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1 

 
 

لتحقٌق هدؾ ما، علٌك  ن تستخدم وسابا وخطط  ستراتٌجٌة متعددة تجبر الطرؾ األخر على 
ماهٌة الخطة "تنفٌذ أهدافك باعتبارها أهدافا له، فثمة ضرورة فً البداٌة  لى أن نتذكر 

مجرد خطة مكتوبة على األوراق لالسترشاد بها،  ، والخطة اإلستراتٌجٌة لٌست"اإلستراتٌجٌة
با هً تشما استخدام كا األسالٌب واإلمكانٌات لتحقٌق أهدافها، با وإلضعاؾ كا أوراق 

و مكانٌات الخصم الذي ٌمثا تحدٌا إلنجازها، وفى كثٌر من األحواا، هً عند نجاحها األقصى 
ضعت من قبا، وبٌدٌه، واألصا فً نجاح تكون قادرة على دفع الخصم  لى تنفٌذ أهدافها التً و

اإلستراتٌجٌة للطرؾ األقوى هو أنها ترسم أسس الصراع وتجبر الخصم على أن ٌخوض 
الصراع من داخا األهداؾ اإلستراتٌجٌة وكمدافع فً مواجهتها، ال كمهاجم وصاحب خطة 

در ما تنجح ، وبق"جعا الخصم منفذا للخطة" ستراتٌجٌة أخرى مقابلة، وفى ذلك تأتى فكرة 
الخطة اإلستراتٌجٌة للمهاجم فً دفع الخصم لخوض الصراع على األسس التً وضعها المهاجم 
وفى  جباره على خوض حالة دفاعٌة ضد األهداؾ التً تقدم بها، بقدر ما هً تجعا الخصم فً 

 .بعض المراحا منفذا لبعض أهدافها
بعض أهدافها، كما تكشؾ بعض  ولذلك تفرض الخطة اإلستراتٌجٌة ستارا من التعتٌم على

الستر عن أهداؾ أخرى، لجعا الخصم ٌتوجه لها بكا طاقاته فٌفقد جانبا ربٌسٌا منها كما هو 
الحاا فً الطعن فً الهواء الصطٌاد طابر، أو كإطالق الرصاص فً الماء الصطٌاد سمكة، 

دؾ  قامة اإلقلٌم بٌنما هً تعما بالٌات أخرى على أهدافها المخفٌة، لذلك من اجا تحقٌق ه
السنً فً العراق، فقد وضعت أمرٌكا عدة وسابا لتحقٌق هدؾ تقسٌم العراق منذ احتالله عام 

، حتى  ن معارضة السٌاسٌٌن السنة للفدرالٌة و قامة األقالٌم فً الدستور العراقً عام 2003

والكرد  ، كانت مقصودة ومدعومة من قبا أمرٌكا حتى تجعا الطرؾ األخر وهم الشٌعة2005

ٌتمسكون بها بقوة، خوفا من عودة الدكتاتورٌة حسب قولهم، ومن ثم أصبحت مادة األقالٌم 
طعما وفخا للشٌعة فٌما بعد، وأصبحوا هم من ٌرفضون تطبٌق ما دعوا  لٌه وتمسكوا به بقوة، 
وكتابته فً الدستور، وأصبح الطرؾ الرافض وهم السنة ٌطالبون به بقوة، وٌتمردون عسكرٌا 

ن اجا تحقٌقه، وما ساحات االعتصام فً الرمادي والموصا، واحتالا داعش للموصا م

 .وأجزاء من صالح الدٌن وكركوك واالنبار اال مثاال على قولنا هذا
لقد توقفت بصورة مفاجبة العملٌات العسكرٌة فً مناطق تكرٌت والسبب المعلن هو انتظار 
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تعدادات األخرى، وهو لٌس بصحٌح على قوات مساندة، وتجهٌزات عسكرٌة واكتماا االس
اإلطالق الن القوات العسكرٌة والحشد الشعبً ومتطوعً العشابر مكتملة وكافٌة للهجوم، 

والتجهٌزات العسكرٌة من العتاد واآللٌات متوفرة أٌضا، وقد صرح قادة الجٌش والحشد الشعبً 
تها وبانتظار األوامر القتحام فً أكثر من مناسبة بان قواتهم على أهبة االستعداد وبكاما قو

تكرٌت، ولكن السبب الحقٌقً ٌختلؾ عن السبب المعلن، هو تدخا أمرٌكً بطلب تركً وخلٌجً 
وعربً بناءا على طلب بعض األطراؾ السنٌة فً الحكومة العراقٌة إلٌقاؾ العملٌات العسكرٌة 

 .وعدم التقدم أكثر فً تكرٌت أو  ي منطقة أخرى
المنادٌة بإٌقاؾ الهجوم على تكرٌت،  ضافة  لى اتهام قوات الحشد الشعبً فقد تعالت األصوات 

بشتى التهم، من تفجٌر المنازا لبعض العشابر فً صالح الدٌن، واإلعدامات المٌدانٌة التً 
اعتبرت  بادة للسنة، والمطالبة بإٌقاؾ المساعدات اإلٌرانٌة للعراق وطرد المستشارٌن 

مر بداٌة للتوسع اإلٌرانً فً العراق، وقٌام األزهر بإصدار بٌان العسكرٌٌن، واعتبار هذا األ
ٌعتبر فٌه تحرٌر تكرٌت من قبا قوات الحشد الشعبً والجٌش بمثابة استهداؾ و بادة ألها 

السنة وهذا ٌعنً  ن داعش سنٌة االنتماء والمذهب وان أهالً تكرٌت كانوا راضٌن بوجودهم، 
رمزا ألها السنة ومن ؼٌر المسموح لقوات الحشد الشعبً  عالن السعودٌة بان تكرٌت تمثا 

بالدخوا  لٌها أو  لى  ي مدٌنة سنٌة، وتعرض قوات الحشد الشعبً ( حسب قولها)الشٌعٌة 
واستشهاد عدد منهم وجرح ( ولكنها مقصودة)والجٌش لنٌران صدٌقة بصورة ؼٌر مقصودة 

ات عسكرٌة لقوات داعش واعتباره آخرٌن وبنفس الوقت ارتكاب خطأ للتحالؾ بإنزاا مساعد

 .ؼٌر مقصود كذلك
هجمة سٌاسٌة من بعض النواب العراقٌٌن السنة على قوات الحشد الشعبً وقٌام بعضهم 
باعتبارها قوات احتالا ومخاطبة أمرٌكا لتزوٌد العشابر بالسالح الثقٌا، ففً الوقت الذي 

الموصا وتعزٌز القوات العسكرٌة لتحرٌر ٌدعون فٌه الحكومة االتحادٌة  لى دعم أبناء األنبار و
المناطق من داعش، ثم تظهر نفس األصوات وتطالب بسحب قوات الحشد الشعبً، و نها قوات 

طابفٌة تستهدؾ المكون السنً، حتى  ن تصرٌح مسرور برزانً احد ضباط االستخبارات فً 
ذا االتجاه، لذلك  ن الساسة اإلقلٌم بان قوات الحشد الشعبً تثٌر الطابفٌة فً العراق تصب فً ه

السنة واألكراد ٌدفعون الحكومة العراقٌة لتحقٌق أهدافهم، ومنها  ظهار ضعفها  مام الرأي العام 
العراقً و نها ؼٌر قادرة على تحرٌر األراضً وان طلبهم لجلب قوات عسكرٌة أجنبٌة له ما 

وقوات الحشد الشعبً، على  ٌبرره، كذلك  ثارة النفور والعزوؾ عن المواجه فً نفوس الجٌش
اعتبار  ن تضحٌاتهم تذهب سدا، وان ما ٌقومون به ٌفسر على انه استهداؾ لباقً مكونات 
العراق، ولٌس دعما لهم، لذلك من خالا هذه المعادلة تحقق أمرٌكا ومن ورابها تركٌا ودوا 

هذه الدوا عدة أهداؾ الخلٌج العربٌة أهدافهم بإقامة اإلقلٌم السنً فً العراق، ولكا دولة من 

 .ترٌد تحققها من خالا هذا اإلقلٌم
من هنا تبدأ حقٌقة أهمٌة  قامة اإلقلٌم السنً فً ؼرب العراق، فكا دولة من الدوا التً اشرنا 

 لٌها أعاله لها مصلحة فً  قامة اإلقلٌم السنً فً العراق، الوالٌات المتحدة ومنذ احتالا 

تقسٌم العراق  لى ثالث أقالٌم، أو دوٌالت متناحرة، وهذه ، كان هدفها هو 2003العراق عام 

رؼبة  سرابٌلٌة فً المقام األوا، لما ٌمثله العراق الموحد الدٌمقراطً من خطر على وجود 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

5 

الكٌان الؽاصب، كذلك هدؾ أمرٌكا األخر هو قطع سلسلة التحالؾ الشٌعً والمدعوم  ٌرانٌا، 
لعراق وسورٌا ولبنان، وذلك إلسقاط محور المقاومة الممتدة من أفؽانستان مرورا بإٌران وا

ضد النفوذ األمرٌكً الصهٌونً، وحماٌة لكٌان االحتالا اإلسرابٌلً، الن  قامة  قلٌم ؼرب 
الن اإلمدادات الجوٌة  -العراق سوؾ ٌقطع اإلمداد البري من  ٌران  لى سورٌا عبر العراق 

و ما ٌسها من  ضعاؾ النظام السوري الذي ، وه-والبحرٌة ٌمكن كشفها والتحكم بها بسهولة
سوؾ ٌصبح مطوقا من ثالث جهات وهً تركٌا من الشماا واإلقلٌم السنً شرقا واألردن 

و سرابٌا جنوبا، ومن ثم  سقاطه وتفتٌت سورٌا  لى كانتونات طابفٌة، أو صوملة سورٌا، 
عالمٌا ومستهجن،  لتحقٌق األهداؾ المرسومة لها، الن االحتالا المباشر هو عما مرفوض

وهو مكلؾ اقتصادٌا أٌضا، لذلك ٌلجأ  لى  ثارة النزاعات القومٌة والطابفٌة وتمزٌق الدوا  لى 
دوٌالت وكانتونات طابفٌة، ومن ثم السٌطرة علٌها، واستؽاللها لتحقٌق أهدافهم السٌاسٌة 

 .واالقتصادٌة، بدون  ن تكون هناك تكلفة مباشرة علٌهم
ٌم السنً سٌكون ممرا سهال وأمنا لتصدٌر النفط والؽاز الخلٌجً عبر تركٌا ذلك  ن تكوٌن اإلقا

 لى أوربا ودوا العالم األخرى، لسهولة أرضه الصحراوٌة فً مد األنابٌب النفط والؽاز، وقربها 
من مصادر التسوٌق العالمٌة عبر تركٌا، وبهذا تحقق الوالٌات المتحدة أهدافها الرامٌة  لى 

لروسً واإلٌرانً، من خالا  مداد أوربا بالؽاز القطري باألنابٌب عبر العراق ضرب االقتصاد ا
 لى تركٌا، الن تصدٌر الؽاز القطري عبر الناقالت  لى أوربا والعالم مكلؾ اقتصادٌا من جهة، 
وبطء وصوله  لى المستهلكٌن من جهة أخرى،  ضافة  لى مخاطر توفقه عند حدوث أي أزمة 

ذلك  ن تصدٌر الؽاز القطري والخلٌجً عبر األنابٌب سوؾ ٌعوض فً الخلٌج العربً، ا
االعتماد على الؽاز الروسً، وبالتالً ٌوجه ضربة قاضٌة لالقتصاد الروسً، الذي ٌعتمد بشكا 

أساسً على النفط والؽاز وخاصة المصدر  لى أوربا، كذلك ٌسها وصوا النفط والؽاز  لى 
لخلٌج العربً، وبدون شروط سٌاسٌة قد تفرض على هذه أمرٌكا وأوربا بعٌدا عن األزمات فً ا

 .الدوا التً تعتمد بشكا أساسً على النفط والؽاز الروسً
أما اإلقلٌم الكردي فان سٌاسته مضمونة للؽرب وأمرٌكا على حد سواء، وهو ٌسٌر فً ركب 

كذلك تقدٌم هذه الدوا،  ذ  ن وجود الشركات النفطٌة العاملة فً اإلقلٌم، والشركات األخرى، 
الحماٌة المستمرة وتقدٌم السالح لإلقلٌم بعٌدا عن بؽداد، وأخرها وقوؾ أمرٌكا والؽرب مع 

اإلقلٌم ضد داعش فً هجومه على اربٌا وبكا قوة، فً الوقت الذي تخلت فٌه أمرٌكا عن دعم 
تركٌا فً حكومة بؽداد وتنصلها عن االتفاقٌة اإلستراتٌجٌة معها، كذلك هناك تعهدات مقدمة  لى 

هذا الشأن بان ال ٌتعرض اإلقلٌم وال ٌتدخا فً الشأن التركً، وما دعوة زعٌم حزب العماا 
 لى أنصاره بترك السالح والتفاوض مع الحكومة، كذلك اعتبار ( عبدهللا اوجالن)الكردستانً 

هذا جباا قندٌا العراقٌة مقرا لقوات حزب العماا الكردستانً العسكرٌة، لهو خٌر دلٌا على 

 .التعاون بٌن أكراد العراق وتركٌا
اإلقلٌم السنً  -حتى  ن اإلقلٌم الشٌعً فً الوسط والجنوب، لن ٌكون وضعه أفضا من سابقاته 

فهو سوؾ ٌقع فً دوامة النفوذ، فعلى الرؼم من الؽنى الذي ٌتمتع به وخاصة موارد  -والكردي
ة الن الخط الناقا للنفط من البصرة النفط والؽاز، اال  ن عملٌات التصدٌر سوؾ تكون محدود

 لى تركٌا قد ٌتوقؾ، وذلك لمروره بأراضً اإلقلٌم السنً والكردي، فقد تكون هناك معارضة 
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لمرور النفط عبر اإلقلٌمٌن  لى تركٌا، لمنع المنافسة من جهة، كذلك الرتفاع رسوم التصدٌر 
ي اإلقلٌم السنً والكردي وتركٌا، من جهة أخرى، على اعتبار انه ٌمر بثالث أقالٌم مختلفة وه

وان االعتماد على الخلٌج العربً للتصدٌر خٌار ؼٌر متاح فً بعض األحٌان خاصة فً حالة 
حدوث اضطرابات سٌاسٌة فً المنطقة، أو فً حالة حدوث مواجهة بٌن الؽرب و ٌران، علما 

ودي مع الكوٌت، وهو  ن الساحا العراقً على الخلٌج أصبح ضٌقا جدا خاصة بعد التعدٌا الحد
ما ٌعد محاولة لخنق االقتصاد فً المحافظات الجنوبٌة باألساس، وهذا ما تطمح لتحقٌقه أمرٌكا 

والؽرب وتركٌا ودوا الخلٌج العربٌة، وأخر التدخالت األمرٌكٌة فً سعٌها لتقسٌم العراق 
عن مشروع قانون  و قامة األقالٌم هو ان لجنة القوات المسلحة فً الكونؽرس األمرٌكً أعلنت

، "داعش"ملٌون دوالر كمساعدات للقوات العراقٌة التً تقاتا تنظٌم  715للدفاع ٌخوا بصرؾ 

بالمابة من المساعدات عن بؽداد ومنح أؼلبها  75فٌما أوضحت أن المشروع ٌتضمن حجب 

 للكرد والسنة مباشرة، فً حاا عدم تطبٌق الشمولٌة السٌاسٌة و قرار الحرس الوطنً ووقؾ

 .الدعم للملٌشٌات الشٌعٌة
ولتركٌا أٌضا مصلحة فً  قامة اإلقلٌم السنً فً ؼرب العراق، فطموح تركٌا بضم والٌة 

الموصا لم ولن ٌتوقؾ، فكثٌر من تصرٌحات المسؤولٌن األتراك كانت تنادي وتطالب بان 
رة وزٌر حتى  ن زٌا -وهذا ٌعنً عملٌا كا شماا العراق -الموصا وكركوك هً أراضً تركٌة 

، وتصرٌحه بان كركوك هً 2014 لى كركوك عام ( داوود اوؼلو)الخارجٌة التركً السابق 

قلب تركٌا، والتركمان هم مواطنون أتراك، وقد بلع االكراد هذه االهانة ولم ٌردوا علٌها، وهم 
الذٌن ٌدعون بان كركوك قدس االكراد؛ ألنهم هم من جاء به  لى كركوك وبدون علم بؽداد 

سب دعم  قلٌمً، وبما  ن االحتالا المباشر ألجزاء دولة من دولة أخرى أصبح مستهجن لك
ومرفوض عالمٌا، ومكلؾ فً بعض األحٌان، خاصة وان تركٌا كتلمٌذ تعلمت من أستاذها 

أمرٌكا بان االحتالا المباشر ال جدوى منه، وعلٌهم  ن ٌلجؤوا  لى  ثارة النزاعات القومٌة 
لدوا  لى دوٌالت وكانتونات طابفٌة، ومن ثم السٌطرة علٌها، وتحقٌق والطابفٌة وتمزٌق ا

 .أحالمهم بأقا الخسابر
فتركٌا تهدؾ أوال  لى  ن ٌكون اإلقلٌم السنً منطقة دفاع متقدمة عن األراضً التركٌة فً حالة 

حدوث أي أزمة بٌن تركٌا وأي دولة  قلٌمٌة أو دولٌة؛ ألن تركٌا سوؾ تنشر وحدات عسكرٌة 
 ذ توجد قوات تركٌة فً نٌنوى حالٌا لتدرٌب ما ٌسمى بأبناء  -ؼرض تدرٌب قوات اإلقلٌم ا

ومن ثم بناء قواعد عسكرٌة دابمة فً اإلقلٌم، -لتحرٌر الموصا( أسامة النجٌفً)العشابر بقٌادة 

 .وبهذا تصبح السٌطرة العسكرٌة المباشرة قد تحققت
ا وبٌن دوا الخلٌج العربٌة عبر اإلقلٌم، وٌعنً كذلك تصبح تركٌا على اتصاا بري مباشر بٌنه

ذلك اتصاا أوربا بدوا الخلٌج عبر تركٌا، والتً تصبح الالعب األوا فً المنطقة، وذات النفوذ 
من الخلٌج العربً عبر تركٌا  لى ( النفط والؽاز)الواسع، وهو ما ٌعنً بناء أنابٌب نقا الطاقة 

بٌن أوربا والخلٌج العربً، ومن ثم تكون تركٌا ممر أوربا، كذلك بناء سكك الحدٌد الربطة 
ربٌسً لعبور السلع والخدمات من والى أوربا والخلٌج العربً، وبذلك تصبح تركٌا حاجة 

 .أوربٌة أمرٌكٌة، بعد  ن رفضتها أوربا من االنضمام  لٌها ألكثر من مرة
ؾ العراق وسورٌة ضده قد كذلك هناك مشروع قدٌم كان ٌساور األتراك والخلٌجٌٌن، اال  ن وقو
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أفشله، وهو مشروع مد أنابٌب مٌاه من تركٌا  لى دوا الخلٌج العربٌة العطشى للمٌاه العذبة 
، الذي (مشروع السالم)والتً تعتمد أؼلٌها على تحلٌة مٌاه البحر الستخدامات المختلفة، وهو 

ى دوا الخلٌج العربٌة و سرابٌا،  ا - مشابه لنقا النفط -ٌقوم بمد األنابٌب لنقا المٌاه من تركٌا 
وٌمر عبر العراق أو سورٌة ثم األردن  لى دوا خلٌج، و سرابٌا، هذا المشروع الذي قوبا 
بمعارضة العراق وسورٌة، ألنه سوؾ ٌقلا حصص هذٌن الدولتٌن من مٌاه دجلة والفرات، 

اصة وان كا الدوا لذلك فان قٌام  قلٌم سنً فً ؼرب العراق هو الحا األمثا لهذا المشروع خ
الداعمة لهذا اإلقلٌم هً مستفادة من هذا المشروع،  ذ نرى  ن اؼلب اإلرهابٌٌن المشاركٌن مع 
داعش هم من دوا الخلٌج العربٌة وتركٌا، كذلك  ن اؼلب األسلحة تصا  لٌهم عن طرٌق تركٌا 

كٌا  لى  سرابٌا واألردن، كما  ننا ال ننسى  ن النفط المهرب من الموصا وكركوك ٌمر عبر تر
والعالم، رؼم القرارات الدولٌة المطالبة بتجفٌؾ منابع اإلرهاب، وبهذا تحق تركٌا ما كان حلما 
ٌوما ما من خالا السٌطرة على المنطقة، الؽربٌة للعراق، وادخلها تحت نفوذها المباشر، حتى 

ي محو كا اثر لتارٌخ  ننا ٌمكن  ن نضع تدمٌر اثار النمرود وتهرٌبها ما هو اال خطة تركٌة ؾ

 .المنطقة التً تربطها بالعراق، ومحاولة ضمها تحت نفوذها
ودوا الخلٌج العربٌة لم تكن بعٌدة عن تشجٌع ومساعدة  قامة اإلقلٌم السنً فً العراق، 

أوال، سعً خلٌجً إلبعاد النفوذ اإلٌرانً من العراق خاصة، والمنطقة بشكا عام، : وألسباب هً
ا الوسابا الممكنة، حتى لو أدى ذلك  لى تدمٌر العراق وتحوٌله  لى ثالث وذلك باستخدام ك

دوٌالت، وما نراه ونسمعه ٌومٌا من تصرٌحات تصب فً هذا االتجاه، وان اؼلب الذٌن ٌتم 
القاء القبض علٌه من اإلرهابٌٌن هم من السعودٌٌن والقطرٌٌن،  ضافة  لى الدعم اإلعالمً من 

بٌة، والقنوات الدٌنٌة المحرضة على الفتنة الطابفٌة فً المنطقة، وفً قبا قناة الجزٌرة والعر
العراق بشكا خاص، والدعم المالً المقدم  لى بعض السٌاسٌٌن من المنطقة الؽربٌة، 

واستضافتهم فً هذه الدوا وتقدٌم كا العون لهم من خالا عقد المؤتمرات التحرٌضٌة ضد 
ٌنا خالا االعتصام فً األنبار والموصا، كانت األمواا العملٌة السٌاسٌة فً العراق، وكما رأ

الخلٌجٌة هً المحرك األوا لها، من خالا دفع األمواا للمعتصمٌن، وتجهٌزهم بالخٌم واألكا 

 .الستمرار االعتصام
وال ٌخفى علٌنا خشٌة هذه الدوا من نجاح تجربة الدٌمقراطٌة فً العراق، والخوؾ من محاولة 

لٌج العربٌة،  ذ  ن ثورات الربٌع العربً، الممتدة من تونس  لى الٌمن قد تطبٌقها فً دوا الخ
شجعت شعوب هذه الدوا للمطالبة باإلصالحات السٌاسٌة والدٌمقراطٌة، كما حصا فً البحرٌن 

وشرق السعودٌة، ولكً ٌتم التخلص من هذا النموذج المزعج لدوا الخلٌج، عملت على نشر 
قسٌمه، لكً توهم شعوبها  ن مصٌرهم  ن هم طالبوا الفوضى فً العراق ومحاولة ت

باإلصالحات سٌكون مصٌر العراق، وبهذا التقى هدفهم مع األهداؾ األمرٌكٌة والتركٌة فً هذا 

 .المجاا
وكما أسلفنا فان اإلقلٌم السنً سٌكون ممرا مهما لتصدٌر النفط والؽاز الخلٌجً  لى أوربا عبر 

تركٌا،  ذ  ن كثرة المشاكا فً منطقة الخلٌج العربً قد حفز دوا المستفٌدة من النفط والؽاز 
 الخلٌجً  لى البحث عن بدابا لتصدٌر منتجات الطاقة من دوا الخلٌج، وذلك للخالص من هموم

التصدٌر عبر مضٌق هرمز الذي تهدد  ٌران فً كا مرة بأنها سوؾ تقوم بإؼالقه، لذلك  ن ربط 
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أوربا بالخلٌج برٌا عبر تركٌا سٌكون الحا لهذه المشكلة، حتى  ن تصدٌر النفط والؽاز الخلٌجً 
عبر السعودٌة عن طرٌق البحر األحمر، ثم قناة السوٌس  لى أوربا أٌضا محفوؾ بالمخاطر 

ة بعد األحداث فً سٌناء المصرٌة، وخوفا من تحولها  لى تهدٌد محتما للمالحة عبر قناة خاص
السوٌس، خاصة  ذا عرفنا  ن القوة العسكرٌة التً سوؾ تحمً  مدادات الطاقة من الخلٌج عبر 

اإلقلٌم السنً  لى تركٌا وأوربا، هً قوات موجودة وكافٌة وقرٌبة من المكان وهً القوات 
فهً اقرب  لى اإلقلٌم وكافٌة لحماٌته،  ضافة  لى أنها قوات مرحب بها فً اإلقلٌم، التركٌة، 

وان تكلفتها اقا، على عكس القوات التً ٌجب توفرها لحماٌة مضٌق هرمز أو قناة السوٌس، 

 .فهً تحتاج  لى قوات ضخمة وقوى عظمى وتكالٌؾ باهظة لحماٌة هذه الممرات المابٌة
من تركٌا  لى دوا الخلٌج، أٌضا مشروع مهم ومفٌد لهذه الدوا كذلك  ن مشروع المٌاه 

للخالص من عطشها الدابم، ولكً تجعا من أرضها الجرداء أراضً مخضرة، على حساب 
سٌادة واستقالا العراق، فكا المشارٌع لنقا المٌاه من تركٌا بالناقالت أو باألنابٌب عبر البحر 

لفتها العالٌة، حتى  ن المشروع اإلٌرانً لمد أنابٌب المتوسط  لى  سرابٌا والخلٌج فشلت لتك
مٌاه من نهر الكارون  لى الكوٌت، كذلك تزوٌد قطر بالمٌاه قد باء بالفشا ولم ٌنفذ، بسبب 

تكالٌفه الكبٌرة التً تقدر بملٌارات الدوالرات، ومعارضة اؼلب اإلٌرانٌٌن للمشروع لوجود 

 .ه، كذلك  لى معوقات  قلٌمٌة أخرىأراضً صحراوٌة فً  ٌران بحاجة  لى المٌا
ومشروع نقا المٌاه من كردستان العراق  لى دوا الخلٌج العربٌة، تتلخص هذا المشروع على 

نقا المٌاه عن طرٌق انشاء أنبوب نقا المٌاه من  حدى أهم روافد نهر جلة، حٌث تشكا مٌاه 

، ٌتواجد حوالً (لعراقكردستان ا)من المصادر الداخلٌة لعراق % 49روافد دجلة بحوالً 

عشرة رافد لنهر دجلة تنبع أؼلبها من المنطقة الجبلٌة فً كردستان العراق، وان اإلمطار 
والثلوج هً التً تؽذي تلك الروافد بالمٌاه، تلتقً منابع العشرات وبا والمبات من العٌون 

وٌن تلك األنهار المابٌة الطبٌعٌة النقٌة والصالحة للشرب فً كردستان العراق مؤدٌة  لى تك
التً تصب بنهر دجلة، ونقلها باألنابٌب  لى دوا الخلٌج العربٌة، لذلك وألجا  نهاء ( الروافد)

هذا المشروع قد ٌقوم اإلقلٌم السنً عوضا عن ذلك بنقا المٌاه مباشرة من دجلة والفرات  لى 
صحراء الخلٌج،  ذ  هذه الدوا، من خالا حرمان  قلٌم الجنوب من حصته من المٌاه، ونقلها  لى

ال ننسى كٌؾ قام الدواعش بقطع المٌاه عن الوسط والجنوب من خالا ؼلق سدة الفلوجة قبا 

 . ن تقوم القوات العراقٌة من السٌطرة على السد وفتحه مرة أخرى
خالصة الكالم، نرى التقاء مصالح كال من أمرٌكا وتركٌا ودوا الخلٌج العربٌة مع سنة العراق 

إلقلٌم السنً فً العراق، لتحقٌق أهداؾ كثٌرة ومتطابقة فً اؼلب األحٌان، وبهذا على  نشاء ا
نرى  ننا ٌجب  ن نكون حذرٌن من هذا المخطط الذي ٌستهدؾ الكا، وال ٌستثنً  حدى 

 .وسٌكون على حساب العراقٌٌن، وثرواتهم التً ستكون تحت رحمة دوا الجوار
 لدراسات اإلستراتٌجٌةباحث مشارك فً مركز الفرات للتنمٌة وا *
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مديونية العراق للشركات النفطية
2 

 
 Iraqi Oil فً حوار مع وزٌر النفط العراقً السٌد عادا عبد المهدي أجرته نشرة  

Report   االلكترونٌة نشر فً الثالثٌن من آذار الماضً، تناوا بن الندو، ربٌس التحرٌر، هذا

الموضوع الذي أثار الكثٌر من الجدا وحما أٌضا الكثٌر من سوء الفهم، ومع األسؾ الشدٌد، 
حاوا البعض تشوٌه كالم سابق للوزٌر مع احدى وكاالت األنباء من أجا أن ٌبدو األمر وكأنه 

لوزارة النفط، كما وحاوا البعض االستفادة من هذه قبا اإلدارة السابقة   تقصٌرا من
التصرٌحات، من خالا تشوٌهها، لٌطعن بعقود الخدمة وٌوحً بأنها تفرط بحقوق الشعب وهً 

 .سبب المصابب التً تواجه العراق حالٌا، وربما هً السبب بأزمته المالٌة وعجز المٌزانٌة
هو اإلٌحاء بشكا مباشر أو ؼٌر مباشر بأن هذه العقود، عقود معظم مضامٌن هذا التشوٌه 

الخدمة، ؼٌر صالحة وأن البدٌا األصلح هو عقود المشاركة باإلنتاج، وفً مقاا لصٌدالنٌة 
، ال ندري ما عالقتها بالنفط واالقتصاد، راحت تلعن فٌها السٌاسة **وفنانة تشكٌلٌة وروابٌة 

نها هً السبب بأزمة العراق االقتصادٌة ولٌس أحادٌة النفطٌة ومضامٌن العقود كما لو أ
وراحت أبعد من ذلك لتكتشؾ أن المنقذ الجدٌد الذي جاء ٌمتطً . االقتصاد العراقً ورٌعٌته

حصانه األبٌض قادما من جباا كوردستان، هو وزٌر المالٌة فً الحكومة االتحادٌة، الذي أعٌاه 
واا، واستشهدت، با اقتطعت جزءا من مقالة كتبها التفاوض مع البنوك العالمٌة لتوفٌر األم

عصام الجلبً، أحد وزراء النفط فً النظام السابق ، الذي ال تروق له كا أنواع العقود مع 
الشركات العالمٌة بسبب خلفٌته الفكرٌة والعقابدٌة، وهً ال تدري أن الجلبً نفسه ٌعتبر أن 

لعقود النفطٌة حالٌا، رؼم رفضه لمبدأ التعاقد عقود الخدمة أهون الشرور، وأنها أفضا أنواع ا
مع الشركات العالمٌة الكبرى لتطوٌر الحقوا، فهو ٌرٌد أن ٌكون التطوٌر وطنٌا صرفا، وأنا 

. شخصٌا احترم رأٌه رؼم تحفظً الشدٌد على كٌفٌة التطبٌق لهذه الرؤٌا
وا بالكاما من خالا من المعروؾ، وكما نصت علٌه العقود، أن الدولة تدفع كلؾ تطوٌر الحق

من النفط المنتج خالا فترة ربع سنة، أي ثالثة اشهر  نتاج، لسداد كلؾ % 50استقطاع نسبة

التطوٌر، وهذه النسبة تسمى بنفط التكلفة فً عقود المشاركة باإلنتاج، ألن كا أنواع العقود 
طالت فترة  تتضمن هذا الشرط ولكن نسبة االستقطاع تختلؾ من عقد آلخر، فلو قلت النسبة

السداد، و ذا زادت النسبة قصرت فترة السداد مع األخذ بنظر االعتبار حجم النفط المنتج عند 
. اعتماد نسبة السداد لصالح الطرفٌن

حقال نفطٌا ٌجري تطوٌرها حالٌا فً آن واحد، ٌجب أن تدفعها  17مما تقدم نفهم أن كلؾ تطوٌر

رٌع التطوٌرٌة كا ثالثة اشهر، وهكذا ٌتم الدفع الدولة من خالا تقدٌر حجم المنجز من المشا

 200حقال تقدر ب 17فإذا عرفنا أن كلؾ تطوٌر الحقوا الكاملة لا. عند انتهاء الثالثة اشهر
                                                           

 شبكة األقتصادٌٌن العراقٌٌن –حمزة الجواهري  2
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ملٌار دوالر وفق الكلؾ العالمٌة ودراسات الجدوى المعتمدة وقت توقٌع العقود، نجد أن على 

كا ثالثة اشهر، وهكذا تكون كلؾ التطوٌر  ملٌون دوالر 500ملٌارات و 4الدولة دفع تقرٌبا

. ملٌار دوالر واجبة الدفع سنوٌا للشركات 18السنوٌة بحدود

بالطبع ٌتوقؾ دفع هذه األمواا عند اإلنتهاء من عملٌات التطوٌر فً الحقوا بعد الوصوا  لى 
زٌادة  الهدؾ النهابً للتطوٌر، ربما بعد حوالً أربع أو خمس سنوات من اآلن، أو التوقؾ عن

اإلنتاج فً أي وقت من األوقات فً حاا قبلت الشركات تعدٌا العقود وتؽٌٌر سقوؾ اإلنتاج 

مالٌٌن برمٌا، وهذا هو السقؾ الحالً، لنفترض أنها تتوقؾ  9النهابٌة، فبدال من الوصوا  لى

عند سقؾ  نتاج قدره ستة مالٌٌن برمٌا وتنتهً بعد فترة خمس سنوات أٌضا، هكذا ستكون 

. ملٌارات كا ثالثة أشهر 4فوعات أقا بكثٌر منالد

، اإلراكً أوٌا رٌبورت، عن مستحقات IORوعند سؤاا وزٌر النفط من قبا المجلة االلكترونٌة 

ملٌارات دوالر، تضاؾ  9الشركات والتً هً عبارة عن مستحقات عن السنة الماضٌة تقدر ب

الر، وهو حجم أمواا كبٌر بضا العجز ملٌار دو 18 لٌها المستحقات لهذه السنة والتً تقدر ب

؟ 2015الكبٌر فً المٌزانٌة العراقٌة لسنة

ملٌارات دوالر هذه السنة، كما وأن   3من خالا جواب الوزٌر ٌتضح أنه تم بالفعا دفع مبلػ 

ملٌار دوالر، سوؾ لن تدفع كلها هذه السنة، ألن  18مستحقات السنة الحالٌة والتً تقدر ب

وهكذا سٌكون المستحق من . 2016األخٌرن من السنة ستدفع خالا عامالربع أو الربعٌن 

ملٌار،  9ملٌار ٌضاؾ له مبلػ ستة أشهر، وهو 6األمواا التً ستدفع هذه السنة هو مبلػ اا

ملٌار دوالر  12ملٌار دوالر، و ن ما ستقدمه وزارة المالٌة وهو 15فالمجموع سٌكون بحدود اا

ملٌارات، سٌتم دفعها من خالا ما ستحصا  3ي سٌكون بحدودمن تخصٌصات المٌزانٌة، فالمتبق

علٌه الدولة من اصدار السندات الجدٌدة، وهكذا وجدت الشركات أن مستحقاتها متوفرة بالفعا 
. وستحصا علٌها، وهً راضٌة على حد تعبٌر السٌد الوزٌر

سوء بالعقود النفطٌة، مما تقدم نفهم أن لٌس هناك هدرا بالماا العام، وال ٌوجد فساد، وال ٌوجد 
وال سوء بإدارة العقود، ولكن هبوط األسعار للنفط بضا عدم توفر البدٌا الذي ٌرفد المٌزانٌة 

بالماا هو الذي خلق األزمة، الماا الذي نراه الٌوم ٌصرؾ هدرا على الفاسدٌن والمفسدٌن 
بلد قوة اقتصادٌة، الذٌن ال ٌعرفون كٌؾ توظؾ األمواا لتخلق فرصا للعما، وأرباحا تضٌؾ لا

باختصار ال ٌعرفون شٌبا عن التنمٌة المستدامة، فكا ما ٌعرفه وزراء المحاصصة والهٌبات 
التً لم تعد مستقلة هو صرؾ األمواا على أحزابهم أو على مافٌاتهم فسادا واستهتارا بالماا 

. العام
ذلك، ستطوا فترة  عودة  لى الموضوع األساسً، أما  ذا عدا العراق العقود لٌدفع أقا من

التطوٌر، فً حٌن أن العراق بحاجة  لى زٌادة  نتاجه لتوفٌر المزٌد من األمواا لسد احتٌاجاته، 
لكن ٌبدو أن الزٌادة فً الوقت الحالً باتت موضوعا للجدا لعدة أسباب، منها الهبوط الحاد 

كعودة  ٌران بإنتاج ألسعار النفط، وعواما أخرى فً الطرٌق وذات أثر كبٌر على أسواق النفط 
أعلى من  نتاجها الحالً، بزٌادة ملٌون ونصؾ الملٌون برمٌا ٌومٌا قابلة للزٌادة فً المستقبا، 

لذا ٌجد البعض أن على العراق  عادة التفكٌر بسٌاسته القدٌمة، أو الحالٌة، التً تعتمد مبدأ 
اسة قد ٌخلق وضعا أفضا السرعة بزٌادة اإلنتاج، لكن هناك من ٌجد أن االستمرار بهذه السً
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بالنسبة للعراق من الناحٌة التفاوضٌة بداخا أوبك رؼم تحوا أوبك  لى أداة سعودٌة خلٌجٌة 
ذات أبعاد سٌاسٌة أكثر منها اقتصادٌة لتحقٌق أعلى منفعة من خالا فرض السعر األمثا على 

. األسواق العالمٌة
جعة سٌاستها النفطٌة والتعاقدٌة لتحقٌق لهذه األسباب وؼٌرها وجدت وزارة النفط أن علٌها مرا

أعلى منفعة، ولكن المسار ضٌق جدا وملًء بالمطبات والفخاخ التً ٌمكن نصبها وسط الطرٌق 
خصوصا لضعؾ العراق التفاوضً أمام الشركات ذات الباع الطوٌا بالتفاوض وجنً أفضا 

. األرباح على حساب أصحاب الحق الشرعً بالنفط
أسعار النفط جاء بالوقت الؽٌر مناسب، متزامنا مع الحرب على اإلرهاب  لسوء الحظ أن هبوط

ومشكلة النازحٌن، ولوال تزامن هذه الحاالت لما شعر أحد بوجود أزمة، فاألزمة الحقٌقٌة تكمن 
بإدارة الماا العام، كما أسلفنا، ولٌس بالنفط أو مستحقات الشركات عن عملٌات التطوٌر، ألن 

مكلفة جدا، حٌث أن أجر الشركات وكلؾ اإلنتاج تكاد أن ال تذكر مقابا كلؾ هذه العملٌات حقا 
. التطوٌر الباهظة

لكون العراق بلد رٌعً وٌعتمد من حٌث األساس على عابدات النفط، استفاد ضعاؾ النفوس من 
، هذه العالقة لٌلقوا بالالبمة على النفط ولٌس على  دارة الماا العام والتً هً بعٌدة عن النفط
وتبعهم المؽفلٌن وقلٌلوا المعرفة لتثار ضجة ؼٌر مبررة اطالقا ضد أفضا  نجاز للعراق منذ 
. سقوط النظام السابق ولحد اآلن، أال وهو توصله  لى عقود الخدمة ووضعها موضع التطبٌق

علٌنا االعتراؾ بحقٌقة أن لوال تطوٌر الحقوا العراقٌة لما بلؽت عابدات العراق أكثر من مبة 
ٌار دوالر سنوٌا قبا عام من اآلن، ولما ارتفعت رواتب الموظفٌن، ولما تصرفت الدولة بهذا ما

البذخ بالصرفٌات، ولما استطاع العراق الوقوؾ بوجه اإلرهاب القادم من خلؾ الحدود، ولما 
. استطاع تحقٌق انتصارات فً جبهات القتاا

جراء تعدٌا على العقود، وهذا وفً نفس المقابلة تحدث الوزٌر عن موضوع آخر متمثا بإ
موضوع خطٌر جدا، رؼم أن السٌد الوزٌر قاا صراحة أنه لن ٌؽٌر من مضمون العقود كونها 

عقود خدمة، با  نه ٌسعى لتحسٌن شروطها من خالا التفاوض مع الشركات، وقد أعطى 
ه ودراستة مسارا ضٌقا جدا لهذا التعدٌا المفترض، وهذا ما ٌحتاج  لى وقفة أخرى للحدٌث عن

بشكا جٌد، لكن لألسؾ الشدٌد لم ٌعطٌنا السٌد الوزٌر الوقت الكافً للمشاركة بالرأي،  ذ أعلن 
. أمس أن المفوضات مع الشركات النفطٌة قد بدأت بالفعا

ما تقدم ال ٌعنً أن العقود هً األمثا، لكنها بالتأكٌد هً األفضا بٌن جمٌع عقود التطوٌر على 
حد اآلن، وال توجد عقود طوٌلة األمد أفضا منها  طالقا، ولها الفضا مستوى العالم أجمع ا

حصرا بتوفٌر هذا التدفق والفٌض المالً الكبٌر على العراق، أما اذا استطاع العراق تحسٌن 
. شروطها كما ٌطمح له الوزٌر، فإن ذلك سٌكون مثارا لإلعجاب

خبٌر نفطً عراقً )*( 
د مقاا السٌدة هٌفاء زنكنة المقصو: مالحظة هٌبة التحرٌر)**( 
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3!ترتيي اللبال الدلياًا دحاا العلاال  نسانياًا 
 

 
 :العراق الٌوم

. نتابع سنوٌاً عدداً من المعاٌٌر الدولٌة التً تقرأُ أوضاَع بلداِن العالم وظروؾ العٌش فٌها
ومقاٌٌس أخرى .. ومقٌاس للفساد واستفحاله.. فهناك مقٌاس النتشار اإلرهاب واستشرابه

 متنوعة كثٌرة تتضمن دراسة األوضاع الصحٌة والتعلٌمٌة ومستوٌات الفقر والؽنى والعدالة 
وبجمٌع األحواا فإّن تلك المقاٌٌس ومعاٌٌرها،  ْن هً  ال محاولة لقراءة . ماعٌة وؼٌرهااالجت

الواقع وتوفٌر فرص التنمٌة والتؽٌٌر لتحسٌن العٌش والتقدم بأحواا الناس ومعالجة ما ٌؤذٌها 
. و زالته

عادة ما تكون وبقدر تعلق األمر ببلدان الشرق األوسط وموقعها دولٌاً فً هذه المقاٌٌس، فإنها 
فً الصدارة فً مشاهد اإلرهاب والفساد والفقر واألزمات وفً المؤخرة فً مشاهد االستقرار 

وعلى الرؼم من الثروات المهولة التً تطوؾ علٌها تلك . والسالم والنزاهة والسعادة والرفاه
شعوبها هً  البلدان بخاصة فً مجاا المعادن الطبٌعٌة كالنفط والفوسفات والحدٌد وؼٌرها فإنّ 

... األفقر
والمشكلة الٌوم أّن هذي البلدان وبخاصة العراق لٌست مسلوبة الثروة المادٌة حسب با هً 

مسلوبة من ثرواتها الروحٌة حٌث تمرٌر مشاؼلة الناس بالطقسٌات وآلٌات التفكٌر األسطوري 
إلرهاب فالعلماء واألساتذة والمتخصصون تحت مقصلة ا. والخطاب البٌانً ال البرهانً

ٌُصفَّى ٌجري الضؽط علٌه بكا أشكاا التعنٌؾ . والتصفٌات الجسدٌة واإلقصابٌة ومن ال 
وهكذا فالبالد تكاد تخلو من العقا العلمً وٌجري .. والتهدٌد واإلرهاب حتى ٌدفعونه للهجرة

محاوالت تفرٌؽها منه، مع التراجع بالخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة األمر الذي ٌحرمها من عنصر 
. ربٌس للتنمٌة والبناء والتقدم

حٌث حافظ على .. لقد سجا العراق فً األعوام العشر العجاؾ، تفرداً نوعٌاً ؼٌر مسبوق عالمٌاً 
فالفقر . مشهد الصدارة بكا ما له عالقة بتوصٌؾ التخرٌب والدمار والتراجع وتردي األوضاع

. النفط طواا العقد المنصرمظاهرة مالزمة ألبنابه على الرؼم من الفابض المدور لصادرات 
والمشروعات الصناعٌة فً تعطا تام حتى أن . والبطالة منتشرة بأشكالها الحقٌقٌة والمقّنعة

المصانع التً لم ُتسَرق تصّدأت وتلفت والموانً فً خراب واضح أما األراضً الزراعٌة فً 
ٌتصدى الستعادة  بالد السواد فهً البور المتصحرة بال ماء وحصص العراق منهوبة بال من

! الحقوق
لقد سجلت البالد طواا هذي السنوات فوزها بأعلى نسبة من جرابم اإلرهاب مرافقة ألعلى 

نسبة من جرابم الفساد وهً بٌن بلدان العالم بالمحصلة البالد األسوأ فً مستوى سعادة 

                                                           

 مركزالنور  -تٌسٌر اآللوسً. د.أ 3
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لذٌن ال ٌحتربان  ن أهلها بحاا استعباد من قوى الطابفٌة ومٌلٌشٌاتها بجناحٌها اا(.. العباد)
والشعب هو الضحٌة مرة فً اقتتالهما القتسام .. مباشرة با ٌستؽالن أتباع المذاهب فً حربهما

تأخٌر الرواتب وقطع  ي كسرة الخبز النظٌفة؛  ذ ٌجرالؽنٌمة ومرة بعد سرقة الثروة ونهبها بال
! أرزاق الناس با حرمانهم من حقوقهم فً ثروة البالد بشكا تام

الصادر عن معهد االقتصاد  2014سلسا العراق فً مؤشر اإلرهاب العالمً لعام لقد جاء ت

أّي أّن العراق احتا مؤخرة القابمة لبلدان العالم . دولة 162والسالم فً المرتبة األولى من بٌن 

وال مجاا لوضع عالمة تعجب فً ضوء قراءة ما ٌجري من . فً االستقرار واألمن واألمان
ي المساحات التً انهارت بها سلطة الدولة وسلمت الحكومة االتحادٌة جرابم  رهاب لٌس ؾ

السلطة فٌها لشراذم الجرٌمة اإلرهابٌة ومرتزقته با وفً مجما المحافظات التً تتبع سلطة 
. تلك الحكومة واستراتٌجٌتها المألى بالخروقات والثؽرات

المواطنات والمواطنٌن ومن  نَّ تموٌا اإلرهاب فً البالد قد جاء من دم : وٌمكننا القوا
استرقاقهم واستعبادهم واالتجار بهم بسوق نخاسة الفساد المستشري؛ الفساد الذي وضع 

 ّن المتحكم حالٌاً فً الحكومة االتحادٌة وبنٌتها صار . العراق فً تسلسا األوابا عالمٌاً أٌضا
بقى نبعاً ٌمّوا الجرٌمة ذاك النظام الذي سً. أقرب  لى أن ٌوصؾ بكونه نظاماً كلٌبتوقراطٌاً 

باالستناد  لى دور ممٌز وربٌس لفلسفٍة طابفٌة تتحكم بتقسٌم المجتمع وشرذمته ومزٌد تفكٌك 
. فٌه

 112لقد حاَّ العراق الٌوم أٌضا، فً ذٌا ترتٌب قابمة دوا العالم األكثر سعادة لٌكون فً المركز 

 WORLD HAPPINESS REPORT]وشما تقرٌر  2015عالمٌا بحسب مؤشر السعادة للعام 
بلداً، وجاءت فٌه سوٌسرا بالمركز األوا وجاءت  158الذي أصدرته األمم المتحدة [ 5 1 0 2

ُ [ األوا]بهذا المركز  بٌنما كانت . عربٌاً دولة اإلمارات، التً احتلت المرتبة العشرٌن عالمٌا

تقرٌر األمم وهو أفضا مركز لدوا الشرق األوسط على وفق [ 11] سرابٌا فً المرتبة 

. المتحدة
فٌتمثا بعدة عواما [ السعٌد]أما ما ٌستند التقرٌر  لٌه من أجا وضع تصنٌؾ الدوا على النحو 

 جمالً الناتج المحلً للفرد، ومتوسط عمر الفرد ومستوى الصحة وجودتها ومقدار : أبرزها
واله فً المؤسسات الدعم االجتماعً المقدم للفرد ودرجة سٌادة النزاهة أو انحسار الفساد وز

العامة والخاصة، فضال عن مستوى حماٌة الحرٌة الفردٌة وحقوق الفرد العامة والخاصة 
. ومقدار تمتعه بالرفاه 

ٌُمنح فرص تمتعه بثروات : والسؤاا  لى أّي مدى ٌجري احترام اإلنسان وحقوقه وحرٌاته و
نً الدوا العشرة األكثر الوطن؟ و لى أي مدى ٌمكن أن تتوافر فرص العٌش بما ٌلحق بمواط

سوٌسرا، آٌسلندا، الدنمارك، النروٌج، كندا، فنلندا، هولندا، السوٌد، : سعادة فً العالم أي
 نهم ٌمثلون هللا : نٌوزلندا، أسترالٌا؟ ولإلجابة سنرى أّن المتحكمٌن الطابفٌٌن ٌواصلون القوا

اٌن اإلجابة التً ستؽٌر من موقع فأٌن الحقٌقة؟ و!! وعدالته فٌما تمثا تلك الدوا الكفر باهلل
العراق فً الترتٌب العالمً ومن وضع العراقٌٌن بٌن شعوب العالم؟ أهً بادعاء تمثٌا هللا على 

األرض ممن ٌتحكم برقاب الناس وٌحٌلهم  لى عباد أم ممن ٌنعتق الناس معهم وٌمارسون 
حرٌاتهم وٌتمتعون بوجودهم وٌعٌشون  نسانٌتهم؟ 
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وذلكم هو ما تفضحه . نا فً الترتٌب العالمً بٌن شعوب العالم فً جوهرهاتلك هً قضٌة موقع
قضٌة التسلسا الذي نحتله سنوٌاً وصار مالزماً ثابتاً لنا بظا نظام الطابفٌة وبنٌتها المنقسمة 

على جناحٌن ولكنها المتحدة بنظامها المشحون  رهاباً بعنفه والمنتفخ بفساده بما ٌوقع آثار 
.. الناس بكا نتابجها الكارثٌة الجرٌمتٌن على

 ذن، ما الطرٌق  لى الخروج من دابرة اإلرهاب والفساد؟ ربما اإلجابة العقدٌة ال تخرج على 
، (طابفٌة فساد  رهاب)منطق واحد؛  نه منطق اإلٌمان بأن عدو العراق والعراقً هو تحالؾ 

دون الخالص من بٌع  ومن دون الخالص من التقسٌم الطابفً وسطوته على عقوا الناس ومن
الذمم وشرابها، لن ٌتم الخالص ال من تشكٌالت وشراذم الجرٌمة ومرتزقتها وال من السرقات 

الفلكٌة األكبر بعصرنا، باإلشارة  لى ضٌاع حوالً ترلٌون ونصؾ الترلٌون من الدوالرات بال ما 
ن ٌستطٌع العراقٌون وطبعا ا. ٌسد بطون الجٌاع أو ٌشّؽلهم وٌستثمر طاقاتهم بمسٌرة التؽٌٌر

الخروج من ترتٌبهم فً قوابم الفساد واإلرهاب بخاصة فً ظا استفحاا آلٌات الفساد 
وتمترسها وتحولها  لى نظام متكاما متجذر وفً ظا استفحاا العنؾ ووحشٌته من ثقافة الفعا 

لم ٌجدوا  ، ما..ورد الفعا بٌن خندقً الطابفٌة اللذٌن ُصنعا إلشعاا نٌران االحتراب و دامتها
... قظةيبرامج عملٌة للتؽٌٌر ولٌس مجرد أمنٌات وأحالم 

وال مفر هنا من معالجة برامجٌة ٌمكنها أْن تطهرنا من التشوهات واإلصابات التً وقعنا فٌها 
عبر تضلٌا الخطاب الطابفً من جهة وما استؽله فٌنا من الجها والتخلؾ ومن سطوة العنؾ 

من اختالقه فجواٍت ومتارٌس بٌن العراقً ونفسه وبٌنه وبٌن وتخرٌبه ثقافة التسامح وأٌضا 
غ وما زاا ٌمرغ  أخٌه؛ األمر الذي جاء بطرٌقة االستؽفاا ومن ثّم التبعٌة واالنقٌاد لطابفً مرَّ

.. كرامتنا بالتراب واستباح وجودنا اإلنسانً بذرٌعة مكافأتنا فً العالم اآلخر
على خرافِة ُكن فاسدا خانعا لمرجع طابفً ٌدعً قدسٌته هذا العالم الموعود ال ٌمكنه أن ٌنبنً 

فاهلل جمٌا ٌحب الجماا وهو العدا، السالم ولٌس الظلم وال الوحشٌة وال !!! لتحظى باآلخرة
و ال فأي عقا فً هذا القرن، قرن التنوٌر والعقا العلمً، ٌمكنه أن ٌسترخً .. افتقاد السالم

؟ !افة الطابفً وفسادهلهذه التبرٌرات وٌضحً بوجوده ألجا خر
من أجا أن ٌكون العراقٌون هم األسعد، ومن أجا أن ٌتمتعوا بثرواتهم، ومن أجا أن ٌنعتقوا 

.. من اإلذالا واالستعباد، البد أن ٌزٌحوا منطق الطابفٌة من تفكٌرهم ومن دواخلهم وأنفسهم
تناهبون لقمة وحٌنها فقط سٌدركون أن بدٌلهم لحٌاة حرة كرٌمة لٌس فً قضاء أعمارهم ي

با فً االنعتاق من هذا الثالثً (... الطابفٌة الفساد اإلرهاب)العٌش بالخضوع لبرامج ثالثً 
 نهم أي العراقٌون َمن سٌبنً جنانهم وبٌبة العٌش لهم وألبنابهم، مثلما كا . لٌكونوا ألنفسهم

ا التً ستأتً و ال فإنهم ال ٌخسرون أنفسهم حسب با وٌهبون األبناء واألجٌا. شعوب األرض
!! لعالٍَم مباع بال مقابا للمجرم ودناءاته

؟ لكن الثقة التامة أن العراقٌٌن ما !ذلكم هو ترتٌب البالد دولٌاً وتلكم هً حاا العباد  نسانٌاً 
لذا انهوا التردد فً رفض هذا الموقع .. زالوا ٌمتلكون قدرة التؽٌٌر فً أنفسهم وفً محٌطهم

. ُوضعتم فٌه بٌن شعوب األرض وفً قوابم عالمنا المعاصر السلبً المرضً الخطٌر الذي
و ذا كانت ٌوماً بؽداد ُتسمى دار السالم . وسٌأتً السالم بالعما وبالفعا ٌتقدم من أجا البناء

وكانت أرض العراق تسمى أرض السواد، فإّن ذلك ممكن االستعادة بفضا شعب العراق نفسه، 
والتقدم، لتخضوضر أرضه مجددا ببساتٌن المحبة وهو ٌستعٌد مسٌرة اإلعمار والتنمٌة 
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والتسامح والسالم ولٌحٌا بسعادة وٌحتا موقعه بٌن الشعوب بمقدار تمسكه بالمنطق الذي 
. ٌحقق االنعتاق والتحرر والحصوا على حقوقه وحاجاته
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كيف دلماذا.. النهضة الثقافية 
4

 

 
المدفوعة لمحاكاة األمم المتقدمة حضارٌاً ُبؽٌَة مفهوم الثقافة بدالالته أصبح هاجس األمم 

 .اللحوق بركبها و مساٌرتها رقٌاً 
و رؼم كا ما ٌحٌُط بمفهومها من ؼموٍض ٌتركها فً حالة هالمٌة ُمبهمة عند األؼلب األعم مما 

ٌؤدي به لحالة التنافر و  ٌاها ، فحاجة المجتمع  لٌها حاجة أساسٌة لبناء كٌنونته وتشكٌا 
.. ه العامة مالمح

النظرة السطحٌة للثقافة وحصرها فً مجاا معٌن كانت السبب الربٌسً لتبقى على قارعة 
ٌُعطاُ دورها دون أخذ الثمار المرجوة منها ، لتترك الُمجتمع فً حالة انفصاا متّسع  اإلهماا ، ف

المجتمع لهذه بالوهلة األولى ، دون أدنى انتباه من أفراد  عن المجتمعات األخرى ُتلحظ فوارقه 
حالة المثقؾ " والثانٌة " حالة الجها الثقافً " األولى : المشكلة التً تضخمت و أدت لحالتٌن 

وكال الحالتٌن بحاجة لمعالجة جذرٌة تفُك عرى المشاكا الربٌسٌة " .. المعزوا عن مجتمعه 
. وتبسطها فً  ٌجاد الحلوا 

الثقافً ؟ حالة الجها والركود : ما هً األسباب التً أوجدت 
ما دور المثقؾ فً نهضة الثقافة ؟ 

ما أسباب تعطٌا دوره التقدمً فً خلق حالة المجتمع الناهض بالمعرفة ؟ 
حقٌقة األمر عدة أسباب عملت كمنظومة فً خلق هذه األزمة ، منها ولٌد المجتمع ، واآلخر 

.. صناعة األفراد أنفسهم 
على أسباب اضمحالا الثقافة كفٌا بإٌجاد وحٌُث أن معرفة المشكلة نصؾ الحا ، فالوقوؾ 
: الحلوا الجذرٌة الالزمة لحا هذه المشكالت وهً 

االلتزام بالثوابت ورفض المتؽٌرات الحادثة ، أدى لرفض كا جدٌد و أنتج ثقافة عقٌمة  -   1

تنظر للتجدٌد على أنه حالة تؽٌٌر جذري مؤدي للفساد دون النظر لماهٌة هذا الجدٌد أو  ٌجاد 
. قبوالً أو رفضاً : اعدة عامة ألداء سلوك عملً تجاهه ق

: تنشبة الجٌا نشأة منفصلة ثقافٌاً فً عدة أسباب  -   2

، حٌُث فً هذه المرحلة العمرٌة ٌتم تكوٌن األساسٌات  مرحلة ما قبا المدرسة  §       
لٌد توجهات الربٌسة فً مٌوا الطفا وتوجهاته فضالً عن بناء شخصٌته ، وخلق سلوكٌات وتو

رٌاض األطفاا  –الحضانة  –األسرة ) معٌنة فٌه ، ُمعرضة لإلهماا من قبا ذوي المسؤولٌة 
فذهنٌة الطفا متوقدة ، لدٌها نهٌم شدٌد لالطالع والمعرفة فإن لم تجد ما ٌؽذٌه أو عانت من  ( 

. تحدٌده وتقنٌنه ومنعه فهو معرٌض لالضمحالا والضمور 

                                                           
4

 مركز افاق للدراسات والبحوث األسالمٌة -عاٌدة الحرز 
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تكوٌن حالة العلم المنسوخ لذهنٌة الطالب وحصرها ضمن سطور : مرحلة المدرسة  §       
معٌنة المؤدٌة لخلق عالم محدود و أٌدلوجٌة واحدة ٌسٌر الطالب وفقها فال ٌحٌد عنها قٌد أنملة 

أو لمٌا الطالب للسهولة الضامنة للنجاح و انحصاره بٌن دفتً الكتاب  ،  ما لمحدودٌة المدرس 
ٌُوجد حالة من العتمٌة على فكر الطالب و وترسٌخ ..و أوراق العما  قاعدة الحفظ ، كا ذلك 

. المدرس على حد سواء فكالهما فً حاا تفاعا وتطّور أحدها كفٌا بتطور اآلخر 

قضٌة انفصاا المثقؾ عن بٌبته وثقافته أمام االنفتاح الفكري والمعرفً ، المؤدٌة  -   3

تلط مفاهٌمها  زاء محاولة محاكاة اآلخر إلزالة الصطدامه بقاعدة الثوابت والمتؽٌرات التً تخ
" صورة المثقؾ المعزوا عن بٌبته و ثقافته " الفوارق التً تفصله عنه ، بالتالً تنتج مشكلة 

، هذه المشكلة تحوا بالدرجة األولى عن قٌام  وتكوٌن الصورة الممّوهة لثقافته وتارٌخه 
. ة تندفع نحو التفاقم والتضخم المثقؾ بدوره النهضوي مما ٌجعا األزمة الفكري

ٌنتج عن قضٌة انفصاا المثقؾ وعزلته فً بوتقٍة معٌنة واختالفه عن مضمون مجتمعه  -   4

وبٌبته ٌدفعهما إلقصابه ، وهذا بدوره ٌؤدي  لى تهمٌش دور المثقؾ فً مجتمعه و تعطٌا 
ألولى عن القٌام بدوره بالدرجة ا وهذه المشكلة تقؾ حابالً . دوره فً النهوض بواقع المجتمع 

. النهضوي ، مما ٌحدو باألزمة الفكرٌة للتفاقم والتضخم 

استخدام المثقؾ للمفردات الصعبة والعصٌة الفهم على الشرٌحة الكبرى من فبات  -   5

. المجتمع خاصة حٌن تكون تلك اللؽة ولٌدة الدراسة األكادٌمٌة فً مجاا تخصصه 

الثقافة نهج بدٌا عن الدٌن ، تدفع البعض للحد من : فً قالب  الفكرة الخاطبة المتمحورة -   6

انتشارها جهالً بضرورتها فً مواكبته كوسٌلة دعامٌة ٌتجدد بها المفهوم الدٌنً لٌنهض 
. بالمجتمع وٌساٌر التقدم دون اإلخالا بأساسٌاته 

لوجوه األخرى محدودٌة المثقؾ فً  طار معٌن ٌستمُد منه ثقافته فً عزٍا تام لبقٌة ا -   7

. ٌضفً على المجتمع صبؽًة معٌنة ولون واحد بعٌد عن المعارؾ والعلوم األخرى 
  

لعاّ هذه األسباب و لربما سواها ؛ كانت المحاور الهامة فً تثبٌط الثقافة و نحسارها فً فبات 
. معٌنة ، وركودها أو تماهٌها فً فباٍت أخرى 
ة الذي هو نصؾ االحا ، أٌن ٌكمن العالج ؟ وهذا ٌدفعنا للتساؤا فً محفا عرض المشكا

واإلجابة تكمن فً كا مشكلة ٌكمن الحا ، التخلص من المشكلة أو محاولة اضمحاللها والسعً 
لضمورها كفٌاٌ بخلق الحلوا الالزمة إلٌقاظ نهضة مجتمعٌة كفٌلة بخلق التوازن دون  خالا 

. بالهوٌة 
: ورها و كفرٍض للحا مع حالة التنظٌر للمشكلة وجذ

الحداثة و تكوٌن مبدأ التجدٌد القابا للتؽٌٌر وفق قواعد المتؽٌرات الحادثة ، فً  طار  -   1

ذاتً ال ٌخا بصحة الثوابت ، والسماح لهذه الثوابت باستٌعاب النشاطات و احتواءها وتوجٌهها 
. فً الطرٌق الصحٌح 

عً القادر على  ٌجاد الحلوا تنشبة الجٌا نشأة نهضوٌة قابمة على تكوٌن الفكر الوا -   2

. واستنباطها دون تعطٌا للعقا أو تهمٌش ألهمٌة التفكٌر 
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بالوسابا المربٌة والمقروءة و اعتمادها  العما على تنمٌة الجانب الفكري فً الطفا  -   3

كجزء أساسً من وسابا اللعب الترفٌه وتشجٌع القراءة وتنمٌتها لدٌه ضمن خطط تربوٌة 
اء فً دراسة للطب النفسً فً جامعة نٌوانجالند بأسترالٌا أن من أهم الطرق معٌنة ، فكما ج

: الفعالة فً ذلك ما ٌلً 

           القراءة مساًء كا ٌوم للطفا .

           التعلٌق بطرٌقة  ٌجابٌة على موضوع القراءة

           تنوٌع مادة القراءة .

           مدح حب الطفا للقراءة .

           تشجٌع الطفا على القراءة ومكافبته على  نجازاته القرابٌة .

           مناقشته فً الكتاب الذي قرأه .

          دفعه الختٌار الكتب أو ترشٌحها له .

اإلعداد التربوي للمنظومة التعلٌمٌة لتكون قناة استٌعاب للطالب وتنمٌة معرفته وصقا  -   4

. مواهبه 

أن الوعً " هٌجا " ي للمثقؾ ؛ حٌُث ٌفترض الفٌلسوؾ األلمانً تكوٌن مصداق حقٌق -   5

بداٌة التأرٌخ وهوٌة اإلنسان ، لذا تكمن حقٌقة المثقؾ فً تجلً الوعً والذهنٌة الحاضرة فً 
كا ما ٌتلقاه من حادثات على أرض الواقع أو فً سلوكه العملً والفكري تجاه األفكار 

المعرفة التً ) ٌصؾ السٌد محمد تقً المدرسً الثقافة بـ والنظرٌات الُمستحدثة ، بتعبٌٍر أدق
فالثقافة هً جملة المعارؾ التً تعطً اإلنسان الرؤٌة ( . تعطً اإلنسان البصٌرة فً الحٌاة 

الواضحة لقضاٌا التارٌخ وُمجرٌات العصر ، وتصّورات المستقبا ، وله فً ذلك توجه ما 
. لمسؤولٌة التً ألقتها علٌه تفرضها علٌه ثقافته ألداء دوره مراعاًة ا

ومن سمات هذا المثقؾ انطالقه من بٌبته لٌكون نموذجاً منها وفٌها متكاما الهوٌة متوازن 
التوجه بٌن األصالة والتجدٌد ، دون أن ٌكون هذا المفهوم حكراً على فبات معٌنة أو أشخاص 

بعالم الدٌن وانتهاًء بأصؽر  معٌنٌن ، فالثقافة ترتدي ثوب الشمولٌة لتعم كافة المجتمع ابتداءً 
فرد فٌها ، ولذا فالفكرة الخاطبة ولٌدة الجها بالثقافة عن أنها بدٌا عن أمر آخر هً مجرد وهم 

و حٌُث أن الثقافة التً ال ُتستمد من بٌبتها هً صورة ُممّوهة كما ٌرى األدٌب الراحا 
أو بدٌلة لقوة أخرى ؛ أو أنه  لكً ال نقع فً وهم أن المثقؾ فكرة مستقلة) عبدالرحمن منٌؾ  

فوق الطبقات أو أكبر منها ٌجب أن نؤكد أنَّ قوة المثقؾ مستمدة من الثقافة التً ٌمثلها ومن 
و بهذا نصا للفكرة األخرى المتعلقة بانفصاا ( المواقؾ التً ٌتخذها للتعبٌر عن هذه الثقافة 

. المثقؾ عن مجتمعه 

عن أصٍا ما ، با قضٌة مستقلة بحد ذاتها تعما على  ٌجاد حٌُث أن الثقافة لٌست بدٌالً  -   6

الصورة التكاملٌة لإلنسان بما هو كاٌ فً مجاله  ن كان عالماً أو عامالً ، أدٌباً أو فناناً ، هذا 
ٌفرض واقع أن المثقؾ صورة و انعكاس لمجتمعه ، فرد عاما على الموازنة ال صورة نشازة 

. ٌنبؽً التعاما معها بحذر 

حالة الموازنة بٌن روافد المعرفة والعلم بالعودة لمفهوم الثقافة األصٌا و دورانها بٌن  -   7

العلوم الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً تمُس سلوك اإلنسان تعطً حالة من التكاما بٌن العلم الدافع 
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جمٌع للمعرفة ، وهذا ما ٌحدو المثقؾ لالهتمام بجمٌع أنواع العلوم و المعارؾ واإلطالع على 
الحضارات والنظرٌات والتصورات الفلسفٌة وؼربلتها بهدؾ  ٌجاد المفاهٌم الصحٌحة فً 

. اتساٍع معرفً بضابط الوعً الذي ٌمّكنه من التفرٌق بٌن الزبد وبٌن ما ٌنفُع الناس 
باالهتمام بالنشء و بإٌجاد قاعدة سلٌمة ومتوازنة بٌن المثقؾ والمجتمع ٌمكن للمثقؾ فٌها 

ه وتكوٌن الفكر الواعً المصاحب ٌمكن البدء بخلق حالة النهضة الثقافٌة السلٌمة بأداء دور
. المرجوة 
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الجاهلية الحديثة د الحاجة  لى المعنويات
5
  

 
 

َ  ٌُْقِرضُ  الَِّذي َذا َمن ﴿
ٌَُضاِعَفهُ  َحَسًنا َقْرًضا هللاَّ ْومَ  * َكِرٌمٌ  أَْجرٌ  َولَهُ  لَهُ  َف  َتَرى ٌَ

ْسَعى َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمنٌِنَ  نَ  ُنوُرُهم ٌَ ٌْ ِدٌِهمْ  َب ٌْ َمانِِهم أَ ٌْ َ ْومَ  ُبْشَراُكمُ  َوبِأ ٌَ اتٌ  اْل  ِمن َتْجِري َجنَّ
ْومَ  * اْلَعِظٌمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذلِكَ  فٌَِها َخالِِدٌنَ  اأْلَْنَهارُ  َتْحتَِها قُواُ  ٌَ  لِلَِّذٌنَ  َواْلُمَنافَِقاتُ  اْلُمَنافِقُونَ  ٌَ
َنُهم َفُضِربَ  ُنوًرا َفاْلَتِمُسوا َوَراءُكمْ  اْرِجُعوا قٌِاَ  نُّنوِرُكمْ  ِمن َنْقَتبِسْ  انُظُروَنا آَمُنوا ٌْ  بُِسورٍ  َب

ْحَمةُ  فٌِهِ  َباِطُنهُ  َبابٌ  لَّهُ  َعُكمْ  َنُكن أَلَمْ  ٌَُناُدوَنُهمْ * اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمن َوَظاِهُرهُ  الرَّ  َبلَى َقالُوا مَّ
ُكمْ  ْصُتمْ  أَنفَُسُكمْ  َفَتنُتمْ  َولَِكنَّ ْتُكمُ  َواْرَتْبُتمْ  َوَتَربَّ ًُّن  َوَؼرَّ ِ  أَْمرُ  َجاء َحتَّى اأْلََمانِ ُكم هللاَّ ِ  َوَؼرَّ  بِاهللَّ
ْومَ  * اْلَؽُرورُ  ٌَ ةٌ  ِمنُكمْ  ٌُْؤَخذُ  اَل  َفاْل ٌَ ارُ  َمأَْواُكمُ  َكَفُروا الَِّذٌنَ  ِمنَ  َواَل  فِْد ًَ  النَّ  َوبِْبسَ  َمْواَلُكمْ  ِه
أْنِ  أَلَمْ  * اْلَمِصٌرُ  ِ  لِِذْكرِ  قُلُوُبُهمْ  َتْخَشعَ  أَن آَمُنوا لِلَِّذٌنَ  ٌَ  َواَل  اْلَحقِّق  ِمنَ  َنَزاَ  َوَما هللاَّ
ُكوُنوا ِهمُ  َفَطااَ  َقْباُ  ِمن اْلِكَتابَ  أُوُتوا َكالَِّذٌنَ  ٌَ ٌْ ْنُهمْ  َوَكثٌِرٌ  قُلُوُبُهمْ  َفَقَستْ  اأْلََمدُ  َعلَ  مِّق

 . 1 ﴾ َفاِسقُونَ 
 نك لو رأٌت رجالً ضخماً ؛ ! البشرٌة الٌوم أشبه ما تكون بجسم عمالق ُرّكب علٌه رأس صؽٌر 

أطوا ، ولكن رأسه رأس طفا صؽٌر ، فال شك أنك طوٌلتان ورجاله   صدره عرٌض وٌداه

 . ستقوا بأن خلالً كبٌراً حاكم على خلقته منذ الوالدة
 ننا الٌوم نملك قدرات هابلة ، حتى استطاع اإلنسان أن ٌفلق الذرة وٌتحكم بالجنٌن وٌهندس 

أمام البشر  الوراثة وٌجوب الفضاء ، وأصبحت األرض التً كانت فً ٌوم من األٌام عالماً مؽلقاً 
؛ أصبحت تمسح باألقمار الصناعٌة مسحا ًجٌولوجٌاً لٌكتشؾ ما فً أعماقها من معادن وآثار 

. . فً وقوع الزالزا والبراكٌن   وأحواض مابٌة ونفطٌة وتٌارات هوابٌة عالٌة التأثٌر قد تتسبب
من تقنٌة   اءهو نسان الٌوم ٌستطٌع التحكم حتى بالنباتات ، حٌث أخذ هذا التحكم وما ٌقؾ ور

علمٌة بتوفٌر مواد ؼذابٌة جدٌدة ، واستطاع العلماء تحسٌن نطؾ الحٌوانات ، فرّكبوا بعضها 
وهاهو العلم الحاضر ٌسعى  لى زرع خالٌا الدماغ ، وٌتجه  لى صنع أعضاء . . . على بعض 

 . احتٌاطٌة حٌة لجسم اإلنسان عبر االستعانة بتحسٌن جٌنات الحٌوانات الذكٌة
التطور العلمً الحاصا ال ٌعنً أن اإلنسان قد وصا الذروة ، با العكس هو الصحٌح ،  وهذا

وفً ذلك  شارة واضحة ومباشرة  لى أن البشرٌة قد ضٌعت ممٌزات أبلػ أهمٌة من التطور 

 . العلمً الذي حصلت علٌه

                                                           
 مركز األشعاع األسالمً للدراسات والبحوث األسالمٌة – آٌة هللا العظمى السٌد محمد تقً المدرسً 5
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ت التً  ن باستطاعة  نسان الٌوم أن ٌجلس مسترٌحاً فً بٌته مطلق االستراحة بفضا الخدما
ٌنفذها له اإلنسان اآللً ،وٌستطٌع أٌضاً تشٌٌد مصنع معقد للسٌارات المتطورة ، والتفرج على 

ٌعوزها نقص ؛ واحتماا ارتكاب الخطأ فٌها   العقوا االلكترونٌة وهً تعما على قدم وساق إل 
ٌات صانعه فاإلنسان اآللً المبرمج من قبا اإلنسان الطبٌعً ٌنجز مسؤوا. . واحد  لى الملٌون 

ولكن هذا التطور وهذا اإلنجاز قد كلؾ البشرٌة الكثٌر الكثٌر من مصداقٌتها و . بإتقان أشد 

 . قابلٌاتها وروحٌاتها ومستقبلها
 ننا ؛ ومن منطلق مفاهٌم دٌننا اإلسالمً ال نقوا بأن السبب فً تراجع البشرٌة هو التطور 

فالنصوص الدٌنٌة . ا العكس هو األصح تماماً طاقات األرض والكون ، ب  العلمً واالستفادة من
الواردة فٌها من التحرٌض على استثمار الطبٌعة ما لم ٌأت لها شبٌه فً دٌن أو عقٌدة أخرى ؛ 

البشرٌة من جاهلٌة وعدم    ن نظرتنا الدٌنٌة تؤكد بأن العلة فٌما وصلت  لٌه. ال كماً وال نوعاً 

 . التعاما مع اإلمكانات النهضوٌة تناسب ، هو التفكٌر المادي المتحكم فً
فمن المالحظ أن سجالت وأروقة الهٌبات والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة تزدحم 

واالكتشاؾ ، وكا ٌوم تطالعنا الصحافة العالمٌة بعشرات ؛ با بمبات   بتسجٌا براءات االختراع
ك ال ٌعنً توفر السعادة للبشرٌة ، كا هذا وذا ولكن. االختراعات العلمٌة الحدٌثة الؽرٌبة بحق 

 ذ الجسم البشري أصبح كتلًة مشوهة ال تناسب فٌها مطلقاً ، . با العكس هو الصحٌح تماماً 
وهناك اختالؾ شاسع . فالتفاوت كبٌر للؽاٌة بٌن التطور العلمً وبٌن درجات كبح هذا التطور 

ذاتً ألصحاب هذه اإلمكانات والموارد اإلمكانات الطبٌعٌة للبشرٌة وبٌن مستوى االستقالا اا بٌن
الملموس ٌشٌر  لى أن الؽنً ٌتضاعؾ ؼناه والقوي تتضاعؾ قوته ، فٌما   الحقٌقٌٌن ، فالواقع

وأن التطور العلمً واالكتشافات الحدٌثة . باستمرار   الفقٌر ٌزداد فقراً والضعٌؾ ٌتكرس ضعفه
فلقد . وجودها واستفحالها   ربٌسً فًلم تساعد فً حا هذه المشكلة ،  ن لم نقا  نها سبب 

  أصبح َمثا الجسم البشري َمثا الشاحنة المتطور تقنٌاً ولكن تعوزها الكوابح ، فالعالم الٌوم
تعوزه القٌادة الحكٌمة والحازمة لضبط هذه الحركة هابلة السرعة لتتحكم بها وتوصلها  لى 

 . شاطا األمن والسالم
زمن لمجرد السباق ،  ذ هً تفتقر كا االفتقار  لى وجود ؼاٌة  ن البشرٌة الٌوم تتسابق مع اا

أن حركة البشرٌة أضحت كحركة كرة الثلج الهابطة من قمة   تسٌر باتجاهها و لٌها ؛ بمعنى
الجبا ، فهً كلما هوت  لى األسفا كلما تضاعفت سرعتها و كبر حجمها ، ولكنها ال تعً 

 . ة والروح لدٌهامصٌرها ، فالوعً هنا سالب بانتفاء الحٌا
فقد تقدم اإلنسان فً العصر الراهن تقدماً هابالً فً عالم المادٌات ، ولكنه تضاءا وتراجع فً 

ومما ال ٌخفى أن الروح هً الضابط األوحد للمادة ، وهذه الروح  ن لم . عالم الروحانٌات 
. نسان ذات مردود سلبً على اإل تؤدي وظٌفتها على الشكا الصحٌح فإن المادة تكون

؛  2 (   ن العقا ِعقاا من الجها: ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقوا بهذا الخصوص  والرسوا

 ن اإلنسان ال ٌعدو كونه كتلة من الجها ما لم ٌستعن بسالح العقا الذي ٌمنعه من االندفاع  أي 
والنفس مثا أخبث الدواب ، فإن لم : ) أٌضاً  صلى هللا علٌه وآله وسلم  ، وٌقوا  نحو الخطأ

؛ بمعنى أن النفس البشرٌة حٌوان هابج ، والعقا والروح والحكمة هو ما ٌدّبر  3 (  ُتعقا حارت

 . أمورها
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فتاكة التً تصرؾ لها األمواا الطابلة وتهدر لها الطاقات العلمٌة بٌنما الٌوم نجد األسلحة اا
وٌطوا حتى لٌحس المتحدث والمستمع والكاتب والقارئ  الجبارة ٌطوا عنها الحدٌث 

لقتا و بادة الناس ، وهذا السالح   فالعلم الحدٌث استطاع أن ٌسخر الجراثٌم. باالشمبزاز منها 
أو رادعاً كما ٌحلو للبعض أن ٌقّدم تبرٌراته الكاذبة فً  طار  بطبٌعة الحاا لٌس سالحاً دفاعٌاً 

صناعة ونشر واستخدام األسلحة الذرٌة ، حٌث ضحكت الدوا المالكة لهذا السالح على بعضها 
بقٌة الدوا طٌلة ما كان ٌسمى الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن الشرقً والؽربً ،   البعض وعلى

جذوة الجهود البشرٌة واإلمكانات الطبٌعٌة المتاحة فً سبٌا   حٌث كانوا وال ٌزالون ٌعتصرون
هذه هً الحٌاة التً نعٌشها فً الحقبة الراهنة مع .  حكام سٌطرتهم على مقدرات هذا العالم 

 . !بالػ األسؾ والحسرة
كٌؾ نقاوم هذا التوجه ؟ وكٌؾ نستطٌع أن نوّجه العالم ونقوده : والسؤاا الهام جداً هنا ، هو 

 األمن والسالم ؟ لى 
. والجواب ٌكمن فً مسألة واحدة ، وهً العودة  لى الروح وتنمٌة المعنوٌات لدى اإلنسان 

فالمعادلة الطبٌعٌة والٌسٌرة لدى اإلنسان تقوا بلزوم الحفاظ على الحالة المعنوٌة العالٌة لتتم 
بالوصفات الروحٌة وال رٌب أن الشرٌعة اإلسالمٌة ملٌبة . السٌطرة على الجسم والمادة فٌه 

الصدقات ومساعدة  التً تؤدي دورها فً هذا اإلطار ، من قبٌا الصوم والصالة المستحبٌن ودفع
وباألخص فً أشهر رجب وشعبان و رمضان ؛ األشهر التً جعلها هللاَّ . . المساكٌن والفقراء 

 . بمثابة الفرصة المثالٌة والهدٌة للناس
أال وهو ضرورة االنتباه  لى الطرٌقة التً نؤدي بها عباداتنا  وهناك أمر على ؼاٌة فً األهمٌة ،

 .  لى ممارسة العبادات على الوجه الصحٌح والكاما ؛ بمعنى أننا البد وأن نسعى
 ن الدٌن اإلسالمً ٌرشدنا ـ فً هذا المجاا ـ  لى طرٌقة ذكٌة جداً ، تتمثا فً أن ننظر فً تأدٌة 

ي ممارسته للعبادة ، لٌكون بذلك تحرٌضاً على عزمنا ورؼبتنا هو فوقنا ؾ العما والعبادة  لى من
ننظر  لى من هو دوننا من حٌث اإلمكانات  فً األعماا الصالحة التً من جملتها العبادة ، وأن

 . المادٌة لتتأصا فٌنا القناعة والرضا بما قسم الرب جا وعال
من لم ٌهتم بأمور : ) لسالم علٌه ا ثم  ن اإلسالم ٌقوا كما جاء عن اإلمام جعفر الصادق

ما : ) صلى هللا علٌه وآله وسلم  وٌقوا أٌضاً كما جاء عن رسوا هللاَّ  4 (  بمسلم المسلمٌن فلٌس 

، بمعنى أن الشرٌعة اإللهٌة تحرضنا  5 (  آمن باهللَّ والٌوم اآلخر من بات شبعاناً وجاره جاٌع

ثم نمارس اهتمامنا ونقدم ٌد  وتوجب علٌنا متابعة ما ٌجري من حولنا من تطورات ، ومن 
وفً هذا الزمن بالذات ، حٌث المسلمون أحوج الناس من . المساعدة للمحتاجٌن 

والمعنوي ، فان ثقا المسؤولٌة ٌتضاعؾ وٌتضاعؾ حتى نؤدي ما علٌنا من المادي   الجانب
ونضمن انتفاء انحرافهم ، باإلضافة  لى ما نقدم لهم من ٌد  توفٌر الروح المعنوٌة فً الناس 

 . بٌنهم  مساعدة مادٌة منتظمة وهادفة الستبصاا الجوع والفقر من
حالة من حاالت ما بعد دخوا المؤمنٌن الجنة ،  ن فً اآلٌات الشرٌفة السالفة الذكر تصور لنا 

والمنافقٌن النار ؛ حٌث تتحوا أعماا المؤمنٌن  لى نور ٌسعى بٌن أٌدٌهم ،  ودخوا الكافرٌن 
ٌتنعمون فً جنات تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها ، مبشرٌن من المالبكة برضوان هللاَّ 

فتتحوا أعمالهم الدنٌوٌة   ا الكفار والمنافقونأم. الذي هو أكبر وأشرؾ من الجنان وما فٌها 
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 لى عقد نفسٌة وظلمات ، حتى لٌستؽٌثوا بالمؤمنٌن لٌتزودوا من نورهم ، ولكن هٌهات 
ارجعوا  لى ورابكم ـ : ٌكون لهم ذلك ، فالمالبكة تواجههم بأشد التقرٌع ، فٌقاا لهم تعجٌزاً  أن

المنافقون والكفار بالعجز عن ذلك ٌضرب بٌنهم  وحٌن ٌعترؾ. نوراً   دنٌاكم ـ لعلكم تلتمسون

 . الجنة ، وأخرى فٌها العذاب ألها النار  وبٌن المؤمنٌن حجاب ؛ جهة منه فٌه الرحمة ألها
 ن هللاَّ سبحانه وتعالى ٌستعرض فً هذه اآلٌات جملة من األعماا التً أدت بالمنافقٌن الى النار 

، والؽرور باألمانً ، والتعوٌا على المادة ، وعدم  فتنة النفس ،والرٌبة بالحقابق: ، وهً 
الممارسات والمعتقدات ، والتسوٌؾ   اإلٌمان والتصدٌق بالؽٌب ، وقسوة القلب ، والفسق فً

 . بالتوبة مع معرفة الحق
وعلى هذا األساس ؛ فإن المنافقٌن سٌعٌشون ـ فوق ما ٌعٌشونه وٌعانونه من عذاب النار ـ 

حتقار حتى لتكون النار مولًى لهم ؛ أي ملجأً ٌلجؤون منها  لٌها ؛ بمعنى حالة من العزلة واال
وقد أصابهم هذا كله بداعً . والشدٌد  أنهم ٌدورون فً حلقة متكاملة من العذاب اإللهً الدابم 

ٌّع اإلنسان   رفضهم للروح واكتفابهم بالمادة ؛ المادة التً ما أن ٌستؽنى بها عن الروح حتى تض

 . 6 . . مصٌره العقاب وتكتب على

 
 . 538 : ، الصفحة 16  -11: ، اآلٌات  ( 57 ) الحدٌد سورة : القران الكرٌم -1
 . 117 /  1 : بحار األنوار  -2

 . لمصدر السابقا -3

 . 338 /  71 : بحار األنوار  -4

 . 191 /  74 : بحار األنوار  -5

 . حضارتان متقابلتان: الحضارة اإلسالمٌة ، آفاق و تطلعات ، الفصا الرابع : من كتاب  -6
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