجوٍد اجتِماعيٍّ أَيضا  ككياِن َدْولٍَة، و كنِظاٍم ِسياِسيٍّ
َمتها اإلِمبرَياليَُّة البريطانيَُّة و  لَقّدْ ُولَِد الِعراُق، بعَد انهياِر االمبراطوريَِّة الُعثمانيَِّة، والَدة  َصمَّ

ُة، بموِجِب ُمعاَهَدِة  شأُنُه في ذلك، شأُن جميِع ُدوِل المنطَقِة (. 1916مايو /سايكس بيكو)الَفرنسيَّ

لُ في َمجموِعها، ُممتلكاَت الُعثمانّييَن في المنِطَقِة الَعربيَّةالع ِة، الّتي كاَنْت ُتَشكِّ و فيَما َبعُد، . ربيَّ
ُة، ُمتابَعَة َتنفيِذ ُمعاهَدِة  و إِلَقاُء . على أَرِض الواقِع( سايكس بيكو)َرَعْت اإلِمبرَياليَُّة األَمريكيَّ

                                                             
 كتابات - محمد جواد سنبه 5
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َقٍة، على ت اريِخ نُشوِء الَوطِن الَعربّي، َنِجُد أَنَّ البريطانّييَن و الفرنسّييَن، َنظَرٍة فاِحَصٍة ُمتعمِّ
َزَرعوا في ُكلِّ َمجاٍل، ِمن مجاالِت تواُجِدِهم الّسياسّي، ُبَؤرا  ِمن التَّوُتِر قابلَة  لإِلنفجاِر، في أّّي 

اِق ،مَتفرَعٌة ِمن َمشاكِل تلك و ُمشكلُة الِعر. وقٍت َتِجَدهُ تلك القَِوى ُمناِسبا ، تِْبعا  لمَصالِِحهم
 :فِيما َيلي  و باختصاٍر َشديٍد أَذُكُر قِسما  ِمنها. التَّقسيَمات

ْولَِة الِعراقيَّة: أّّوال   َفقّدْ استطاَعْت بِريطانَيا، ِمن َفرِض . ُمشِكلَُة إِقاَمِة نَِظاِم الُحكِم، ِعنَد تأِسيِس الدَّ
ل َملٍِك على الِعَراِق، ُمسَتوَرٍد ِمنَ  و هذِه الُمشكلَُة لَها أبَعاٌد . الِحَجاِز، و هَو الَملُِك فيصلُ األَوَّ

ةٌ  ل. ُمهمَّ و . فأُسَرةُ آِل ُسعوٍد ُتعاِدي أُسَرَة الَشريِف ُحَسّين، الّتي َينتِسُب إِلّيها الملُِك َفيَصلُ األَوَّ
تيَجِة َجعلْت بريطانَيا ِمَن الِعراِق، َدّولَة  ُمعاِدَية  ل العالم اإلِسالمي في )  .لُسعوديَّةبالنَّ

  (.باختصار من الكاتب/ عالء طاهر. د/االستراتيجيات العالمية المعاصرة
َولُ الَعربيَِّة . ُمشِكلَُة الُبعِد الَمذَهبيّ : َثانَِيا   إِنَّ أَغلَب ُسّكاِن الِعراِق، ُهْم ِمَن الَعَرِب الّشيَعِة، و الدُّ

َتحَت َتأثيِر االتِجاِه الَوَهابّي، بقَياَدِة ( َنّوعا  ّما)، واقَِعٌة (ثناِء إِيَرانَ باْست)الُمجاِوَرِة للِعَراِق 
 (باختصار/ نفس المصدر أعاله. )الُسعوديَِّة، َسواء  بصوَرٍة ُمباِشَرٍة أَو َغْيِر ُمباِشَرة

ندَسُة َشّكلَ الِعَراِق الُجغرافِّي، لَقّدْ َتمَّ هَ (. الالند سكيب)ُمشِكلَُة الَشْكِل الُجغرافِي للِعَراِق : َثالَِثا  
ٍة، ال َتمتلُِك َمنَفذا  َبحرّيا ، َيتناَسُب مَع َحجِمِه الُجغرافِيّ  و   .لَِيكْوَن َمخُنوَقا  داِخلَ َمساَحٍة ُجغرافيَّ

ِة، و ُمقاَرَنتِها بَخاِرَطِة َدْولَِة الُكوَ  ّيِت، َنحَصلُ على إِلَقاُء َنظَرٍة، على َخاِرَطِة الِعَراِق الُجغرافِيَّ

  :الُمعطَياِت الّتالَِية
  (.2كم384,446)َمساَحُة الِعَراِق َتبلُُغ  .1
، (. 2,16)نِْسَبُة النَِّطاِق الَبحِرّي إِلى النَِطاِق الَبرّي، َتبلُِغ  .2 ة  إَِذْن فالِعَراُق َيمتلُِك مَساَحة  َبحريَّ

َيُة و الَبحِريَُّة ُتَساوي، و بَذلَِك َتُكوُن َمساحُتُه اإلِ (2كم654)َقدُرها  ُة الَبرِّ  (.2كم438,446)جمالِيَّ
َوِل ُجغرافِيا  ( بوندز)الِعَراُق يَُصنَُّف َكَدْولٍَة ُمَتَوِسَطٍة، َحَسَب ِمعَياِر  .3 و . الُجغرافِّي، لِتصنِيِف الدُّ

َولِ  َولَ إِلى َثمانَِيِة أَصَناٍف، َتبَدأُ بالدُّ َم الدُّ غيَرة هذا الِمعَياُر َقسَّ َوِل الصَّ  .الِعمالَقِة و َتنَتهَي بالدُّ

ت، َفهَو كاآلتي   :أّما َما يَتعلَُّق بُخُصوِص الُكَوّيْ
ِت َتْبلُُغ  .1  (.2كم11,818)َمَساَحُة الُكَوّيْ
فتكوُن المَساَحُة البحريَُّة َقّدُرها (. 61.3)نِسَبُة النِّطاِق الَبحري إِلى النِّطاِق الَبّري تبلُُغ  .2

ِة و البحريَِّة (2كم12,222) ِت االجمالَِيِة، البريَّ ، و بذلك تكوُن َمساَحُة الُكوّيْ

خريطة القوى السياسية و / أََخْذُت هذه االرقام و النسب من كتاب(. )2كم29,818)ُتساوي

 (.فتحي محمد مصيلحي. د/ تخطيط األَمن القومي
َم، و للمقارَنِة الِعلميَِّة فَ  َنجُد أَنَّ َدّولََة . قّط، و إلِظَهاِر ُمعاناِة الِعَراِق الُجغرافّيةِمن خالِل َما َتقدَّ

ِت، الّتي ُتساوي نِسَبُة مساَحتها  ( 2ألف كم 12)ِمن َمساَحِة الِعَراق، أُعطَيْت لها ( 2,24)الُكوّيْ
ٍة بَِقدِر مَ ( 24.6)و الِعَراُق الّذي َتبلُُغ مَساَحُتُه . ِمَن المَياِه البحريَّة ِت، أُعطَي َمرَّ ساَحِة َدّولَِة الكَوّيْ

و هذا َيُدلُّ، على ُخْبِث الَتخِطيِط اإلِمبريالّي، و الّذي انَعكَس . َفَقّط، ِمَن المَياِه الَبحريَّةِ ( 2كم 654)
 .َسلبّيا  على أَْمِن الَمنِطَقة

ِق الُجغرافَِي، الّتي ُتعرقِلُ و َعْن طريِق هذه الُمقارَنِة، ُنالِحُظ أَنَّ الِعَراَق، يَُعانِي ِمن َحالَِة  الَخْنّ
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َمتِها َتصِديِر النِّفِط الِعَراقّي، الّذي . انسَيابِيََّة َنشاِطِة اإلِقتَصاِدّي، مَع األَسواِق الَعالميَّة و في ُمقدَّ

لُ  َجاوَرٍه لُه، لَنقِل لِذا َيضَطُر الِعَراُق، إِلى َمدِّ أَنابْيٍب، ِعْبَر ُدَوٍل مُ . ، ِمن َدخلِِه الَوَطني%92ُيَشكِّ

ر، كُتركَيا و األَرُدن و ُسوريا  فِط الُمَصدَّ ، لِغَرِض َفكِّ َطّوِق الِحَصاِر الُجغَرافي الَخانِِق (سابقا  )النَّ

  .لَه
ُدها اّتفاقِّياٌت َبيّ  مُ َخَدَماَتها َمّجانا  للِعَراِق، و إِّنما ُمقابِلَ أُجوٍر، تُحدِّ رفينو هذِه الَمنافُِذ ال ُتَقدِّ . ن الطَّ
َوِل األُخرى، َتحَت ِعنواِن َخَدماِت َنْقِل النِّفط إَِضاَفة  . و هذا َيعني أَنَّ ُجزء  ِمن َثرواتِِه، َتذَهُب للدُّ

فِط الِعراقِّي، لهذِه الَحاَجِة، كوسيلَِة َضغٍط ِضدَّ  َوِل الّتي، َتُمرُّ بأَراِضيها أَنابْيُب َنْقِل النِّ الْستِغالِل الدُّ
و إِذا أَخذنا بنَظِر االعتَِباِر، ُمسَتقَبلَ إِقلْيِم كرُدستاَن، الّذي ُيْنبُِئ . َراِق، في أَّي َوّقٍت ُتريُدهالعِ 

باستِقالِل اإلِقلِيِم َعن الِعَراِق، َعاِجال  أَْم آِجال ، فإِنَّ هناَك أُجورا  إِضافِيَّة  أُخَرى، َستَتَحَملُها فاتوَرةُ 
 .راقيّ َتصِديِر النِّفِط العِ 

لَة  للَموُضوع  .الَحلََقُة الَقاِدَمُة إِنَشاَء هللاُ َتَعالى، َستُكوُن ُمكمِّ
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!خاطر اإلعالم المعولم م
6 

 
  

 .اإلعالم بمعنى أراه ؛ نقل معلومة من مكان في زمان إلى إنسان 
( . ع)األنبياء ، وأول إعالميين في الدنيا هم (ع)وأول إعالمي في الوجود ؛ هو الوحي األمين 

فقد أرسل هللا سبحانه وتعالى تعاليمه السماوية إلى البشر بواسطة وسيلة اإلعالم السماوية 
فكان اإلعالمي الرسالي األمين للخالق تعالى ، بأن أوصل الكتب ( .. ع)المتمثلة بجبرائيل 

ق البشري على ، وقد استمر الدور اإلعالمي اإللهي في تبليغ الخل( ع)المقدسة إلى األنبياء 

إعالميا  رّبانيا   24222مرورا  بأكثر من ( ص)حتى الرسول المصطفى ( ع)األرض منذ أبينا آدم 
، لكي يواصلوا رسالتهم اإلعالمية المقدسة على (ع)، بلّغهم جميعا  الروُح اإلعالميُّ األميُن 

 .األرض ، من خالل التواصل اإلعالمي بين األرض السماء 
لمدرسة اإلعالمية الربانية تعبر عن روح هللا في إعالم البشرية ماهية الكون ولقد كانت تلك ا

فقهت اإلنسان البدائي والجاهلي كيف يجب أن يعيش اإلنسان الذي أراده هللا أن يكون .. والحياة 
يعمر .. إنسانا  يحب ذاته ويحب اآلخرين.. إنسان َ فضيلة ٍ وإنساَن سموٍّ أخالقي .. على األرض 

 !!!وعّمارها ، ال أن يعيث فيها فسادا  وظلما  وجورا  وطغيان  األرض
 !هذه هي الرسالة اإلعالمية التي أرادها هللا تعالى 

  :اليوم ؛ يتعرض اإلعالم إلى أنواع من اإلعالم ، لعلَّ أهمها ما يلي 

 :ـ إعالم حكومي 1

، دون أن يشير إلى  وهو اإلعالم الذي يهدف إلى إظهار الوجه المشرق من السلطة الحاكمة
مالمحها ونقاطها السوداء في الوجه اآلخر، كما يهدف إلى إقصاء اآلخر المختلف وتشويه 

 !وإن كانت جميلة .. صورته 
ويشمل هذا النوع من اإلعالم ؛ اإلعالم العسكري والتعبوي والحرب النفسية ، في ظروف 

وارث الطبيعية والظروف القاهرة، الخارجية والداخلية ، والك.. الحروب واألزمات المعقدة 
 .والصراعات الدولية ، والمصالح الخاصة والمزدوجة

 :ـ إعالم سياسي 2
هذا النوع من اإلعالم ؛ يهدف إلى إظهار الوجه الجميل لتوجهاته السياسية ، بما يخدم الحزب 

ا  فاعال  في أو المنظمة السياسية ، دون مراعاة لعنصر المصداقية ، وقد لعبت الميكافيلية دور
 .هذا النوع من اإلعالم 

 :اإلعالم التبليغي اإلسالمي ، اإلعالم التبشيري المسيحي ، اإلعالم اليهودي : ـ إعالم ديني 3

وهنالك تعقيدات أفرزتها االختالفات الدينية والعقائدية والمذهبية ، جعلت هذا اإلعالم إعالما  
نوع من اإلعالم حاالت من التنافس والتناحر يخص الجماعات دون المجموع ، كما سلك هذا ال

                                                             
6

 العراق تايمز – رعد الدخيلي 
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اإلعالمي ، كما سعت بعض التوجهات الدينية إلى تسخير قنواتها ألغراض تعزيز الفساد في 
المجتمع البشري ، وكذلك توطيد روح العداء بين الشعوب ، بينما سعت بعض التوجهات منه 

معين هللا ، حتى تالطمت القنوات إلى تعزيز الفضيلة اإلنسانية ، وتغذية النفس البشرية من 
 !!!الفضائية وتصادمت ، بحيث ُدفَِعْت ماليين الدوالرات ألجل إبقاء هذه وحجب تلك 

  :ـ إعالم مستقل 4

ويشمل إعالم منظمات المجتمع المدني والجمعيات اإلنسانية التي تهدف إلى التواصل اإلنساني 
قية تعيق إنجاح هذا النوع من اإلعالم وأهدافه ، بعيدا  عن أية توجهات سياسية أو دينية أو عر

. 

  :ـ إعالم اجتماعي 5
ويشمل اإلعالم الذي يهدف إلى إصالح الفرد والمجتمع ، على ضوء الرؤية االجتماعية التي 
تراها فلسفة ذلك اإلعالم ، كما يتناول البرامج اإلعالمية الصحية والتربوية والعلمية التي 

 .بلغة تحاكي الطفولة والشباب والشيخوخة ، توخيا  لبناء مجتمع معّين تخترق األسرة وأفرادها،

 :ـ إعالم تجاري 6

ويشمل اإلعالم الذي يرّوج للسلع والبضائع المحلية والمستوردة ، ويعرض كل ماهو جديد 
ومبهر وجذاب للذوق العام والخاص ، وما يخدم المؤسسات الحكومية والمستهلكين المحليين 

  .والعالميينواإلقليميين 
 :أنواع وسائل اإلعالم 

 :ـ وسائل اإلعالم المسموعة 1

 (بث محلي ، بث بعيد المدى ، بث فضائي) أـ اإلذاعة 
 (الكاسيت ، األقراص المدمجة وغيرها)ب ـ أجهزة التسجيل 

 :ـ وسائل اإلعالم المرئية المسموعة 2
 (بث محلي ، بث فضائي) أ ـ تلفزيون 
 (لثابتة ، السينما المتنقلةالسينما ا) ب ـ سينما 

 ج ـ الفيديو تيب وغيرها

  (بث فضائي معتمد)اإلنترنت : ـ وسائل اإلعالم المرئية المسموعة المقروءة 3

الملصقات ، الصحف ، المجالت ، الدوريات ، : ـ وسائل اإلعالم المرئية المقروءة 4
  المطبوعات

 :فوائد اإلعالم 

 بين الشعوب واألمم والمجتمعاتـ وسيلة حديثة ومتقدمة للتواصل 1

  ـ السرعة في تلقي المعلومات2

  ـ تسهيل عملية تبادل المعلومات3

  ـ توفير الجهد والوقت في نقل ووصول المعلومات4

 ـ أغراض أخرى5
في الدول الديمقراطية تؤول وظيفة إعالم الجمهور وتكوين الرأي العام إلى الصحافة بصفة 

تلك الوظائف تختلف . ا تقوم أيضا بالنشاط النقدي والرقابة العامةرئيسية، وهي من خالل عمله
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والعلم التخصصي الذي يهتم بدراسة تاريخ . في مدى حيادها ومصداقيتها بحيث تنفع الجمهور
، هذا العلم لم يوِل لفلسفة اإلعالم الربانية أية رؤية ".علم اإلعالم"وفاعلية اإلعالم يسمى 

عالم هيبته وقدسيته التي أسسها هللا تعالى له ، فاإلعالم البشري الذي علمية تحليلية ، تحفظ لإل
ال يخضع إلى المدرسة الربانية في اإلعالم ، هو حتما  إعالٌم شيطانيٌّ بالمعنى الديني 

وهذا ما جعل البحث العلمي واألكاديمي ال يلتفت إلى مناهل اإلعالم المقدسة التي   المجرد،
ى تواصلها اإلعالمي بين المرسل والرسول والرسالة اإلعالمية أسستها السماء،وحرصت عل

بين هللا المصدر والوحي الواسطة واألنبياء وسيلة التلقي والبشر ..والمستلم اإلعالمي
  .المتلقين

كلها رسائل إعالمية من الخالق  الزبور،. .التوراة. .اإلنجيل. .القرآن.. أليست الرسالة الدينية 
 !!إلى المخلوق ؟

( ع)ونبيه موسى( ع)لم يصف القرآن الكريم الرسالة المرسلة من هللا على نبيه إبراهيم أ

ُحِف األولى } بالصحف   !ـ سورة األعلى؟{(19)ُصُحف ِ إبراهيَم وموسى ( 18)إنَّ هذا لفي الصُّ
إن المراد منها صحف جميع األنبياء ، ومنها ( صحف إبراهيم وموسى: )وإنَّ قوله تعالى 

كم ( : ص)أنه سأل رسول هللا محمد ( رض)روي عن أبي ذر ( . ع)هيم وموسى صحف إبرا
وعلى نوح عشرة صحف ، ( ع)مائة وأربعة كتب على آدم( : ص)أنزل هللا من كتاب ؟ فقال 

وعلى شيت خمسين صحيفة ، وعلى إدريس ثالثين صحيفة ، وعلى إبراهيم عشر صحائف ، 
  .والتوراة واإلنجيل والزبور والفرقان 

 أيضا ،سماوي .. بمعنى ؛ إنَّ المصطلح اإلعالمي المتداول حتى يومنا هذا ، هو مصطلح قرآني 
هي ليست وليدة التفكير الدنيوي االصطالحي ( الجريدة( ..)الصحيفة اليومية. )(.صحيفة)فكلمة 

الوضعي البشري ، بل هي وليدة التفكير الرباني ، الذي جاء على ألسنة التبليغ اإلعالمي 
 ( .ع)األنبياء والرسل .. لرسالي ا

هي مهمة الخالق ، قبل . .األرضقبل أن تكون مهمة  السماء،هي مهمة  اإلعالمية؛إذن المهمة 
أن تكون مهمة المخلوق ، وهي مهمة الخالق والمخلوق معا  ، عندما تكون مشتركا  بين الخالق 

ن يصطفي هللا معه من البشر بين هللا والبشر بواسطة الوحي اإلعالمي والذي.. والمخلوق 
 .األنبياء والرسل 

فعندما تكون المهمة اإلعالمية مهمة ربانية مقدسة ، يكون من المفترض أن تتأدب بآداب 
السماء ، وتتصف بصفات كمالها المطلق ، ألنها مهمة مقدسة ، تحمل الكلمة ، وعندما ال تكون 

ية نبيلة ، من هنا ؛ يصح أن يطلق على الكلمة طّيبة ، حتما  سوف لن تكون المهمة اإلعالم
 .اإلعالم المفرغ من الفضيلة إعالما  شيطانيا  

إعالمنا اليوم ؛ إعالُم مصالح الدول ،وإعالم مصالح الحكومات ، وإعالم مصالح السياسات ، 
فهو لم يرتِق إلى المستويات الفاضلة . وإعالم المصالح المتطرفة ، وإعالم المصالح التجارية 

هو اإلعالم الذي يترفع على الزيف والكذب والخديعة  المقدس؛اإلعالم  المقدس،إلعالم في ا
وهو اإلعالم الذي يوصل الكلمة اإلعالمية الحّقة إلى الجمهور ، صادقة   نقّية . .والتضليل

 .واضحة المعنى زاكية المضمون 
ضيلة ، فلم نَر إعالما  يهدف إعالمٌ تطغى الرذيلة عليه دون الف.. اإلعالم اليوم ؛ إعالم عولمة 

إلى الحقيقة ويتحرى عنها أينما تكون ، ولم نَر إعالميا  ال يشتغل على مرضاة السلطة التي ترى 
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نفسها هي السلطة الرابعة ، فتهمش اآلخر المختلف ، وتخرجه من دائرة األضواء ، وتخلع عنه 
 .أي جلباب من جالبيب السلطة الرابعة

توظف المطامع .. توظف المصانع .. ل أن توّظف كلَّ شيء ألجل مصالحها العولمة اليوم ؛ تحاو
ُحف .. توّظف اإلذاعات .. توظف الفضائيات ..  توظف .. توظف المجالت .. توظف الصُّ

. توظف كلَّ شيء في البر والبحر والجو ألجل مصالحها .. توظف الملصقات .. المطبوعات 
 !فاحذروا مخاطر اإلعالم المعولم 
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 استغالل الغاز العراقي محليا  أجدى من تصديره 
7
 

  
 
  

  

  
  

لقد رّكزنا لحد اآلن علي الغاز المصاحب كمصدر لتلبية الطلب المحلي، ولم نتطرق إلي الغاز 
لم يتم سابقا  تطوير أي حقل للغاز الحر عدا حقل كور مور . الحر سواء  لالستهالك أو للتصدير

وبناء  علي عقد خدمة تم حديثا  بين حكومة إقليم كردستان من جهة وشركتي ، (األنفال سابقا  )
دانا غاز ونفط الهالل من جهة أخري، أُعيد تأهيل حقل كور مور ويجري حاليا  تطوير حقل 

ويقتضي العقد إنتاج الغاز من هذين الحقلين ومعالجته ثم نقله لغرض تزويد محطتي . ممال

 (ميغا واط 152)والسليمانية  (ميغاواط 522)كهرباء أربيل 
وإضافة إلي تطوير هذين الحقلين تتضمن الدورة األولي من تراخيص التطوير التي تقوم بها 

حاليا  وزارة النفط ــ إضافة لتأهيل وتطوير إضافي لحقول نفطية منتجة ــ تطوير حقلين 
بشأن حقول الغاز الحر ذلك ما تم وسيتم عمله . مكتشفين للغاز الحر هما عّكاس والمنصورية

  .بالوقت الحاضر
وإذا بقي العراق علي موارده الحالية من الغاز الحر ولم ُتكتشف حقول جديدة، يُفضل في هذه 

وسيكون الغاز الحر . الحالة عدم تصدير الغاز الحر وحصره بدال  من ذلك لالستعمال المحلي فقط

طات البلد الكهربائية والذي يحصل عادة في مح (peak load) مفيدا  جدا  كوقود لحمل الذروة

ويفيد الغاز الحر أيضا  في الحاالت التي ينخفض فيها إنتاج النفط لسبب من . مرتين باليوم
األسباب وينخفض معه إنتاج الغاز المصاحب مع استمرار الطلب المحلي علي الغاز، أو حتي 

  .زيادته
ادات الغاز المصاحب، وينبغي في مثل هذه حينئذ يقوم الغاز الحر بسد النقص الحاصل في إمد

الحاالت عدم اللجوء لغاز القبعة لسد النقص أو لتلبية حاجات حمل الذروة كما يحصل في الوقت 
الحاضر، ذلك أن االستهالك المستمر لغاز القبعة سيؤدي إلي انخفاض ضغط المكمن ويؤثر 

النفط، أو شركة النفط الوطنية عند  وينبغي أيضا  علي وزارة. بالتالي سلبا  علي إنتاج النفط
إعادة تأسيسها، التفكير بإنشاء خزين غازي في مكامن تحت األرض ألغراض إستراتيجية 
ولسد النقص في إمدادات الغاز التي قد تحصل نتيجة ظروف معينة، وينطبق هذا األمر علي 

 .النفط أيضا  

                                                             
 مركز الرافدين للدراسات والبحوث الستراتيجية -علي زينيمحمد . د 7
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أن هناك احتياطيات محتملة وغير   زلقد ذكرنا في معرض كالمنا عن احتياطيات العراق من الغا

تريليون قدم مكعب منها هو  164ُيعتقد أن   تريليون قدم مكعب، 332مكتشفة تقدر بحوالي 

 .فهو غاز مصاحب( مكعب  تريليون قدم 168)غاز حر، والباقي 
لحد اآلن من حقول نفطية وغازية،   إن العراق، وهذا مؤكد، سوف لن يبقي علي ما تم اكتشافه

وللتدليل علي ذلك نذكر ما تمكنت شركة النفط   .ما ستضاف لها اكتشافات غزيرة أخريوإن
السبعينيات من القرن الماضي، إذ تمكنت أن تكتشف أكثر من   الوطنية من اكتشافه خالل عقد

حقول عمالقة كمجنون وغرب القرنة وشرقي بغداد وحلفاية، وبذلك   عشرة حقول بضمنها

مليار برميل إلي احتياطيات العراق الثابتة من النفط خالل عشر  45نحو   أضافت الشركة

 !فقط  سنوات
م كما 2215سنة   مقمق في 222,3إن تقديراتنا الحتياجات العراق من الغاز ستكون بحدود 

سنويا  فإن هذا الطلب % 5بمقدار   وإذا كان الطلب المحلي علي الغاز سيزداد. ذكرنا آنفا  

ماليين برميل يوميا   12م، وهذا يتطلب إنتاج 2232  وميا  بحلول سنةمقمق ي 222,6سيتجاوز 

الطلب المحلي سيسد من قبل الغاز المصاحب، وال نعتقد أن العراق   من النفط، بافتراض أن كل
علي أننا نعتقد . بإنتاجه النفطي إلي ذلك المستوي رغم أنه قادر علي ذلك  سيقرر الصعود

غزيرة من   ونتيجة لحملة استكشافات مكثفة، ستكتشف احتياطياتشركة النفط الوطنية،   بأن
وإنما للتوسع في   الغاز الحر تكفي ليس فقط لمساندة الغاز المصاحب لسد الطلب المحلي

 .التصدير أيضا  
 الغاز العراقي إلي أوربا

يراد القارة علي است  إن استهالك أوربا للغاز الطبيعي يتصاعد بمر السنين، وإن اعتماد هذه
إلي أوربا هي روسيا التي بلغت   إن أكبر مصّدر غاز. الغاز هو اآلخر يتصاعد بمر السنين

م، ويأتي شمال أفريقيا 2221الغاز في سنة   من مجمل واردات أوربا من% 56صادراتها نحو 
 هذا وُيقّدر أن اعتماد أوربا. الثانية بعد روسيا كمصّدر ألوربا  بالمرتبة( وباألخص الجزائر)

من مجمل استهالكها % 12الطبيعي المستورد سيستمر باالرتفاع حتي يصل نحو   علي الغاز

ونظرا  الرتفاع سخونة الخالفات الجيوسياسية بين روسيا من . م2232سنة   في

تنويع   والواليات المتحدة وحليفتها أوربا من جهة أخري، فإن األخيرة أضحت تحاول بجد  جهة

 .والشرق األوسط  وبدأت تتجه من أجل ذلك نحو دول بحر قزوينمصادر الغاز المستورد 
مقمق يوميا   3,922  م سيكون نحو2215ونظرا  ألن إنتاج العراق من الغاز المصاحب في سنة 

تقديرنا، فإن الفائض   مقمق يوميا  كما هو ,,,30في حين سيكون الطلب المحلي نحو 

الغاز الجاهزة للتصدير تدريجيا    داد كمياتوستز. مقمق يوميا   922للتصدير سيكون بحدود 

المكتشفة تفوق الزيادات الحاصلة في الطلب المحلي،   وبمرور الزمن إذا كانت كميات الغاز

 .وهذا ما نعتقد أنه سيحدث
سوريا ليتصل هناك   ويمكن للعراق تصدير الغاز الفائض عن حاجته بواسطة األنابيب غربا  نحو

ثم شماال  إلي سوريا وتركيا مع فرع   لذي يحمل الغاز المصري إلي األردنبأنبوب الغاز العربي ا
يحمله هذا األنبوب من تركيا إلي أوربا سواء بصفة   ويمكن تصدير الغاز الذي. منه إلي لبنان

أنابيب تنقل الغاز المصدر ألوروبا من منطقة بحر قزوين أو حتي من   مستقلة أو باالتصال مع
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 .األخيرة من تصدير غازها ألوروباتمكنت   إيران إذا
 الغاز العراقي إلي الخليج العربي

واإلمارات   يمكن للعراق تصدير الغاز الطبيعي إلي دول الخليج العربي، وخصوصا  الكويت

كم  165العراق والكويت بطول   ففيما يتعلق بالكويت، يوجد حاليا  أنبوب بين. العربية المتحدة

يربط بين حقل الرميلة ومحطة ضخ في   مقمق يوميا ، وهو 422سم يمكنه نقل  42وقطر 

م، 1992العراقي إلي الكويت بعد الغزو في أيلول   ولقد توقفت تجهيزات الغاز. شمال الكويت

هذا األنبوب ثم استئناف تصدير الغاز العراقي إلي الكويت عندما   غير أنه يمكن إعادة تأهيل
سة إلي الغاز الطبيعي، وخصوصا  لتوليد إن الكويت بحاجة ما. الفائض  يتوفر
العربية   الكهربائية، وأرادت استيراد ما تحتاجه من الغاز من قطر، غير أن المملكة  الطاقة

الكويت اآلن مع إيران   السعودية لم تجز مرور األنبوب البحري بجزء من مياهها، وتتفاوض

 .لسد حاجتها من الغاز
األخري بحاجة ماسة إلي   ي إلي اإلمارات العربية المتحدة وهيويمكن أيضا  تصدير الغاز العراق

من أجل توليد الطاقة الكهربائية التي   وحتي الفحم (LNG) الغاز وتزمع استيراد الغاز المسال

إن شركة نفط الهالل، ومقرها في إمارة . إمارة دبي  تحتاجها اإلمارات السبع، وخصوصا  

مقمق يوميا ، إال أن وزير الداخلية  222,1ن من أجل استيراد إيرا  الشارجة، تتفاوض حاليا  مع

 .يعارض مثل هذا االتفاق  اإليراني
 تصدير الغاز العراقي بهيئة سائلة أم باألنابيب؟

عن الحاجة   إن السؤال هذا يقتضي معرفة أيهما أفضل إلي العراق، تصدير الغاز الفائض

؟ إن السؤال هذا (LNG)  تصديره بهيئة سائلة المحلية بواسطة األنابيب أم تسييل الغاز ثم

علي األغلب بأراضي دول أخري حتي   ذلك أن األنابيب قد تمر. سياسي واقتصادي بنفس الوقت
مشاكل أمنية في دول المرور أو عالقات سيئة بين   تصل إلي الدول المقصودة، وإذا كانت هناك

تورد فإن المشروع يصبح صعب التنفيذ البلد المصّدر أو المس  حكومات دول المرور وحكومة
في   أما(. كمثل علي ذلك تصدير الغاز اإليراني إلي الهند عبر باكستان)لالبتزاز   وقد يتعرض

التعرض إلي   حالة الغاز السائل، فإن الناقلة تتوجه بحرا  إلي أي بلد أو سوق تريد دون
العراق في حالة   يواجههاعلي أننا ال نري صعوبات . صعوبات المرور في أراضي الغير

العربية منها، علما  أن سياسة   تصديره الغاز بواسطة األنابيب إلي الدول المجاورة، خصوصا  
وصداقية، ناهيك عن دول الجوار، وباألخص منها   العراق مع دول العراق كافة ستكون سلمية

 .الدول العربية
ير الغاز بواسطة األنابيب، العراق لن يالقي صعوبات جيوسياسية في تصد  وإذا كان

 .القرار، إذن، القتصادية المشروع  يبقي
بهيئة سائلة يصبح أرخص من نقله بواسطة األنابيب   من المعلوم في صناعة نقل الغاز إن نقله

أما في حاالت المسافات القصيرة فإن النقل بواسطة األنابيب هو   في حاالت المسافات الطويلة،
اإلطالع علي رسوم بيانية لشركات استشارية مختصة باقتصاديات الغاز   وبعد. األرخص

 36  بقطر (onshore) إن كلفة النقل بواسطة أنبوب علي اليابسة: تبّين لنا ما يلي  الطبيعي،

الغاز بهيئة سائلة   مع كلفة نقل (breakeven) تتساوي( مقمق يوميا   1222سعة النقل )انج 
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األنبوب هو األرخص طالما كانت   ل، وسيكون النقل بواسطةمي 1122إذا كانت المسافة 

سعة النقل )انج  56بأنبوب علي اليابسة بقطر   وفي حالة النقل. ميل 1122المسافة أقل من 

النقل بهذا األنبوب تتساوي مع كلفة النقل بهيئة سائلة عند   فإن كلفة( مقمق يوميا   222,3

وب هو األرخص طالما بقيت مسافة النقل أقل من وسيكون النقل باألنب  ميل،3222مسافة 

 .ميل 3222
ميل، فإن نقل الغاز   822ونظرا  ألن المسافة علي اليابسة بين البصرة ودبي هي ما يقارب 

انج هي  56انج أو  36أنابيب بقطر   المصدر من العراق إلي اإلمارات العربية المتحدة بواسطة
ويمكن لألنبوب اآلتي من العراق االتصال . خاصة  قالتأرخص من نقله بهيئة سائلة بواسطة نا

في اإلمارات، وهذا المشروع الذي يجهز  (Dolphin  Project) بأنبوب مشروع دولفن

وسلطنة عمان بالغاز القطري قد يكون نواة لشبكة توزيع الغاز داخل   اإلمارات العربية المتحدة

 .العربية  الجزيرة
حيث يصل )حمص   أوروبا، فإن المسافة بين البصرة ومدينةأما بخصوص تصدير الغاز إلي 

الغاز العراقي بواسطة األنابيب   ميل ما يجعل كلفة نقل 122هي حوالي ( أنبوب الغاز العربي

وبهذا نستنتج أن اقتراح شركة شل بتسييل الغاز   .المذكورة أرخص من كلفة نقله بهيئة سائلة

 .حرية هو أمر ال يكتنفه الصوابناقالت ب  العراقي ثم تصديره بواسطة
شل قلنا في التوطئة لهذا المقال أن وزارة النفط العراقية أبرمت   العقد بين وزارة النفط وشركة

مع شركة شل في أيلول الماضي، وقد بّينا هناك ما  (Heads of Agreement)  عقد مبادئ

نامية،   وهي علي العموم، دولإن الدول المصدرة للنفط والغاز، . من تفاصيل حول العقد  ُنشر
شركات مشتركة يكون   لتأسيس( واحدة أو أكثر)تتفق بين الحين واآلخر مع شركات عالمية 

 .الغرض منها نقل التكنولوجيا وتسويق منتجات الشركة
كمثل ناجح في   ولتوضيح هذا األمر سنبين هنا باقتضاب بعض جهود المملكة العربية السعودية

 .هذا المضمار
عالميين لهم باع طويل في تكنولوجيا   د أسست السعودية شركات مشتركة مع شركاءلق

 .المملكة وكذلك في تسويق منتجاتها عالميا    الصناعات المستهدف إنشاؤها وتعزيزها في
مصافي النفط لتصدير المنتجات النفطية المكررة وكذلك   ومن أهم تلك الصناعات هي إنشاء

ففي حالة مصافي النفط، تقوم شركة أرامكو . وكيمياويةالبيتر  إنشاء الصناعات
بالمشاركة مع شركات نفط عالمية معروفة، إلنشاء مصافي بتكنولوجيا حديثة   السعودية

 .عالية  بتكرير النفط الخام السعودي وإنتاج منتجات نفطية ذات مواصفات عالمية  تقوم
تباع محليا ، أما الطلب   سعار عالمية والوتصدر عادة تلك المنتجات إلي األسواق العالمية وبأ
شركة أرامكو السعودية، تّم إنشاؤها لهذا   المحلي علي المنتجات النفطية فتسده مصافي تملكها

وقد يصدر قسم من . محليا  بأسعار مدعومة من قبل الدولة  الغرض، وتسّوق المنتجات النفطية
ها عن الحاجة المحلية، ولكنها تباع الخارج في حالة توفر فائض من  هذه المنتجات إلي

 .عالمية  بأسعار
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 Saudi Basic Industries) أما بخصوص الصناعات البتروكيمياوية فتتوالها شركة سابك
Corporation)  وهي أكبر شركة بالشرق األوسط. 

  
 مع شركات عالمية  وتقوم هذه الشركة بإنتاج البتروكيمياويات واألسمدة والمعادن باالشتراك

سعودي غالبا  ما يتكون من غاز   وهي تنتج البتروكيمياويات بلقيم. متفوقة بتلك الصناعات

وهذا األخير هو الغاز الجاف الذي  (methane)  وهو أثقل من غاز الميثين (ethane) األيثين

إلي أسواق ما  (LNG) الطاقة الكهربائية أو ينقل بحالة سائلة  ينقل بواسطة األنابيب لتوليد

وهو عادة مزيج من ال رو  (LPG) وقد يتكون اللقيم من غاز البترول المسال  .اء البحارور

الخام   وجميع هذه المواد تستخلص من معالجة الغاز (butane) والبيوتين (propane)  ين

 .سواء كان من النوع المصاحب أو الحر
أمريكية )المنتجات الغربية   إن تفّوق شركة سابك بالصناعات البتروكيمياوية وإمكانها مزاحمة

اللقيم الذي توفره السعودية إلي الشركة،   في األسواق العالمية ناتج من رخص( وأوروبية

 .وبذلك تكون أسعاره بخسة قياسا  بأسعاره العالمية  كونه غاز مصاحب منتج مع النفط
من أجل مقاومة شديدة من قبل أمريكا وأوربا خالل مفاوضاتها   ولقد واجهت السعودية

حيث كان يطلب منها احتساب لقيم  (WTO) التجارة الدولية  العضوية في منظمة
المفاوض   البتروكيمياوية باألسعار العالمية وليس باألسعار المحلية الرمزية، إال أن  الصناعات

أجور نقل ال يتحملها   من السعر العالمي للغاز هي% 32السعودي أقنع هؤالء المعترضين بأن 
كناتج عرضي مع النفط، ولذلك فإن   المستغل محليا ، كما أن الغاز المصاحب يحتسب الغاز

الرخيص للغاز متوفر أيضا  لكل أجنبي يريد   أضف إلي ذلك أن السعر. سعره بخس من األساس
وبذلك حصلت السعودية علي . الغاز كلقيم لصناعته  االستثمار داخل السعودية ويستعمل

    comparative) جدا  مع احتفاظها بأفضليتها النسبية  مهمةعضوية تلك المنظمة ال

advantage) الغاز الرخيص، ولكن بعد مفاوضات دامت عشر سنوات  نتيجة استعمال. 
باستغالل موارده   إن العراق بغازه الرخيص يجب أن يحذو حذو المملكة العربية السعودية

شركات عالمية متخصصة كما   المشاركة معالغازية إلنشاء صناعات بتروكيمياوية مزدهرة، وب

 .تفعل شركة سابك
جلّي لالقتصاد الوطني بتمّيز الصناعات الوطنية المستندة إلي   وبذلك سيقدم الغاز العراقي خدمة

. نسبية في األسواق العالمية نتيجة لرخص اللقيم، وهو الغاز العراقي  الغاز بأفضلية
خطوة   ه األفضلية نتيجة قيام وزارة النفط باتخاذالعراق علي وشك أن يحرم من هذ  ولكن

وذلك باتفاقها مع   لربما كانت غير مدروسة من حيث آثارها التخريبية للألقتصاد العراقي،

 .شركة شل من أجل استغالل الغاز العراقي
ستقوم الشركة بشراء الغاز الخام ( باألحرف األولي)االتفاق األولي   وبموجب هذا

 25لمدة   و الشراكة هي)تج في الجنوب باألسعار العالمية، ثم تقوم هذه الشركة المن  المصاحب

 ,Methane, Ethane, LPG)  بمعالجة الغاز الخام وبيع المنتجات المعالجة( سنة أو أكثر
NGLs)  ومعامل االسمنت واألسمدة   أي إلي محطات الكهرباء)إلي السوق المحلية
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. مع تصدير الفائض منها إلي السوق العالمية  عار العالمية أيضا  باألس( الخ.. والبتروكيمياويات 
المنتجات العراقية ستفقد ميزتها النسبية باألسواق العالمية نظرا    ونتيجة لهذا االتفاق فإن

في   اللقيم الذي ستستعمله سيفقد صفته األساسية وهو رخص الثمن، كما هو معمول به  ألن

 .السعودية
العالمية داخل العراق وخارجه،   ناعات العراقية القائمة علي الغاز باألسعاروبذلك ستتميز الص

االقتصاد العراقي أذي كبيرا  خصوصا  خالل   كما ستتعرض لالنكماش ولربما لالندثار، وسيصيب
سنوات بنائه وتنميته بهدف تقويته وتنويع قاعدته حتي   الخمسة وعشرين سنة القادمة وهي

% 49إن الذي سيربح من هذه العملية هي شركة شل، لكونها ستملك   .نفطيقل اعتماده علي ال

شراء الغاز العراقي الخام المنتج في الجنوب، وستتقاضي أجور المعالجة   من شركة تحتكر
تبيع تلك   األرباح المترتبة علي ذلك بإضافتها إلي أسعار المنتجات بعد معالجتها، ثم  مع

، لي وإذا كانت . أيضا  س فقط خارج العراق وإنما داخل العراقالمنتجات بأسعار عالمية 
التصدير ومعامل البتروكيمياويات   السعودية تقوم بالمشاركة مع شركات عالمية إلنشاء مصافي

 .التكنولوجيا وتسويق المنتجات  فإنها تستفيد من تلك الشركات بنقل
  

 المشاركة؟ فأين التكنولوجيا التي ستنقلها شركة شل إلي العراق بهذه
 بتجميع الغاز من حقول النفط المنتجة؟  هل هي

 أم بمعالجة الغاز الخام؟
 األنابيب لتزويد المستهلكين المحليين بالغاز الجاف أوالغاز المسال؟  أم بمد
الماضي   هذه العمليات بسيطة، وقد أنشأ العراق مثل هذه المشاريع في ثمانينات القرن  إن كل

ذراع وزارة )النفطية   بواسطة شركة التصاميم واألنشاءات( والجنوبمشروعي غاز الشمال )
بل . وشركات مقاولة أتمت عملها وغادرت  وبمساعدة شركات أستشارية( النفط للتشييد والبناء

بمساعدة شركة ( م1968ــ  1961)القرن الماضي   قام العراق بمثل هذا العمل بستينات
ضير التصاميم الهندسية من أجل نقل الغاز من كركوك وتح  استشارية قامت بوضع المواصفات

سمي المشروع حينذاك )األنابيب ونصب وحدات معالجة الغاز مع الملحقات   إلي بغداد بواسطة
وحدات   ، ثم قامت إحدي شركات المقاوالت بمد األنابيب ونصب(التاجي للغازات النفطية  معمل

تدريب المهندسين   غاز السائل، إضافة إليالمعالجة وكذلك نصب معمل مليء أسطوانات ال
اإلعارة، وكان كاتب هذه   العراقيين من خالل االشتغال مع المقاول لمدة سنة علي سبيل

 .والتدريب  السطور أحد المهندسين الذين شملتهم اإلعارة
ثم معالجته وتجفيفه قبل   وحتي قبل هذا التاريخ قام العراق بتجميع الغاز من حقل الرميلة

وعندما تّم تعيين كاتب هذه . بالبصرة  إرساله إلي محطة كهرباء النجيبية ومعامل أخري

 46أي قبل ) 1962العراق من بريطانيا في تموز   السطور ألول مرة بعد تخرجه ورجوعه إلي
أنيطت ( مصفي المفتية ومصلحة توزيع المنتجات النفطية)  كمعاون مهندس في البصرة( عاما  

محطة غاز الرميلة إضافة لوظيفته كمهندس كهرباء، وبقي مسؤوال    اف عليبه مهمة اإلشر

م 1966ــ  1963وصيانتها مع إخوانه العمال العراقيين طوال الفترة   عن إدارتها
تأسيس مصلحة توزيع الغاز واستالم محطة الغاز تلك من قبل مهندس   ولحين
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أن تجلبها شل معها هي في إن التكنولوجيا الوحيدة التي يمكن . مختص  كيمياوي

أن   ، ولكننا وجدنا(LNG) وتشغيل وإدارة معمل لتسييل الغاز وتسويق الغاز المسال  نصب

الحاجة لشركة شل في   تصدير الغاز بحالته الغازية بواسطة األنابيب هي األفضل، وبذلك تنتفي

 .هذا المجال
ه سهلة، وذلك لتوفر األسواق التي فهي عملي( اآلنابيب  أي غاز)أما موضوع تسويق هذا الغاز 

ولربما سيحتاج . هذا الغاز وهي أوربا والخليج العربي كما أسلفنا  هي بأمس الحاجة لمثل
تسييل الغاز وتصديره بناقالت خاصة كما تفعل قطر اآلن، ولكن ذلك لن يحدث   العراق إلي

أننا نري   الستثمارات، عليبعد اكتشاف كميات كبيرة من الغاز بالمستقبل تبرر مثل هذه ا  إال

 .أن ذلك لن يحدث اآلن وال في المستقبل المنظور
 خالصة

بطوربينات غازية   في حالة توليد الطاقة الكهربائية، من األفضل كثيرا  استعمال محطات ــ  1
أولهما إن كلفة توليد وحدة الطاقة   :ذات دورة مركبة بدال  من المحطات الحرارية وذلك لسببين

علي ضعف كلفتها بواسطة المحطات الغازية   ربائية بواسطة المحطات الحرارية تربوالكه
الطبيعي يحتوي علي كربون أقل من النفط وهو بذلك يولد ثاني   المذكورة، وثانيهما إن الغاز

أقل من النفط عند االحتراق، لذلك ُيفضل الغاز علي النفط لكونه أكثر   أوكسيد الكربون
بوزارة   وبناء  عليه يجدر. رضية من حيث األحتباس الحراري وتلوث البيئةبالكرة األ  رأفة

ستنصب مستقبال  وأخذ   الكهرباء النظر مجددا  إلي محطات الكهرباء المنصوبة حاليا  والتي

 .استنتاجاتنا بنظر االعتبار
في الصناعة الغاز العراقي طالما توفرت هناك فرصة الستغالله محليا    ــ يجب أن ال يُصّدر 2

تصديره،   إن تصنيع الغاز ليس فقط يجلب عائدا  أكبر من. إلي توليد الطاقة الكهربائية  إضافة
فرص العمل للمواطنين ونقل   وإنما هناك عائدا  اجتماعيا  يتولد من تصنيع الغاز يتمثل في خلق

ذلك أن عملية تصنيع أضف إلي . الطبقة العاملة  التكنولوجيا إلي داخل البلد ونشر المهارة بين

تتمثل بتصنيع جزء من المنتجات  (forward linkages) أمامية  الغاز تخلق معها تشابكات

تنشأ  (backward linkages) صناعات الغاز، وكذلك تخلق تشابكات خلفية  التي تنتجها
صناعات محلية لتلبية بعض احتياجات صناعات الغاز، وبذلك تنتشر   بموجبها

 .متنوعة في البلد وينشط االقتصادال  الصناعات
للغاز قريبة من العراق ويمكن نقل الغاز إليها بواسطة األنابيب   ــ نظرا  ألن الدول المستهلكة 3

ونظرا  ألن العراق ال يالقي صعوبات جيوسياسية عند نقل الغاز   علي اليابسة،
خاصة كما   الغاز ونقله بناقالتاألنابيب، نري في هذه الحالة عدم اللجوء إلي تسييل   بواسطة

في حالة  LNG شكل  علي أنه يمكن اللجوء إلي تصدير الغاز العراقي علي. تقترح شركة شل

تصديره إلي أسواق بعيدة   توفر كميات كبيرة من الغاز الفائض في المستقبل يستحسن معها

 .كاليابان والصين والواليات المتحدة األمريكية
الغاز الطبيعي   لنا آلثار االتفاقية بين وزارة النفط وشركة شل الستغاللــ بناء  علي تحلي  4

المترتبة علي مثل هذا االتفاق،   المنتج من جنوب العراق واآلثار السلبية علي األقتصاد العراقي
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تنتج من هذا العقد، أو إلغاء العقد حتي يتمكن   نري وجوب العمل علي إزالة أي آثار سلبية قد

 .الغازية بحرية والحصول علي كامل الفوائد المترتبة من ذلك  استغالل مواردهالعراق من 
  

 مركز دراسات الطاقة العالمية ــ لندن -محمد علي زيني 
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والموروث .. الدوافع والغايات.. شخصية االنتحاري

االجتماعي
8

 

 
 

 
 
 

ويضغط على نابض بعد أن صارت شخصية االنتحاري الذي يضع الحزام الناسف على بطنه 
التفجير كي يقتل حياة كاملة لمجاميع إنسانية بريئة وكاملة الحضور في حياتنا من المظاهر 

االعتيادية في مدننا العراقية صار من الواجب على كل الجهات االجتماعية والرسمية ومراكز 
ن بعض خصوصا  وأ. البحوث أن تدرس العقلية التي تقدم على مثل هذا التفجير االنتحاري

المرجعيات الدينية المتطرفة تعمل على محاولة تفقيه العمليات االنتحارية نضاليا  وجعلها من 
 .األعمال الجهادية التي تدخل صاحبها إلى الجنة الموعودة

 
والمشكلة انه وبعد كل عملية انتحارية نحاول ان نفهم سر هذا االفتداء عند االنتحاري فال نجد 

فإن يدخل االنتحاري إلى احد المساجد السنية أو . فجير البدني القاتلأي سبب مقنع لهذا الت
الشيعية ويقوم بتفجير نفسه وسط المصلين فهذا هو التناقض بعينه إذ كيف يمكن للجهاد ان 

 !يسمى جهادا  حينما يكون التفجير داخل المكان الذي يتضرع فيه العبد إلى خالقه؟
وكيف . نضاليا  حينما يكون التفجير وسط سرادق عزاء وكيف يمكن ان يكون العمل االنتحاري

يمكن ان تكون فكرة الموت مركبة ومعقدة إلى هذا الحد حيث يعمل االنتحاري هنا على إلحاق 
 !وتتم توسيع حفرة القبر وتتعدد الجنازات؟. األحياء بالميت الذي من أجله نصب سرادق العزاء

اإلخبارية حالة تفجير النتحاري مسلم وسط مجموعة وفي كل يوم تقريبا  تظهر لنا النشرات 
مسلمة ، نشاهد هذا في حسينية في الكسرة وفي جامع في األنبار ونحاول ان نجد العدو 

نود ان نعرف السبب النضالي .الحقيقي لالنتحاري فال نجد سوى العديد العديد من األبرياء
. قته بالمعتقد الديني اإلسالمي الصحيحوالجهادي لمثل هذا النوع من العمليات االنتحارية وعال

نود ان نعرف هؤالء الذين يسرنمون جيال  كامال  من الشباب والفتيات في عمليات انتحارية 
 .تؤدي إلى الجنة

نود ان نعرف هؤالء الكهنة الجدد الذين بدأوا ينتشرون في عواصم العالم كي يبشروا بإسالم 
ذلك ان ظاهرة االنتحاري باتت تشوه اإلسالم وتدخله . نفسجديد يقوم على قتل األبرياء وقتل األ

 .في الفتنة التي كانت نائمة وتم إيقاظها بكل هذه العمليات االنتحارية
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كل ما . مجتمعنا أصبح مجتمعا  عنيفا  "إن :يجيب على أسئلتنا احد أساتذة علم االجتماع قائال 
ي نتابعها، العنف متداول عبر مواقع العنف موجود في األخبار الت. نتابعه يوميا  فيه عنف

مشكلة العنف تتفاقم في العراق وهي دخلت مرحلة "وأعلن أن ". التواصل االجتماعي وسواها
وال يتوقف العنف على العمليات االنتحارية بل يترجم من خالل العنف الكالمي أو . تصاعدية

  ".المعنوي الذي يمارس من شخص في حق شخص آخر
التي تابعتها رغم "لدراسات التحليلية عن ظاهرة االنتحاريين، ذكر أن الدراسات في العودة إلى ا

وأشارت في مضمونها أن أغلبية الذين قاموا ". عددها القليل تناولت واقع االنتحاريين في غزة
". بهذه العمليات في غزة لم يعانوا حاالت نفسية أو أمراض نفسية دفعتهم إلى هذا الفعل

هذه الدراسات على البحث عن شخصية هؤالء االنتحاريين بعد موتهم اعتمدت : "وأضاف
ومتابعة حثيثة لكتابتهم األخيرة قبل إقدامهم على العملية وصوال  إلى التعرف عن كثب على 

  ".عائالتهم
هم نوعية من الناس الذين ال يعانون مرضا  نفسيا  بل لديهم شخصية تتقبل :" وقال أيضا 

كما يمكنهم تقبل نقيضها وتبنيها حرفيا  وذلك ضمن مهلة . تعتمدها كليا  بسهولة آراء الغير و
بينت الدراسات أن هؤالء االنتحاريين كما الحال لمجموعة منهم في غزة : "أضاف". محدودة

يشعرون بالخوف طبعا  عند قرب . يقدمون على العملية من دون تناولهم الكحول أو المخدرات
  ".للقيام بها تنفيذ العملية ولكنهم يمضون

إننا ال نملك فعليا  معلومات دقيقة عن هؤالء : "في جانب آخر، تحدث أستاذ علم االجتماع ، وقال
االنتحارين ألننا ال نعرف فعليا  كيف يتكونون أو حتى يتكيفون مع اقتناعهم للقيام بهذه 

حال نفسية تعتبر "م أن هؤالء االنتحاريين ه" من الناحية العملية التحليلية، رأى ". العمليات
أن ثمة مكافأة تنتظرها في حال القيام بالعملية االنتحارية وهي أهم من البقاء على قيد 

لدى هؤالء قناعات أن هذه العملية تنقلهم من حياة رديئة إلى حياة "، واعتبر أن ..."الحياة
وصافها عند يتفاوت مفهوم الجنة ومجمل أ. لن ننسى المنحى اإليماني لديهم: "قال". أفضل
فالمسيحية تعتقد أن الجنة تكون في رحاب هللا بينما تعتمد بعض األديان ومنها اإلسالم . األديان

هذا عامل . في وصف آخر للجنة أو للحياة األخرى يحظى بها االنتحاري في حال استشهد
في إضافي لدفع بعض االنتحاريين إلى رفض الحياة الرتيبة التي يعيشها في األرض والمضي 

  ".حال استشهاده إلى الجنة
الوقوف عند المتغيرات التي يلحظها علم االجتماع لهذه الحاالت التي تبدأ بأنهم "األهم، ، هو

ضمن نظام فكري منغلق ومتشدد، ثانيا  بأن صغر عمر االنتحاري مؤشر ثان " جماعة يعيشون
". ندفاع للقيام بهكذا عملياتيعتمد عليه منظمو هذه العمليات ألن الشاب االنتحاري يتمتع باال

وفي رأيه، ينحصر المؤشر الثالث عند حال اإلحباط السياسي لديهم أو ما يمكن اعتباره حلما  
 .من األحالم التي لم تتحقق وتؤدي بهم إلى شعور بالضعف تجاه األقوى

إلى  ختاما ، قال ،إن المؤشر الرابع هو المحيط االجتماعي لالنتحاريين الذي ينتمون عموما  
 ".أوساط دونية ومن الطبقة المتوسطة الدخل
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الهزيمة النفسية
9 

 

 
 

 

  
 (.139/ آل عمران( )َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم األْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِينَ )

اإلنسان مسؤول، والحياة مسؤولية، وسر المسؤولية هو اإلرادة، ذلك ألّن اإلرادة هي القّوة 
التي تصنع الموقف، لذا كانت الحياة صراع إرادات، وتنازعا  بين الدوافع الغريزية واالستجابات 

اّن الحياة صراع، صراع ضد الطبيعة وتحّدياتها، وصراع ضد اإلرادات . البشرية المتعددة
 .واألفكار المعارضة

الوئام والسالم  والمتأّمل في تاريخ البشرية ومسيرتها يجدها ساحة حرب وصراع، وما فترات
إال فرص لالستعداد والتهيؤ للحرب والصراع، والموقف المطلوب من اإلنسان المسلم صنعه، 
هو الموقف الثابت الذي يتحّدى تحّديات الطبيعة، ويقهر المحن واالرادات المعارضة إلرادة 

فاف والبراكين الحق، فباإلرادة القوية انتصر اإلنسان على تحديات الطبيعة، وواجه الزالزل والج
والفيضانات وسيطر على قوى الطبيعة، وباإلرادة القوية انتصر اإلنسان المستهدف على 

الغزارة والمحتلين وموجات الهمجية المتوحشة، وباإلرادة القوية انتصر اإلنسان على المحن 
ة القوية واالبتالءات التي يبتلى بها في نفسه وأهله وماله ومتعلّقاته حياته األخرى، وباإلراد

انتصر اإلنسان على ضعفه وهزيمته السياسية والعسكرية ومشاكله االقتصادية، ليس مهزوما  
من خسر معركة سياسية أو عسكرية، ولكن المهزوم من تنهار إرادته أمام المواقف والمحن 
فال والتحّديات التي يواجهها، ويعيش الهزيمة في نفسه، فتشل إرادته وقواه المعنوية والمادية، 

يقوى على توظيفها لصالحه، أو لصالح اُّمته والجماعة التي يواجهها ويتحّمل مسؤولية 
 .قيادتها

وتتفاقم المشكلة عندما تعم الهزيمة مساحات واسعة من المجتمع، وعندما تصاب القيادات 
على ومراكز التوجيه بالهزيمة النفسية، وعندما تبدأ الهزيمة النفسية تأثيرها، ويستشعر الخطر 

كيان األُّمة والجماعة، تبدأ مرحلة جديدة من مهام العمل االعالمي الذي يتحّمل مسؤولية اعداد 
األُّمة وتحصينها ضد هذه الحاالت المرضية، وهي مرحلة الموقف من هذه الحالة الخطرة، وكم 

الت أّكد القرآن الكريم على تحصين المجتمع اإلسالمي وحمايته من االشاعات المضاّدة، وحا
اإلحباط والهزيمة النفسية، بل كّرس جزءا  كبيرا  من توجيهه اإلعالمي والتربوي لالنتصار على 

الهزيمة النفسية، وشحذ الهمم، وتقوية العزائم، واعادة المعنويات المفقودة، كما حصل في 
معركة أحد، وفي مواقف عديدة من حاالت المواجهة مع الحرب النفسية، والدعاية المضاّدة 
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التي شّنها المنافقون واليهود والمشركون وغيرهم على الدعوة اإلسالمية وحركة انتشارها 
 .العسكرية والسياسية والفكرية

والهزيمة النفسية كأي حالة مرضية لها أسبابها ومناشئها، كما لها عالجها ووسائل االنتصار 
 :والجماعة هيعليها، ولعل أبرز أسباب هذه الظاهرة المرضية في حياة الفرد 

  

ليس اإليمان باهلل قضية نظرية ال عالقة لها بواقع اإلنساني النفسي : ضعف الثقة باهلل- 1

وتكوينه التربوي واألخالقي، بل هي مسألة وثيقة االرتباط ببناء اإلنسان الداخلي، ولها 
مّد تجسيدها بشكل مواقف وسلوك، وال شيء يجري في هذا الوجود إال بمشيئته وإرادته، ي

اإلنسان المؤمن بقّوة نفسية وإرادة صلبة على المحن والتحّديات، ويالحظ أثر هذه التربية 
واضحا  في النص القرآني الذي تحّدث عن طالئع الدعوة واإليمان من صحابة الرسول الهادي 

وصّور موقفهم من الهزيمة العسكرية، فبدوا من خالل النصر قّوة إرادية ال تهزم ( ص)محّمد 
اَس َقْد : )رادة متماسكة تستمد عونها من هللا سبحانه، قال تعالىوإ اُس إِنَّ النَّ الَِّذيَن َقالَ لَُهُم النَّ

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ   (.113/ آل عمران( )َجَمُعوا لَُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمان ا َوَقالُوا َحْسُبَنا هللاَّ

ِ َما ال َوال َتِهُنوا فِي اْبتَِغاِء الْ ) َقْوِم إِْن َتُكوُنوا َتأْلَُموَن َفإِنَُّهْم َيأْلَُموَن َكَما َتأْلَُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن هللاَّ

ا ا َحِكيم  ُ َعلِيم   (.124/ النساء( )َيْرُجوَن َوَكاَن هللاَّ

( ِ ْصُر إاِل ِمْن ِعْنِد هللاَّ  (.126/ آل عمران( )َوَما النَّ

ابِِريَن ) ِر الصَّ ا إِلَْيِه َراِجُعونَ ا* َوَبشِّ ِ َوإِنَّ ا هلِلَّ -155/ البقرة( )لَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقالُوا إِنَّ

156.) 

( ِ  (.249/ البقرة( )َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيلٍَة َغلََبْت فَِئة  َكثِيَرة  بِإِْذِن هللاَّ

ِ َفُهَو َحْسُبهُ ) لْ َعلَى هللاَّ  (.3/ الطالق( )َوَمْن َيَتَوكَّ
وهكذا يوّجه القرآن عنايته لتربية اإلنسان وتحصينه ضد الحرب النفسية والهزيمة، وليمّكنه 

 .من النظر إلى حركة العالم وقوانين التاريخ من خالل إرادة هللا التي ال ُتقهر
  

والسبب الثاني من أسباب المفقودة، الهزيمة النفسية والتداعي أمام : الجهل بتاريخ البشرية -2
التحّديات والمحن هو الجهل بمسيرة التاريخ البشري وحركة األحداث والوقائع، والتأّثر بالحدث 
اآلني وتحديد الموقف السياسي والعسكري واالقتصادي، وكذا السلوك الفردي مع اآلخرين، أو 

تجاه المحن واالبتالء الذي يواجهه اإلنسان بحدود االطار الزمني الضّيق، والقرآن يوّضح 
نسان هيكلية الحركة، وعدم االستقرار في األحداث والقوى المؤّثرة في حياة البشرية، القوى لإل

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ويبّين لإلنسان المخاطب اّن الوقوف عند الحدث اآلني هو 
امُ ُنَداوِ : )خطأ، وفهم قاصر لألحداث وحركة التاريخ، لذا يخاطبه بقوله ( لَُها َبْيَن النَّاسِ َوتِْلَك األيَّ

 (.142/ آل عمران)
إّن اإلنسان عندما يستوعب التجربة التاريخية وحركة األحداث، يستطيع ان يفهم الماضي 
والحاضر، ويشّخص المستقبل، ويبني موقفه على أساس تجربة ناجحة، وعندئذ ال يكون 

 .يخسر الجولة اآلنيةعرضة للهزيمة النفسية عندما يواجه التحّديات واالحداث المؤلة، و
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إّن القرآن يوّجه نظر اإلنسان، ويدعوه إلى التأّمل في أحداث الماضي وتجارب األمم السابقة 
َك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا فِي اْلباِلِد : )بقوله نَّ آل ( )َمَتاٌع َقلِيلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَّمُ َوبِْئَس اْلِمَهادُ * ال َيُغرَّ

 (.191-196/ عمران

َواْلُمْؤَتفَِكاِت أَلَْم َيأْتِِهْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوَقْوِم إِْبَراِهيَم َوأَْصَحاِب َمْدَيَن )

ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظْ  َناِت َفَما َكاَن هللاَّ  (.12/ التوبة( )لُِمونَ أََتْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلَبيِّ

  

يساهم التكوين النفسي للشخصية مساهمة فعالة في صنع : التكوين النفسي للفرد المهزوم -3

الهزيمة النفسية، اّن التربية والبيئة والظروف النفسية الخاصة تجعل من هذا الفرد أو ذاك 
التي توّجه نحوه، أو تصنع منه َشخصا  مستعّدا  لتقّبل الهزيمة، والتداعي أمام الحمالت الدعائية 

قّوة إرادية يشعر بالتفّوق الذاتي، ويملك القدرة على امتصاص الهزيمة، وينتصر عليها داخليا ، 
ويسعى إلى تحويلها إلى نصر ودرس للعبرة والمقاومة، فتكوين الشخص النفسي، وتربيته 

توى مقاومته للهزيمة، الخاصة، وتجربته الحياتية، لها األثر الكبير في صنع شخصيته ومس
 .إلخ... وثباته في ميدان الصراع السياسي واالعالمي والعسكري

وقد حرص القرآن على تربية اتباعه تربية متفّوقة، تشعرهم بالقّوة والعّزة الباطنة، فال ينحني 
َوال : )المؤمن للمحن والتحّديات وال يستسلم للخصم، وال يرضخ لقوى الطاغوت، قال تعالى

 (.139/ آل عمران( )وا َوال َتْحَزُنوا َوأَْنُتُم األْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِينَ َتِهنُ 

ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِيَن َولَِكنَّ اْلُمَنافِقِيَن ال َيْعلَُمونَ ) ِ اْلِعزَّ  (.8/ المنافقون( )َوهلِلَّ
  

شاكل وتحّديات متعددة فيخفق الفرد قد تمر باألفراد والجماعات م: تراكم االحباطات الحياتية -4

أو الجماعة في مواجهتها، وتتكرر التحّديات، وتتكرر معها حاالت الفشل، فتتراكم االحباطات 
تراكما  نفسيا  تشعر ذلك الفرد، أو تلك الجماعة بالخوف من تكرر الفشل والهزيمة، وتستحكم 

ضعف والهزيمة النفسية، غير اّن تلك العقدة في المواقف، وتتحول إلى حالة من اإلحساس بال
إِْن : )القرآن الكريم يعالج هذه الحاالت، ويكّرس توجيهات عديدة لمقاومتها كقوله تعالى
 ُ
اِس َولَِيْعلََم هللاَّ اُم ُنَداِولَُها َبْيَن النَّ وا  الَِّذيَن آَمنُ َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثلُُه َوتِْلَك األيَّ

الِِمينَ  ُ ال يُِحبُّ الظَّ ِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َوهللاَّ  (.142/ آل عمران( )َوَيتَّ

ا) َة َعلَْيِهْم َوأَْمَدْدَناُكْم بِأَْمَواٍل َوَبنِيَن َوَجَعْلَناُكْم أَْكَثَر َنفِير   (.6/ اإلسراء( )ُثمَّ َرَدْدَنا لَُكُم اْلَكرَّ
ة  َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرثِيَن َوُنِريُد أَْن َنُمنَّ َعلَى الَّ ) َن لَُهْم * ِذيَن اْستُْضِعفُوا فِي األْرِض َوَنْجَعلَُهْم أَئِمَّ َوُنَمكِّ

 (.6-5/ القصص( )فِي األْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكاُنوا َيْحَذُرونَ 
زيمة النفسية، ويكّرس جهدا  اعالمّيا  قائما  على وهكذا يكّون القرآن وعيا  وتربية لمقاومة اله

 .أسس علمية دقيقة، يساهم في معركتنا الحضارية في حالتي الهجوم والدفاع
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أسس العالقات االجتماعية الصالحة
10 

 

 
   

 
 

. العدل واجتناب الظلم من قَِبل أولياء األمور وضرورة التزامهم التواضع والخلق اإلسالمي: أّوال  

َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ (: )ص)تعالى لرسوله الكريم  يقول (. 215/ الشعراء( )َواْخفِْض َجَناَحَك لَِمِن اتَّ
َ َيأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي اْلقُْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر : )ويقول تعالى

إِنَّ هللاَّ

ُرونَ َواْلَبْغيِ َيِعُظُكْم لَ  وفي باب تحريم الظلم الذي يؤدي إلى خراب األسر (. 92/ النحل( )َعلَُّكْم َتَذكَّ
الِِميَن ِمْن َحِميٍم َوال َشفِيٍع : )والمجتمعات والدول والعالقات االجتماعية، يقول هللا تعالى َما لِلظَّ

فإّن الظلم ظلمات اتقوا الظلم : "قال( ص)أن رسول هللا ( رض)وعن جابر (. 18/ غافر( )ُيَطاعُ 
يوم القيامة، واتقوا الشح فإّن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم 

وواضح هنا أّن هذا األساس يوضح أهمية القيادة العادلة (. رواه مسلم" )واستحلوا محارمهم
 .في بناء المجتمع الصالح

ُسولَ َوأُولِي ): قال تعالى: طاعة أولياء األمور في غير معصية: ثانيا   َ َوأَِطيُعوا الرَّ
أَِطيُعوا هللاَّ

على : "قال( ص)عن النبّي  –رضي هللا عنهما  –وعن ابن عمر (. 59/ النساء( )األْمِر ِمْنُكمْ 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع 

 (.متفق عليه" )وال طاعة
واجب على الناس التناصح فيما بينهم وترشيد : مر بالمعروف والنهي عن المنكراأل: ثالثا  

بعضهم بعضا  بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية حتىيستقيم الناس في أجسادهم ونفوسهم 
وعقولهم وعالقاتهم بشتى صورها وأنواعها، بينهم وبين بعضهم، وبينهم وبين هللا سبحانه 

ٌة َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن َوْلتَ : )يقول تعالى. وتعالى ُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

اِس : )وقال تعالى(. 124/ آل عمران( )اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ ُكْنُتْم َخْيَر أُمَّ

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر : )وقال تعالى(. 112/ آل عمران( )َعِن اْلُمْنَكرِ َتأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن 

اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضهُْم : )ويقول تعالى(. 199/ األعراف( )بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِينَ 

ويقول تعالى في شأن بني (. 11/ التوبة( )ْنَكرِ أَْولَِياُء َبْعٍض َيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلمُ 

لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إِْسَرائِيلَ َعلَى لَِساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم : )إسرائيل وسبب لعنتهم
( لَبِْئَس َما َكاُنوا َيْفَعلُونَ  َكاُنوا ال َيَتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر َفَعلُوهُ * َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن 

 (.19-18/ المائدة)

                                                             
10
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والتي تقتضي من المسلم اإلخالص والتوبة المستمرة : التخلق باألخالق اإلسالمية: رابعا  
واالستغفار والصبر والصدق ومراقبة ربه في كل أعماله وعالقاته واليقين باهلل والتوكل عليه 

وصلة األرحام وستر عورات المسلمين، والبعد عن البخل  واالستقامة والمجاهدة وبر الوالدين،
والشح، واستمرار ذكر الموت وقصر األجل والتواضع، وخفض الجناح وعدم التكبر، وحسن 
الخلق والحلم واالناة، والرفق والعفو واإلعراض عن الجاهلين، وحفظ السر والوفاء بالعهد 

عا  هذه سمات أبنائه البّد وأن يكون أفضل وواضح أن مجتم. إلخ... وطالقة الوجه عند اللقاء
. مجتمع يحقق التكامل والتعاون، ويخلو من المشكالت االجتماعية واالنحرافات بشتى أنواعها

أّن العديد من  R. Merton "روبرت ميرتون: "ويذهب العديد من علماء اجتماع اليوم مثل

ترجع إلى األفراد كأفراد، وإنما ترجع أشكال االنحراف التي نشاهدها في مجتمعاتنا المعاصرة ال 
إلى طبيعة الثقافة السائدة، وهو رأي يتفق معه فيه عدد كبير من علماء االجتماع المعاصرين، 

 White في أمريكا" جرائم الصفوة"صاحب كتاب  E. Sutherland "إدوين سوذرالند: "مثل
Collar Crimes إّن هذا يشير إلى انحراف وهذا يعني أّن اإلنحراف عندما يسود مجتمعا  ف

ثقافة صحية  –بأسسها سابقة الذكر  –ذلك المجتمع، وثقافة المجتمع اإلسالمي  Culture ثقافة
إلى إيجاد مجتمع متكامل متكافل متعاون، وهو ما يفتقده  –وقد طبق ذلك تطبيقا  واقعيا   –تؤدي 

ية في جميع األقوال واألعمال وبالنسبة لإلخالص وإحضار الن. الكثير من مجتمعات البشر اليوم
يَن ُحَنَفاَء : )واألحوال البارزة والخفية، يقول تعالى َ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ َوَما أُِمُروا إاِل لَِيْعُبُدوا هللاَّ

َمةِ  َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيِّ الَة َوُيْؤتُوا الزَّ من وبالنسبة للتوبة فهي واجبة (. 5/ البينة( )َوُيقِيُموا الصَّ

 :كل ذنب، فإذا كانت المعصية بين العبد وبين هللا تعالى ال تتعلق بحق آدمي فلها ثالثة شروط
 .أن يقلع اإلنسان عن المعصية تماما  : األّول
 .أن يندم على فعلها: الثاني
 .أن يعقد العزم على أال يعود إليها أبدا  : الثالث

وط الثالثة السابقة أن يبرأ من حق فإذا كانت المعصية تتعلق بآدمي فيجب إلى جانب الشر
. صاحبها، فإن كانت ماال  أو نحوه رده إليه، وإن كان قذفا  ونحوه مكنه منه وطلب عفوه وهكذا

ا: )قال تعالى ِ َتْوَبة  َنُصوح  يا أيها (: "ص)وقال (. 8/ التحريم( )َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إِلَى هللاَّ
 (.رواه مسلم" ) واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مرةالناس توبوا إلى هللا

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصبُِروا َوَصابُِروا : )والمسلم يتخلق بالصبر وعدم الجزع، يقول تعالى

ُكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنقْ : )وقال تعالى(. 222/ آل عمران( )َوَرابُِطوا ٍص ِمَن َولََنْبلَُونَّ

ابِِرينَ  ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ كذلك فإّن المسلم يتسم بالصدق، (. 155/ البقرة( )األْمَواِل َواألْنفُِس َوالثَّ

اِدقِينَ : )قال تعالى َ َوُكونُوا َمَع الصَّ
قُوا هللاَّ وعن ابن (. 119/ التوبة( )َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ

إّن الصدق يهدي إلى البر، وإّن البر يهدي إلى الجنة، : "الق( ص)عن النبّي ( رض)مسعود 
وإّن الرجل ليصدق حتى يكتب عند هللا صديقا ، وإّن الكذب يهدي إلى الفجور، وإّن الفجور يهدي 

 (.متفق عليه" )إلى النار، وإّن الرجل ليكذب حتى يكتب عند هللا كذابا  
َ ال َيْخَفى َعلَْيِه : )ماله ونياته، قال تعالىوالمسلم يعلم أّن هللا يراقبه ولهذا يحسن كل أع إِنَّ هللاَّ

َماءِ  َيْعلَمُ َخائَِنَة األْعُيِن َوَما تُْخفِي : )وقال تعالى(. 5/ آل عمران( )َشْيٌء فِي األْرِض َوال فِي السَّ

ُدورُ  َ َوقُولُوا َقْوال َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : )والمؤمن يتقي هللا، قال تعالى(. 19/ غافر( )الصُّ
قُوا هللاَّ اتَّ
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ا ا: )وقال تعالى(. 12/ األحزاب( )َسِديد  َ َيْجَعلْ لَُه ِمْن أَْمِرِه ُيْسر 
(. 4/ الطالق( )َوَمْن َيتَِّق هللاَّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ : )والمؤمن متوكل على هللا، يقول تعالى ِ َفْلَيَتَوكَّ وقال (. 11/ إبراهيم( )َوَعلَى هللاَّ

ِ َفُهَو َحْسُبهُ ) :تعالى لْ َعلَى هللاَّ والمؤمن يسلك السلوك المستقيم في كل (. 3/ الطالق( )َوَمْن َيَتَوكَّ

وقال (. 112/ هود( )َفاْسَتقِْم َكَما أُِمْرتَ : )سلوكه وعالقاته وتفكيره ألّنه أُمر بذلك، قال تعالى
ُ ُثمَّ اْستَ : )تعالى لُ َعلَْيِهُم اْلَمالئَِكُة أاَل َتَخافُوا َوال َتْحَزُنوا إِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّنا هللاَّ َقاُموا َتَتَنزَّ

ِة الَّتِي ُكْنتُْم ُتوَعُدوَن  ْنَيا َوفِي اآلِخَرِة َولَُكْم فِيَها َما * َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَّ َنْحُن أَْولَِياُؤُكْم فِي اْلَحَياِة الدُّ

ُعوَن  َتْشَتِهي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم فِيَها والمؤمن (. 32-32/ فصلت( )نُُزال ِمْن َغفُوٍر َرِحيمٍ * َما َتدَّ

 (.148/ البقرة( )َفاْسَتبِقُوا اْلَخْيَراتِ : )يستبق ويبادر إلى فعل الخيرات، يقول تعالى
ِ َحقَّ ِجَهاِدهِ : )ومن خصائص الشخصية اإلسالمية الجهاد، قال تعالى / الحج( )َوَجاِهُدوا فِي هللاَّ

َما أَْنَزْلَنا * طه )والمؤمن مقتصد في الطاعة فمن رحمة هللا بعباده أن رفع المشقة عنهم  (.18

ُ بُِكمُ اْلُيْسَر َوال ُيِريُد بُِكمُ اْلُعْسرَ : )وقال تعالى(. 2-1/ طه( )َعلَْيَك اْلقُْرآَن لَِتْشَقى / البقرة( )ُيِريُد هللاَّ

صالح العام وليس في الشر واالنحراف، يقول والمؤمن متعاون مع غيره فيما يحقق ال(. 185

ْقَوى: )تعالى إِنَّ اإلْنَساَن لَفِي * َواْلَعْصِر : )ويقول تعالى(. 2/ المائدة( )َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّ

الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ * ُخْسٍر  (. سورة العصر( )ْبرِ إاِل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ )والمؤمن يصدق النصيحة لغيره،  والمؤمن الحق يستر (. 12/ الحجرات( )إِنَّ

إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن أَْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم : )عوردة أخيه، يقول تعالى

ْنَيا وَ  ال يستر عبد عبدا  في الدنيا إال ستره هللا يوم (: "ص)وقال (. 19/ النور...( )اآلِخَرةِ فِي الدُّ

 (.رواه مسلم" )القيامة
( َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ : )والمسلم يسعى إلى قضاء حوائج إخوانه المسلمين، يقول تعالى

يظلمه وال يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه  المسلم أخو المسلم ال(: "ص)ويقول (. 11/ الحج)
ج عن مسلم كربة فرج هللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة،  كان هللا في حاجته، ومن فرَّ

والمؤمن يسعى بالصلح بين الناس، (. متفق عليه" )ومن ستر مسلما  ستره هللا يوم القيامة

َ َوأَْصلُِحوا َذاَت : )يقول تعالى
قُوا هللاَّ  (.1/ األنفال( )َبْينُِكمْ َفاتَّ

وأكتفي بهذه الخصائص األساسية التي يتسم بها المسلم في أخالقه وسلوكه وعالقاته 
ليس بالمعنى الطوبائي الذي  –باآلخرين، يتضح منها كيف أنها قادرة على إقامة مجتمع فاضل 

الذي تحقق في وإنما بالمعنى اإلسالمي الواقعي  –تحدث عنه أفالطون وكمبانال وتوماس مور 
أرض الواقع وكان خير مثال في تاريخ الدنيا بأسرها للمجتمع المتعاون المتكافل المتكامل القوي 

 .واستطاع اإلسالم بهذه المبادئ أن ينتشر في كل بقاع العالم
تلك التربية التي تستهدف الحفاظ على الفطرة النقية، فكما : التربية اإلسالمية الصحيحة: خامسا  
ما من مولود إال ويولد على الفطرة فأبواه ينّصرانه أو يهّودانه أو : "رسولنا الكريميحدثنا 

يِاِطينُ : )ويقول سبحانه وتعالى". يمجسانه وهناك مجموعة ( َخلَْقُت ِعباِدَي ُحَنفاَء َفاْحَتالَْتهُمُ الشَّ
 :من الخصائص التي تميز التربية اإلسالمية توجزها فيما يلي

حيث ال تركز على أحد جوانب اإلنسان، وإنما تعتني : سالمية تربية تكامليةالتربية اإل-    1
بالتنشئة المتكاملة لإلنسان جسما  وعقال  وسلوكا  ووجدانا ، وبالعالقات بين اإلنسان وغيره، 

فهي تحرر العقل من األوهام، وتحرر النفس من العبودية لغير هللا، وتحرر . وبينه وبين ربه



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

41 

ع في أسر اللذات والشهوات، وتقيم عالقات بين الناس قوامها األخوة الجسم من الوقو
 .والمساواة والعدل والحب

حيث تحرص على تحقيق التوازن الدقيق المعجز بين : التربية اإلسالمية تربية متوازية-    2

ا: )مطالب الدنيا ومطالب الدار اآلخرة، يقول تعالى ُ الدَّ َر اآلِخَرَة َوال َتْنَس َواْبَتِغ فِيَما آَتاَك هللاَّ

ْنَيا ، (الشهوات)وهي ترفض التطرف سواء في الجانب المادي (. 11/ القصص( )َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 (.الرهبانية)أو في الجانب الروحي 

حيث ال تكتفي بالقول وإنما تركز كذلك على : التربية اإلسالمية تربية سلوكية وعملية-    3

تضح هذا في أسس اإلسالم الخمسة التي تقتضي القول والممارسة الفعل والسلوك والعمل، وي
الشهادة بأّنه ال إله إال هللا وأن محمدا  رسول هللا، والصالة والزكاة والصيام والحج، كما : وهي

الذين  –يتضح من أسلوب مخاطبة هللا سبحانه للمؤمنين حيث يقرن اإليمان بالعمل الصالح 
َ َواْبَتُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيلََة : )قول تعالىوي –آمنوا وعملوا الصالحات 

قُوا هللاَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ

 (.35/ المائدة( )َوَجاِهُدوا فِي َسبِيلِِه لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ 

فإذا كان كل مسلم مسؤول عن معتقداته : التربية اإلسالمية تجمع بين الفردية والجماعية-    4
أعماله مسؤولية فردية أمام هللا، فإن كل راع مسؤول مسؤولية فردية عن رعيته، وأفكاره و

... واإلسالم ينبذ األنانية وال يقيم أي وزن للنعرات العرقية أو العنصرية أو الطبقية أو اللونية
الخلق كلهم عيال (: "ص)وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول ... ويحث اإلنسان على التعاون

وحدة : ، وتقوم جماعية اإلسالم استنادا  إلى أساسين هما"بهم إلى هللا أنفعهم لعيالههللا فأح

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها)األصل  قُوا َربَّ اُس اتَّ (. 1/ النساء( )َيا أَيَُّها النَّ
ة اإللهية ووحدة العقيدة وهذا هو ما نادى به وكل البشر آلدم وآدم من تراب باإلضافة إلى النفخ

ِ اإلْسالمُ )كل الرسل  يَن ِعْنَد هللاَّ َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلْسالِم ِدين ا َفلَْن يُْقَبلَ (. )19/ آل عمران( )إِنَّ الدِّ

تَِنا أُمَّ (. )85/ آل عمران( )ِمْنهُ  يَّ َنا َواْجَعْلَنا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمْن ُذرِّ (. 128/ البقرة( )ة  ُمْسلَِمة  لَكَ َربَّ
وتؤكد التربية اإلسالمية على أهمية القدوة والوسط االجتماعي في تنشئة الفرد، واهتمت 

بتكوين العادات الحسنة منذ النشأة األولى للطفل بمخالطته للنماذج الطيبة، وإبعاده عن قرناء 
واهتمت التربية . سك ونافخ الكيرالسوء فمثل الجليس الصالح، والجليس السوء، كبائع الم

 .بالوسط األسري ألهمية دوره في الحفاظ على نقاء الفطرة اإلنسانية

ز على تقوية جانب المراقبة هلل-    5 ذلك ألّنه مهما بلغت من قوة : التربية اإلسالمية تركِّ
فرق بين القوانين، فلن تكفل المجتمع الصالح، فالفرق بين مراقبة هللا والخضوع للقانون، 

االلتزام الداخلي واإللزام الخارجي، واإلنسان الذي يراقب ربه فإّنه يراقب هللا سبحانه في السر 

ُدورُ )والعلن ذلك أّنه سبحانه  وتهتم التربية (. 19/ غافر( )َيْعلَمُ َخائَِنَة األْعُيِن َوَما ُتْخفِي الصُّ
 .الشطط واالنحرافاإلسالمية بإيجاد المراقبة الدائمة هلل بحيث نعصمه من 

وتسمو بغرائزه، فاإلنسان مسلم بفطرته، قال : التربية اإلسالمية تربية لفطرة اإلنسان-    6
ُكمْ : )تعالى َتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ يَّ َقالُوا  َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ما من مولود إال ويولد على الفطرة وإنما (: "ص)ويقول (. 112/ األعراف...( )َناَبلَى َشِهدْ 
سانه رانه أو يَُمجِّ دانه أو ُينصِّ والتربية اإلسالمية تربية لفطرة اإلنسان ألّن اإلسالم " أبواه ُيَهوِّ

دين الفطرة حيث تتفق كافة تعليماته مع فطرة اإلنسان وطبيعة تكوينه الجسمي والروحي 
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ا إاِل ُوْسَعَها)إلخ ... الوجدانيو ُ َنْفس  رفع عن أمتي الخطأ (: "ص)ويقول (. ال ُيَكلُِّف هللاَّ
، وأساس التكليف في اإلسالم االستطاعة فال يكلف هللا نفسا  إال "والنسيان، وما استكرهوا عليه

إِنَّ )، (31/ األعراف( )ِرفُواَوُكلُوا َواْشَرُبوا َوال ُتسْ )ويربي اإلسالم الفرد على االعتدال . ما آتاها

َياِطينِ  ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّ ، واإلسالم ال يحرم زينة هللا التي أخرج لعباده (21/ اإلسراء( )اْلُمَبذِّ
والطيبات من الرزق، لكنه ينظم ويهذب إشباع اإلنسان لدوافعه بشكل يتفق مع مبادئ اإلسالم 

 .أو الشريعة اإلسالمية

َوَما (: )ص)يقول تعالى مخاطبا  نبيه الكريم : ة اإلسالمية توجه اإلنسان نحو الخيرالتربي-    1

اِس : )، ويقول تعالى(121/ األنبياء( )أَْرَسْلَناَك إاِل َرْحَمة  لِْلَعالَِمينَ  ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ ُكْنُتْم َخْيَر أُمَّ

، والتربية اإلسالمية موجهة (112/ آل عمران) (َتأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 
، وفي اآلخرة حيث يفوز (جسميا  وروحيا  واجتماعيا  )باستمرار إلى ما فيه خير الفرد دنيويا  

فاإلسالم يربي اإلنسان على الخلق الفاضل وحسن معاملة الناس وحب . برضوان هللا والجنة
، وتستهدف التربية اإلسالمية "لنفسهوال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب "اآلخرين 

 .الحفاظ على مقصود الشرع من حفظ للدين والعقل والعرض والنفس والمال

فهي تستمر مع اإلنسان من المهد إلى اللحد، حيث يجب : التربية اإلسالمية تربية مستمرة-    8
َ )على المسلم التزود باستمرار من العلوم بكافة أنواعها 

َما َيْخَشى هللاَّ (  ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ إِنَّ

، وينبهنا بل يطالبنا القرآن الكريم بإمعان النظر والتأمل والتفكر في مخلوقات هللا، (28/ فاطر)
سوف يدعم اإليمان الكامل  –في النفس أو في التاريخ أو في الكون  –ألن أي تفكير صحيح 

 .اليقيني بوحدانية هللا سبحانه

ينبذ اإلسالم التعصب والفروق العرقية : اإلسالمية تتسم بالعالمية والشمولالتربية -    9
والطبقية واللونية ويقيم معيارا  واحدا  للتمييز بين كل البشر، وهو معيار التقوى والعمل الصالح 

ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجعَ : )قال تعالى. وفعل الخير ْلَناُكْم ُشُعوب ا َوَقَبائِلَ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ

ِ أَْتَقاُكمْ  والمسلمون متساوون في العبودية (. 13/ الحجرات( )لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

، والمسلم أخو (12/ الحجرات( )إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ )المطلقة هلل وهم جميعا  إخوة فيما بينهم 
ال يخذله وال يحقره، فالمسلمون في كل أنحاء الدنيا، يجمع بينهم عقيدة ال إله المسلم ال يظلمه و

إال هللا محمد رسول هللا، ويجمع بينهم أداء الفرائض واعتناق القيم اإلسالمية وأداء السلوك 
 .اإلسالمي الموحد

خالدة، فهي محافظة بما تقوم عليه من مبادئ سماوية : التربية اإلسالمية محافظة ومجددة- 12

وتعمل . وتقاليد ثابتة، وقيم أصيلة تمتد بجذورها إلى ما يزيد عن أربعة عشر قرنا  من الزمان
التربية اإلسالمية على ترسيخ هذه المبادئ في نفوس النشء، وصياغة الشخصية اإلسالمية 

غير . المتكاملة التي تؤمن بربها وبالرسل والكتب والمالئكة واليوم اآلخر والقدر خيره وشره
أّن التربية اإلسالمية ليست جامدة وال متحجرة فهي تصلح لكل زمان ومكان، والمسلمون تتجدد 

ولهذا يجب على  –مع االحتفاظ بالمبادئ والقيم اإلسالمية  –أحوالهم المعيشية بتغير األزمنة 
سالمية التربية اإلسالمية أن تنقل للنشء كل علوم العصر المادية التي ال تتعارض مع القيم اإل

من أجل رفع شأن المسلمين والنهضة المستمرة بالمجتمع اإلسالمي والوفاء بالمطالب المتجددة 
 .للمسلمين
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هذه هي أهم أهداف وأسس التربية اإلسالمية، وهناك مجموعة من األساليب والسبل التي 
 :يحاول بها اإلسالم الوصول إلى هذه األهداف نوجزها فيما يلي

فهو أنجح األساليب في تربية النشء، خاصة في فترة االكتساب : دوة الصالحةأسلوب الق: أّوال  
أحسن األمثلة في القدوة ( ص)خالل فترة الطفولة المبكرة والمتأخرة، وقد ضرب لنا الرسول 

ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكانَ : )الصالحة بسلوكه وخلقه، قال تعالى َ  لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ َيْرُجو هللاَّ

الجليس الصالح والجليس السوء ببائع ( ص)، وشّبه الرسول (21/ األحزاب( )َواْلَيْوَم اآلِخرَ 

ويجب أن يضرب اآلباء واألساتذة الدعاة المثل الصالح حتى يحتذي بهم . المسك ونافخ الكير
َكُبَر * وا لَِم َتقُولُوَن َما ال َتْفَعلُوَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُ : )قال تعالى. األبناء والدارسون والمستمعون

ِ أَْن َتقُولُوا َما ال َتْفَعلُونَ  ا ِعْنَد هللاَّ  (.3-2/ الصف( )َمْقت 
يعد الثواب والعقاب هو األسلوب الذي يتفق مع الفطرة : أسلوب الترغيب والترهيب: ثانيا  

القرآن الكريم هذا األسلوب في ويستخدم . اإلنسانية، والذي ثبت صالحيته في كل زمان ومكان
حض المؤمنين على فعل الخير والتمسك بمبادئ الشريعة اإلسالمية واجتناب الكبائر والفواحش 
والرذائل وكل ما يقرب إلى النار، فهناك الحدود التي يجب تطبيقها في المجتمع اإلسالمي على 

. ك العقاب الدنيوي واألخرويكل مخالف للشرع، وهناك الثواب الدنيوي واألخروي، كما أن هنا
لُ َعلَْيِهمُ اْلَمالئَِكُة أاَل َتَخافُوا َوال َتْحَزنُ ) ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ / فصلت...( )واإِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّنا هللاَّ

 (.ص)وإذا كان كل بني آدم خطأ، فإن خير الخطائين التوابون كما أخبرنا الرسول . ، اآلية(32

اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة (: )ص)يقول تعالى مخاطبا  النبّي : أسلوب الموعظة والنصح: ثا  ثال

ٌة َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيرِ : )وقال تعالى(. 125/ النحل( )َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ  آل ( )َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

وهذا (. رواه مسلم" )له مثل أجر فاعلهمن دل على خير فع(: "ص)وقال (. 124/ عمران
األسلوب التربوي من أنجح األساليب في إقناع الدارسين والمتمعنين وإرشادهم إلى ما فيه رضا 

 .هللا وفالحهم في الدنيا واآلخرة

ينِ )يقوم اإلسالم على مبدأ : أسلوب اإلقناع واالقتناع: رابعا   ، (256/ البقرة( )ال إِْكَراَه فِي الدِّ

استخدم القرآن الكريم العديد من أساليب اإلعجاز واإلقناع العقلي من أجل ترشيد الناس وقد 
مع ( ص)منها أسلوب سيدنا إبراهيم مع الذي حاجه في ربه، وأسلوب موسى  –وهدايتهم 
تتضح  –القائم على أساس سليم  –ومن خالل الحوار واإلقناع واالقتناع  –إلخ ... فرعون

 .س اقتناعا  بالعقيدة اإلسالمية السمحةالحقائق ويزداد النا
يعلم أصحابه بهذا األسلوب ( ص)وكان الرسول : أسلوب التعلم بالمحاولة والخطأ: خامسا  

أحيانا ، حيث كان يراقبهم أثناء تطبيق تعاليم اإلسالم ثّم يصحح لهم أخطاءهم، حتى يتعلموا من 
، فقد "المسيء صالته"ا جاء في حديث ومن أشهر األدلة على ذلك م. خالل الممارسة والتجربة

، (ص)رأينا في هذا الحديث كيف أّن األعرابي دخل المسجد فصلى وأخطأ وسلم على الرسول 
أن يعلمه ( ص)فرده الرسول ليصلي، حتى فعل ذلك ثالث مرات، وفي الثالثة طلب من الرسول 

 .فعلمه( وجود الدافعية في التعلم)

 –لسهولتها  –يستخدم األساليب الحسية ( ص)كان الرسول : حسيةالتعليم باألساليب ال: سادسا  
من أجل شرح األمور المعنوية، فكان على سبيل المثال يخط خطا  على الرمال وخطين عن يمينه 

سبيل "أّن الخط الوسط يمثل  –رضوان هللا عليهم  –وخطين عن شماله، ثّم يذكر للصحابة 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

42 

ا : )طان، ويتلو قوله تعالى، والخطوط الجانبية هي سبل الشي"هللا َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتقِيم 

قُونَ  اُكْم بِِه لََعلَُّكْم َتتَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ بُلَ َفَتَفرَّ بُِعوا السُّ بُِعوهُ َوال َتتَّ  (.153/ األنعام( )َفاتَّ

ستجواب والحوار الموجه في أسلوب اال( ص)استخدام الرسول : أسلوب الحوار الموجه: سابعا  
 .مع معاذ بن جبل( ص)، مثال هذا ما فعله –رضوان هللا عليهم  –تعليم أصحابه 

وقد استخدم القرآن الكريم األسلوب القصصي في عرض وقائع : األسلوب القصصي: ثامنا  
لما لهذا األسلوب من أثر عميق، وإيجابي في نفس ( ص)وأحداث التاريخ السابق للنبّي 

 .نساناإل
تحتل المعلومات النظرية أهمية كبرى في : أسلوب المعرفة النظرية والممارسة العملية: تاسعا  

حد ذاتها، ألّنها تنمي عقل اإلنسان وتساعد على تكوين خلفية ثقافية تمكنه من التعامل مع 
بين وقد تعالت الصيحات من جانب المر. مجتمعه، وتساعده على القيام بدور المواطنة الصالحة

يتساءلون حول جدوى المعرفة النظرية، وانتقدوا جانبا  من التعليم المعاصر ألّنه لفظي نظري، 
غير أّن هذا القول ال يقلل من أهمية المعرفة . يفتقر إلى مغزاه الوظيفي والتطبيقي واالجتماعي

م العلم واإلسالم يحتر. النظرية ألنها األصل واألساس في كل التطبيقات العملية والسلوكية

ُ الَِّذيَن آَمُنوا (. )9/ الزمر( )قُلْ َهلْ َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعلَُمونَ )وأهله،  َيْرَفِع هللاَّ

وإذا كان اإلسالم يعتني بالعلم النظري فإّنه (. 11/ المجادلة( )ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 
ويجب على . من علم ال ينفع( ص)وقد استعاذ الرسول . التطبيقات العملية للعلم يركز كذلك على

المربين أن يقرنوا العلم بالعمل والنظرية بالتطبيق، فاإليمان باهلل ورسوله له تطبيقاته 
 .والصالة والصوم والزكاة والحج تمثل مبادئ شرعية لها تطبيقاتها السلوكية. السلوكية

سبق فاإلسالم دين عظيم متكامل يرسم صورة مجتمع فاضل بكافة نظمه  وباإلضافة إلى كل ما
ْطَنا فِي : )وصدق تعالى إذ يقول... السياسية واالقتصادية والعسكرية والتربوية واألسرية َما َفرَّ

 ►(.38/ األنعام( )اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ 

  
 األزهر عميد كلية الدراسات اإلنسانية سابقا  وأستاذ االجتماع بجامعة*
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