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ثقافة التشريف والتكليف
1
 

 

 
 
 

 أمير ُيقال أن العيش من أقنع أ: )) يقول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السالم 
 الحجاز في ولعل العيش، جشوبة في لهم أسوة وأكون الحياة مكاره في أشاركهم وال المؤمنين

 ( (بالقرص  له طمع ال أو بالشبع له عهد ال من اليمامة أو
من هذا الحديث ننطلق لتوضيح ثقافة التشريف والتكليف ، هذه الثقافة نجدها منعدمة في 

أوساط مجتمعنا فكل ذي وجاهة دينية كانت أو اجتماعية أو سياسية ال يعطي بقدر ما يأخذ إال 
كن نجد القليل منهم ، فالعوام يعطوهم كل التقدير واالحترام ويعاملونهم معاملة األسياد ، ل

المقابل يستفيد من هذه الوجاهة لنفسه وعائلته وحزبه من دون أن يعطي شيئاً للمجتمع ومن 
دون أن يستثمر سمعته لنفع جماعته وشعبه ووطنه ، وهذا هو التطفيف بعينه التي ذكرتها 
اآلية المتقدمة، وهذا يشمل الجميع من مراجع الدين الى شيوخ العشائر الى رؤساء األحزاب 

 .سياسيين وكل شخص له وجاهة وإن قلت ال يستثمرها لنفع غيره من أبناء جلدته وال
هذا ما تعلمناه من أهل بيت النبي صلوات هللا عليهم أجمعين فنقرأ أن اإلمام السجاد عليه السالم 

اللهم كلما رفعتني درجة عند الناس حط درجة في : )) كان يدعو في بعض أدعيته ما مؤداه 
هو إال معنى آخراً للتشريف والتكليف ، فكلما شرفني الناس أضافوا لي درجة من وما (( نفسي 

التكليف يجب أن أقوم به ، ونرى العلماء سائرين على هذا المنهج فعلى سبيل المثال ال الحصر 
ال يسبق اسمه بعبارة من عبارات  –إذا كان الموق ع المرجع نفسه  –تراهم في تواقيعهم 
 .بل وال حتى لقب السيد أو الشيخ ألنهم يعرفون هذا تكليف وليس تشريف التبجيل والتعظيم 

ز السياسيون وغيرهم على التشريف  –مع األسف  –وهذه الثقافة ال بد من أن تسود ألن  يرك 
واالمتيازات التي يحصلون عليها من دون أن يفكر بأن هذا التشريف وهذه االمتيازات تضيف 

ثالً تحاول األحزاب جهد إمكانها على أن تحصل على أكبر عدد مسؤولية فوق مسؤولياته ، فم
حتى ولو  –وبالتالي من المناصب  -ممكن من األصوات للحصول على أكبر عدد من المقاعد 

كانت بطرق غير شرعية ، مع إنهم ال يعرفون أن زيادة عدد األصوات فوق طاقتهم وفوق 
ا استحقاقهم الحقيقي ألن زيادة عدد إمكانياتهم ليس من مصلحتهم حتى لو فرضنا أن هذ

المناصب فوق إمكانيتهم وطاقتهم يفرض عليهم مسؤوليات وتكاليف إضافية قد يخسر ذلك 
 .الحزب بسببها سمعته وشعبيته لسنوات وقد ال يستطيع أن يعيدها 

لذا نجد في الدول األكثر ديمقراطية أقل صراعاً على األصوات وعلى المناصب مما يحصل عندنا 
وا بهذه المرحلة وفهموا أن الحصول على أصوات أكثر من االستحقاق يدخلهم في  ألنهم مر 
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مشاكل أكبر من استحقاقهم ، فعندما يتمكن حزب من تحقيق أصوات تمكنه من الحصول على 
منصب رئيس وزراء وال يوجد لديه شخص مؤهل لذلك فمن المنطقي أن ال يحشر نفسه في 

، ولكن طبعاً من الضروري أن يسعى للحصول على مناصب يحقق  المنافسة على هذا المنصب
 .من خاللها رغبة الشارع وتنفيذ برنامجه االنتخابي والسياسي المقتنع به 
الفائدة من أن يحصل ا ألنهم في تلك البلدان اقتنعوا أن األصوات تكليف أكثر مما هي تشريف فم

د صفحتهم بسبب بعده عن حزب معين على رئاسة الوزراء وإذا بمرشحهم لهذا  المنصب يسو 
صه أمير  شعبه وعدم تلبية حاجاتهم والقضاء على فقرهم وبطالتهم وجهلهم ، وهذا ما شخ 

عي أننا  1411المؤمنين عليه السالم قبل  سنة وفهمه الغرب ولم نفهمه نحن لحد اآلن ونحن ند 

ة لدى جميع المسلمين بعد من المسلمين وهذا علي ابن أبي طالب أحد أهم الشخصيات اإلسالمي
 .الرسول األكرم محمد صلى هللا عليه وآله وسلم 

وهو أعلى سلطة سياسية في  -( أمير المؤمنين)فأمير المؤمنين عليه السالم اعتبر منصب 
تكليفاً ولن يكن تشريفاً إال بعد تحقيق العدل في عموم الدولة ، وما دام  -الدولة اإلسالمية وقتئذ 

من ليس له طعام أو يعاني من بطالة ( الحجاز أو اليمامة ) بأن أحد المواطنين في هناك احتمال 
، ما دامت هذه المعاناة .......... او نقص في الخدمات أو أزمة سكن أو حدوث فيضانات أو 

أمير )موجودة ولو عند مواطن واحد فقط في أي طرف من أطراف الدولة فهذا المنصب منصب 
تشريفاً له عليه السالم بل هو تكليف وذاق األمرين وأذرف الدموع بسبب لن يكون ( المؤمنين

شعوره المفرط بمعاناة المساكين على الرغم من أن العدالة في عهده بلغت ذروتها ، كيف ال 
 .تكون عدالته كذلك وهو تلميذ محمد صلى هللا عليه وآله وسلم 

وابنائهم وصار اهتمامهم المفرط بمناصبهم  إن سياسيينا وَمن ِمثلَهم لم يكترثوا بمعاناة شعبهم
وحاربوا األدنين وصالحوا األبعدين من أجله ، بحيث استخدموا كل الوسائل الشرعية وغير 
ر االنتخابات وذاك يتبرع بالصوبات والبطانيات  الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية ، فهذا يزو 

وبعض يعد بعضاً آخر بالتعيين وآخر يكذب على بسطاء الناس ويقول أنه يمثل المرجعية ، 
واإلعمار ، وهناك من يستخدم اإلعالم الحكومي والمال العام ليبين مناقبه ومثالب خصومه ، 

ي ظهره  وسياسي يحارب اإلعالم المستقل ألنه يفضح المفسدين ، ومسؤول يعي ن أقاربه كي يقو 
 ............و 

ه لالستقواء سياسياً شخصياً وحزبياً ، كل هذا من أجل أن يحصلوا على منصب سياسي يستخدم
بغض النظر إن كان هذا المنصب سيخدم المواطنين أم ال ، ولو كانت غايتهم خدمة المواطن 

ورفع معاناته لتركوا األمر للمواطنين إن أرادوهم كان حتماً عليهم تسنم هذه المناصب وتقديم 
بوا فقد سقط التكليف عنهم ، ولكنهم الخدمة ألهلهم ورفع المعاناة عنهم ، أما إذا لم يُنتخ

يريدون التشريف وليس التكليف ، ألن التكليف يستلزم المشقة والتعب والمتابعة والتضحية 
واإليثار والشجاعة وهذا يصعب تحصيله ، أما التشريف ففيه الدعة والراحة والبذخ والعيش 

 .في الخارج وامتالك الفلل ومواكب الحماية والتقديس والتمجيد 
وهنا توصيتنا لمن يريد أن يحق الحق أن ال يسعى وراء الحصول على أكبر عدد من المقاعد 

وأكبر عدد من المناصب وأرفعها ألن في هذا مسؤولية كبيرة شرعية وقانونية وأخالقية ، فإذا 
كان بإمكانهم تسخير هذه المناصب لخدمة اإلنسان فبها وإال فال يتورطوا بظلم اآلخرين ، 

عي أنه يسعى لخدمة المواطن والوطن فإذا كان كذلك فليضع آلية  وبطبيعة الحال الجميع يد 
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لتحقيق ذلك من قبيل محاسبة كل كيان وحزب لجماعته بصورة مستمرة وبشكل علني وأمام 
المأل كي يلتزم كل منهم بما ألزم به أنفسهم ، وحتى ال تخدعه نفسه األمارة بالسوء بأنه أدى ما 

فيد من الناصحين مثل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني حتى ولو كانت لهم عليه ، وأن يست
غاية سياسية أو فئوية وأن يستعين بهم وبأهلهم من المواطنين وأن يفتحوا لهم قلوبهم قبل 

 .أمارة بالسوء  –والحزب  –أبوابهم، وأن يتهموا أنفسهم دائماً وال يتهموا غيرهم فالنفس 
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الخفية في العراقيد االرهاب 
2 

  

 
كشفت أعداد ضحايا العنف واالرهاب في العراق عن خطورة الموقف األمني حيث قتل خالل 

شخص، فيما بلغ عدد الضحايا خالل هذا العام  611أكثر من  2113شهر تشرين األول من عام 

سنوات  األمر الذي قد يقوض االنجازات األمنية المتحققة خالل الخمس. قتيل 5811اكثر من 
الماضية، ويذكر ان تدهور األمن بدأ مع اندالع الصراع في سوريا والذي أدى الى توحيد عمل 

بثت مواقع متشددة تسجيال  2113أبريل /في نيسان. المسلحين التابعين الى تنظيم القاعدة
يم ابو بكر البغدادي أعلن فيه عن إنشاء تنظ« دولة العراق االسالمية»صوتيا منسوبا الى زعيم 

وفي رسالة صوتية نشرت على االنترنت في نيسان . الدولة اإلسالمية في العراق والشام
، لكن الجبهة رفضت إعالن «الظواهري على السمع والطاعة« جبهة النصرة»الماضي بايعت 

وقال أبو محمد الجوالني مسؤول . دولة العراق اإلسالمية معها واندماجهما تحت راية واحدة
إننا لم نستشر : ع العراقي للتنظيم لم يستشر الجبهة في إعالنه تبنيها وأضافالجبهة إن الفر

بالغاء ما يسمى بدولة العراق ( أيمن الظواهري)بدوره قام زعيم تنظيم القاعدة . ولم نستأمر
، لعدم استشارتهم قيادة التنظيم، ليكون العمل منفصال لكال التنظيمين بحيث «داعش»والشام 
بقيادة « جبهة النصرة»ضمن حدودها فقط، فيما حدد عمل « اق االسالميةدولة العر»تعمل 

الجوالني لمدة عام واحد ضمن حدود سوريا وهي نفس المدة التي حددها للبغدادي لدولة 
ويدل هذا الحراك على عدة امور اولها خروج هذه التنظيمات عن طاعة الظواهري . العراق

ع بها الظواهري على عكس مؤسس التنظيم اسامة بن ولعل السبب هو ضعف الشعبية التي يتمت
واألمر االخر حدوث انقسام بين دولة العراق والشام والنصرة بسبب أمرة التنظيم وهناك . الدن

مؤشرات تدل على حدوث هذا االنقسام منذ شهور عندما إعلن أبو بكر البغدادي ضم جبهة 
. هة النصرة االنضواء تحت لواء البغداديحينها رفضت جب. النصرة إلى دولة العراق االسالمية

في سوريا أبو محمد الجوالني لهذا التشكيل إال ان مخاطر « جبهة النصرة»وبرغم رفض زعيم 
فقد أعلنت مجموعات . االندماج باتت واضحة على المستوى اللوجستي والمالي الى حد ما

صقور «و« الشام أحرار»و « جيش اإلسالم«و« لواء التوحيد»مسلحة عن توحدها وهي 
الجبهة »، ضمن جبهة واحدة أطلق عليها اسم «لواء الحق«و« أنصار الشام«و« الشام

لكن يربط أغلب هذه الفصائل عالقة مع « داعش»وهي فصائل تعمل خارج إطار . «اإلسالمية
ويرى خبراء ان هناك ترابطا قويا بين هذه التنظيمات وهذا يبدو واضحا من . جبهة النصرة

تخدام هذه التنظيمات للمواقع االلكترونية التي يستخدمها زعيم التنظيم أيمن الظواهري خالل اس
أما . يضاف الى ذلك عالقاتها اللوجستية والمالية وهو األمر الذي يشير الى وجود هذا الترابط
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 جريدة المواطن -كاتب وباحث في شؤون االرهاب/الطالقانيعلي  
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عدم التالزم الجاد والمعلن بين النصرة ودولة العراق ربما بسبب مساعي النصرة الى كسب 
لمواطنين السوريين أو بسبب عدم تساوي كفة النصرة في مجال الخبرة امام دولة تأييد ا
ويقف خلف هذا الحراك شبكات تمويل مالية تقوم بجمع األموال من خالل جمعيات . العراق

خيرية في دول عربية، دول الخليج بدورها وبقيادة سعودية عززت الدعم العسكري للمجموعات 
راء أعده محللون خيارا تكتيكيا بعيدا عن واشنطن، من اجل سيطرة المسلحة في سوريا وهو اج

تركيا ودول الخليج تنظر إلى التخلص من هذه التنظيمات أمراً غير مقبول على . السعودية
اعتبار ان هذه االجراءات تقف الى جانب النظام في سوريا وايران على المستوى السياسي 

ا الحراك مما أنتج تدهورا أمنيا كبيرا، وتعد حوادث العراق بدوره لم ينج من هذ. والطائفي
تفجير السيارت الملغمة بشكل يومي، وحادثة هروب أكثر من مئة سجين من سجن تكريت، 

وهروب أكثر من خمسمائة سجين من سجن التاجي أمرا خطيرا يدل على استطاعة التنظيمات 
ت زيارة رئيس الوزراء نوري وفي محاولة للتصدي لالرهاب جاء. االرهابية تنفيذ مهمتها

المالكي لواشنطن التي وصفها مراقبون بالمتأخرة من أجل ايجاد تنسيق عالي المستوى في 
مجال مكافحة االرهاب، الواليات المتحدة األمريكية بدورها فقدت نفوذها رغم خسارتها التي 

ً  2.2بلغت  ان مساهمة . تريليون دوالر، لكنها وعدت العراق بمساعدته لوجستيا وعسكريا

الواليات المتحدة االمريكية واالتفاق مع العراق بتفعيل آلية مكافحة االرهاب سيكون حجر 

 .الزاوية في شراكة إستراتيجية حقيقية قائمة على المصالح المشتركة
 مخاطر األزمة

ساهمت في تأسيس جبهة « دولة العراق االسالمية»القاعدة في العراق وعبر فرعها المحلي 
رة ودعمها بالمال والسالح واألفراد والخبرات وهذا ما قاله أبو بكر البغدادي بأن التنظيم النص

وتقول معلومات إن تنظيم القاعدة في العراق . خصص نصف ميزانيته لدعم جبهة النصرة
وجبهة النصرة لديهما معسكرات تدريبية مشتركة في المنطقة الحدودية حيث يتبادل الطرفان 

« مخاطر محتملة... اندماج تنظيمات القاعدة» وكما ذكرنا سابقا في مقال . سالحالمعلومات وال
ان تنظيم القاعدة في العراق استغل الروابط العشائرية والعائلية التي تمتد عبر الحدود العراقية 

. السورية وهو األمر الذي دفع ببعض رجال القبائل المتطرفين االنتماء لصفوف القاعدة
اإلرهابية الكبيرة التي تحدث بين فترة وأخرى تصريحات بعض المسؤولين  وقوضت األعمال

األمريكيين والعراقيين الذين قالوا ان القاعدة تعرضت لهزيمة كبيرة في العراق واصبحت 
لو تم اندماج تنظيم القاعدة في العراق . بصورة عامة في موقع الدفاع وتشهد هزيمة شبه تامة

مع أي تنظيم آخر مستقبال بشكل حقيقي سيمدد من المساحة  وجبهة النصرة في سوريا أو
الجغرافية التي يتواجد بها التنظيم حيث ستكون جبهة ممتدة من مناطق األنبار والموصل مرورا 

بالمنطقة الشرقية من سوريا، مما يحقق حزاماً جغرافياً يمنح ثقالً للمتطرفين في مساعدة 

 .التنظيم
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ن السياسة والسيادة العمل االستخباري بي 
3
 

 

 
  

  
 المقدمة
كل يوم   من اللوم ومحاوالت تنصل المسؤولين من مسؤولية الدماء العراقية التي تراق  "كثيرا

وأنا على يقين أن   من قبل االرهابيين ، تلقى على تدني وتردي أو ضعف العمل االستخباري ،
واضحة للشعب العراقي بمختلف   ابادةالكثير من الذين يعلقون فشلهم في تفسير ما يجري من 

ومتطلبات العمل االستخباري المطلوب لمكافحة   مكوناته ال يلمون بشكل تام بمفهوم ومشتمالت
والممتلكات العامة ، ويعتقد معظم الذين يتكلمون عن ضعف العمل   االرهاب وحماية الشعب

بلباس مدني بين الناس  (المخبرين السريين)االستخبارات تتلخص بزرع   االستخباري أن
ليحققوا ( معلومة استخبارية )ويجمعوا ما يعتقدون أنه   ما يحصل بينهم  ليراقبوا
 واالستقرار المنشود ؟  االمن

وتقويمها وتصنيفها وتحليلها عن العدو أو أي   فالعمل االستخباري هو عملية جمع المعلومات
تماعي وتوزيعها الى الجهات ذات العالقة أو عسكري أو اج  تهديد أمني أو سياسي أو اقتصادي

بعملية التخطيط لمواجهة التهديد أو الخطر المحتمل الذي تؤشره تلك   لغرض المباشرة
وعليه فان العمل او الجهد االستخباري هو عمل وجهد متنوع يشمل .   المعلومات

صصين واسعة من االختصاصات والتخصصات ويتطلب اآلالف من الخبراء والمتخ  مساحة

 .الخ...   العلوم الطبيعية واالنسانية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية والنفسية  بمختلف
أو " ال يقتصر على كونه علما  والعمل االستخباري أو الجهد االستخباري الناجح والفعال

مختلف االختصاصات التي ذكرناها في مجال   مجموعة من العلوم بل هو حصيلة تراكم خبرات
ومستند الى قاعدة معلومات واسعة النطاق يتم تحديثها   يل وتصنيف وتوزيع المعلوماتتحل

مختلف مصادر جمع المعلومات والتي تشمل المخبرين أو عناصر   بصورة مستمرة من قبل
والجواسيس ، كذلك مختلف وسائل الرصد والتحسس البصرية   االستطالع

والثابتة   (رض والطائرة في الجو والفضاء الخارجيعلى اال)والرادارية المتحركة  وااللكترونية
المقروءة وااللكترونية والكتب   الراديو والتلفاز والصحف)وكذلك مصادر المعلومات االعالمية 

 (الخ....والبحوث والمؤتمرات العلمية 
للحصول   عدة أساليب CIA" وكالة االستخبارات المركزية"سبيل المثال ال الحصر تتبع   وعلى

به على الكثير من الدول   لى المعلومات بواسطة التقدم التكنولوجي والمعلوماتية والتي تتفوقع
وزرع أجهزة " التجسس الفرويدي"  المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى استخدامها أساليب

                                                             
3
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, المختلفة واألشخاص للتجسس البصري المرئي  واستخدام الواجهات, التنصت والتصوير
أدائها باستخدامها الواسع لألقمار الصناعية   النساء والجنس وطورتوتستخدم أيضا 

وتحليلها وتتجه إلى تطوير  ,GBS-نظام تحديد المواقع-االتصاالت  التجسسية لمتابعة وتعقب

المراقبة   بمشاريع جديدة وبقدرة أنفاق أكثر لتسيطر على حركة العالم وتجعله تحت  هذه القدرة
برنامج طائرات   وقد سبق وان تمكن. ساعة وبتفاصيل دقيقه المستمرة ألربع وعشرون 

 1997السوفيتي ، وفي عام   في جمع الكثير من المعلومات الهامة عن االتحاد (U2) التجسس

الحشرة االلكترونية للحصول على   CIA" وكالة االستخبارات المركزية"كشف عن استخدام 

لوصول إليها كتحليل الحالة النفسية لألشخاص ا  المعلومات لم تتمكن األجهزة المخابراتية
وهي عبارة عن مرسل . الرؤساء والشخصيات المهمة  المطلوب التجسس عليهم وخاصة

وأعلن أن استخدام مرسل بالغ ( أيرش شميدت ابينوم)األلماني   صغير حيث أشار إليه العالم
الكومبيوترات   د في هذهأي كومبيوتر يستطيع أن يرسل ما هو موجو تركيبه في  الصغر يمكن

وحدة ) بزراعته سواء في  وذلك( سرعة اإلرسال)إلى األقمار الصناعية خالل جزء من الثانية

, (أحدى الرقائق الموجودة في اللوحة  أو في-CPUالمعالجة المركزية أو ما يطلق عليه لوحة
مخابرات األمريكية من ال" بروميس"المتقدمة المسماة   وقد تسلمت الموساد هذه التكنولوجيات

في الكومبيوترات التي تباع إلى الدول العربية ومن ثم استطاع   التي قامت بدورها بزرعها
االستخباريين   الصهيوني اإلطالع على محتويات هذه الكومبيوترات بتعاون الجهازين  الكيان

رة من التحديث مراحل متطو  وعليه فان التطور التكنولوجي في مجال العمل االستخباري بلغ  .

 .وقدرة التمويه واالختفاء لنقل المعلومات
عن كيفية مراجعة ودراسة تقييم وتحليل   عدد كثير المهتمين والمراقبين  ويتساءل

بان   الماليين من المكالمات والمحادثات الجارية كل ساعة في العالم نظرا لما يشاع  آالف
القيام بهذه المهمة   الكادر الذي يستطيع وما حجم, الهواتف والمكالمات والرسائل مراقبة

الحديثة لها دور أساسيا بالتغلب على   التكنولوجيات المتطورة, ويمكن اإلجابة عليها ببساطة
حيث يكون هناك مجموعة كلمات " قاموس الكلمات"  ترهل الكادر ومتابعة المكالمات من خالل

ولكل جهة نوعية كلمات , القاموسعسكريا مفروزة ضمن هذا   مهمة جنائيا أو سياسيا أو
من الكلمات   فمثال أن كان الهدف المطلوب مراقبته إسالميا فهناك معجم  يجري التعامل بها

 -شاء هللا   إن -يتعامل بها اإلسالميون يجب مراقبتها فمثال كلمة التحية السالم عليكم   التي

بتحديث  (BND)المخابرات األلمانية  وقد قامت, مشاء هللا وغيرها من كلمات التداول للمسلمين

يستطيع التقاط اإلشارات الالسلكية في الهواء أي   (AUSTIN2)نظام مماثل أطلقت عليه اسم
وفرز الكلمات الواردة فيها   (مقفلة)النقالة غير مستعمله للتحدث  حتى وان كانت األجهزة

تعمل منذ  (FSB) الروسيةأما وكالة المخابرات , الكلمات الواجب مراقبته  حسب معجم

وكذلك الصين يجري فيها نظام  (SORM)على مشروع مماثل يدعى مشروع  مده

نظام تحديد   االلكتروني ويقوم بتتبع جميع المخابرات إلي تتم عبر االنترنيت ويعزز ذلك  التتبع

 .GBSالموقع
ارات المستخدمة في اجهزة االستخب  ومن وسائل أو مصادر جمع المعلومات االخرى

عدم لفت النظر إليها وسهولة إخفائها أو   أجهزة متطورة صغر حجمها لغرض: والمخابرات 
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مثل الميكروفون الليزري الذي يعمل بتوجيه , التصوير   زرعها لتحقيق التنصت المطلوب أو
أو موقع لتسجيل الحوار الدائر في الغرفة بل يستطيع , نوافذ أي غرفة  أشعة ليزر إلى نافذة من

أي أشارة صادره من أي جهاز الكتروني في تلك الغرفة أي تخضع كامل الغرفة   قتناصا

وهو جهاز إرسال صغير داخل هاتف  TXكذلك جهاز. عملية التنصت والتجسس  تحت

من   الدخول إلى خط الهاتف الصغير TX""التنصت عليه ألنه يمكن بواسطة هذا الجهاز  يراد

إلى جهاز إرسال   ا يستطيع تحويل الهاتف الموجود في الغرفةكم, بعيد دون أن يشعر احد بذلك
كما أن جميع الهواتف , الهاتف مقفال  ينقل جميع المكالمات التي تجري داخلها حتى لو كان ذلك

والتصنت بعد أن استطاعت أحدى الشركات األلمانية وهي   ضمن دائرة المراقبة  النقالة تقع

وهو مختصر  (IMSI-Cather)نظام أطلقت عليه اسم تطوير (Rode  &amp;Schwarz)شركة

استطاعت من خالله التغلب  International  Mobil Subscriber  Identity  ل
الصعوبات في رصد واستمكان جميع اإلشارات من هذه الهواتف وقلبها إلى   على

بالتماس   إضافة إلى قدرة تحديد وتعقب موقع الهاتف حتى وان كان مغلقا, مسموعة  مكالمات
كما . بدقه وفي موقعها  الحراري مع البطارية الموجودة فيه وكذلك قدرة تعقب موقع المكالمة

جديد للتنصت يرمي للتنصت على   قد استحدثت مشروع (GCHQ) وكالة المخابرات البريطانية

صر والهواتف النقالة والفاكسات واالسم المخت  جميع االتصاالت التي تتم بواسطة االنترنيت

 ).. 98NNFOPOI)هو  لهذا المشروع االستخباري
............................. 

  أمريكا تحاول شرعنة سرقة االرشيف اليهودي العراقي
في الواليات المتحدة " في الوقت الذي اليزال فيه مصير االرشيف اليهودي العراقي مجهوال

وبعد مضي عشر .  2113العراق سنة االمريكية في اعقاب سرقته من قبل قواتها التي احتلت 

سنوات على وجود االرشيف اليهودي العراقي في الواليات المتحدة أي ستة وثالثون ألف 

تسعى الواليات المتحدة االمريكية وبحث من قبل الكيان " يوما( 36511)وخمسمائة يوم 

ها قوات الصهيوني ومنظمات يهودية أمريكية وصهيونية الى شرعنة السرقة التي قامت ب
. لشرعنة سرقته ونقله الى اسرائيل " االحتالل االمريكي لألرشيف اليهودي العراقي تمهيدا

الرتكاب هذه الجريمة وقع خمسون عضوا من اعضاء الكونغرس " ومن اجل ذلك وتمهيدا
االمريكي على رسالة لحث الخارجية االمريكية على عدم اعادة االرشيف اليهودي الى العراق، 

ليس من حق الحكومة العراقية المطالبة بهذه " لرسالة التي تم التوقيع عليها انه وذكرت ا
من جانبه رجح نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون العراق وإيران ريت ". القطع االثرية

ماكجورك، ان مباحثات تجري مع العراق حول إمكانية استعارة االرشيف في الواليات المتحدة 
والسؤال المطروح ترى ماهي ( !!! استعارة على المدى الطويل)اكرر  .على المدى الطويل 

االهمية القصوى لألرشيف اليهودي العراقي بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية التي يمتد 
عمقها التاريخي لستة قرون خلت فقط ؟ وما هي عالقتها التاريخية والثقافية باألرشيف 

ارته على المدى الطويل ؟ والجواب بسيط وواضح هو اليهودي العراقي ؟ لتصر على استع
شرعنة سرقة الذاكرة التاريخية والثقافية للشعب العراقي وذلك من خالل عدم اعادة ما تم 
سرقته ليس فقط االرشيف اليهودي العراقي بل القطع االثرية التي نهبتها قوات االحتالل 
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 لديمقراطية والسالم في ربوع العراق ؟االمريكي التي جاءت عبر المحيطات والبحار لتنشر ا
 (The Times of Israel) ان نوايا سرقة الذاكرة العراقية اكدها تقرير نشرته صحيفة

االسرائيلية، في السابع من تشرين الثاني الحالي، قد نقل عن السناتور االمريكي، تشارلز 
قية، اذ ان هذه القطع شومر، تصريحه بأن ملكية االرشيف اليهودي ال تعود للحكومة العرا

اآلثارية المقدسة قد اخذت من الجالية اليهودية العراقية، من جانبها ابدت المنظمات اليهودية 
سعيها لجمع التواقيع من اجل حث الخارجية االمريكية لتعديل أو إلغاء االتفاق الذي يقضي 

وثيقة بارزة ( 24)عرض بإعادة االرشيف الى العراق بعد انقاذه، هذا وكان من المقرر ان يتم 
من هذا االرشيف للمرة األولى على المأل في مركز االرشيف الوطني في واشنطن، بمعرض 

انظر عزيزي القارئ الى عنوان المعرض وما يرمي اليه . تحت عنوان االكتشاف و االسترداد 

 .من رسالة الى ذهن المتلقي
 14ريس هامبورغ ، قد أكدت ، بتاريخ وكانت مديرة برامج ترميم ووقاية االرشيف اليهودي دو

االنتهاء من اعمال "محتويات االرشيف اليهودي الى العراق سيتم بعد " أن إعادة 2113آب 
، وأضافت دوريس هامبورغ، في تقرير صحافي نشرته صحيفة الواشنطن "الصيانة عليه

(. يات االرشيفمن اعمال الصيانة قد اكتملت على محتو% 61ما يقارب )بوست االمريكية، إن 
 بمعنى

، اذا ما احتسبنا معدل االنجاز نسبة لعدد  2118أن اعمال الصيانة سيتم االنتهاء منها في عام 
 السنين ؟

االرشيف تم جلبه لمقر صيانة االرشيف "وأضافت هامبورغ، بحسب الواشنطن بوست، أن 

اعمال الصيانة تجري " ، مبينة أن"2113الوطني باالتفاق مع السلطات العراقية في اواخر عام 
بسرعة في احد فروع مركز االرشيف في كلية بارك حيث يقوم فريق من الخبراء في مجال 

الصيانة والترميم باستخدام ادوات ذات تقنية عالية لغرض تنظيف الوثيقة وترميمها وحفظها 

 ."بالسجالت
حزيران  27)مريكية في وكانت وزارة السياحة واآلثار العراقية قد حملت الواليات المتحدة اال

، مسؤولية تهريب األرشيف اليهودي إلى إسرائيل في حال ثبت األمر، مطالبة إياها (2112

باإلجابة عن استفساراتها بشأن الموضوع أو نفيه، فيما هددت بطرح الموضوع في المحافل 
ير االرشيف وعندما تلكأت وماطلت الجهات االمريكية ذات العالقة في االعالن عن مص. الدولية

، وزارة  2113اذار 31اليهودي العراقي ، دعت وزارة السياحة واآلثار العراقية ، بتاريخ 
الخارجية العراقية الى مفاتحة الواليات المتحدة االمريكية بكتب رسمية إلعادة االرشيف 

" ، متهمة"2115اليهودي العراقي بشكل كامل بموجب اتفاق بين الطرفين موقع في العام 
ومن الجدير بالذكر أن ". عدم االيفاء بالتزاماتها تجاه هذا الملف"اليات المتحدة االمريكية بـالو

وزير السياحة واآلثار لواء سميسم سبق ان رفض طلباً أميركياً بإعادة نصف األرشيف 
اليهودي إلى بغداد، وطالب بإعادته كامالً باإلضافة الى إعادة اآلثار العراقية التي سرقت عقب 

 .2113خول القوات األميركية عام د
زار وفد عراقي الواليات المتحدة االمريكية كان احد اعضائه النائب لطيف  2113وفي نيسان 

مصطفى عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن كتلة التغيير الكردية، الذي أكد أن مركز األرشيف 
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رشيف اليهودي إلكترونيا خالل عام الوطني األميركي، قطع وعدا بإنهاء العمل بأرشفة وحفظ األ

وهو أمر مستبعد اذا ما اخذنا معدل االنجاز . وستعيده بعدها للعراق أواخر العام نفسه 2114

نسبة لعدد سنين بقاء االرشيف في مركز االرشيف الوطني االمريكي في كلية بارك وال نعرف 
يدة عن االثار من أن ما كيف تأكد اعضاء الوفد العراقي آنف الذكر وهم من اختصاصات بع

شاهدوه في كلية بارك هو كل ما تم سرقته من االرشيف اليهودي العراقي الى الواليات المتحدة 

 . االمريكية
لما سبق فإننا وبكل أسف ال يسعنا اال ان نسجل االرشيف اليهودي العراقي ضمن " استنادا

مالكيه الشعب العراقي تقع على  المفقود والمسروق من آثار العراق وأن مسؤولية اعادته الى
عاتق الحكومة العراقية وأن نقل القضية الى المحافل الدولية هو الطريق االسلم لحماية حقوق 

 . الشعب العراقي في امتالك تاريخه الثقافي والحضاري
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 4السالم األيراسعودي واألمن العراقي

 
 
 

 
 
 

الخارجية اإليراني بدعوة بلدان المنطقة الى التعاون وزير " محمد جواد ظريف"عندما يعلن 
والمملكة العربية السعودية الى العمل معاً ألرساء السالم في المنطقة والجلوس الى طاولت 

الحوار ، وكذلك أعلنها مخضرم السياسة اإليرانية هاشمي رفسنجاني بانه على استعداد 
يين من كال البلدين ، الدارسين في حقل السياسة لزيارات السعودية لفتح االبواب أمام الدبلوماس

يعرفون انه ال يوجد هناك قطع وإعالن نتائج تامة وحقائق نهائية بل دائماً ما تعلن نتائج نسبية 
  .وإنصاف حقائق 

لو رجعنا الى الحقبة الماضية من العالقات االيرانية السعودية ، وقبل نصف النجاح الذي حققته 

، سنجد ان تلك الحقبة هي حقبة تصارعية بين  1+5انية مع مجموعة الدول الدبلوماسية اإلير
ايران والسعودية وهذا التصارع يظهر على عدت اشكال من ابرزها التصارعات التي تخرج 

  .تأثيرتها على العراق وبعض البلدان التي تعيش الحالة العراقية 
منذ التغيير الذي أحدثته الواليات الجميع يتفق على ان العراق يعيش حالة األمن المفقود 

المتحدة فية ، ولم يحدثُه الجوار العراقي على امتداد خمسة وثالثون عاماً من حكم البعث ، على 
الرغم ان دول الجوار كانت تعاني من حكم البعث ، بسبب االزمات التي كان يخلقها والسياسات 

ه البالد دون إدنى شك هو بسبب المحيط هذا األمن المفقود الذي تعاني من. التي كان يتبعها 
عن  ةنذ وقت بعيد تقوم بصراعات نيابالغير متجانس ، حيث ان العراق كبلد والعراق كمكونات م

اآلخر ، األكراد كان يدعمهم شاه ايران لقتال النظام العراقي حتى أجبر العراق بالتوقيع على 

االيرانيين وفق ما نصت عليه م واعطي نصف شط العرب الى 1975معاهدة الجزائر عام 

مما ادى الى اخماد الصراع " مصطفى البرزاني"المعاهدة ، وبعد ذلك توقف دعم الشاه لمال 
المسلح لألكراد ، والتي من يومها اصبح العراق تقتطع أجزاء كبيرة من أراضيه بصورة 

ب العبث ولم أمام أنظار أبنائه الذين يدخلون حرو" اتفاقات تسوية "قانونية تحت عنوان 
يدخلون حروب الدفاع عن أراضيهم ، وكذلك في وقتنا الحاظر وخاصة عندما ترى السعودية 

نفسها هي زعيمة المكون السني في العالم ، وترى ايران هي العمق االستراتيجي لشيعة 
المنطقة على اثر هاتين النظرتين المتضاداتين تحول العراق الى ساحة لفرض اإلرادات وزج 

فاألمن . نات في صراع طائفي يزداد يوم بعد يوم يمر بمراحل سبات كانار تحت الرماد المكو

                                                             
 الحوار المتمدن- منتظر العمري 4
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العراقي هو رهينة المحيط الن أبناء البلد لم يذهبوا نحوا تحصين بيتهم ضد العواصف التي 
بل يتأثر بكل ما يحيط به " حصن قلعتك من الداخل يخشاك العدو من الخارج " تضرب به 

زمة السورية التي يلعب بها طرفي التضاد ايران والسعودية كاالعبين وخاصة تأثيرات األ
، ودخول الطرفين " الواليات المتحدة االمريكية و روسيا " إقليمين نيابة عن االعبين الكبار 

في عدة جبهات للعمل على فرض اإلرادات وخاصة في العراق وسوريا ولبنان وأيضاً في 
خرى تقل بها وتيرة الصراع ، كل هذا يضعف من احتمال البحرين واليمن اضافة الى دول ا

توصل الطرفين الى سالم شامل بل حتى الى سالم مؤقت الن أكثر الملفات لم تحسم بل تحتاج 
الى وقت طويل وحوارات أطول ، ودخول عدت أطراف دولية إلقرار هذا السالم والخروج 

معوقات السالم ، ان ال يوجد هناك باتفاق شامل عامل يؤدي الى تحقيق السالم ، كذلك من 
إجماع تام داخل كال الطرفين فالسعودية منظمة الى مجلس التعاون الخليجي الذي توجد فيه 
اعضاء لهم خالف حاد مع ايران حول بعض المسائل المشتركة في الخليج العربي التي تصر 

عليها والتجاوزات  الجزر المختلف ةوعدم حسم تبعي" الخليج الفارسي"ايران على تسميته ب
المتكررة على المياه اإلقليمية من قبل األطراف والتواجد المريب للقطاعات العسكرية اإليرانية 
التي تتخوف منه دول الخليج قاطبتاً وكذلك وجود تيارات اصولية متشددة داخل البلدين ترفض 

ن قام فان قيامه يكون فجراء ذلك ال يرشح قيام سالم حقيقي وا. هذا التقارب جملتاً وتفصيال 
شكلي ظاهري مع السماح للفصائل المسلحة الموالية ان تقوم بالصراع نيابتاً عن األطراف مع 

استمار الصراعات غير المباشرة مما يؤدي الى بقاء الوضع االمني في العراق على ما هو 
بموضوعين هما  عليه اليوم مع انه مرشح ان يزداد سوءأً في االيام المقبلة وخاصة انه يتاثر

االنتخابات والملف السوري ال يُستبعد دور ايران والسعودية فيه ، فكل من الطرفين يسعى الى 
وكذلك الملف السوري . دعم قوائم سياسية تحقق لها مصالحها في العراق وتكون موالية لها 

اصة فيما الذي تعتبر به وسائل الحل متعثرة ويرمي بتاثيرته على العراق يوماً بعد يوم وخ
يخص انتقال المسلحين من والى العراق مما يؤدي الى صناعة فجوة امنية كبيرة او سحب 

وعلى القوى السياسية ان يوقفوا تاثير كال البلدين في . العراق الى ساحة الصراع السوري 
العراق ويحولون العالقة العراقية اتجاه ايران والسعودية من عالقة اطراف وقوى ومكونات الى 

 .عالقة دولة بدول اخرى 

 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

15 

الخداع اإليديولوجي والصراع السلطوي في 

العراق
5 

 
عندما تحدث المؤرخ االمريكي الفلسطيني األصل حنا بطاطو في كتابه القيم العراق، الجزء 

قال في جملة سرده الطويل  1959الثالث، عن األحداث الدامية التي شهدتها كركوك في عام 
كان للشيوعيين دور ناشط في انفجار األحداث، ولكن كأكراد، ال » : يليلتلك األحداث ما 

وكانت . كشيوعيين، ولم تكن األهداف التي سعى هؤالء إلى تحقيقها أهدافا شيوعية، بل كردية
ويبدو أن ما حدث، في الواقع، كان أن األكراد . شيوعيتهم في معظم الحاالت، شيوعية سطحية

دة للحزب الشيوعي لخدمة أغراضهم، أي لخدمة نزاعهم القاتل مع طوعوا كل المنظمات المساع

  .منافسيهم التركمان
الكلمات، هو هل أن األكراد العراقيين فقط إن السؤال الذي يفرض نفسه عند التأمل في هذه 

والشيوعيين العراقيين فقط استغلوا االيديولوجية لخداع الناس بها، واستثمارها لخدمة أغراض 
الجواب هو كال فعلى مسيرة التاريخ الطويل . فئوية أو عرقية أو مناطقية أو دينية؟شخصية أو 

للنشاط الحزبي في العراق، تجد أن المبادئ األيديولوجية يتم اغتيالها من قبل الطبقة السياسية 
المتنفذة داخل كل حزب سياسي، بل ويتم تجريدها من معانيها، والعمل على تحريفها لخدمة 

ى غير تلك المرفوعة والتي يتم تعبئة الناس على أساسها، فقد خدع حزب البعث أغراض أخر
العراقي الشعب العراقي والعربي لمدة تتجاوز الثالثين عام بخدعة ايديلوجية مفادها توحيد 

العرب تحت راية واحدة ودولة واحدة، فمارس قادته أبشع المجازر، وارتكبوا أسوء الحماقات 
خ، واوجدوا أسوء الطغاة وأعنفهم، وأقاموا أقسى المؤسسات األمنية السياسية في التاري

والبوليسية، بحجة تحقيق إيديولوجيتهم المزعومة، لكن حقائق التاريخ البعثي تشير إلى أن 
صدام عمل بشكل ممنهج على القضاء على أي جناح أو رأي  –الجناح القطري الذي مثله البكر 
حزب المعلنة، بل كانوا يعدون وجود مثل هذه التوجهات حسنة قومي يسعى لتحقيق ايديلوجية ال

النية أحيانا تهديدا خطيرا لوجودهم في السلطة، يستحق دعاتها القتل واالتهام بالخيانة العظمى، 
فكان شعار الحزب وقادته ودعايته شي وحقيقته شي آخر، إذ لم يسهم حزب أو قيادة في تمزيق 

أمل لتوحيد إرادتهم بمثل ما ساهم به حزب البعث والقيادة في شمل العرب وبعثرة ما تبقى من 
العراق، ولم يخدع شعب بدعاية ايديلوجية تستنزف قدراته لمصلحة ثلة سياسية فاسدة 

 .ومتسلطة بمثل ما خدع شعب العراق في تلك الفترة
مجيء وبعد سقوط نظام البعث تحت مطرقة الغزو األجنبي الخارجي والمقت الشعبي الداخلي، و

                                                             

5
 الفرات للتنمية والدراسات اإلستراتيجيةمركز  - خالد عليوي العرداوي. د 
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نظام جديد للحكم قائم على التعددية الحزبية والتنافس السياسي الحر، تجد أن بعض األحزاب 
السياسية والقيادات الحزبية على اختالف مسمياتها وعناوينها، ال زالت تغتال مبادئها 

االيديلوجية وتستثمر أطروحاتها الفكرية ألغراض خاصة مرتبطة بلعبة المصالح والصراع على 
طة والنفوذ، نعم ويعبأ الشارع الشعبي بمختلف الشعارات البراقة الخادعة لتحقيق هذه السل

األغراض، فعلى سبيل المثال، يدرك المراقب والمحلل لمعطيات الوضع السياسي العراقي على 
مدار العشر سنوات المنصرمة، أن السمة الغالبة لألحزاب السياسية المتسيدة على المشهد 

ا أحزاب عقائدية إسالمية، لكن عند استثناء الجانب الدعائي لنشاط هذه السياسي هي أنه
األحزاب المرتبط بفتح القنوات الفضائية ذات السمة اإلسالمية، والمشاركة في الطقوس 
والشعائر اإلسالمية، والحرص على إعالن احترام المرجعيات اإلسالمية، وإقامة الندوات 

إسالمية وما شابه ذلك، فان هذه األحزاب لم تقم بجهد والمؤتمرات والمحافل تحت شعارات 
يذكر إلعادة تنظيم االقتصاد واالجتماع والثقافة والسياسة ومنظومة القوانين بما يتوافق مع 

ويفتقر .. ايديلوجاتها اإلسالمية، فال زال االقتصاد الربوي هو السمة الغالبة لالقتصاد العراقي
ترسيخ مبادئ العدالة والعدل والنزاهة والتعاون على البر  االجتماع والثقافة العراقية إلى

واالعتدال وغيرها من المبادئ التي جاء بها اإلسالم وترسيخها والعمل استنادا إليها، كما ال 
زالت السياسة ميدانا لالستئثار واالستحواذ وتحقيق المصلحة واإلفساد من قبل من يمسك 

صالح والتقدم نحو مستقبل يخدم مصالح الناس ويرعى بزمامها، بدال من أن تكون ميدانا لإل

 .. حقوقهم ويحمي حرياتهم وفقا لمقتضيات الشرع اإلسالمي
إن كل هذه المعطيات وغيرها ال توحي إلى المحلل أن األحزاب اإلسالمية العراقية تعمل وفقا 

واجه عجزا فكريا إليديولوجية إسالمية متكاملة األركان والبنى الفكرية، بل توحي أنها أما ت
يمنعها من إيجاد هكذا ايديلوجية أو أنها تخالف إيديولوجيتها وتستغلها لخدمة أغراض خاصة 

والحال ال يختلف كثيرا بالنسبة لألحزاب التي تدعي العلمانية، فهي . لمصلحة ثلة سياسية معينة
جهات قيادات أيضا تعاني من قصور إيديولوجي واضح جعلها في كثير من األحيان أسيرة لتو

سياسية نافذة تحتكر فضاء السلطة لمصلحتها، بل ويدفعها شغفها بالسلطة إلى التحالف أو 

درجة لمجرد أن تكون لها حصة في كعكة  361المشاركة في حكومات تخالفها عقائديا بنسبة 

 .السلطة التي تعتقد أنها سوف تفقدها إذا جلست في موقع المعارضة في الحكومة والبرلمان
ن ما جرى ويجري لألسف في العراق يجر الكاتب والقارئ والمهتم بشؤون األحزاب والسلطة إ

والحكم في هذا البلد إلى نتيجة مفادها أن االيديلوجية على اختالف فضاءاتها الفكرية لم تكن إال 
خدعة يجند لها البسطاء وأصحاب النوايا الحسنة والمحرومون والمتمردون على واقعهم 

ن قبل قيادات براغماتية ال تتورع عن استخدام أي حيلة وشعار لخلق جيش حزبي البائس م
يخدم مصالحها الخاصة بحجة خدمة مصالح الوطن، وان هذه اإليديولوجيات حتى لو وجدت 
األرض المناسبة الستنباتها، والبشر المخلصين للدفاع عنها، فأنها في نهاية المطاف تسقط 

اب طالب المبدأ، فما يعانيه العراق من أزمات ومشاكل ال تنتهي فريسة لطالب السلطة على حس
رافقته منذ نشوء دولته الحديثة، وقفزه المستمر من أطروحة ايديلوجية إلى أطروحة ايديلوجية 

أخرى، مع العجز الواضح في وضعه على سكة صحيحة تمهد السبيل لبناء تجربة في الحكم 
لداء المستمر الذي ال تشفى منه السياسة العراقية، واإلدارة ناجحة، إنما ينبع من هذا ا
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فاإليديولوجيات كانت وال زالت وسيلة خداع تستثمر لمصلحة الصراع السلطوي المستحكم في 
عقلية السياسي العراقي، وهذا الصراع السلطوي هو الذي حرم العراقيين من االستفادة من 

ا بناة تجربة جديدة في الحكم تقلب مسار الفرصة التاريخية التي وهبتها الظروف لهم ليكونو
السلطة وعالقتها بالشعب ألول مرة منذ مئات السنين في منطقة الشرق األوسط، فضاع من 

عمر العراقيين أكثر من عشر سنوات قضاها ساستهم في المشاجرات والمهاترات الفارغة ذات 
لم يفت على إعادة الحياة لهذه لكن الوقت . األثر السلبي العميق على شعبهم وعلى بناء دولتهم

التجربة، واستثمار كل ظروف المنطقة والعالم في سبيل تحقيقها، بل واستثمار حاجة الناس 
الملحة إلعادة االعتبار لبلدهم، وإعطائهم األمل في أن يكون لدولتهم مكانها المرموق بين األمم، 

على عقلية المصلحة الخاصة، لكن ذلك ال يكون إال من خالل غلبة عقلية المصلحة العامة 
وقيادة طالب المبادئ لمسيرة البناء في الدولة وفي وسط أحزابهم السياسية، وقد أصبحت 
الظروف مؤاتية لعمل ذلك بعد أن اتضحت النتائج المفزعة للصراع السلطوي على حياة 

القادمة،  العراقيين، والحت نتائجها المخيفة من جديد وهي تهدد مستقبلهم ومستقبل أجيالهم

 .فضال عن تهديدها لسيادة ووحدة دولتهم
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21146الثابت والمتغير في انتخابات 
 

 

 
 

 :على ثالثة مواقف( 2114) سيتوزع الناخبون العراقيون في انتخابات

 المنتمون الى أحزاب السلطة والمنتفعون منها،: األول
 والدينية المعتدلة والمتعاطفون معها،المنتمون الى القوى المدنية والديمقراطية : الثاني
والمترددين،  االنتخابات،الجماهير الموزعة بين العازفين عن المشاركة في : والثالث

 .جديدوالمنتظرين ظهور بديل 
ومع أننا ال نمتلك إحصاءات بعدد المنتمين الى األحزاب والكتل السياسية ،إال أننا نمتلك مؤشرا 

% 67مقابل % 33ن في انتخابات مجالس المحافظات األخيرة كان عمليا هو ان نسبة المشاركي
  :لغير المشاركين فيها، وفي ضوء ذلك يمكن تحديد حقيقتين

 ان عدد المنتمين الى األحزاب والكتل السياسية اقل من عدد الالمنتمين،: األولى
 .ان الذي يحسم نتائج االنتخابات هم الالمنتمون: والثانية

سيؤدي الى واحد من  2114فان مستوى مشاركة الالمنتمين في انتخابات وبمعادلة رياضية 

 :ثالثة احتماالت
فوز أحزاب السلطة في حال عزوف الالمنتمين عن المشاركة في االنتخابات او ضعف : األول

 مشاركتهم،
فوز ملحوظ للقوى المدنية والديمقراطية وخسارة ملحوظة لعدد من احزاب اإلسالم : الثاني
 ي في حال مشاركة فاعلة من الالمنتمين في االنتخابات،السياس
فوز غير مؤثر للقوى المدنية والديمقراطية وخسارة غير مؤثرة ألحزاب السلطة في : والثالث

 .حال مشاركة متواضعة في االنتخابات من قبل الالمنتمين
ئمة، تتحكم به ومن منظور علم النفس السياسي فان إعطاء الناخب العراقي صوته لمرش ح او قا

معقدة تتفاعل فيها عوامل اقتصادية وفكرية وانتماءات ووالءات ( اتخاذ قرار )عملية 
كونها تتطلب استخدام الكثير من مهارات التفكير كالتحليل !..وأن فيها ستراتيجيات ايضا..متعددة

 .والتقويم واالستنباط واالستقراء
. البدائل اعتمادا على قيم وتفضيالت متخذ القراردراسة تحديد واختيار ( اتخاذ القرار)ويعني 
يعني ان على الناخب ان يختار مرشحا واحدا من بين آالف او  –في حال االنتخابات  –وهو 

لكن الناخبين غير المسيسين والذين يشكلون األكثرية ، يتأثر اتخاذهم . قائمة من بين مئات
 :القرار بثالثة عوامل أساسية

                                                             
 المدى - قاسم حسين صالح. د 6
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او ربما تزيد عن ..لومات المتحصلة لديهم فيما اذا كانت كافية او دقيقةنوعية المع: األول
 الحاجة بحيث تجعل متخذ القرار محتارا في قراره،

،عوامل تتعلق بنقص الخبرة والمعرفة في اتخاذ القرار ،او ضعف مستوى ثقة الناخب :والثاني
 تكون له نتائج خطيرة،في قدرته على اتخاذ القرار ،او خوفه من ان القرار الذي يتخذه س

عوامل تتعلق بشخصية الناخب نفسه من حيث نوعية قيمه وضميره األخالقي وشعوره : والثالث
 .بالمسؤولية

وبعكس ما يعتقد كثيرون فان الدعايات االنتخابية في الشوارع وعبر وسائل اإلعالم ليس لها 
ا ان احد المرشحين في انتخابات الدور الكبير في التأثير على الناخب العراقي، ولكم ان تتذكرو

ولم ..دفع لقناة العربية وحدها مليوني دوالر، وأدار حملته الدعائية خبراء أجانب 2111
ونقيض ذلك كانت هنالك دعايات في منتهى السذاجة منها !.مع انه كان رجل دين ايضا..يفز
 :مثال

انتخبوا : )وكتبت عليهاان احدى المرشحات عل قت دعاية انتخابية لها خالية من صورتها، 
، والطريحة بالمفهوم الشعبي ان لدى العلوية المرشحة كرامات من (العلوية الطريحة فالنة

: ، وثالث كتب تحت اسمه(انتخبوا خادمة المنبر الحسيني: )وكتبت مرش حة اخرى. السيد فالن
ة تعتقد بأنها تراهن على فئة اجتماعي( العلوية الطريحة)وهذا يعني ان (..موكب غريب طوس)

امرأة نزيهة وانها تصنع المعجزات، وتوحي بأن في الشعب العراقي أفراداً يجعلون هذه 
وال اعلم ما اذا كانت !..تفوز على منافستها حتى لو كانت دكتوراه في القانون" العلوية"
عب فالبرلمان الحالي لم ينتخبه الش..وليس ذلك بمستغرب..قد فازت في االنتخابات( العلوية)

 !!.نائبا فقط حصلوا على العتبة االنتخابية( 16)باستثناء 

في تحديد صوت ( األكبر)وليس انحيازا لتخصصنا اذا قلنا ان العامل السيكولوجي يلعب الدور 
ففي . الناخب العراقي لخصوصية طبيعة الشخصية العراقية التي لم تتشبع يعد بالثقافة االنتخابية

هو الذي جاء بأكثرية شيعية وأكثرية كردية ( سيكولوجيا الضحية) كان انفعال( 2115)انتخابات

هو الذي ( سيكولوجيا االحتماء)كان انفعال ( 2111)وفي انتخابات . للبرلمان العراقي السابق
وكالهما تتعلقان بالحالة النفسية للناخب العراقي، االولى ناجمة ..جاء بتشكيلة البرلمان الحالي

التي أجبرت ..يف، والثانية ناجمة عن بارانويا الطائفية السياسيةبالح( الضحية)عن شعور 
ليحميه من استهداف اآلخر له، ( البن طائفته او عشيرته أو قوميته)الناخب على إعطاء صوته 

ولهذا نجم عن تشكيل حكومات ما .غير جدير بأن يكون عضو برلمان ( االبن)حتى لو كان هذا 
لصالح ثقافات الوالءات ( الشعور باالنتماء للعراق)الوطنية  بعد التغيير ان تراجعت الثقافة

( سيكولوجيا المظلومية)الفرعية على اختالف عناوينها ومسمياتها، أشاعتها ثقافتا
 (.سيكولوجيا االحتماء)و

هو أن " الالمعقوالت"وما حصل في العراق يشبه الالمعقول ، وتندهش أن سبب كل هذه 
شر الماضيات ليس دولة بالمفهوم السياسي،ألن النخب الحاكمة العراق صار في السنوات الع

فالواقع يدل ك على وجود "..اإليمان بدولة"بكل طوائفها وانتماءاتها ومسمياتها،ال يوجد لديها 
 .ولك أن ترى االختالف كبيرا بين وزارة وأخرى..تمثلها مؤسسات حكومة" دويالت"

 :رانولقد نجم عن غياب مفهوم الدولة أمران خطي
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د الناس في انتمائهم للوطن لصالح  األول ، تراجع مفهوم الشعور بالهوية الوطنية الذي يوح 
ق المجتمع بحكم طبيعتها التعصبية،  تقوية مفهوم الهويات الطائفية والقومية والدينية التي تفر 

سلوب والثاني ، انشغال النخب الحاكمة بمصالحها الشخصية وإهمال قضايا الناس واعتمادها أ
وهذا هو الذي أدى الى الفساد ..في تقاسم الثروة التي تسد  األفواه ما دام الكل يتنعم" الترضية"

واألقبح من ذلك ان الحكومة لم تتخذ .وجعل العراق واحدا من اربع دول هي األفسد في العالم
ية الموقرة الذين وصفتهم المرجع..اجراءات فاعلة إليقافه ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الكبار

 !بالحيتان
ة بأن لديه  ومن غرائب أمور الفساد في العراق أن رئيس الحكومة الحالية صرح اكثر من مر 

وتعجب كيف ان المسؤول األول عن حماية ..ملفات عن فاسدين لو كشفها ألنقلب عاليها سافلها
أمطار  فاسدين على حساب إفقار ماليين وغرق مدن في بدايات( يداري)ثروة العراقيين 

غير ان هذا التصريح يوصلك الى حقيقة كبيرة هي ان رئيس الحكومة يعترف صراحة .الشتاء
،وان اعترافه وصمته عن عدم محاسبة الفاسدين يجعل المواطن !بأن حكومته فاسدة جدا

 .ال يمكن ان يكون رئيسها نزيها..يستنتج ان حكومة بهذا الفحش من الفساد
للعراقيين في عدم رضاهم عن حكومتهم الحالية وسابقتها ،فالبرلمانان ( ال حق )والواقع أن 

من الشعب العراقي، تحك م % 61السابق والحالي، جاءت بهما جماهير شعبية شكل ت بحدود 
الناجمان كالهما عن وعي متخلف ..بأصوات غالبيتها المطلقة العامالن السيكولوجيان اعاله

بي)وعقل جمعي  يبقى كما هو ما لم تستهدف قوى التغيير إحداث تغيير في وأن الحال س(..تعص 
  .وعي ومواقف الالمنتمين على وفق ستراتيجية سنتحدث عنها في الحلقات القادمة

 رئيس الجمعية النفسية العراقية 

 
 

 

 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

31 

ما لها وما عليها: المصارف االسالمية 
7 

 

 :  مقدمة
مسيرة المصارف االسالمية وانتشارها في مختلف شهد الربع االخير من القرن الماضي انطالقة 

وقد عملت المصارف المذكورةعلى بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمهاوارتياد .ارجاء العالم 
مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة االسالمية وحققت نجاحا ملموسا في مجال 

ة عن قاعدة الديون والربا التي عملها من خالل تقديم العمل المصرفي االسالمي بصيغ بعيد
 .وبذلك استطاعت مواجهة وتجاوز االزمة المالية العالمية ,تمارسها المصارف التقليدية 

وقد اصبحت المصارف االسالمية في ظل متطلبات العصر ضرورة اقتصادية لكل مجتمع اسالمي 
التبادل   تيسيراالسالمية وذلك بهدف   الشريعة  يرفض التعامل بالربا ويرغب في تطبيق

المذكورة وسيلة لمحاربة ظاهرة   كما ان المصارف.والمعلومات وتيسير عملية االنتاج 
قطاع   وهكذا فقد شهد.وتشجيع االستثمار الحقيقي باقامة المشروعات االقتصادية  االكتناز 

 271اكثر من  2119كبيرا حيث بلغ عدد المصارف االسالمية في عام   المصارف االسالمية نما

لدى   دائع المصرفيةووبلغ حجم ال.مصرفا  311مصرفا اسالميا وربما قد وصل الرقم االن الى 

. مليار دوالر  265وان حجم االصول اكثر من ,مليار دوالر  211من   المصارف الذكورة اكثر

.    نافذة 311وهناك عدد من النوافذ االسالمية في المصارف التجارية التقليدية والتي تجاوزت 

ان هذا النمو السريع في حجم التمويل االسالمي ضمن صناعة التمويل العالمية ما هو اال 
 .المصرفي االسالمي   على القبول الدولي لفكرة العمل  دليل

والمصارف االسالمية هي عبارة عن منشآت مالية تقدم االعمال المصرفية في اطار الشريعة 
لحصول على االموال واستثمارها بالطرق الشرعية من االسالمية وتعتمد على منافذ مشروعة ل

 .خالل وسائل وادوات مثل المضاربة والمرابحة وبيع السلع واالجارة وغيرها  
 ما لها : المصارف االسالمية 

هناك مجموعة من الخصائص والمزايا االيجابية التي تتمتع بها المصارف االسالمية بالمقارنة 
 :امع المصارف التقليديةواهمه

ان المصارف االسالمية تعتبر نفسها ذات رسالة تنموية وانسانية واجتماعية تستهدف تحقيق 

 . االستخدام االمثل للموارد في حين ان االخرى مؤسسة مالية تتعامل بالدين واالئتمان
وتركز على   assets فيما يخص الوساطة المالية فان الوساطة االسالمية تستند الى االصول

خاطر وتتحملها بالرغم من السعي لتقليلها في حين ان الوساطة المالية في المصارف تقاسم الم

 . وتسمح بتحويل المخاطر  التقليدية تستند الى الدي ن

                                                             
 شبكة األقتصاديين العراقيين –مدحت القريشي . د 7
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من االدوات المالية التي   ان النموذج االسالمي ال يسمح باالستثمار او تمويل ذلك النوع
ظهور االزمة المالية العالمية في عام  سلبا على المصارف التقليدية وكانت سببا في  اثرت

 ( . toxic assets)وهذه االدوات يطلق عليهااالصول الفاسدة, 2118
دائن ومدين بل   واصحاب الودائع ليست قائمة على اساس  ان العالقة بين المصارف االسالمية

 . عمليات البيع والشراء هي عالقة مشاركة ومتاجرة ضمن 
هي انها تستهدف منح ,والتي يشار اليها , المصارف االسالمية االيجابية االخرى   ومن مميزات

كما انها , الخدمات المالية الى جماعات قد ال تستطيع الحصول عليها من المصارف التقليدية
تساعد المنتجين الصغار والمستهلكين الحصول على التمويل وهذا يمثل جانبا اجتماعيا لدى 

 .ارف المذكورة المص
وفضال عما سبق فان المصارف االسالمية، وبسبب طبيعتها ومنهجها وآليات عملها التي 

فانها استطاعت تجنب التاثيرات السلبية لالزمة ,تختلف عن المصارف التقليدية 

فقد اظهرت العديد من الدراسات والتقارير بان المصارف . 2118العالمية في عام   المالية
لم تتاثر سلبا باالزمة المالية العالمية كما هو الحال في المصارف التقليدية، االسالمية 

وتفسر تلك الدراسات سبب ذلك الى ان المصارف .وخصوصا في الفترة االولى لالزمة 
االسالمية لم تتعامل بالفائدة وال تتاجر بالدين وهذا ما يعطيها ميزة على المصارف التقليدية 

تاثيرات االزمة المالية  فعال من اصول مادية وهذا ما يجعلها بمناى عن  النها تتاجر بما تملك

 . العالمية
فحينما تتحول االزمة المالية الى ازمة .صارف االسالمية ليست محمية بالكامل ماال ان ال

اقتصادية ينخفض النشاط االقتصادي انتاجا وتشغيال واستثمارا ما يؤدي الى تاثر المصارف 
االمر الذي (االنتاجي )ا من جراء تقلص النشاط االقتصادي في جانبه السلعي االسالمية سلب

 .ينعكس على نشاط المصارف االسالمية
تاثيرات   ومن جملة الدراسات التي اكدت افضلية المصارف االسالمية على مواجهة وتجاوز

اثيرات االزمة على دراسة لصندوق النقد الدولي والتي اشارت الى ان ت  االزمة الماليبة العالمية
المصارف التقليدية ،   الربحية وحجم االقراض ونمو االصول المالية كان اقل بكثير مما شهدته

محافضها االستثمارية االصغر والرافعة المالية االدنى والتمسك بمبادى الشريعة   وذلك بسبب
شترك الذي اجراه وكذلك المسح الم  الدولي  وتؤكد دراسات اخرى لصندوق النقد. االسالمية 

مثل  2119في عام (  The Banker Magazine)ومجلة    ( HSBC)  المصرف البريطاني
 .ذلك االستنتاج المذكور اعاله وتعززه باالرقام

 ما عليها: المصارف االسالمية 
المصارف   المصارف االسالمية ،كما ذكرنا آنفا ،خسائر مالية اكبر من خسارة  واجهت

االزمة المالية تنتقل الى   ء االزمة المالية العالمية عندما بدات تاثيراتالتقليدية من جرا
بشكل مباشر على   هبوط وتيرة النشاط االقتصادي الذي اثر  االقتصاد الحقيقي وذلك بسبب

فان مضاهر  2119وفي عام .بالنشاط االنتاجي   المصارف االسالمية المرتبط  نشاط
كبير في   بانخفاض  ض المصارف االسالمية انعكستالمخاطر في بع  في ادارة  الضعف
 .بالمقارنة مع المصارف التقليدية   الربحية  مؤشرات
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وعليه فرغم التقييم االيجابي الذي حظي به قطاع المصارف االسالمية في مجال التمويل 
ات من التحديات التي تواجه هذه المصارف وكذلك االنتقاد  واالستثمار والصيرفة هناك العديد

الموجهة لعمل وممارسات المصارف المذكورة ،سواء على مستوى االطار الفكري او على 
 :هذه االنتقادات االتي    ومن ابرز.مستوى الممارسة واالليات 

بخصوص االساس االخالقي لالقتصاد االسالمي يشير البعض بانه رغم النمو الكبير الذي .1

مجال التمويل اال ان النظرة الفاحصة لهذه  حققته المصارف االسالمية في نشاطاتها في
ويقول .التطورات تبين بان ذلك النشاط ال يشاطر تطلعات وادعاءات االقتصاد االسالمي االخالقي

المصارف االسالمية لحقائق النظام المالي العالمي جعلها تتوافق   هؤالء المنتقدون بان استجابة
االخالقية التي   الذي ادى الى حدوث توترات مع االسساالمر   مع الفكر التقليدي الدارة الثروة

المنتقدين يعتقدون بان هوية المصارف  ولهذا فان . عليها النظام المالي االسالمي  استند 
 .االسالمية قد تقلصت الى مجرد التخلص من الربا 

فير تو  استهدف االقتصاد االسالمي رسم استراتيجية تنموية ذات اساس انساني من خالل.2
من انجاز النشاط التمويلي واالقتصادي وذلك استنادا الى عناصر تشمل   تمكن قاعدة اساسية

وضمن هذا االطار فان .التوجيه واالختيار والمسؤلية والربوية والتزكية والخالفة 
لكن بعض . االسالمية هي ان تقود هذه االليات الى الرفاهية االنسانية  الشريعة  مقاصد

سيرة المصارف االسالمية يقولون انه رغم توسع حجم التمويل وزيادة حجم المتتبعين لم
االصول التي تمتلكها المصارف المذكورة منذ الثمانينيات فان حياة المسلمين لم تتاثر كثيرا الن 

البعد االجتماعي في االقتصاد االسالمي يقتصر على الزكاة التي يعتبرونها انها تنفي التنمية 
 .نظامية االقتصادية ال

حول التمويل االسالمي تم اقتراح بعض القيم التي  2117وفي ندوة عقدت في لندن في عام 
تقاسم الربح والخسارة وتقاسم      :تندرج ضمن اهداف التمويل المصرفي االسالمي وهي 

( وليس االسواق )المخاطر وخلق القيمة المضافة والصيرفة المجتمعية التي تخدم المجتمع 
االستثمار لتنمية االقتصاد االنتاجي الذي يحقق االستقرار من   ل المسؤول الذي يعززوالتموي

الى جانب تحقيق التطلعات واالمال ( االنتاجي )خالل ربط الخدمات المالية باالقتصاد الحقيقي 
لكن النظرة الموضوعية لهذه االهداف تبين بان الوقائع .  في توسيع قاعدة الملكية في المجتمع

 .علية بعيدة عن تحقيق االهداف المذكورة الف

الذي تقوم به المصارف   الموقف االسالمي من تفضيل نمط تمويل الدين  وفيما يخص.3

نسبة كل من المضاربة والمشاركة في اجمالي التمويل في مصرف دبي   التقليدية يظهر بان

-1948خالل المدة  على التوالي% 9. 3و % 1.7االسالمي كانت متندنية جدا ولم تتجاوز 

في المصرف   67.3% ، في حين ان نسبة المرابحة كانت مرتفعة حيث بلغت بحدود  2116
 .ماليزيا    وتكاد الصورة تتكرر في مصرف.المذكور خالل المدة نفسها 

االستثمارية هي   الى ان وسيلة المضاربة والمشاركة في تمويل المشروعات وتجدر االشارة 
المخاطر بين اصحاب الودائع والمضاربين   المرابحة ،فاالولى توزع  يلةافضل بكثير من وس

من خالل المشاركة في الربح او تحمل الخسارة التي قد تنجم عن االستثمارات ،كما انها تستند 
الى قاعدة الملكية واالنتاج في حين ان الثانية تقتصر على التمويل مقابل عائد وهذا يقترب من 
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صيغة التمويل بالمرابحة يكون   فمن خالل. تتبعه المصارف التقليدية  نمط التمويل الذي
للمصرف االسالمي فائدة معتبرة بحجم راس المال وزمن القرض في شكل نسبة مئوية يدفعها 
المقترض للمصرف االسالمي على انه ربح بصرف النظر عن نتائج الصفقة التي تمول من 

البعض بان المصارف االسالمية ادارت ظهرها  وبذلك يؤكد.اجلها سواء ربحت ام خسرت 
 .لقاعدة الغنم بالغرم

الى اجمالي ادوات التمويل ضئيلة جدا في ( القرض الحسن )ان نسبة االقراض االجتماعي .4

ورغم انها اتبعت لنفسها وظيفة تقديم .مما يفقدها احدى مزاياها االيجابية   المصارف االسالمية
اهداف سياسية وحزبية معينة،   افية لكن ذلك قد استخدم لتحقيقالخدمات االجتماعية والثق

 .مقدمة هذه الخدمات جمع وتوزيع اموال الزكاة والصدقات التطوعية في مصارفها    وفي

ان النمط السائد في التمويل لدى المصارف االسالمية في معضمه يتركز في مشروعات . 5

س نحو تجارة المفرد في حين ان نمط التمويل وهو موجه باالسا( اقل من سنة )قصيرة االمد 
 .طويل االمد هو اكثر مالءمة لالستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والسكنية 

اما مسألة ارتباط التمويل االسالمي باالقتصاد الحقيقي فان مثل هذا االدعاء في نظر البعض .6

على االقتصاد الكلي ،سيما   بة لهذا التمويلفالتمويل االسالمي ال يظهر النتائج المترت.غير مقنع 
وان التمويل المفضل لدى المصارف االسالمية هو تمويل الدين بدال من التمويل من اجل تحقيق 

ولهذا من الصعوبة االدعاء بان الصيرفة االسالمية ترتبط باالقتصاد الحقيقي اكثر مما . الملكية 
ولهذا فان القيمة المضافة المترتبة  (. التجارية اي الصيرفة )ترتبط بتمويل اسواق التجزئة 

لالقتصاد المحلي متدنية وان مساهمة الصيرفة االسالمية في التنمية االقتصادية ، من خالل 
وفي هذا الصدد ينتقد البعض .دورها في االقتصاد الحقيقي ، كانت غير واضحة او ملموسة 

صنيع المطلوب بشكل كامل في البلدان الصيرفة االسالمية بانها لم تتمكن من تحقيق الت
االسالمية رغم وجود التمويل االسالمي والصيرفة االسالمية ،ولم تحقق هذه البلدان ما 

ان تتبنى الصيرفة االسالمية   فانهم يدعون الى  لذلك.البلدان الغربية في مجال التصنيع  حققته
 .مهمة تحقيق عملية التصنيع في البلدان االسالمية

ذ البعض على الصيرفة االسالمية بانها ليست اسالمية في واقع الحال ويبررون ذلك يؤاخ.7

على مسالة تحريم الربا من خالل لعبة معينة   المذكورة تقوم بااللتفاف  بالقول بان المصارف
تتضمن تجزئة عقد المرابحة الى ثالثة عقود كل واحد منها يعتبر مسموحا به دينيا لكنها 

. سبة ثابتة من العائد منذ البداية وهذا ما يشبه الربا في نظر البعضن مجتمعة تعطي 
تستخدم لتامين ان المصرف ال يخسر نقودا   في العقد  وباالضافة الى ذلك هناك فقرة اضافية.

من جراء الصفقة في حالة حدوث غش من طرف المستفيد ،ولهذايتساءل البعض هل ان هذا 
بين اعمال   بانه ال فرق  االسالمية  د مدراء تمويل التجارةللربح ؟ وقد اعترف اح  هو تقاسم

التقليدي ،والفرق فقط في   االسالمية وبين خطاب الضمان  المرابحة التي تمارسها المصارف
 .التسميات 

ويؤكد اخرون بان ثمرة تحريم الفائدة هي ان اخذت المصارف االسالمية على عاتقها في 
التطبيق   لكنه وبعد مضي سنوات قليلة على تجربة.المصرفية  التمويل ادوات بديلة للفائدة
عنهما   واستعاضت  والمشاركة  عن صيغة التمويل بالمضاربة تخلت المصارف المذكورة 
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المرابحة لالمر بالشراء وبذلك   الفائدة المستورة تحت اسم جديد هو بيع  بالعودة الى نظام
مشروعيتها الدينية ايضا في وظيفة تمويل  فقدت المصارف االسالمية ،في نظر البعض ،

 .االستثمارات 

التي تستهدف تحقيق التنمية االقتصادية   واخيرا فان المصارف االسالمية.8
هذا الهدف بالشكل المطلوب ،حيث   لم تنجح في تحقيق  وكذلك التكافل والتكامل  واالجتماعية

باالعتبار في نقل   بدور جدير  ان واقع الحال يشير الى عجز هذه المصارف عن القيام
 .في الدول الفقيرة  التنمية   الغنية الى حيز تمويل  الفوائضمن الدول العربية واالسالمية

في   المصارف االسالمية  التي تواجه  من التحديات والمعوقات  هناك العديد  الى جانب ذلك
ها لكي تجعل ا لصيرفة التي ال المطلوب لممارسة عمل  مجال عملها ومن اهمها االطار القانوني

امر التوسيع في الصيرفة االسالمية يسير ببطء   على الفائدة مقبولة،وهذا ما يجعل تستند 
حيث ال توجد .هي في مجال الدعم القانوني  ومن ابرز التحديات التي تواجه المصارف المذورة.

اذ ان عقود الصيرفة االسالمية   ،   والعقود المالية  قوانين مناسبة لتطبيق الصيرفة االسالمية
اما   .تعامل كشراء وبيع للثروات والممتلكات ،ولهذا يتم اخضاعها للضريبة مرتين 

مما يستدعي   على مواد معرفة بشكل دقيق  فانها تحتوي  التجارية وقوانين الشركات  القوانين
 .وضع قوانين خاصة لعمل المصارف االسالمية 

 :االسالميةوالتمويل قد يتضمن االتي   صارفان االطار القانوني للم
 .محاكم مصرفية اسالمية -  أ
ان قضايا المنازعات في المصارف االسالمية تخضع الى النظام :تعديالت للقوانين النافذة  -  ب

القانوني السائد نفسه ،في حين ان طبيعة النظام القانونيفي االسالم مختلفة تماما ،ولضمان 
 .لنظام القانوني االسالمي يتعين اجراء تعديالت في القوانين النافذة االسراع والدعم ل

في ضوء غياب قوانين المصارف االسالمية فان تطبيق :قانون للصيرفة االسالمية  -  ت
وعليه فان قوانين الشركات في .االتفاقات في المحاكم قد يتطلب جهودا اضافية وتكاليف 

 .  الت مناسبة لتسوية االرضية للمصارف االسالميةمن البلدان بحاجة الى تعدي  العديد
المشاركة )تعتمد الودائع على مبدأ الربح والخسارة :الودائع في المصارف االسالمية  -  ث

واذا حصل شيء يتحمل المصرف الخسارة وعندها يتم تحويلها الى المودع مباشرة (والمرابحة 
تحريك الودائع في المصارف االسالمية   امام ان الخوف من احتمال الخسارة هو العائق االكبر.
. 
 .اختالف االجتهادات والفتاوي الشرعية  -    ج
ان البنوك المركزية لم تعترف بالمصارف االسالمية في اغلب الدول الن معظم القوانين  -  ح

 ( .15)وضعت على وفق النمط التقليدي 
الصفقات طويلة االمد بسبب عدم تتلكأفي الدخول في   ان المصارف االسالمية -  خ

 .السوق الثانوية   امكانية الحصول على السيولة من خالل  وجود
ان المصارف االسالمية ال تتعامل مع السندات الي تحمل فائدة ولهذا فان حاجتها الى  -   د

اسواق حقوق الملكية اكبر ،كما ان معظم المنتجات في المصارف االسالمية تستند على السلع 
 .وتنخفض من وقت الخر مما يخلق مخاطر كبيرة   ينما االسعار واسعار صرف العمالت ترتفعب
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                                                                                                  توصيات
التي   والمعوقاتندرج ادناه عددا من التوصيات التي من شأنهاتجاوز نقاط الضعف              

 :تقف بوجه تطور المصارف االسالمية وتعزيز مسيرتها 

االهتمام والتركيزعلى جهود االصالح الذي يتناغم مع اهداف التمويل االسالمي واعادة . 1
صياغة الدور االقتصادي للمصارف المذكورة عبر برامج عمليةتوظفها في توطين مدخرات 

ستعادة المهاجرة منها وربط هذه المدخرات ربطا محكما البالد االسالمية وا المنظمين في 
 .بمهمة التمويل االنتاجي والتكافل والتكامل 

يتعين تهيئة االعدادالالزمة من الكوادر المؤهلة للمصارف االسالمية ،ليس فقط في . 2

االدارة المالية فحسب بل ايضافي مجال التكنولوجيا وقضاياتاسيس الصناعات   مجال
 .كي تساهم في عملية التنممية الصناعية وخلق الثروة وفرص العمل المختلفةل

يتعين على قطاع الصيرفة والتمويل االسالميين ان ال يتبع خطوات النظام المالي الغربي فيما . 3
 .يخص منتجات السوق المالي االسالمي 

باالهداف وبخصوص الصيرفة االجتماعية فانه يتعين ان يكون التمويل االسالمي متصال . 4
االجتماعية واالقتصادية للصفقات المالية وليس بآليات العقودالتي من خاللها يتم تحقيق 

 .االغراض التمويلية 

التأكيدعلى التمويل طويل االجل لالغراض القطاعات االنتاجية كالصناعة والزراعة واالسكان . 5
 .الى جانب التمويل قصير ومتوسط االجل لصالح النشاط التجاري 

العمل على تاسيس مصارف اسالمية كبيرة الحجم تدار بشكل افضل وتنافس المصارف . 6
ويمكن اللجوء الى عمليات الدمج بين .القائمة بما يعزز تطور صناعة التمويل االسالمي 

 .المصارف االسالمية لتحقيق الغرض المذكور 

االسالمية ورفع مستواها  هناك حاجة ماسة لتنمية الكوادر المصرفية العاملة في المصارف. 7

 .لكي يواكب التطور والنمو الحاصلين في المصارف المذكورة  واإلداريالفني 

وال سيما من لدن القوى التي تغطي اهدافها   تجنب االستغالل السياسي لهذه المصارف. 8

 .والسياسية بغطاء الدين  االقتصادية

الفائدة المصرفية في تيسير اعمال المصارف   تقوم مقام وعملية حقيقةالسعي البتداع بدائل . 9

 .االسالمية 
 وأكاديمي  خبير اقتصادي*( 
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اختالف المستوى التعليمي بين الزوجين
8 

 

 مشكلة يمكن حلها بالحب واالحترام والحوار واالهتمام◄                   
مستقر ومتوافق، إذ تتسم  ُيعتبر التكافؤ العلمي واالجتماعي والديني، من الدعائم المهمة لزواج

الحياة الزوجية نتيجة التفاعل المستمر والمباشر واالحتكاك الدائم بين الزوجين، بالحساسية 
كما أن  وجود األطفال، في حياة الزوجين المسؤولين عن رعايتهم وتنشئتهم النفسية . والتعقيد

طفال في بيت يقدم رسائل والعقلية والجسمية، يحتاج إلى قدر كبير من االتفاق حتى ينشأ األ
ن األطفال من االستجابة لهذه الرسائل من دون  وتوجيهات متوافقة، وغير متناقضة، ما ُيمكِّ
اضطراب، وما يجعل من الضروري أن يكون الزوجان على قدر كبير من التوافق النفسي 
كغيره . اوالفكري اللذين يساعدانهما على تحقيق زواج مستقر وصحي، وتنشئة سوية ألطفالهم

من الفروق المهمة في الحياة الزوجية، ال تقتصر مشكالت الفرق في المستوى التعليمي بين 
الزوجين على االختالف في النظرة إلى األمور، وتقيمها، وتقييم األولويات وطريقة التعامل مع 

اس إلى العالقات واألحداث فقط، ولكنها تمتد لتؤثر في صورة الزوجين االجتماعية، ونظرة الن
هذه العالقة وتقديرهم لها، ما يسبب مشكالت ومواقف مزعجة اجتماعياً لكال الزوجين، أو 

 .أُسرتيهما
  

 :المشكالت واآلثار
تشير الدراسات إلى وجود مشكالت وآثار مرتبطة باختالف المستوى التعليمي للزوجين، 

 :خصوصاً حين تكون الزوجة صاحبة المستوى التعليمي األعلى، منها
صعوبة الحوار، وينتج ذلك من استخدام كل من الزوجين منطقاً مختلفاً عن اآلخر، فالزوجة  ·

تستند في تقييمها ونظرتها لألمور إلى منطق علمي، بينما يستند الزوج إلى منطق اجتماعي، أو 
إلى خبراته الشخصية في الحياة، وتنجم عن هذا التعارض بين المنطقين خالفات ومشاكل في 

 .لحوار بين الزوجينلغة ا
وتشير الدراسات إلى أن  الزيجات التي . انخفاض مستوى االستقرار األسري والرضا الزواجي ·

يفوق فيها مستوى تعليم المرأة مستوى تعليم الرجل، أقل استقراراً من الزيجات التي يحدث 
ما أنها تتصف ك. أي التي يفوق فيها مستوى تعليم الرجل مستوى تعليم المرأة.. فيها العكس

 .بدرجات أقل من الرضا الزواجي
االختالف في تربية األبناء، ويحدث هذا حين تحاول الزوجة تطبيق طرق تربوية علمية،   ·

بينما يمارس الزوج طرقاً تقليدية، ويرى أن في الطرق التربوية التي تقترحها الزوجة أسلوباً 
الفرق في المستوى التعليمي أحياناً اختالف في كما ينجم عن . غير مجد في التعامل مع األطفال

                                                             
 أسرة البالغ 8
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تقدير خطورة بعض المشكالت الصحية لدى األطفال، حيث ترى الزوجة أنها خطرة وتحتاج 
 .عالجاً متخصصاً، في حين يرى الزوج أنها بسيطة وينفع معها االعتناء المنزلي، أو العكس

مستوى التعليمي، وتراكم المواقف شعور الزوج بتدني تقدير الذات، حيث يؤدي الفرق في ال ·
المرتبطة بهذا األمر داخل وخارج المنزل، إلى شعور الزوج بتدني تقدير الذات، وانخفاض الثقة 

بالنفس، إذا لم تكن لدى الزوج نقاط قوة أخرى، أو إذا كان أصالً يتعامل مع هذا الفارق 
 .بحساسية زائدة، وعدم رضا

لدراسات أن  الزوجات الالتي يحملن مؤهالً علمياً أعلى من تعرض المرأة للعنف، إذ تظهر ا  ·
، يتعرض إلى عنف من أزواجهن  األقل تعليماً، بدرجة أعلى من النساء اللواتي يتدنى  أزواجهن 
، أو أولئك اللواتي تتساوى درجات تعليمهن  مع  مستوى تعليمهن  عن مستوى تعليم أزواجهن 

ياناً نتيجة للمواقف المحرجة، التي قد يتعرض لها ويحدث هذا أح. درجات تعليم أزواجهن
الزوج، في مناسبة اجتماعية، كأن ُيضطر إلى التعريف بوظيفة أو مؤهل زوجته العلمي، مقابل 

وظيفته ومؤهله، أو بسبب مواقف بين الزوجين، يشعر فيها الزوج بتفوق المرأة، فيشعر 
 .باإلحباط، وتصدر عنه ردات فعل عنيفة أحياناً 

ة المشكالت األسرية، إذ تترتب على الفارق في المستوى التعليمي، مشكالت   · زيادة حد 
وخالفات حادة، إذا ما ارتبط باتخاذ المرأة قرارات مالية في األسرة، كما تترتب خالفات كثيرة 

 .إذا ما ارتبط ذلك بمستوى وظيفي ومهني أفضل من المستوى المهني للزوج
كانا يعيشان في بيئة تنظر إلى األمر بصورة غير صحية، وكان  مشكالت اجتماعية، إذا ما ·

الزوجان ُيلقيان باالً لهذه النظرة، فالبيئة االجتماعية التي تنظر إلى الرجل في مثل هذا الزواج 
على أن ه أقل من زوجته، وغير مكافئ لها، أو تنظر إلى الفتاة على أنها اضطرت لهذا الزواج، 

ا مفلسة من خيارات الزواج، سوف تتسبب بالعديد من مشكالت تقدير أو أنه" العنوسة"خشية 
 .الذات واالحترام للزوجين إذا كانا غير قادرين على تجاهل مثل هذه الرسائل أو مواجهتها

  
 :التعامل مع المشكلة

وهنا مقترحات، قد تساعد الزوجة على التعامل مع المشكالت الناجمة عن االختالف في 
 :ليميين بين الزوج وزوجتهالمستويين التع

فالحفاظ على . المحافظة على متانة العالقة بالحب واالحترام وتجنب المقارنة بينك وبينه  ·
متانة العالقة بالحب واالهتمام واالحترام، يجعل التركيز على الفروق والخالفات بين الزوجين 

 .أقل بكثير، ويرفع من معدل الرضا الزواجي
نفسه، من خالل التركيز على النقاط اإليجابية التي يمتلكها ويتميز بها، تعزيز ثقة الزوج ب ·

وعدم التطرق إلى نقاط االختالف، واستثمار النقاط اإليجابية في التعبير عن اإلعجاب بالزوج 
 .ومواقفه

فاالنتقال بالزوج من مرحلة غير المتعلم إلى المتعلم أو . عدم محاولة جعل الزوج شخصاً آخر ·
فإذا لم يكن زوجك . أمر ليس بالهي ن، ويحتاج إيماناً كبيراً منه ورغبة وتعاوناً لفعل ذلك المثقف

يرغب في ذلك، فال تحاولي تغييره ليكون إنساناً جديداً، خصوصاً أنك قد تقبلته كما هو عند 
 .الزواج، وكنت تعلمين بوجود هذا الفارق المهم بينكما
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والعالقة التي تتسم بالحب واالحترام .. وير نفسه وثقافتهولكن هذا ال يلغي مساعدتك له على تط
والتقبل، ستضمن لك استجابة جيدة من زوجك، لذلك حاولي أن تحافظي دائماً على مستوى 

 .مرتفع من الحميمية واالحترام في العالقة
غيِّري طريقة تفكيرك في األمر، وحاولي مساعدة زوجك على تغيير أفكاره أيضاً، ففارق  ·
عليم بينكما ليس أمراً كارثياً، كما أن  التعليم يختلف عن الثقافة، فليس كل متعلم مثقفاً، وقد الت

يكون زوجك على قدر جيِّد من الثقافة واالطالع، ما يساعدكما على تجاوز هذا الفارق، كما أن  
، وليست الكثير من الزيجات التي يتساوى فيها الزوجان علمياً ومعرفياً، تعاني أيضاً مشكالت

 .زيجات ناجحة بالضرورة
الحرص على الهدوء واختيار األسلوب المناسب عند تقديم المقترحات أو الحوار، من دون   ·

 .محاولة استعراض مستوى من المعرفة يفوق ما لدى الزوج
تجنب نقد الزوج وعدم استخدام لغة التوجيه، فالنقد وتوجيه األوامر والتعليمات يشعران  ·

 .ه أقل، ويجعالنه دفاعياً وغير متعاونالزوج بأن  
عالج مشكالت العالقة الحقيقية إذا كانت هناك مشكالت، فحين تقولين إن زوجك يتخذ من هذه ·

 .المقارنة ذريعة للشجار، فإن  ذلك يعني أن  الفارق التعليمي ليس المشكلة األساسية
فالتركيز على . ليم أمام زوجكانتبهي إلى حديثك مع األطفال واآلخرين في ما يتعلق بالتع ·

لة وغير متفهمة وضعه  أهمية التعليم بشكل مبالغ فيه، سيوصل له رسالة أنك غير متقب 
 .األكاديمي

ال واإليجابي، كاالستماع واالهتمام   · تعلمي وزوجك، أو أنت على األقل، مهارات التواصل الفع 
في دورة تدريبية، أو من خالل  والتفهم والتعطف، وهي مهارات متخصصة من الممكن تعلمها

كتب اإلرشاد النفسي، المتوافرة بكثرة، والتي سوف تساعدك على استخدام استجابات أفضل في 
 .كما ستساعدك على توجيه الحوار بشكل جيِّد. تعاملك مع زوجك

دربي نفسك وزوجك على تبني أفكار إيجابية وأكثر انفتاحاً في ما يتعلق بنظرة اآلخرين  ·
ا، فليس من الضروري أن يكون المحيطون بكما راضين عن عالقتكما، أو متفهمين إليكم

اختالف المستوى التعليمي بينكما، المهم هو قوة عالقتكما، والحب واالحترام الحقيقي وعدم 
التركيز على االختالف أمام الناس، فشعور اآلخرين بمتانة عالقتكما وقدرتكما على تجاوز 

التأكيد من أي مبررات للحديث عن العالقة بشكل غير جيِّد، أو المقارنة االختالف، سيجردهم ب
 .بينكما

من الطبيعي أن تكون هناك اختالفات بين الزوجين في أمر أو مجموعة أمور، إال أن  الحب 
واالحترام واالهتمام والتقبل غير المشروط واستخدام لغة الحوار، ومهارات التواصل الناجح، 

 ►.يراً من أي خالف مهما عُظمأكثر أهمية وتأث
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9االخالق اوال... سقوط الحضارات
 

 
  

ما يحدث في مصر او تونس او ليبيا او سوريا وما يحدث في العراق ولبنان ايضا دائما ما نراه  
فعزل الرئيس المصري محمد مرسي يعتبر .. يتخفى خلف قناع الدين، وهو هنا االسالم تحديدا

لالسالم، وما يحدث في تونس هو صراع بين االسالم واعدائه، وفي ليبيا هو انقالبا ومصادرة 
صراع بين المتنورين والظالميين، وفي سوريا تعددت العناوين بتعدد نسيجها االجتماعي 
والديني، وال احد يستطيع التنبؤ الى ماذا تؤول اليه االحداث في مستقبل االيام السورية او 

 .انناالمصرية او غيرها من بلد
اقحام الدين في السياسة ليست ظاهرة جديدة، بل هي تتكرر في كل زمان ومكان، ردا على 
.. تحديات تفرضها السياسة او االقتصاد او الثقافة مع تسارع الزمن وتطوره في تلك البلدان

وكثيرا ما ارجعت حركات االسالم السياسي او المتطرفين من المسلمين ما يحدث في بلدانهم هو 
 .امرة عالمية كبرى لمنع نهوض المسلمين واعادة حضارتهممؤ

هل ما يقوله المسلمون حقيقة واقعة ام هي مجرد تبريرات واعذار لمداراة حجم الفشل 
والسقوط واالنحدار في جميع الميادين، وهل تكفي االسباب الخارجية وحدها لتبرير هذا 

 السقوط؟
البريطاني ريتشارد دوكينز في تغريدة له أثارت  في احدث نوع من هذا القبيل ما قاله العالم

إن المسلمين حصلوا على جوائز نوبل أقل من التي حصل عليها خريجو )موجة من الجدل قال 
 (.كلية ترينتي، وإن إسهامات المسلمين العلمية توقفت منذ العصور الوسطى

مثل هذا الكالم، بالطريقة  ولم تمر تلك التغريدة مرورا عابرا بل انبرى لها اكثر من معلق يشجب
التبريرية المعتادة، واعتبرتها صحيفة الغارديان البريطانية تغريدة عنصرية، والعنصرية في 

 .تعريفها ال تشمل الدين فقط، كما فهم المعلقون على تلك التغريدة من المسلمين
المسلمين في في خضم التعليقات وردود االفعال لم يطرح السؤال الجوهري لم توقفت اسهامات 

الحضارة االنسانية وانساق المسلمون وراء دعوات العنف واالرهاب حتى وصم االسالم بذلك 
 نتيجة تلك االفعال والسلوكيات؟

انها باختصار اجابة بسيطة، وهي موت االمم او موت الحضارات التي كتب عنها الكثير من 
رات واندثارها بعد ان سادت المؤرخين والباحثين وهم يدرسون اسباب سقوط الدول والحضا

 ..فترات زمنية طويلة قدمت فيها الكثير من العطاء لالنسانية ثم توقفت عن ذلك العطاء
وكثيرا ما اكد اولئك الباحثون ان انهيار االخالق والقيم الروحية هو على سلم االسباب الرئيسية 

رة االسالمية وتوقفها عن ولعل سقوط الحضا.. لالنهيارات التي شهدتها تلك الحضارات والدول
العطاء منذ الفترة التي اشار اليها العالم البريطاني، واالنهيارات الجديدة في المجتمعات 
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االسالمية هو بالدرجة االساس يعود الى انهيار االخالق والقيم الروحية التي جاء بها االسالم 
شتى حسب ( اسالمات)ى وانتشر بواسطتها ثم تنكب المسلمون عن الطريق القويم ولجؤوا ال

 .اهوائهم، ال تجد فيها اي ملمح اسالمي اصيل من تسامح او محبة او عفو او احترام لالخر
يعتبر ابن خلدون أن االمم تموت كما يموت االنسان، أي تولد، ويقوى عودها وتشتد، وتهرم، 

هذا . وتهاوقد قدم تصورا متكامال لمراحل تطور الدول من قيامها حتى م. ثم تموت وتنتهي
 :التصور يقوم على ان الدول تمر بخمسة اطوار 

 .طور القيام والنشأة: الطور االول
 .هو ما يسميه طور االستبداد واالستئثار بالسلطة والسلطان: والطور الثاني
 .طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك: والطور الثالث
يقول االنسان ان ما كان عليه )للسابقين بحيث طور الخنوع والمسالمة والتقليد : والطور الرابع

 (.آباؤه واجداده هو السليم
 .هو االسراف والتبذير واصطناع قرناء السوء وابعاد الصالحين الناصحين: والطور الخامس

التحدي )ثم جاء بعده البريطاني ارنولد توينبي في نظريته شديدة التركيز حول مقولة 
ية إن الحضارات تقوم وتصعد استجابة لتحديات محددة سواء ومفاد تلك النظر(. واالستجابة

وفي تحليله ان الحضارة عندما تصل الى مرحلة تعجز . كانت هذه التحديات مادية او اجتماعية
فحينما تعجز الدولة . فيها عن االستجابة للتحديات التي تجابهها، فانها تدخل في مرحلة االنهيار

وتها االخالقية والقيمية والروحية، فإنها ستنهار وتموت ماديا عن االستجابة للتحديات وتفقد ق
شرخ في الروح الذي يقود الى موت القدرة الروحية )او معنويا والتي يسميها توينبي 

 (.واالخالقية على االبداع والتجديد ومجابهة التحديات
مل الداخلية وفي القلب من هذه العوا. فاالمم والحضارات تموت اساسا بسبب عوامل داخلية

ولقد لخص هو بنفسه القضية برمتها في عبارة بليغة حقا عندما . انهيار القيم والقوة االخالقية
 (.الحضارات ال تموت قتال، وانما تموت انتحارا: )قال

وقد طابق المؤرخ االمريكي ويل ديورانت،توينبي في دراسته السباب سقوط الحضارات واالمم 
 (.ما هي الحضارة؟)ريته في مقال شهير له عنوانه وقد لخص ديورانت مالمح نظ

 :يرى ديورانت أن مقومات الحضارة تقوم على اساس  

 .وجود نظام سياسي -1

 .وجود شكل من اشكال الوحدة في اللغة كي تكون وسيلة اتصال وتفاعل عقلي وثقافي -2

موجها وهاديا ال بد من وجود معايير قيمية واخالقية متعارف ومتفق عليها كي تكون  -3
 .وحافزا

 .وجود دين او عقيدة اساسية حاكمة -4

وفي رأي ديورانت، فان اختفاء . وجود نظام تعليمي ينقل القيم والثقافة الى االجيال الجديدة -5
او انهيار بعض هذه المقومات، واحيانا انهيار واحد منها فقط يمكن ان يدمر الحضارة ويقود 

 .الى انهيارها
اخرى كثيرة، يضع ديورانت االنهيار االخالقي والديني واالخالقي في مقدمة عوامل وفي كتابات 

(. الحضارات العظيمة ال تنهزم اال عندما تدمر نفسها من داخلها: )يقول. سقوط الحضارة
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واالسباب االساسية النهيار روما مثال والحضارة الرومانية تكمن في شعبها واخالقياته، 
 .واالستبداد الذي عرفته وصراع فئاته وطبقاته،

وقد حدد ادوارد جيبون، في كتابه إنهيار وسقوط االمبراطورية الرومانية بدوره خمسة اسباب 
 :تفسر في رأيه انهيار وموت االمم، هذه االسباب هي

 .انهيار مكانة وقدسية البيت واالسرة باعتبار انها هي اساس المجتمع االنساني -1

 .وانفاق المال العام على الكماليات واالمور المظهرية فرض الضرائب المرتفعة، -2

مثال ذلك ان تصبح الرياضة عاما بعد عام . ما يسميه تحول المتعة الى اشكال من الجنون -3

 .اكثر عنفا ووحشية

 .انهيار المسئولية الفردية، أي احساس الفرد بمسئوليته تجاه المجتمع -4

كقوة مرشدة وموجهة وهادية ألبناء المجتمع تفكيرا انهيار مكانة الدين في المجتمع، و -5
 .وقيما وسلوكا

وكتب لورد ماكوالي، مؤرخ وكاتب انجليزي عاش في القرن التاسع عشر حول إنهيار وموت 
 :االمم، فاالمم تمر بمراحل متعددة منها

 .من العبودية الى االيمان الروحي -1

 .من االيمان الى البسالة والشجاعة الفائقة -2

 .من الشجاعة الى الحرية -3

 .من الحرية الى الوفرة -4

 .من الوفرة الى االستكانة والرضا الفائق عن النفس -5

 .من االستكانة الى االنانية المفرطة -6

 .من االنانية الى االستهتار والالمباالة -7

 .من االستهتار الى التبعية -8

 .من التبعية الى العبودية مجددا -9
موت االمم، دراسة في اسباب موت االمم من )تور عباس العبودي تحت عنوان في بحث للدك

 (خالل القران الكريم
 :يذكر عددا من العوامل االساسية التي تؤدي الى هالك االمم هي

 .االنحراف عن الصراط ونسيان هللا سبحانه وتعالى -1

 .االختالف والتشتيت وتصدع جدار وحدتها -2

 .ة وتواصل االرحامقطع الروابط االسري -3

 .غياب االمر بالمعروف والنهي عن المنكر -4

 .سكوت العلماء عن دورهم ومسؤوليتهم وترك الحكام المستبدين يظلمون ويبررون لظلمهم -5

تولي السفهاء من األنصار والذرية واألتباع لمؤسسات الدولة وترك اصحاب الوعي  -6

 .والكفاءة بعيدين عن تحمل المسؤولية

 .فساد االجتماعي واالداري واالقتصادي والسياسيال -7

 .الوهن الحضاري لالمم -8
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 .الثقافة الجاهلية -9

الفساد االجتماعي ومحاصرة اهل الحق، حينما يمارس الفساد في المجتمع وتكون مفاهيم  -11

والفساد قد يتخذ اتجاهات متعدد منها الفساد االجتماعي ومنها الفساد . الباطل هي الحاكمة
االقتصادي ومنها الفساد االعالمي ومنها الفساد على كل المستويات االجتماعية والسعي الى 
مسخ الشخصية االنسانية حتى تتحول الى شخصية ميتة حتى وان كانت حية بيولوجيا وكما 

 .أنهم أموات االحياء( ع)عبر عنهم امير المؤمنين 
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واقعة زينب عليها السالم لسان الحق الناطق بأسم 

 الطف الكربالئي
10 

 

 
 
 

في مثل هذه اإليام األليمة التي أعقبت إستشهاد اإلمام الحسين عليه السالم وأهل بيته وأصحابه 
الكرام ، كانت أيام وصول ركب سبايا حرائر رسول هللا ص الى الشام، الشام التي أمر بتزيينها 

بتهاجا بمقتل أبناء رسول هللا يزيد وأمر الراقصات بالرقص في الشوارع مع ضرب الطبول إ
دخل ركب السبايا النساء واألطفال المنهكين ورؤوس الشهداء على !!! صلى هللا عليه وآله 

الرماح يتقدمها رأس الحسين عليهم السالم جميعا متجهين بهم الى البالط األموي وإدخلوا على 
عهم بهذا الفتح العظيم، زينب يزيد الذي إستضاف وفودا اجنبيًة لينتشي بنصره أمامهم ويحتفل م

ع حوله األيتام واألرامل ، فهي الوصي والوكيل ووريثة أخيها  قطب هذا الركب الذي تجم 
ل هذا الحمل الثقيل وكان لزاما عليها أن تنف ذ تعاليمه كاملة ،  الحسين عليه السالم على تحم 

ريض والصغير والثكلى ، فكانت التغمض لها عيٌن والتخلد الى راحة والتتوقف عن رعاية الم
دخلت الشام مع هذا الحمل الذي تنوء به الجبال مع قساوة الطريق الممتد مئات 

كشمر وزجر وأمثلبهما من عتاة ! يرافق ركبهم أقذر ماخلق هللا من مسوخ بشرية  الكيلومترات 
صر يزيد مع كل هذا يستقبلهم أهل الشام بالطبول والرقص والشتائم ويساقون الى ق! المجرمين 

ينشد الشعَر مزهوا  بعد أن سبقتهم رؤوس الشهداء لتوضع بين يدي حفيد هند ، الذي كان ! 
ليت أشياخي ! بنصره وشماتته بأهل هذا البيت ويردد األبيات التي تعب ر عن كفره وكفر أشياخه 

يزيد ثم قالوا يا..... جزع الخزرج من وقع األسل ألهل وا واستهل وا فرحاً .....ببدر شهدوا
الموقف يطول ... خبٌر جاء وال وحٌي نزل الى آخر أبياته ........لعبت هاشُم بالملك فال   الُتشل 

مع سؤالٌ عريٌض يحمله ...وصفه ولكن ي ماأريد أن أتوقف عنده هو موقف زينب عليها السالم 
أمرأة تمرُّ  ...واإلنصاف وأصحاب الضمائر التي يوخزها الظلم  لنا التأريخ يراوُد أهل العقول 

بكل  ماذكرناه من مآسي وتصطدم بمواقف ُتهزم األبطال تدخل الى مجلس عدوها أسيرة منهكة 
القوى وتقف في مجلس تأباه المروءات وأمامها رؤوس إخوتها وأبناءها يتوسطها رأس 

أمام كل ! الحسين ويزيد يتهكم عليهم مرة ويشتم عليا مرة اخرى ويضرب رأس الحسين ثالثة 
لكن ها زينب أرجو أن ...تسقط مغشياً عليها  تكن زينب ألقل مايحدث لها  المواقف لو لم هذه 

وا من وقتكم بدقائق معدودة لتقرأوا خطبتها عليها السالم كيف إستهانت بيزيد وإستخفت  تضح 
أدعو كل  من يعشق ...بجبروته وأسقطت من عينه زهو اإلنتصار وأفسدت عليه نشوة الملك 

                                                             
10

 العراق تايمز – صالح المحنه 
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ذوق أدب المفردة أن يقرأ خطبة زينب ليعرَف من هي زينب عليها البطولة ويت
                   ...السالم

 

 

 خطبة السيدة زينب عليها السالم في مجلس يزيد لعنه هللا  
ثم )الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على رسوله وآله أجمعين، صدق هللا سبحانه كذلك يقول 

أظننت يا يزيد حيث ( السوأى أن كذبوا بآيات هللا وكانوا بها يستهزئونكان عاقبة الذين أساءوا 
أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق األسارى أن بنا على هللا 
هواناً وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذالن 

فمهالً !! قة واألمور متسقة وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا؟مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوث
وال يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير ألنفسهم إنما نملي )مهالً، أنسيت قول هللا عز وجل 

، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك !لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب أليم؟
تكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن األعداء من بلد إلى بلد، بنات رسول هللا سبايا قد ه

ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس 
معهن من رجالهن ولي وال من حماتهن حمي، وكيف ترتجي مراقبة من لفظ فوه أكباد األزكياء 

بطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يست
والشنآن واإلحن واألضغان ثم تقول غير متأثم وال مستعظم ألهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا 
يزيد ال تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد هللا سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف ال 

إراقتك دماء ذرية محمد صل ى هللا عليه وآله تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة ب
ونجوم األرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم ، فلتردن وشيكاً 

اللهم خذ لنا بحقنا .موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت
وهللا ما فريت إال جلدك، وما ف.وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا

حززت إال لحمك ولتردن على رسول هللا صل ى هللا عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته 
وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع هللا شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم 

وحسبك باهلل حاكماً ( ونوال تحسبن الذي قتلوا في سبيل هللا أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزق)
ل لك ومكنك من رقاب  وبمحمد صل ى هللا عليه وآله خصيماً وبجبرئيل ظهيراً، وسيعلم من سو 

ت علي  الدواهي ( شر مكاناً وأضعف جندا)، وأيكم (بئس للظالمين بدال)المسلمين،  ولئن جر 
عبرى والصدور مخاطبتك إني ألستصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك، لكن العيون 

ى أال فالعجب كل العجب لقتل حزب هللا النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه األيدي تنطف .حر 
من دمائنا واألفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها 

ما قدمت، وما ربك  أمهات الفراعل، ولئن اتخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماً حين ال تجد إال
ل فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، وهللا ال .بظال م للعبيد، فإلى هللا المشتكى وعليه المعو 

تمحو ذكرنا وال تميت وحينا وال تدرك أمدنا، وال يرحض عنك عارها، وهل رأيك إال فند، وأيامك 
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فالحمد هلل الذي ختم (.لمينأال لعنة هللا على الظا)إال عدد وجمعك إال بدد، يوم ينادي المنادي 
لنا بالسعادة والمغفرة وآلخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل هللا أن يكمل لهم الثواب ويوجب  ألو 

  لهم المزيد ويحسن علينا الخالفة إنه رحيم ودود، وحسبنا هللا ونعم الوكيل
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رأي حول نظرية االعلم لدى الشيعة
11  

  

 
 

مخالفة  في ظاهرها نظرية عقلية مستقيمة وفي باطنها  وهي  ان نظرية االعلم نظرية مستحدثة

النها مستحيلة و الشتمالها على االدعاء والفخر و إلغاء اآلخر ، ألن كل من  صريحة للعقل
وما أوتيت من العلم ) ينافي التواضع المطلوب لدى أهل العلم الذين يقولون ( االعلم)يدعي بأنه 
كل ذي علم عليم ،وإذا قيل بأن البطانة هي التي تروج لألعلمية وهو يعلم أن فوق ( إال قليال 

وليس األعلم نفسه نقول بأن البطانة ليست حجة البتة وهي اسيرة العاطفة وعرضة للخطأ و 
وإن ادعاء االعلمية من قبل عدة علماء في آن واحد يؤدي الى الطعن في بعضهم . الرغبات 

 .البعض
ضرورة مراجعة االخصائي بدال من الطبيب العام هو قياس وما يعطيه البعض من قياس حول 

فاسد يلجأ اليه مع االسف الكثير من اهل الفضل والعلم وسنتحدث عن هذا القياس بالتفصيل في 

 . موضع آخر
ان االعلم يحدده البطانة وليس اهل الخبرة كما هو المفروض وما ُيقال عنهم اهل الخبرة هم من 

واليتعددون ) سلبي وسيء في من يقول بهذا وهو اذا تعدد االعلمون ، وهناك جانب   البطانة
اذ قد يتعدد العلماء يعني بأن االعلم يريد ان يقول بأن المتصدين اآلخرين اقل مني علما ( عقالً 

عون بمعنى اخر، والعالم المتواضع ال يقول ذلك  وال يجوز تقليدهم وفق نظرية االعلم وانهم مد 
تعالى  يقوله وكنت منذ زمن بعيد اريد الكتابة في هذا الموضوع حتى قي ض هللا اذ ال يليق به ان 

التقليد واالعلمية ومحنة )اسمه  2112لي كتابا وانا بجوار االمام الحسين في رمضان 

للشيخ عبد هللا عبد علي الكناني ورأيت ان وجود الكتاب ال يمنع من كتابة مقال بهذا ( المكلفين
نراه صحيحا في هذا الباب و رأيت انه لزاماً علي ان اظهر للمأل ما اعتقده مع المعنى نضمنه ما 

ئين ورماح الناقدين المنتقدين او قد اتلقى زهور التصويب  . علمي بأني سأواجه سهام المخط 
لقد وجدت بأن المشهور من العلماء يقول باالعلمية والمغمور ال يقول بذلك اذ ال اتفاق وال 

و وجدت بأن المشهور ال يقول بالتبعيض والمغمور يقول بالتبعيض ( علمية اال) اجماع على 

 . بال تردد
ان التقليد امر ضروري في كل المسائل وليس في الدين والشريعة فقط ولكن في كافة مناحي 
الحياة اذ اننا نلجأ الى من يعرف عندما ال نعرف عن مختلف االمور الحياتية وال عيب في ذلك 

 . لتكامل ولكن لماذا تقليد الواحد في جميع المسائل ؟وانما هو ا
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وماهو الدليل على تقليد الواحد، وان كان هناك دليل عقلي على تقليد االعلم فمن يشخص االعلم 
في حالة تعدد المراجع ؟ فالتعرف على االعلم امر مستعصي و ليس في مقدور اي 

 . ذلك كما يقول صاحب الكتاب  ال يستطيعون التوصل اليه بل وحتى الخبراء  انسان 
ان المجتهد ال يعني بأنه احاط بكل العلوم مطلقاً اذ ان فوق كل ذي علم عليم وما اوتي احٌد من 

العلم اال قليالً بل اقول وحتى المجتهد قل د ويظل يقل د في االمور التي ال يعرفها فتقليد االعلم 
يكفي للكثير من االمراض الشائعة واالبتالءات  قاعدة تفتقر الى الدقة وفيه اذ ان الطبيب العام

اليومية اذ ال يليق الذهاب الى اعلم متخصص واشهر واعلى واكبر طبيب من اجل مرض عادي 
شائع ، وعليه فإن اغلب االبتالءات اليومية في مجال الدين يعرفه رجال الدين العاديين وال 

امة بحر متبحر ، نعم اال اذا مة فه  كانت هناك قضايا معقدة وقد تنقضي اعمارنا  يحتاج الى عال 

 . وال نحتاجها
واما احكام الوضوء والصالة والصوم والزكاة والحج فهي امور يجب معرفتها على كل مكلف 

 . والسعي لمعرفتها واجب
حتى االئمة كانوا يدعون الى الرجوع الى علماء زمانهم ولم يكن االمام يدعو الى تقليده فقط 

 . علم لعلمه بان علماء الطائفة قادرون على الرد على االستفتاءات االكثر ابتالءً باعتباره اال
المجتهد الذي يقال انه اعلم او االعلم هو انسان بالنهاية وغير معصوم وقد يحتمل اجتهاداته 

في كال  ، وله اجر كما هو معلوم  بذل وسع مجهوده  الخطأ وقد ال يصيب في االستنباط رغم 

 .الحالتين
والحق باني ال اتفق مع صاحب الكتاب ازاء الكثير من االفكار التي اوردها ولكن الكتاب يحوي 

على  الكثير من االفكار المتوافقة التي تعتبر توارد خواطر وال ادري اينا سبق االخر اليها لكنه 

 . اي حال سبقني في النشر ال محالة
ثقات عدول يعرفون الخطوط العريضة لالجتهاد غاية االمر انهم كلهم علماء وايات هللا و عظام و

وال نعرف من منهم متى يصيب ومتى يخطيء ولكن يجمعهم انهم كلهم غير  واالستنباط 
معصومين وال يوجد اي امكانية لتشخيص االعلم وان معرفة االعلم ال تتحقق اصالً وكفى و اال 

جماعة ليس هو عند جماعات لو ُعرف وجود االعلم لما جاز تعدد المراجع ، واالعلم عند 

 . اخرى وهنا المعضلة
 . ان قلد االعلم جاز ويجوز العدول الى المفضول:وقال المحقق الحلى قبل الف عام 

وعليه فان تشخيص االعلم ليس واجبا جماهيريا وليس بوسع اي انسان فضال عن من يسمون 
الجواز واالخر المنع كما يقول تحقيق ذلك، وهناك قوالن للفقهاء في هذا احدهما  بأهل الخبرة 

 . الشهيد الثاني وفي كل واحد من االدلة من الجانبين نظر ، ثم ال يرجح احدهما على االخر
باختصار لو ثبتت قضية االعلمية لوجب تقليد مرجع واحد و فسد تقليد بقية المراجع فاالعلم ال 

أعلم من االخرين او اعلم )اخرى وهي وانا اقترح استبدال كلمة االعلم بعبارة ) يكون اال واحداً 

 .حتى يؤدي الغرض بوضوح( الجميع او اعلم من االخر
ولم اجد في القران شيئاً يوجب تقليد االعلم ، و القران الكريم ال يكلف الناس شيئا مستحيال 

والروايات التدل على االعلم . وانما يقول في حالة عدم العلم السؤال من اهل الذكر وهم كثر 
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وقد يكون العالم اعلماً ولكنه ال يكون اصدقاً او ال يكون  ط بل االعدل واالصدق فق

 . وهكذا فال يكتمل االنسان تماما االعدل 
واذا حدث فهو ملزم ، ثم اين  في حالة اثبات من هو االعلم  هو دليل عقلي (االعلمية)ان  نعم 

اء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفا فاما من كان من الفقه:االعلمية في مقبولة عمر بن حنظلة 

 . لهواه مطيعا المر مواله فللعوام ان يقلدوه
ثم ان شهادة الخبير عاطفية ارتباطية فاالعلمية شرط تعجيزي يقول العالم الكبير اية هللا السيد 

 االفضل تقليد االعلم اذا احرز لكن معرفة االعلم من االمور المشكلة وال:محمد العلوي الكركاني 
انا اقول بتقليد االفضل االشهر، واحد الشروط التي وضعها العلماء . اشكال في تقليد غير االعلم 

هو شهادة عالمين عادلين على ان ال  99لمعرفة االعلم كما يقول صاحب الكتاب في ص
يخالفهما عادالن آخران واقول اذا كان هذا هو المقياس فال اعلم وال اعلمية ،اذ ان تعدد 

 . دين هو نتاج االختالف في شهادات الخبراءالمجته
وما يقال بالشياع المفيد لالطمئنان هو جيد لكنه يسقط المراجع االخرين ويقول صاحب الكتاب 

 . وهو شيخ معمم بأن تقليد االعلم شرط وضعه العلماء بالدليل العقلي
صل اليه والقران وهذا كالم مختصر مفيد وقد يكون من االفضل تقليد االعلم ولكن كيف التو

 . يقول اهل الذكر وهم كثر
ونحن يجب ان نبحث عن اي تبرير لجواز تعدد المراجع ونعمل به وندعو اليه واال بطل تقليدهم 

 . ال سيما وان االعلم بينهم واحد
وتصاعد الخالف الى  ان كل مرجع يشهد له مجموعة من الخبراء مما ادى الى تعدد المراجع 

بعيض اذا صح وهو صحيح ينسف نظرية االعلم بالكامل ال سيما وان بعض درجة التناحر،والت
المراجع يقولون بان التبعيض في التقليد ال اشكال فيه وقد يجب التبعيض في حالة ثبوت اعلمية 

ان عرفت االعلم : كل واحد في مسئلة، وهناك كالم معقول جدا الحد العلماء يحل المشكلة وهو

 . االعلم تختار من تشاء للتقليد وجب تقليده وان لم تعرف
يقول المؤلف وان مسالة تعدد المجتهدين وجواز اخذ الفتوى من اكثر من مرجع واحد في آن 

مؤسسة واحدة كهيئة العلماء اقول حتى لو  واحد تكون مفيدة اكثر لو كان عمل المراجع ضمن 
فيكون للمقلد خيار لم يكونوا ضمن مؤسسة واحدة ،و اذا صحت رواية اختالف امتي رحمة 

الناس   فيختار االسهل واالنسب وال اشكال ، و وجود علماء مجتهدين اي مراجع يرجع اليهم

 . في عصر االئمة دليل على جواز تقليد غير االعلم الذي هو االمام المعصوم
وعدم اتفاق المراجع على مرجع واحد وهو االعلم باعتبارهم اصحاب خبرة معضلة كيف يسوغ 

على العوام فيما تنكره الخواص ،واالعلمية اذا ثبتت يوجب توحد المرجعية في شخص فرضها 

 .واحد كما اسلفنا
الظريف في منهج المؤلف نقله عن المشهور والمطمور والمختلفين والمتآلفين اذ ينقل عن 

(  148ص)الشيرازي ومحمد علي الطباطبائي وينقل عن السيد محمد حسين فضل هللا 

ه عن الحلم الذي يراود الجميع وهو تشكيل شورى للمراجع ضمن مؤسسة توحد واعجبني حديث

 . الفتوى والجهود
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نحن نتمنى لو تكون هناك آلية مناسبة لتشخيص االعلم حتى يكون مرجع اعلى واحد للطائفة 
وحتى ال يكون عدد من االعلمين في وقت واحد ومكان واحد وتكون هناك  وتتوحد الفتاوى 

 .في جمع االموال اعني الحقوق الشرعية مركزية مهنية
بمجمله انتصار للراي الذي يقول بجواز تقليد غير االعلم وليس موجها لمن يعتقد  والمقال 

 .بوجوب تقليد االعلم
  

 
 

 
 
 


