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داعش والصراع اإليراوي األمريكي
1
 

 

 
 

 
ٌبدو أن تصرٌحات المسإولٌن األمرٌكان بؤن الحرب ضد داعش ستستمر لسنوات أصبحت 

الشهداء ال قرٌبة من الواقع ، فكلما اقتربنا من معاقل داعش بدأت المعركة تشتد ضراوة وقوافل 
تنقطع والنازحون بال هوادة ، وها نحن على مقربة من معركة عنٌدة تواجهها القوات األمنٌة 

الرسمٌة بمساندة الحشد الشعبً وبعض العشابر األنبارٌة ضد داعش ، وهذه المعركة تبدو منذ 
نا نعلم أن البداٌة أنها عصٌبة خاصة إذا استذكرنا تارٌخ األنبار فً العشر سنوات األخٌرة فإن

معشعشة بٌن أهالً األنبار ( القاعدة)داعش سٌكون وضعها متزن ومتماسك ، فكما كانت 
خصوصاً فً الفلوجة فكذلك داعش التً خلفتها فً األٌدٌولوجٌة واألهداؾ والوسابل ، 

وستلحق مهمة األنبار وطرد داعش بإذن هللا مهمة نٌنوى التً بالتؤكٌد سوؾ تكون الحاسمة 

 . داعشبالنسبة ل
إن عدواً مثل هذا ٌنبؽً أن ٌعد له العدة فً كل المٌادٌن وبكل الطرق والسبل الممكنة ، فال 
ٌّدخر المعنٌون وسٌلة إال وسلكوها ، فمن الناحٌة المٌدانٌة ال بد من هجمة عسكرٌة عنٌفة 

، وؼٌاب إحدى هذه ( جوٌة ، برٌة ، نهرٌة)بخطط مدروسة وبكل أصناؾ القوات المسلحة 
صنوؾ سٌإثر سلباً على القضاء على داعش ، فوجود قوات برٌة بال ؼطاء جوي سٌزٌد من ال

عدد الضحاٌا ألن الحرب حرب عصابات وشوارع ، وإذا ؼابت القوات البرٌة بوجود هجمات 
جوٌة فسوؾ لن ٌتحقق االنتصار المنشود وإرجاع العوابل النازحة والمشردة ، وعدم تدخل 

ن ٌستؽل الدواعش هذا الؽٌاب فٌتسللون عبر األنهار أو كسر السدود القوات النهرٌة ممكن أ

 . وبث السموم الممٌتة للبشر والحٌوان على حد سواء
ومن هنا جاءت مشكلة القضاء على داعش ، فالتنسٌق بٌن تلك األصناؾ ٌبدو أنه من الصعب 

تحدة ، والقوات البرٌة تحقٌقه ، فالسالح الجوي تسٌطر علٌه قوات التحالؾ بقٌادة الوالٌات الم
األول رسمً تسٌطر علٌه الحكومة العراقٌة والقٌادة العامة للقوات : تنقسم الى قسمٌن 

د الشعبً الذي حققوا إنجازات لم تكن بالحسبان ، وهذا شحالثانً هم متطوعو الالمسلحة ، و
ك الصعوبة فً القسم فً حقٌقة األمر ٌسٌطر على الجزء األكبر منه اإلٌرانٌون ، لذا نجد تل

التنسٌق بسبب اختالؾ القٌادات المٌدانٌة ، ال بل األشد من ذلك هو وجود تقاطع بٌن بعضها 
وفصابل الحشد الشعبً  وهو نلمسه جلٌاً بٌن قوات التحالؾ الدولً بقٌادة الوالٌات المتحدة 

كثٌر من  الذي تقوده خططه إٌران ، وهذا التقاطع هو انعكاس للصراع األمرٌكً اإلٌرانً فً
ملفات المنطقة مثل سورٌا ولبنان والٌمن والعراق إضافة الى ملفات خاصة مثل الملؾ النووي 

                                                           

 مركز اضواء للبحوث والدراسات األستراتٌجٌة –بهاء النجار  1



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

4 

 . اإلٌرانً
وٌمكن تفكٌك هذا الصراع الى صراع بٌن إٌران وحلفاء األمرٌكان فً المنطقة وهً السعودٌة 

ال ٌتوقع أن بدرجة اساس وقطر وتركٌا ودول الخلٌج عموماً واألردن ومصر ، وهذا الصراع 
ٌنتهً فً السنوات القلٌلة القادمة ، وبالتالً فإن داعش قد استفادت كثٌراً من ذلك الصراع بل 
هً ولٌدة ذلك الصراع ، والطرفان تمكنا من استثماره أفضل استثمار لصالحه ، فدول الخلٌج 

أن تعرقل  استخدمته للتدخل فً العراق وسورٌا وحتى الٌمن من دون أي ردود فعل دولٌة ٌمكن
تدخلها هذا ، وإٌران كذلك تمكنت من بسط نفوذها بشكل لم تعهده الساحة العراقٌة وأمام مرأى 

الجمٌع ، فؤؼلب فصابل الحشد الشعبً جّهزتها إٌران بؤحدث ومختلؾ األسلحة وتستعرضها بٌن 
لة ال علنٌاً الحٌن اآلخر أمام وسابل اإلعالم من دون أن ٌّدعً أحد أن هذا التجهٌز من قبل الدو

وال سرٌاً ، وهً بذلك تقفز قفزة طوٌلة نحو بسط سٌطرتها العسكرٌة والتً ممكن أن تإثر على 

 . المشهد السٌاسً وبالتؤكٌد االقتصادي والثقافً
وهذا النفوذ اإلٌرانً سٌجعل من العراق قرٌباً من محور الممانعة الذي تقوده إٌران بالتعاون 

وبإسناد من روسٌا ، وإذا كان العراق ككل ٌصعب أن ٌكون طرفاً سورٌا وحزب هللا فً لبنان 
فً محور الممانعة فإن الشٌعة على األقل سٌكونوا كذلك خاصة إذا تحققت خظة باٌدن فً 

 . تقسٌم العراق ونجح السنة فً إقامة إقلٌم سنً بعد اإلقلٌم الكردي
راق وبوصاٌا دولٌة من قبل ففً ظل هذا التعقٌد اإلستراتٌجً الذي أوصلته دول جوار الع

ونؤمل أن ٌكون توقعنا لٌس فً  -الوالٌات المتحدة وروسٌا والدول األوربٌة سوؾ لن نتوقع 
أن ٌكون القضاء على داعش بهذه السهولة إال أن ٌتحقق منه الهدؾ الذي من أجله  -محله 

مراحل التطرؾ  نشؤت داعش ، أو ألسباب تكتٌكٌة فرضتها المرحلة ، أو هو نهاٌة لمرحلة من
الذي اعتاد المستكبرون على استؽالله لمصلحتهم كً تبدأ مرحلة ثانٌة منه بإسم آخر ، فكما 

والبؽدادي ( داعش)وبن الدن والظواهري فؤصبح اآلن ( القاعدة)كان اإلرهاب فً السابق بإسم 

 . د لهاوالعدنانً ، لذا قد نقضً على داعش ولكن علٌنا أن نتهٌؤ للورٌث والخلٌفة الجدي
واألمر مرهون بوعً الشعب العراقً وسٌاسٌٌه وقٌاداته المبسوطة الٌد والمإثرة فً المجتمع 
العراقً ، فإذا تمكن الشعب العراقً من فهم ما ٌحدث فً محٌطه من مخططات ٌمكن أن ٌنتج 
عنه ساسة واعون ٌفكرون بمصلحة بلدهم وٌتركوا مصالحهم الشخصٌة والحزبٌة ، وسٌكون 

فً المرصاد لكل من ٌؽٌر من هذه السٌاسة الوطنٌة ، وبعكس ذلك فسوؾ تكون الحرب الشعب 
ألننا سنبقى ( المدة التً أعلنها البٌت البٌضاوي األمرٌكً )على داعش أكثر من ثالث سنوات 

أسراء بؤٌدي ؼٌرنا تابعٌن متؤثرٌن مخدرٌن ببعض العناوٌن البراقة والمقدسة التً تسوقنا 

 . مصٌر مجهول ٌمنة وٌسرة الى
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ومغالطاخ فهم واقع داعش ...الحكىمح

!!!؟؟؟...ال عجة ان سقطد االوثار ... وحىاضىها
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، كانت قد كشفت عدم استٌعاب  2015/25/04أكاد أجزم أن احد تصرٌحات الدكتور العبادي فً 

التً ال تزال هذا الرجل ألي فهم شمولً لمسٌرة االحداث السٌاسٌة وأثبتت نؤٌه عن االدوار 
تلعبها حواضن داعش فً البرلمان والحكومة لدعم داعش فً المحافظات الؽربٌة واحتالله 

ففضال عن انعدام مركزٌة القرار وتؤرجحه وتعدد مصادره ، وعدم توفر . العراقٌة لالراضً
 االنضباط العسكري العالً ومبادئ الطاعة والشعور بالمسإولٌة بٌن القادة العسكرٌٌن ، فضال
عن قراراته كربٌس للوزراء باقالة المسإولٌن ثم تراجعه عن تلك القرارات السباب ال ٌكشؾ 
عنها ، ولكن ربما نتٌجة لوجود دعما قوٌا لهإالء ، كل ذلك وؼٌره الكثٌر قد ساهم فً زٌادة 

الضؽوط العسكرٌة والسٌاسٌة والتهدٌدات المباشرة وكوارث وازمات وانهٌارات عسكرٌة 
التً ال ٌزال ٌعٌش شعبنا تداعٌاتها منذ هزٌمة القوات االمنٌة الجدٌدة فً االنبار قبل وسٌاسٌة ك

.  عدة أٌام 
ولكن، أن ٌصرح السٌد ربٌس الوزراء تصرٌحات تؽالط الواقع وتخلق تشوشا فً الرأي  

من خالل ادراك شعبنا ان قٌادات داعش هم قادة الحرس الجمهوري للنظام المقبور،  الجمعً 
السنة البعثٌٌن فً المحافظات الؽربٌة هم حواضن داعش ومإازرٌه ، ٌخرج علٌنا السٌد وان 

سٌاسٌة؟ أهً " فتوى"فهل هً . ، ال ندري كٌؾ نتعامل معها " قنبلة اعالمٌة"العبادي لٌفجر
" تبربة"طابؾ لٌلً مر على ربٌس الوزراء فلقنه ذلك، ام ان العبادي ، ٌحاول فٌما ٌحاول، 

واخاه واخرون من عسكرٌٌن ومدنٌٌن من خونة ممن كانوا وراء سقوط الموصل  اثٌل النجٌفً
بٌن اهل الُسنة فً ” داعش”عدم وجود مإٌد لـ)؟ فقد أكد العبادي فً تصرٌحه الؽرٌب ذاك، 

!!( ... ال ٌملك رجاالً عراقٌٌن وأن اؼلب عناصره من االجانب ” داعش"العراق ، وأن تنظٌم 
!!  فٌا للطامة الكبرى؟؟

أن شعبنا ٌدرك المإامرة التً من خاللها جٌا بالدكتور العبادي لرباسة للوزراء ، ولكن ، أن 
ٌجهل أو ربما ٌتجاهل السٌد ربٌس الوزراء أبسط الحقابق عن ماهٌة العدو وقٌاداته وحواضنه 

ومن ٌحارب معه،و داعش تجتاح العراق ، فهذا باعتقادنا ، منتهى االنهٌار للمإسسة االمنٌة 
!!!.  لعسكرٌة ؟؟؟ا

، تصرٌحا للدكتور  2015/25/04فقد نشر موقع عراق القانون فً المراقب ، أخبار سٌاسة فً 

تنظٌم "ومبٌناً أن ...!!" بٌن اهل الُسنة فً العراق” داعش”عدم وجود مإٌد لـ"العبادي ٌإكد 
ي كلمة له وقال العبادي ؾ" . ال ٌملك رجاالً عراقٌٌن واؼلب عناصره من االجانب” داعش"
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داعش "، إن ”عراق القانون"التً نظمت، فً بؽداد وتابعها ” الشهٌد العراقً"خالل احتفالٌة 
التنظٌم ال ٌملك رجاالً عراقٌٌن وان اؼلب عناصره "، مشٌراً إلى أن ”لم ٌستثنً أحداً فً العراق

فتاً إلى أن ، ال"ال ٌوجد بٌن أهل السنة من ٌإٌد داعش"وأضاؾ العبادي، أنه  ". من األجانب
هناك قوابم تصلنً بٌن الحٌن واآلخر ألناس ٌرٌدون التطوع فً صفوؾ القوات األمنٌة "

” .لمقاتلة داعش 

           http://www.qanon302.net/news/2015/04/25/52298  .

أن تصرٌح الدكتور العبادي الذي ٌنفً فبه وٌلؽً هذه الصراعات الكبرى التً ال تزال تدور فً 

، بٌن المإسسة العسكرٌة أالمنٌة وكتل سٌاسٌة وطنٌة 2003الوطن العراقً وامتدت منذ فلك 

ضد الكتل البعثٌة السنٌة التً ال تزال تدعم داعش ، والتً هٌؤت له الحاضنة فً اجتٌاحه 
للموصل واالنبار وصالح الدٌن ودٌالى واجزاء من كركوك، نرى ان ٌتم استدعاء السٌد ربٌس 

امام البرلمان لمسابلته عن هذا التشوٌش السٌاسً االعالمً والذي ال مبرر له  الوزراء للمثول
...!!! ، لمعرفة دوافعه 

اثٌل واسامة النجٌفً وطارق " فهل ان تصرٌح السٌد العبادي هذا، ٌروم من خالله تبربة
الهاشمً ورافع العٌساوي وؼٌرهم من قادة عسكرٌٌن متهمٌن عن سقوط الموصل؟؟؟        

، والخٌرون من العراقٌٌن متفقون على تشخٌص حقٌقة دور الكتل السٌاسٌة السنٌة 2003ذ فمن

ومواقفها وادوارها المخربة فً دعمها لالرهاب ، وما ألت الٌه تداعٌات وقوؾ هذه الكتل 
العمٌلة مع اجندات الحكومات الخسٌسة كالسعودٌة وقطر وتركٌا واالردن ، وما ألت الٌه هذه 

رٌرة من مذابح بٌن الشعب العراقً ، وما وراء اسباب هذه االجتٌاحات لداعش الحكومات الش
.  لالرض العراقٌة

فكشعب عراقً ، وان كان قد اعتاد على العٌش وفق سٌاقات وأنماط من حٌاة ؼٌر مضمونة فً 
أي اتجاهاتها ، وانه اعتاد ان ٌعٌش فقط من اجل أن ٌموت كمدا وحسرة، ولكننا النعتقد أن 

الممحً ، " قراءة"فمن ٌعتقد ان هذا الشعب ، ال ٌستطٌع . أي حاكم من استؽفال شعبنا بقدرة
كما ومن ٌحاول استؽفال شعبنا، فانه مؽفل ، وٌحاول فقط اهانة ذكاء . فهو مخطا وساذج 

، " السخرٌة"وان الدكتور حٌدر العبادي عندما ٌطلق تصرٌحات كهذه تبعث على . العراقٌٌن 
ان ٌعمل بمثابرة وجد واجتهاد الدراك ما ٌجري فً العراق ، ال أن ٌزٌد فً  انما نقترح علٌه

.  مصابب وبلوى شعبنا
وأن ٌدرك السٌد ربٌس الوزراء بشكل دقٌق هذا االنقسام الذي أورثته تداعٌات االرهاب 

المدعوم من قبل الكتل السنٌة ونتابجه والتً خلقت أدوارا لالنسان العراقً كل حسب تجربته 
خصٌة ، من اجل ان ٌساهم ربٌس الوزراء ، بوضع حلول لها فً رإٌة موحدة ومن اجل الش

.  عراق حر موحد

، قد تعلم حقٌقة جدٌدة عن الحٌاة ، 2003فاالنسان العراقً ، عسكرٌا كان ام مدنٌا ، ومنذ 

أوصلته الى قناعات ، من بٌنها بالنسبة للبعض مثال، انه لٌس حرٌا بالبعض الدفاع عن بلد 
ٌهٌمن علٌه اللصوص والمجرمٌن والكارهٌن لوحدته ، ولدرجة أن حتى وجود االنسان العراقً 

وان فً انتمابه للقوات المسلحة واالجهزة االمنٌة ، لٌس  . فً وطنه أمسى هامشٌا ال معنى له
سوى مجرد بحثا عن مصدر للرزق له ولعابلته، فً وقت ٌرى فٌه أن الثروة العراقٌة الهابلة 
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وان كثرة من . علٌها شراذم اللصوص والسفلة فً الحكومة والبرلمان وتبددها كما تشاء ٌهٌمن
. العراقٌٌن ال ٌجدون شرفا عظٌما فً الموت دفاعا عن الوطن ، فهذا الوطن ، لم ٌعد وطنهم

. فالموت من اجل الوطن ، لم ٌعد ٌوفر حتى لعابلته ضمانات لسترها واحتشامها وأمان لحٌاتها
وأحسن ما ٌمكن ان ٌوفر لعوابل هإالء المعدمٌن بعد موتهم ، أن تحٌا عوابلهم فً فؤلوطن ، 

!  العراء أو فً اكواخ الصفٌح؟
كذلك كان من بٌن المشاكل الكبرى الخوتنا الخٌرٌن من السنة ، هٌمنة كتل سٌاسٌة سنٌة فً 

، قد اوصلوا  ولكن هإالء الفاشلون فً حقٌقتهم. البرلمان والحكومة ادعت تمثٌلهم شرعٌا 
جماهٌرهم من خالل مواقفهم الخٌانٌة وعالقاتهم مع دول الجوار من اجل مصالحهم الشخصٌة ، 
أوصلوهم الى نقطة الالثقة والطعن فً مصداقٌتهم وخصوصا فً المحافظات الؽربٌة ، مما أفقد 

عاؾ الشرفاء من اخوتنا السنة وجود قٌادة حقٌقٌة داخل المجتمع العراقً ، وساهم فً إض
.  معنوٌاتهم فً قتالهم ضد داعش 

ولكننا ، حٌنما نجد ان الحشد الشعبً ، قادر على دحر هذا االفتراضات من خالل تضحٌات 
ودحر الدواعش ، وعلى الرؼم من عدم تلقٌه راتبا أو أجرا  بطوالته الجسام فً سبٌل الوطن 

ٌاتهم الدٌنٌة وملتزمون مادٌا ، انما كان بسبب فً ذلك، هو ان الشٌعة ملتفون حول مرجع
.   بعهود معهم ومنذ أمد بعٌد

فالنتٌجة ، وكما ٌبدوا ، تجعلنا نفترض ، ان هناك ثالثة فبات متصارعة فً االهداؾ ، ولكل لها 
فالفبة االولى، وهم أبطال الحشد . فهمها الخاص وتعلٌالتها لنتابج مسإولٌاتها تجاه هذا الوطن 

تهم الشدٌدة فً ظروؾ عٌشهم وعدم صرؾ رواتبهم الشعبً ، وعلى الرؼم من معانا
واستحقاقاتها الى االن، لكنهم ، باقون على العهد مدفوعون بعقٌدة اٌمانٌة والتزام بقرارات 

.  مرجعٌاتهم فً الدفاع عن حٌاض الوطن 
والفبة الثانٌة ، هً فبة ؼاضبة على االوضاع ، وقناعاتها السٌاسٌة والذاتٌة وفهمها للواقع 

فالحاجة الى مصدر . ري ، قد أوصلها تاى الشعور بعدم جدوى التضحٌة فً سبٌل الوطن المز
فهً تنظر لهذا الوطن ، فال ترى . للعٌش كان السبب فً انخراطها فً صفوؾ القوات المسلحة 

فً القوات " ألؽام"فهذه الفبة ستبقى تمثل نوعا من . فً وجودها سوى وجودا هامشٌا طارئ 
ن العراقً كما تراه ، قد تحول الى ؼابة من وحوش متكالبة على المصالح ، فالوط. االمنٌة

، وٌوفر قرابات وتفسٌرات مختلفة لمن ٌطمح خلق " بالمرونة"ومحمٌون بدستور ٌتسم 
فهذه الفبة ، سوؾ لن تجد فً الموت فً سبٌل الوطن شٌبا . االزمات وٌعصؾ باالستقرار 

.  ستسالم حال ان تجد نفسها على وشك الموت ٌعنٌها ، ولذلك ، نراها تسارع فً اال
ٌجدون  أما الفبة الثالثة، فهم الكثرة المطلقة من السنة الخٌرٌن ومن العشابر الباسلة والذٌن 

ولكنهم ونظرا الفتقارهم الى القٌادة السٌاسٌة ، . فً وحدة هذا الوطن ، كرامة لجمٌع العراقٌٌن
ونة الكتل السنٌة ، وجعلوا من رفضهم عنوانا فقد رفضوا اتباع من ادعً تمثٌلهم من خ

فهم باقون بانتظار الحراك الشٌعً وما ٌؤمل منه جمٌع الخٌرٌن فً ضربه الفساد . لكراماتهم 
فنجد مصٌر هإالء مقترن مع مصٌر القوات . والمحاصصات والعودة الى حٌاة االستقرار 

.          وطن االمنٌة والحشد الشعبً ، جنبا الى جنب فً الدفاع عن ال
أن شعبنا ٌطالب السٌد ربٌس الوزراء أن ٌكون اكثر تحمال لمسإولٌاته وان تتسم قراراته 

فلجنة الثقافة واالعالم النٌابٌة ، على سبٌل . العسكرٌة والسٌاسٌة بالثقة وعدم التراجعات عنها 
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الحالٌة ، تصفها وهً وفقا للدستور لجنة مشرفة على عمل هٌبة االعالم واالتصاالت  المثال، 
هناك خالفات كبٌرة "فحسب تصرٌحات النابب مٌسون الدملوجً ان ". بالسٌبة"ربٌسة اللجنة 

هٌبة "ومشٌرة الى ان " بٌن ربٌس الهٌبة ومجلس االمناء وال ٌوجد توافق بٌن الجانبٌن
االعالم واالتصاالت التً من المفترض ان تنضم البث واالرسال للقنوات ووسابل االعالم 

المختلفة ، لكنها لألسؾ تعمل بقرارات ؼٌر مدروسة وبمزاجٌة ومستعجلة وال تخدم االعالم 
.  العراقً بشًء

مشٌرة الى انه " بدعم الهٌبة ووجود المسإولٌن فٌها"وأتهمت الدملوجً جهات لم تسمها 
من ثم وقبل اسابٌع قام ربٌس الوزراء حٌدر العبادي باقالة مدٌر هٌبة االعالم واالتصاالت و"

..." تراجع عن القرار وهذا ٌإكد وجود دعم خفً لهم
.... عنك ٌا شعبنا" الخافً"وما أكثر 

...  حماك هللا ٌا عراقنا السامق
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تالمقلىب.. االقتصاد العراقي 
3 

 
 

 Function relationshipاالستقراء التارٌخً منذ عقود خلت ، ٌإكد وجود عالقة دالٌة 

طردٌة وبمعنوٌة عالٌة بٌن حجم اإلٌرادات النفطٌة وحجم اإلنفاق الحكومً ، ما ٌماثل هذه 

، حٌث (Microeconomic)العالقة السببٌة التً قد تبدو منطقٌة على صعٌد االقتصاد الجزبً 

ازداد انفاقه بنسبة اكبر من ادخاره فً المراحل األولى التً فٌها حاجات كلما ازداد دخل الفرد 
ٌر مشبعة ، أي ان مٌله الحدي لالستهالك عالً، والعكس بالعكس ، ولكن حصول نفس هذا غ

، فهو ٌعنً بكل بساطة ، ( Macroeconomic) المٌل االستهالكً على صعٌد االقتصاد الكلً 

أن هناك حكومات ساذجة ال تعرؾ تدابٌرها، تجعل إنفاقها متؽٌراً تابعاً بالكامل لحجم إٌراداتها 
، وتتصرؾ كما لو ان سلوكها االستهالكً سلوك فرد ، ولٌس سلوكاً جمعٌاً ٌمثل  النفطٌة

تجمٌعاً حسابٌاً لسلوكٌات األفراد ، مضافاً الٌه متؽٌرات أخرى لها عالقة بتقاطع المصالح 
الفردٌة التً ال ٌمكن ان تتواءم وتتناسق اال فً إطار دولة ، تسلك سٌاسات اقتصادٌة فً إطار 

. كلً االقتصاد ال
من هنا تؤتً الكارثة االقتصادٌة للعراق ، فاالقتصاد العراقً تعمل متؽٌراته الكلٌة بطرٌقة 

متؽٌراته الجزبٌة ، الن أصحاب القرار كانوا فً الؽالب ؼٌر مختصٌن واسرى سلوكهم 
الؽرابزي الشعوري ، وعندما ٌضع قرارات للدولة تكون مدفوعة بقوى الفرد ال بقوى الكل علماً 

 Random variablesالكل ال ٌساوي حاصل جمع قوى األفراد ، الن المتؽٌرات العشوابٌة  ان

والمتؽٌرات التً ٌتنازل بها الفرد عن نزعاته للكل  Dummy variablesوالمتؽٌرات الوهمٌة 

ال تظهر اال عندما ٌفكر متخذ القرار بسلوك دالة كلٌة ، وعلٌة بقً االقتصاد العراقً لعقود 
ٌر هذه العالقة الطردٌة بٌن إٌرادات النفط وحجم اإلنفاق الحكومً ، دون التفكٌر طوٌلة أس

بإٌجاد مخزون ألؼراض التوازن ، وبما ان اإلٌرادات النفطٌة تتؤثر بالمتؽٌرات الخارجٌة أكثر 
مما تتؤثر بالمتؽٌرات الداخلٌة ، فؤن االقتصاد العراقً ٌبقى أسٌر أسواق النفط التً تتقاذفها 

طٌات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة الدولٌة اكثر مما تإثر فٌها قوى العرض والطلب على النفط المع
، رؼم ان األخٌر صار مهما أٌضا بعد اكتشاؾ بدابل للنفط ٌمكن استؽاللها بمإشرات تجارٌة 

ناجحة ، ومن ٌضع اقتصاده تابعاً لهذه المتؽٌرات الخارجٌة، علٌه ان ال ٌتوقع اقتصاداً مستقراً 
. مستقالً فً ٌوم ما و

فً ضوء نظرٌات االقتصاد الكلً تعمل اقتصادات العالم على أساس ان الدولة حارسة ومنظمة 
وتدخلٌة، فهً حارسة لحقوق وملكٌات القطاع الخاص، ومنظمة بكل ٌسر وشفافٌة لمتطلبات 

سواء كانت تمر علٌه ( ال استقرار)عمله، وتدخلٌة بشكل إٌجابً إلنقاذ االقتصاد من أي ازمة 

                                                           

 األخبار  -عبد الحسٌن العنبكً. د 3
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، اال فً العراق، فاالقتصاد لدٌنا ٌعمل بالمقلوب تماماً خالؾ كل أنظمة ( تضخمٌة ام ركودٌة)
:  العالم االقتصادٌة ، ومصادٌق ذلك هو األتً

: الدولة فً العراق الزالت مالكة ولٌست حارسة: أوال
توصل منافعها للشعب ٌكفً انها تملك إٌرادات النفط وهو خالؾ الدستور ما لم توصلها او      

من الدستور ، وكلما أتخمت جٌوبها ( 111)، ألن النفط هو ملك الشعب العراقً حسب المادة 

باإلٌرادات النفطٌة أنفقت بكل طٌش وهدر على مجاالت استهالكٌة ومظهرٌة ووضعت 
التخصٌصات العالٌة وتركتها ساببة دون رقٌب وال حسٌب ، حتى خلقت طبقة من الفاسدٌن 

رفٌن قبالة شرابح فقٌرة واسعة واحتٌاجات حقٌقٌة ؼٌر مشبعة من السلع والخدمات العامة المت
والخاصة ، واذا انفقتها فً مجاالت استثمارٌة فالمصٌبة اعظم ، اذ ٌتسابق الفاسدون فً 

مختلؾ جهات التعاقد على التالعب فً األولوٌات فتخصص األموال الطابلة للمشارٌع التافهة 
طالما إنها تتٌح اكبر فرصة ممكنة للفساد ، ولذلك تجدهم ٌستحدثون مشارٌع  وؼٌر المهمة

باحتفالٌات ( أحجار األسس)ارضابٌة ؼٌر حقٌقٌة لكسب أصوات مناطقٌة توضع لها 
الن األموال فتت على االؾ المشارٌع التً لم تنفذ او انها ( بالقطارة)استعراضٌة ، وتبقى تمول 
ازفاً فً جسد العراق ، وضرعاً ٌرضع منه الفاسدون من موظفً نفذت جزبٌاً لتبقى جرحاً ن

الدولة والمفسدون من المقاولٌن الطاربٌن ، وعبثت أٌادي الفساد فً مواصفات التنفٌذ وفً 
كلفه وصارت المواقع الوظٌفٌة ذات التماس المباشر بإبرام العقود وإحالتها وتنفٌذها تباع 

دولة من أن ٌكون إنفاقها عقالنٌا، وأوؼلت فً التبذٌر وتشترى فً بورصة الفساد ، وعجزت ال
صندوقاً )وهدر األموال ولم تقرأ جٌداً سوق النفط وتذبذباته ولم تحاول ان تخلق 

ٌوازن بٌن حجوم اإلنفاق العام فً فترات الرخاء و حجومه فً فترات العسر ، ولو  ( لالستقرار
م من استعماله الؼراض استدامة التنمٌة كان هذا الصندوق متاحاً الستطاعت الحكومة الٌو

واالعمار ، واستدامة دفع مستحقات الشركات علٌها بدال من التنصل عنها وسٌادة حالة من 
الالثقة بٌن الحكومة والمتعاملٌن معها وما تبع ذلك من رسابل سٌبة ٌتلقفها المستثمرون 

لعراق واالستثمار فٌه حالٌا العراقٌون واألجانب وتجعلهم ٌتحسبون كثٌرا فً القدوم الى ا
. ومستقبال ، وٌكون العراق الخاسر األكبر من إشاعة مثل هذه المإشرات الطاردة 

ان التوسع فً اإلنفاق الحكومً فً أوقات الركود والكساد إلخراج االقتصاد من فخ      
متزامنا  الضؽوط االنكماشٌة هو ما ٌجب ان ٌكون ولٌس العكس ، الن انكماش األنفاق الحكومً

مع انكماش االقتصاد ٌجعل األثر مضاعفا ، والبطالة تستشري بمعدالت مضاعفة واالنفجار 
المجتمعً ٌكون محتمال والحلول المتاحة تكون أصعب ، مثلما ٌكون تزامن توسع اإلنفاق 
الحكومً مع التضخم الجامح ذا اثر مضاعؾ قد ٌجعل القوة الشرابٌة لألفراد تتآكل بشكل 

القٌم االجتماعٌة أٌضا تتآكل بشكل متسارع حتى تعصؾ بالطبقة الوسطى باتجاه متسارع و
الفقٌرة وتدفع بالفقٌرة الى ما دون خط الفقر ،وكل ذلك الن العالج بالمقلوب ، وحتى متخذ 

القرار امام الخٌارات المحدودة ٌصبح مجبرا على العالجات التً بالمقلوب والتً تسارع فً 
تشفٌه ، فلو استطاعت حكومة حكٌمة ان تكبح جماح التضخم المرافق موت المرٌض دون ان 

( صندوق االستقرار المقترح)لتعاظم إٌرادات النفط من خالل حجز قسم من قدراتها االنفاقٌة فً 
وبذلك تمارس أثراً انكماشٌاً إلخراج االقتصاد من فخ الضؽوط التضخمٌة ، وبالتبعٌة فإنها 

كً تزٌد إنفاقها الحكومً فً أوقات االنكماش ( ق االستقرار صندو)سوؾ تستطٌع السحب من 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

11 

، وتكون قد مارست اثراً توسعٌاً إلخراج االقتصاد من فخ الضؽوط االنكماشٌة ، فإنها تكون 
حكومة حكٌمة تعمل وفق المنطق االقتصادي وتستخدم ادوات السٌاسات االقتصادٌة بشكل 

تصاد الكلً فؤنها لم تعتمد سٌاسات اقتصادٌة كلٌة صحٌح ، والن الحكومة ال تفكر بعقلٌة االق
مإثرة فً االقتصاد ، هذا اذا كان هذا الفهم المنطقً متاح أصال لدى متخذي القرار ، وهو األمر 

الذي استبعده فً إطار تسلق ؼٌر االقتصادٌٌن الى كل المواقع االقتصادٌة فً الدولة بحثا عن 
ع ، علٌه فان االقتصاد العراقً سٌبقى بالمقلوب إلى ما خرابط الكنوز المخبؤة فً تلك المواق

.   شاء هللا
: الدولة فً العراق الزالت منظماً سٌباً للعملٌة االقتصادٌة : ثانٌا

دولة فً مجال تسهٌالت ( 186)ٌؤتً العراق ،لألسؾ الشدٌد، فً ذٌل قابمة الدول من بٌن 

ألعمال واالستثمار، حسب تقارٌر البنك الدولً األعمال ، بمعنى انه أكثر البلدان سوءا فً بٌبة ا
السنوٌة حٌث ٌقٌس تقرٌر ممارسة األعمال األنظمة التً تشجع أنشطة األعمال أو تقٌدها عبر 

بدء األعمال، والتعامل مع إجازات البناء، وتسجٌل )أساسٌة هً " مإشرات"مجاالت أو  9

تثمرٌن، ودفع الضرابب، والتجارة األمالك، والحصول على تسهٌالت ابتمانٌة، وحماٌة المس
، فكٌؾ ندعو المستثمرٌن لالستثمار فً العراق ( عبر الحدود، وتنفٌذ العقود، وإؼالق األعمال

وهم مطلعون على مثل هذه التقارٌر ولكل صعوبة تواجههم هنالك كلفة وكلما تعاظمت الكلؾ 
االستثمار )، وإذا كان ( بدالعا/التكلفة )صار االستثمار ؼٌر مربح وؼٌر مجدي وفق معاٌٌر 

وحٌث ان االستثمار الحكومً قد تراجع ( االستثمار الخاص + االستثمار الحكومً = الكلً 

التً تواجه نقصاً كبٌراً فً اإلٌرادات العامة ، فال  2015فً الموازنة العامة لسنة % 80بحدود 

فاظ على مستوى معقول من سبٌل أمام الحكومة إال زٌادة االستثمار الخاص إذا ما أرادت الح
النمو فً الناتج المحلً اإلجمالً ٌتبعه مستوى معقول من التشؽٌل لعناصر اإلنتاج للحٌلولة 

دون انحدار االقتصاد الى ازمة كساد خانق ، وحٌث ان االستثمار ال ٌؤتً إال بتحسٌن بٌبة 
تحسٌن بٌبة األعمال )ٌتمثل بالتركٌز على  لحكومة العراق   ( الواجب البٌتً)األعمال فان 

Improve the business environment ) وسوؾ تؤتً االستثمارات المحلٌة واألجنبٌة لسد

النقص فً االستثمار الحكومً ، وأي إصالحات ٌتخذها العراق ٌنبؽً مراقبتها وتمكٌن 
تد المستثمر من الوصول الٌها بكل شفافٌة ، وهنا البد من قمع الفساد بٌد من حدٌد كً ال تم

اذرعه القذرة الى آلٌات العمل المٌسرة وٌحاول تعقٌدها مجددا لؽرض االبتزاز، ان مراقبة أثر 
اإلصالح سوؾ ٌسلط الضوء على مجاالت النجاح وكذلك على المجاالت التً تحتاج إلى المزٌد 

ت من الجهد على حد سواء، وفً الوقت ذاته، فإن توصٌل اإلصالحات توصٌالً فعاالً إلى الوكاال
المنفذة ومجتمع األعمال والمجتمع القانونً وعامة الجمهور سوؾ ٌضمن قبول التؽٌٌرات 

ووضعها موضع التنفٌذ، وسوؾ ٌظهر االتصال الفعال أن حكومة العراق تتخذ خطوات إٌجابٌة 
لزٌادة قدرة البلد على التنافس وحرٌة الدخول والخروج من والى اسواق السلع والخدمات 

. واألعمال
 

: الدولة فً العراق تتدخل عكسٌا فً االقتصاد: ثا ثال
الزال دور الدولة فً العراق، بالمقلوب، عما هو علٌه دور الدولة فً اقتصادٌات السوق،      
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حٌث تعمل الدولة فً اقتصاد السوق على أساس التدخل اإلٌجابً بؤضٌق الحدود الالزمة إلعادة 
جمع الطلب الحكومً والطلب الخاص ، فعندما االستقرار وحٌث ان الطلب الكلً هو حاصل 

ٌتراجع الطلب الكلً نتٌجة تراجع الطلب الخاص ، بسبب حصول ضؽوط انكماشٌة 

Deflationary pressures  وتراجع مستوى اإلنتاج والتشؽٌل والدخول الموزعة لعناصر

اإلنتاج ، فؤن الحكومة تتدخل من خالل زٌادة الطلب الحكومً مدفوعاً بزٌادة اإلنفاق الحكومً ، 
إلخراج ( النفقات العامة اكبر من اإلٌرادات العامة)مإدٌاً الى تنظٌم الموازنات العامة بعجز أي 

الستقرار ومنعه من االنزالق نحو االنكماش والكساد ، وٌحصل العكس االقتصاد من حالة عدم ا

، حٌث ٌكون الطلب الخاص  Inflationary pressuresتماما عند حصول ضؽوط تضخمٌة 

متزاٌد بمعدات كبٌرة تضطر الحكومة الى تقلٌص الطلب الحكومً من اجل العودة الى االستقرار 
فاق الحكومً وهو ممول من اإلٌرادات النفطٌة بنسبة المرؼوب ، اما فً العراق فان حجم االن

فً  GDPمن الناتج المحلً اإلجمالً % 45، والموازنة العامة للدولة تمثل بحدود  % 95

فً مصر مثال ، وهذا ٌعنً هٌمنة اإلنفاق العام على األداء % 7حٌن هذه النسبة ال تتجاوز 

لمباشر لإلٌرادات النفطٌة فً خلق الناتج االقتصادي فً العراق ، فٌما ٌكون مع األثر ؼٌر ا

، وعلٌة فؤن التراجع فً الطلب الكلً ٌؤتً فً الؽالب من % 80المحلً اإلجمالً بحدود 

التراجع فً الطلب الحكومً الناتج عن تراجع اإلنفاق الحكومً المتراجع بسبب تراجع أسعار 
الحكومً فً الؽالب ، فٌكون النفط ، ثم ٌنكمش القطاع الخاص بوصفه مقاوالً لدى القطاع 

الوضع بالمقلوب، بدالً من انكماش القطاع الخاص وتكون الحكومٌة تدخلٌة إلنقاذه، ٌنكمش 
القطاع الحكومً وٌطلب من القطاع الخاص ان ٌكون ذا دور تدخلً إلنقاذها ، وهً مفارقة 

طاع الخاص ، من مضحكة ، وقواعد اللعبة إذن بالمعكوس، حٌث تتؽٌر معادالت التعامل مع الق
وضع معادلة التهمٌش عندما تكون جٌوب الحكومة متخمة الى وضع التوسل والتودد لحثهم 
على االستثمار وأقامه المشارٌع واستكمالها بالدفع ألجل وبؤسالٌب أخرى جمٌعها تصب فً 

. خانة ، إقراض الحكومة ، وهذا أمر عجٌب تعجز النظرٌات االقتصادٌة من التعاطً معه
 

 :بالمقلوب .. السٌاستان المالٌة والنقدٌة هً األخرى: عاً راب
فً األدبٌات االقتصادٌة التً ٌعمل علٌها العالم كله ، ٌجب ان تكون السٌاستان متناؼمتٌن     

ؼٌر متناقضتٌن فً الهدؾ والتوجه، فؤما ان ٌكونا توسعٌتٌن معاً ، فً حالة االنكماش 

Deflation اً فً حالة التضخم ، او تكونا انكماشٌتٌن معInflation  ًإال فً العراق ، فف ،

الرخاء حٌث اإلٌرادات النفطٌة كبٌرة تتوسع الحكومة باإلنفاق العام وتنظم الموازنة بعجز كبٌر 
قد ٌكون تخطٌطً ، ولكنه توجه نحو التوسع فً اإلنفاق والؽاٌة منه إحداث التنمٌة ،وقد نبرر 

ٌد ان ٌنمو بخطى أوسع وٌخلق عملٌة تنمٌة لتضٌق فجوة ذلك الن البلد ٌعانً من تخلؾ وٌر
التخلؾ ، ولكن ؼالبا ما تصاحب ذلك سٌاسه نقدٌة انكماشٌة تبتلع جزًء مهماً من األثر التوسعً 

للسٌاسة المالٌة ، فنبقى ندور عند نفس المستوى المتخلؾ الذي كنا نرؼب فً االنطالق منه 
فً حالة شح اإلٌرادات النفطٌة لدى الحكومة ٌنكمش نحو مستوٌات اعلى ، والعكس بالعكس ، 

االنفاق الحكومً فً مختلؾ األنشطة وٌحدث انكماش فً االقتصاد واضح المعالم واألثر ، ثم 
تتدخل السٌاسة النقدٌة بجرعات توسعٌة تحاول إنقاذ اإلنفاق الحكومً المتراجع وتعٌد األمور 
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إدامة اإلنفاق الحكومً التشؽٌلً بحدوده )هً  الى نصابها فً إطار حدود ومستوٌات روتٌنٌة
، وكؤن نقطة االستقرار المرؼوبة لدى السٌاسات االقتصادٌة المالٌة والنقدٌة هو ان ( الدنٌا 

.  تلؽً كل منها أثر األخرى التوسعً، لٌبقى البلد عند مستوى من التخلؾ المرؼوب 
 

: اقتصادٌةالدولة تعتمد إجراءات بولٌسٌة ولٌست سٌاسات : خامسا
نجد ذلك بوضوح فً ثقافة الموظؾ العراقً وثقافة متخذ القرار االقتصادي اٌضا ، فً كثٌر     

من المفاصل التً ال ٌسع المقام الى سردها واكتفً بحالة شابعة ، حٌث ٌطل علٌنا بٌن الحٌن 
مزٌد من واألخر مسإولون ٌتحدثون عن تهرٌب النقد االجنبً من العراق، وٌقترحون المزٌد ال

االجراءات البولٌسٌة لمنع الظاهرة ، ٌوؼلون فً التفاصٌل وٌؽرقون بقصص المالحقات 
وقصص التعجب وربما االعجاب بقدرة المهربٌن فً التحاٌل واجتٌاز كل العقبات التً وضعوها 
. ، وربما التؽنً ببطوالتهم النهم مسكوها ومنعوها من الخروج وربما ٌصبحون ابطال وطنٌٌن 

الحقٌقة مختلفة تماما عن تصور هإالء االبطال ، فال توجد قضٌة اصال فً المفهوم و   
الن )االقتصادي ، وال داعً لالجراءات البولٌسٌة المتخذة والبطوالت الزابفة ، باختصار شدٌد ، 

ٌَُهرب، أٌها السادة  ْهرب من العراق وال  ٌَ ، وما تقومون به من اجراءات هو ( النقد االجنبً 
( . بالمقلوب)اٌضا 

 The balanceفً كل العالم ونحن لسنا بمعزل عنه ، ولكل دولة مٌزان مدفوعات  
of  payments  ٌحتوي شقٌن :

وهو بالضرورة والبد ان ٌقابل خروج  ،Balance of tradeمٌزان تجاري : الشق األول  .   1

العرض الكلً ، وهنالك  النقد األجنبً دخول سلع وخدمات بقٌمته ، تدخل الى البلد لتساهم فً
آلٌات محكمة تتمثل باالستٌراد وفق اعتمادات مستندٌة ، وسمٌت مستندٌة الن النقد األجنبً ال 
ٌطلق للمصدر اال بمقدار السلع والخدمات المثبتة فً مستندات وتصل الى منفذ االستالم وتقٌد 

. وٌتم إشعار المصرؾ التجاري باإلطالق

من والى البلد ، وهً  Movement of capitalإوس األموال حركة ر: الشق الثانً .   2

حركة مشروعة ولها أسس نظرٌة وتحمٌها قوانٌن محلٌة ودولٌة، وهً أموال تبحث عن فرص 
وتبرع الدول إلٌجاد بٌبة جاذبة لها ، حٌث النافذة الواحدة وتهٌبة دراسات  استثمارٌة مربحة، 

والمخلصة من المشاكل وتسهٌالت لوجستٌة هابلة جدوى رصٌنة وتهٌبة االراضً المخصصة 
لٌؤتً المستثمر بؤمواله وٌستثمر فً البلد ، حٌث عندما ٌكون البلد جاذباً ومربحاً تسجل حركة 

طارداً وبٌبة االستثمار ( مثل العراق )رإوس األموال من الخارج للداخل ، وعندما ٌكون البلد 
س األموال ، اي ٌهرب النقد األجنبً من البلد الى سٌبة وتتقاذفها أهواء الفاسدٌن تهرب رإو

الخارج باحثا عن فرص مربحة وآمنة لالستثمار، بدلٌل ان العراقٌٌن لدٌهم استثمارات كبٌرة 

الذي ٌنمو بمعدالت أسرع من ( GNP)جدا فً الخارج وهً جزء من الناتج القومً اإلجمالً 

(GDP )رؼبون فً االستثمار فً العراق وٌتحسرون والفجوة بٌنهما تتسع ، ومعظم العراقٌٌن ي

على عدم تمكنهم من ذلك الن العراق طارد أٌها السادة ، فالقصة إذن لٌس تهرٌب بل هو هروب 
، وٌضطر صاحبه الى تهرٌبه ألنكم وضعتم عراقٌل أمام انسٌابٌة حركة رإوس األموال بشكل 

ون واجبا ؼٌر مقدس ألنه بالمقلوب طبٌعً تضطره الى التحاٌل لكً ٌجتازها ، وعلٌة فؤنكم تإد
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، الواجب المقدس هو ان تعرفوا مصادر االموال التً بحوزة الناس ، هل جاءت من مصادر 
تمنعوا خروجها ودخولها ، الواجب المقدس هو ان تقلبوا المعادلة ،  سلٌمة ام ال ، قبل ان 

ارة هٌبات االستثمار حسنوا بٌبة األعمال هذا هو واجبكم البٌتً، مكنوا المختصٌن من إد
واعملوا على خلق حواضن للمستثمرٌن ، سوؾ ٌتدفق النقد األجنبً من الخارج للداخل وٌحقن 

. فً دورة الدخل واإلنتاج المحلٌة وتحصل التنمٌة 
أشٌاء كثٌرة أخرى عزٌزي القارئ الكرٌم هً بالمقلوب فً اقتصاد بوصلته لدى المختصٌن 

.   علٌه اآلخرٌن تهافت الدبابٌر على سلة التمر ولكن ال احد ٌطلبها ، وٌتهافت
 

مستشار إقتصادي فً هٌبة المستشارٌن فً االمانة العامة لمجلس الوزراء )*( 
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المثقف االفتراضي وأزمح الثقافح العراقيح
4 

 
 

فً حٌن نجد إن ! جوهر األزمة الثقافٌة، ٌتمثل بوجود الرجل المناسب فً المكان المناسب
فالمسإول عن المإسسة الثقافٌة هو مثقؾ، ولد من رحم ! األزمة السٌاسٌة، تتمثل بالعكس

مع ذلك، نالحظ إن أزمة . الثقافة، واختٌاره لم ٌكن على أسس طابفٌة أو قومٌة كما فً السٌاسة
هذه األزمة، حولت المتن إلى هامش طوٌل، والهامش، . أعمق وأفدح من أزمة السٌاسةالثقافة 
. المإسسة الثقافٌة، المثقؾ، هما ركنا الثقافة، وهما المتسببان بؤزمتها المزمنة. إلى متن

المثقؾ الذي تحول الى كابن ؼرٌب عن مجتمعه ووسطه، اذ تنازل عن دوره األخالقً 
حاسٌسه، لصالح نرجسٌته، لصالح حقن معنوٌة ٌمنحها سّذج واالجتماعً، وتجرد من أ

فً المإسسة الثقافٌة، ثمة مشكالت وآراء وحدود رسمها الزمن . ومتملقون ووصولٌون
القرٌب، لذلك نجد إن من الطبٌعً، أن تتولد المشكالت واألزمات داخلها، إضافة الى تؤثرها 

حول المثقؾ إلى جزء من األزمة، فً وقت ماهً مبررات ت: الواضح باألنموذج السٌاسً، ولكن
علٌه أن ٌكون جزءاً من حلها؟ لقد كشفت لنا التكنولوجٌا الحدٌثة ممثلة بمواقع التواصل 

االجتماعً والنت، الهوٌة الحقٌقٌة للمثقؾ العراقً، وما ٌحمله من أفكار وقناعات، وكشفت لنا 
عن الوجه ( الفٌس بوك)لقد كشؾ لنا . اعن أولوٌاته ومدى اقترابه من الثقافة أو ابتعاده عنه

الحقٌقً لكثٌر من المثقفٌن العراقٌٌن، وكشؾ لنا موقفهم الحقٌقً من قضاٌا وطنهم ومدى 
المتابع لحسابات أبرز المدونٌن من المثقفٌن، ٌصل . رسوخ الوازع األخالقً والثقافً داخلهم

ولنا أمثلة كثٌرة . بالدٌن وال باألخالقإلى قناعة بؤن بعضاً من هإالء ال عالقة له بالثقافة وال 
فهناك مثقؾ، فً ذروة المعارك بٌن القوات العراقٌة ومسلحً داعش، نجده . فً هذا الشؤن

ٌنشر على صفحته الشخصٌة رابطاً لمقال له فً موقع الكترونً ٌتحدث عن معاناة أوروبا 
! ء تهدٌم آثار سورٌاوآخر ٌكتب عن خسارة البشرٌة جرا! جراء الهجرة ؼٌر الشرعٌة لها

وآخر ٌكتب عن ! وآخر ٌكتب عن عابلة ٌهودٌة عاشت قبل قرون فً أحد أحٌاء الجنوب العراقً
هذا المثقؾ ٌرٌد أن . الصاببة والشبك، فً وقت تعانً هذه األقلٌات من إرهاب داعش ٌومٌاً 

وهً قمة الثقافة  انه مثقؾ فعالً، إذ ال ٌفرق بٌن أبناء دٌنه وبٌن األدٌان األخرى: ٌقول لنا
كما ٌرفض هذا المثقؾ النٌل من االرهاب، ألن فً ادانته هذه، قد ٌنال من طابفة ! بالنسبة إلٌه

وهناك مثقؾ، ٌتصٌد األحداث لٌلبسها ثوباً طابفٌاً، أو ! معٌنة وهو ما ٌخالؾ كٌنونته الثقافٌة
الشتم والسخرٌة من اآلخر ٌستعمل نفوذه الثقافً على اآلخرٌن داخل العالم االفتراضً لٌمارس 

فً وقت . هذه هً انشؽاالت المثقؾ العراقً واهتماماته. الذي ٌختلؾ معه ثقافٌاً أو طابفٌاً 
فؤٌن دوره فً ترسٌخ قٌم الجمال . ٌعٌش البلد حرباً ضد أشرس عدو عرفته البشرٌة

والمفسدٌن؟  واإلنسانٌة؟ أٌن دوره فً محاربة اإلرهاب بقلمه؟ أٌن دوره فً الكشؾ عن الفساد
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لماذا علٌه أن ٌقؾ على الحٌاد برؼم أن أحد األطراؾ هو الوطن؟ نعم، قد ٌمارس بعض 
المثقفٌن، النقد حٌال القضاٌا العامة، ولكنه، نقد هّدام، نقد أعور، ٌؽض النظر عن الطرؾ الذي 

ؾ لدٌه مصالح معه، أو عن الطرؾ الذي ٌنتمً إلى طابفته، فً حٌن نراه ٌصرخ وٌشتم الطر
ان المثقؾ العراقً الٌوم، أصبح جزءاً أساسٌاً من األزمة الثقافٌة . اآلخر، بكل ما ٌملك من قوة

التً ٌمر بها البلد، فإضافة الى سلوكه البعٌد عن الثقافة، نرى بعض المثقفٌن، ٌجاملون 
المإسسة الثقافٌة على حساب الثقافة، بل نرى بعضهم ٌدافعون بكل ما ٌملكون من أقالم 

. وات عن أسماء بعٌنها، تشؽل مناصب ثقافٌة برؼم أن تلك األسماء علٌها مالحظاتوأص
ؼٌاب اإلرادة : ولألسؾ، ال أمل بمعالجة حقٌقٌة ألزمة الثقافة العراقٌة، لعدة أسباب، منها

فلو حاول المثقؾ إصالح . الثقافٌة لدى المثقؾ العراقً، إذ أن إصالح الثقافة لٌس من أولوٌاته
لثقافٌة أو الثقافة بصورة عامة، كما ٌحاول إشباع نرجسٌته وتضخٌم أناه، إضافة المإسسة ا

إلى أن المثقؾ، ؼٌر قادر على تجاوز حساباته الشخصٌة لٌمارس دوره الثقافً فً الشارع أو 

 .فً المإسسات العامة، ماعدا القلٌل من المثقفٌن الذٌن بقوا مثقفٌن واقعٌٌن ولٌسوا افتراضٌٌن
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االته المشّىي للىاقع العرتي.. (وكرالة)
5 

 
ٌبدو أن األحداث التً تدور منذ فترة على الساحة السٌاسٌة العربٌة قد تمخضت لألسؾ عن ابن 

لكنه فً كل األحوال ابن ! ٌشبهها تماماً، على الرؼم من أنه ابن بالتبنً أو التمنً ربما
صورها فً نتابج جابزة البوكر للرواٌة وتجلَّت هذه األحداث بؤقوى . لظرؾ ؼٌر طبٌعًطبٌعً  
بات الجمٌع ٌعرؾ قبل أن ٌشارك بؤٌة مسابقة للرواٌة العربٌة أن علٌه أن ٌكون واقعٌاً . العربٌة

وفوضوٌاً ومظلماً ومتشابماً وناقالً ماتراه عٌن المتفرج العربً من أخبار على القنوات 

 .ضمن الفوز أو الترشح على األقلاالخبارٌة، بشكل فنً ٌبدأ بكلمات وٌنتهً برواٌة لً
 

  اللهجة العامٌة
ما زلنا نذكر مؤساة السنة الفابتة التً ُمنٌت بها الرواٌة العربٌة بفوز رواٌات أثارت نقداً الذعاً 
ومنطقٌاً، من العدٌد من النقاد والمتخصصٌن، إذ إنها لجؤت إلى استعمال العامٌة بإفراط، ولعل 

التً كتب حوارها باللهجة المصرٌة العامٌة أصدق مثال على ( األزرقالفٌل )رواٌة أحمد مراد 
ٌانهار )ومن ٌقرإها ال ٌستطٌع كتم دهشته من هذا اإلفراط فً اللهجة العامٌة . ذلك

، وٌشعر أنه ٌشاهد أحد األفالم المصرٌة القدٌمة، وبهذا لٌس ؼرٌباً أبداً أن الرواٌة (ابٌااااااااض

  .مابً فعالً من بطولة كرٌم عبد العزٌزتم تحوٌلها إلى فٌلم سٌن
وال أستثنً . نعم، تم انتقاد وصول رواٌات حوارها كله مكتوب باللهجة العامٌة ناهٌك عن فوزها

من ذلك أبداً رواٌة أحمد السعداوي، التً تربعت على المركز األول، إذ لم ٌخلُ حواُرها فً 
همها القارئ العربً؟ وهل تمّكن من فهم وال أعرؾ كٌؾ ؾ. بعض األحٌان من اللهجة العراقٌة

المقصد الصحٌح من حوار ٌدور باللهجة العراقٌة ال سٌما أن اللهجة العراقٌة ؼٌر معروفة 
 على فرض انه جزابري أو تونسً أو مؽربً أو مورٌتانً؟. كاللهجة المصرٌة

ل ٌحاولون إلى من ٌكتب أصحاب هذه الرواٌات تحدٌداً؟ إلى مواطنٌهم فقط؟ ه... وأتساءل
فرض لهجاتهم الوطنٌة على اذن القارئ العربً؟ نحن نعلم أن العامٌة دخلت الرواٌة العربٌة 

أما اآلن فً . منذ عقود، لكنها دخلت فً تضاعٌؾ الفصٌحة ورسمت معها رواٌات ناجحة
هل . رواٌات البوكر فان نزعة االستكبار على الفصٌحة موجودة لكثرة استعمال العامٌة

ٌُدخل القارئ إلى أجواء  ٌستكبرون على اللؽة؟ هل ٌعجزون عن الكتابة باللؽة العربٌة بشكل 
 الرواٌة فٌلجإون إلى اللهجة العامٌة؟ أم انه االستسهال؟ أم تراها موضة جدٌدة؟

 

  أعضاء لجنة التحكٌم
وإذ تؤتٌنا الضربة األقوى هذه  2014، نحاول أن نتجاوز ما حصل فً 2015وحٌن نصل إلى 

                                                           

 الصباح - عفاؾ مطر  5
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إن اختٌار وصول هذه "إذ اتفق أعضاء لجنة التحكٌم وربٌسها مرٌد البرؼوثً على . السنة
األعمال إلى القابمة القصٌرة اعتمد بشكل أساسً على اللؽة التً صٌػ بها العمل الروابً، 

إذن هل . ودعمت بروٌن حبٌب هذا الرأي فً مقال لها فً القدس العربً" بوصفه فناً للكتابة
ن على الجابزة هذه السنة تصحٌح أخطاء السنة الماضٌة؟ نعم طالب العدٌد أن كان هدؾ القابمً

تكون اللؽُة العربٌُة الصحٌحُة أساساً لٌس فقط الختٌار الرواٌة الفابزة، وإنما حتى فً المراحل 
األولى التً تتعلق بشروط الترشٌح، لكن لٌس إلى درجة اإلتٌان بالشعراء لٌختاروا أفضل 

    .وإن كانوا أكثر من ٌهتم باللؽة واأللفاظحتى ! الرواٌات
من المعروؾ أن البرؼوثً شاعر وروابً ولهذا من الطبٌعً والمنطقً أنه ٌمٌل إلى اللؽة أكثر 
من بقٌة عناصر فن الرواٌة، كالبناء الدرامً ورسم الشخصٌات وطابع الرواٌة وبٌبتها وصوت 

حسب طبٌعتها، إضافة إلى العدٌد من  الراوي الذي ٌفترض أنه ٌختلؾ من رواٌة إلى أخرى
عناصر الرواٌة األخرى ومن هنا نجد أن برؼوثً الشاعر قد سٌطر وأملى أوامره ورؼباته 

أما بروٌن حبٌب فهً شاعرة حتى أن أطروحاتها كانت عن نزار قبانً، . على برؼوثً الروابً
ما دخل بروٌن ... حداً، وهووهً دارسة لألدب وإعالمٌة متمٌزة، لكن لدي تساإالً أو مؤخذاً وا

حبٌب فً الرواٌة؟ هل تإهل دراسة األدب والشعر على وجه الخصوص بروٌن لتكون عضوة 
لجنة تحكٌم للرواٌة العربٌة؟ هل تإهلها برامجها التلفزٌونٌة ومحاوراتها الثقافٌة ومقاالتها أن 

عد من أهم الجوابز تحكم على أعمال روابٌة؟ كٌؾ تجرأ القابمون على هذه الجابزة التً ت
المخصصة للرواٌة على إهمال أسماء كبٌرة ومهمة لروابٌٌن وروابٌات عرب واستبعادهم عن 

 لجنة التحكٌم؟
لو أن ؼادة السمان أو أحالم مستؽانمً كانتا من ضمن المشاركٌن فً المسابقة، فهل ننتظر من 

عر العربً فتكون ؼادة وأحالم الشعراء أن ٌعطوا رأٌاً برواٌاتهن؟ أم تراهم ٌدشنون جابزة للش

 .من ضمن لجنة التحكٌم؟ لَم هذا الخلط؟ أم أن واقعنا المشوه أنجب لنا أبناء مشوهٌن أٌضاً؟
الدول العربٌة التً عاشت ظلم سنوات طوال تحت ظل حكومات لٌس لها أدنى فهم فً الحكم 

فكان . نى مقومات الحكموالدولة، فانتفضت شعوبها لتؽٌر حالها لٌؤتً حكام أٌضاً لٌس لهم أد
فٌترأس الشعراء لجان تحكٌم من الطبٌعً أن ٌنعكس المشهد السٌاسً على الواقع الثقافً  

أكثر من الرواٌة، ولو أنَّ البرؼوثً ( اللؽة)خاصة بالرواٌة العربٌة، وفق أسس تتعلق بالشعر 
وال " األزرق الفٌل"وبروٌن كانا من ضمن لجنة تحكٌم السنة الفابتة، لما فازت رواٌة 

  !"فرانكشتاٌن فً بؽداد"
 
 

 كافكا وجورج أوروٌل
لكافكا، هذه الرواٌة الخالدة التً تعبر عن مؤساة اإلنسان فً كل " المسخ"تحضرنً اآلن رواٌة 

وقت وفً كل مكان، هً مؤساة إنسانٌة عالمٌة بامتٌاز، عبرت عن حقٌقة نراها لكننا ال ندركها، 
ؼة موقعنا من اآلخرٌن، وموقعنا وقٌمتنا الحقٌقٌة فً الحٌاة، هً رواٌة تنطبق ومن دون مبال

كنت أتمنى أن أقرأ رواٌات تختلؾ عن المعهود، وتعبر عن . على كل إنسان على وجه األرض
رواٌة شخوصها نحن، . الواقع من دون الحاجة إلى ذكر حرب بعٌنها وقابد بعٌنه وشخص بعٌنه
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وأرضها البالد كلها، ٌلتوي الشاعر على نفسه وكلماته وٌترك للقارئ الفرصة الصطٌاده، 
ولٌس سرداً أو سٌنارٌو لواقع نحن نعٌشه ٌوماً بٌوم . ر، للتوؼل فً أعماقهافرصة للتفكً
لألسؾ استشعر كل من ٌكتب هذا الفن الرابع أن الؽلبة والفوز للرواٌة التً . ولحظًة بلحظة

. تتحدث بصورة واضحة وصرٌحة ومباشرة عن ما ٌعانٌه الوطن العربً من ثورات وانهٌارات
ماعادت الدهشة . كل من أحمد السعداوي وأحمد مراد هما كاتبا سٌنارٌووال ٌفوتنً أن أذكر أن 

موجودة، وال العاطفة، وال الحس الشخصً للروابً، كل ما فً األمر أنه ٌتوجب على 
المشاركٌن فً مثل هذه المسابقات أن ٌرسموا بالكلمات ما تنقله شاشات التلفزة من صور على 

ولعل بعض الرواٌات القدٌمة تعبر . ستخطُّ علٌه أقالمهمورقهم األبٌض الذي ٌدرك مسبقاً ما 
سالماً لروح جورج أوروٌل وحٌوانات مزرعته . عن واقعنا أفضل من بعض الرواٌات الجدٌدة

اً  ٌّ   .من الوالدة إلى الممات وحتى ٌبعث ح
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الهىيح و العىلمح... لمرأجا
6 

 
 

عن حضارتنا و تراثنا، مفهوم خطٌر و إن مفهوم الحفاظ علً الهوٌة ٌقابله مفهوم آخر ؼرٌب 
إنها العولمة التى تكتسح العالم ... هدام ٌرٌد أن ٌلؽى جمٌع الهوٌات لتطؽى هوٌة عالمٌة واحدة

و لكنها الهٌمنة . مة لتقبلناها بقبول حسن تصال ولو أن فٌها الخٌر لال بسبب الوسابل الحدٌثة لال
... ؼزو للثقافة... ؼزو للفكر... ات و المحرماتو السٌطرة و الؽلبة حتً استباحة جمٌع الحرم

ؼزو للسٌاسات و ؼزو للثؽور و ... قتصاد ؼزو لال... ؼزو للحرٌات الشخصٌة... ؼزو للعادات

 .د و استعباد للعباد ل للبال ک الخاصة و استؽال االمال
اطفٌة، فى سرة و خصوصٌات المرأة الجسدٌة الع لقد اخترقت هذه العولمة مٌدان الثقافة و اال

 .جتماعٌة السابدة محاولة لقلب النظم اال
كافة أسباب التؤثٌر من مإتمرات دولٌة و اخري محلٌة و جمعٌات نسوٌة ذات ك وقد تتداعً لذل

 .ارتباط خارجٌة، فكان التحدى مضاعفاً و االثر مزدوجاً 
، و أن تروج المإتمرات أن تعولم المرأة و أن تفرض المرأة الؽربٌة كنموذج كلقد حاولت تل

مى إال مخالفة للشرع و محطمة لسلم القٌم  نجدها فى قاموسنا االسال لعادات و تقالٌد و قٌم ال

 :المإتمرات كو من أبرز ما طرح فى تل. مٌة سالاال
 

دهم سفهاً بؽٌر  قد خسر الذٌن قتلوا أوال. "جهاض بجعله قانونٌاً علً مستوي العالم إباحة اال -1

نعام اآلٌة  سورة اال" )رزقهم هللا افتراءاً علً هللا قد ضلوا و ما كانوا مهتدٌنعلٍم و حّرموا ما 

140) 
تقدٌم الثقافة و المعلومات الجنسٌة للمراهقٌن و إباحة الممارسة الجنسٌة لهم تحت ؼطاء  -2

 .الخصوصٌة و السرٌة
سرة وفق النمط  عتراؾ بكافة أشكال اال نجاب، و اال عدم الربط بٌن الزواج و الجنس و اال -3

 .الفردى، كالزواج المثلى و المعاشرة او المساكنة
الدعوة إلً إلؽاء القوانٌن التى تحد من ممارسة االفراد لنشاطهم الجنسى بحرٌة و اختٌار،  -4

 .نجاب حرٌة شخصٌة و لٌست مسإولٌة جماعٌة و اعتبار ممارسة الجنس و اال
 .زٌادة الوعى بٌن النساء -5
 .و التمٌٌز ضد المرأة رفض العنؾ -6

 

                                                           

 (ع)شبكة االمامٌن الحسنٌن   -منً حداد ٌكن. د 6
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و اغؽحوا االؼاعي عـؽم و اظصاحلني عن سؾادطم و اعائؽم إن ؼؽوغوا صؼراء ؼغـفم اهلل عن "

جيدون غؽاحا حيت ؼغـفم اهلل عن صضؾه و  و ظقسؿعػف اظذؼن ال •صضؾه و اهلل وادع سؾقم 

توػم عن اظذؼن ؼؾؿغون اظؽؿاب مما عؾؽت امياغؽم صؽاتؾوػم إن سؾؿؿم صقفم خريًا و ءا

تؽرػوا صؿقاتؽم سؾي اظؾغاء إن اردن حتصـا ظؿؾؿغوا سرض احلقاة  اتاطم و ال عال اهلل اظذى ء

 (33و  32دورة اظـور اآلؼة " )اظدغقا و عن ؼؽرػن صان اهلل عن بعد اطراػفن شػور رحقم

 
ونى المإتمرات من أفكار فى محاولة العطابها البعد القان كفإذا نظرنا فى أبرز ما طرحته تل

مٌركى، ضاربة بعرض  ستنساخ امرأة بهوٌة عالمٌة علً النمط اال االلزامى، نجدها محاولة ال
مٌة،  سال مة اال مم و بخاصة اال الحابط بهوٌتها و بكل الموروث الثقافى و الدٌنى للشعوب و اال

ها و صولٌة و الفقهٌة ما ٌإمن لها حسن سٌر أحوال التى تختزن فى شرٌعتها من القواعد اال
تها، و التى تستشؾ من القرآن الكرٌم و السنة النبوٌة المطهرة ما تؽنٌها عما سواها و  معامال

 .ماسواها و ما ٌضمن لها حٌاة كرٌمة
 

ان العناوٌن العرٌضة التى نادت بها المإتمرات العالمٌة تعود لتكرر ذاتها فى المإتمرات 
النسوٌة االهلٌة الممولة من الخارج بهدؾ قلٌمٌة و المحلٌة، و تتبناها بعض الجمعٌات  اال

العناوٌن بلسان محلى ٌتطاول علً القٌم لٌشكل صدمة فكرٌة فى المجتمع و  كالتروٌج لتل
م لخدمة مشروعه و طروحاته، بٌنما ٌؽٌب الطرح اآلخر الذى ٌمثل  عال لٌسخر وسابل اال

 .الشرابح الواسعة من الشعب بكافة قطاعاته
 

 :ض طروحات تلک المإتمرات مثلو نحن إذ نقبل ببع
بمنظومة قٌم خاصة بنا و لٌست مفروضة  كعتداء علٌها إال اننا نربط ذل تعلٌم المرأة و عدم اال

 .علٌنا
 

تؼؿؾوا  تشرطوا به ذقؽًا و باظواظدؼن إحساغا و ال ضل تعاظوا اتل عا حرم ربؽم سؾقؽم أال"

ا اظػواحش عا زفر عـفا و عا بطن و تؼربو ق حنن غرزضؽم و إؼاػم و ال دطم عن إعال أوال

غعام اآلؼة  دورة اال" )تؼؿؾوا اظـػس اظؿى حرم اهلل إال باحلق ذظؽم وصاطم به ظعؾؽم تعؼؾون ال

151) 

 
فبٌن قضاٌا التؽرٌب و المحافظة علً الدور ٌطرح المظهر المعاصر للمرأة و ما ٌحٌط به من 

 .دعاوى الحرٌة
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ما تقوم به  كبمعظمها و كٌفٌة تقدٌمها لصورة المرأة، و كذلم  عال إن ما تروج له وسابل اال
العدٌد من الجمعٌات و المعاهد من نشر فكر هابم فى هوى الؽرب، ٌوجب علٌنا إمعان النظر فى 

 .حاضرة الؽرب و صورته
 
ننكر  من ٌنظرون إلٌه بانبهار، و هو المركز االهم فى التقدم العلمى و التقنى و نحن ال كفهنا
ٌحجب الوجه اآلخر للمدٌنة الؽربٌة التى قامت علً نهب و سلب  إال ان هذا االمر ٌجب أال، كذل

قة تبعٌة دابمة ٌتحكم بها ساسة الؽرب  لها و ا تعبادها، و التؤسٌس لعال ثروات الشعوب و اذال

 .بكافة المواقؾ و القرارات و المقدرات
هذا التحدى هو مقرون . السواءالعولمة اذن هى التحدى العالمى للمرأة و الرجل علً 

باالمكانٌات العالمٌة الموجهة، من أجل فرض نظم سٌاسٌة و اقتصادٌة و اجتماعٌة لقٌطة، 

 .مة و ال لمنظومتها العقابدٌة و الفكرٌة بؤى صلة تمت لواقع اال ال
و  نسانى دور متفتح ٌبنً علً قواعد نابعة من الفكر و الشعور و ان موقع المرأة و دورها اال

ٌبنً علً التقالٌد و الدعوات التؽرٌبٌة البعٌدة عن محاكاة واقعنا و  و ال. التجربة و التارٌخ

 .قضاٌانا
 

 دور المرأة فى الحفاظ علً الهوٌة
بد من استنفار كل القوي الكامنة فى المجتمع بما  مٌة ال و من أجل الحفاظ علً الهوٌة االسال

بد أن  فإذا أردنا أن نحافظ علً الهوٌة ال .برئ كهو من ذل م و سال فٌها القوة المؽٌبة باسم اال

 . النها صمام االمان بالنسبة لالمة كلها بل و لكل امة ًنحافظ علً هوٌة المرأة أوال
 

ان الدور المطلوب للمرأة ما بٌن دعوات التؽرٌب و تؽٌٌر الهوٌة الخاصة بامتنا، ٌتجلى فى 
بنة  فلقد كانت اال. ماثلة أمامنا الٌوم فى هذا الدور و الموقعتقفى آثار العظٌمات و السٌدة زٌنب 

م الرإوم و المجاهدة الحٌة فى امتها، ملتزمة  خت المتفانٌة و الزوجة المثال و اال البارة و اال
: بقوله تعالً

ختضعن باظؼول صقطؿع اظذى صى ضؾؾه  ؼا غساء اظـؾى ظسنت طاحٍد عن اظـساء ان اتؼقنّت صال" 

وظي و اضؿن  ترّبجن ترّبج اجلاػؾقة اال و ضرن صى بقوتؽن و ال •ععروصًا  ن ضوالعرض و ضل

ة و آتني اظزطاة و ارعن اهلل و ردوظه امنا ؼرؼد اهلل ظقذػب سـؽم اظرجس اػل اظؾقت  اظصال

و اذطرن عا ؼؿؾي صى بقوتؽن عن آؼات اهلل و احلؽؿة ان اهلل طان ظطقػا  •و ؼطفرطم تطفريا 

(.  34و  33و  32حزاب اآلؼة  االدورة " )خؾريا
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عؤعـة اذا ضضي اهلل و ردوظه اعرا ان ؼؽون هلم اخلرية عن اعرػم و  و عا طان دلؤعن و ال"

 (36حزاب اآلؼة  دورة اال" )ً عؾقـا ال عن ؼعص اهلل و ردوظه صؼد ضل ضال

 

ت؟ انه جابة، ما الذى اوجد فى عقٌلة بنى هاشم كل تلک الصفا و السإال الذى ٌستحق اال
الذى عرفته و عاشته صافٌاً نقٌاً فى بٌت أبٌها و مع زوجها عبدهللا بن جعفر بن  كش م بال سال اال

 (رضى هللا عنهم اجمعٌن)ابى طالب 
 

ان دور المحافظة علً الهوٌة للمرأة المسلمة هو دور مشرق ٌتجلً فى صاحبة الذكري رضى 
فهى من وهبت ذاتها هلل عبادة و تضحٌة . لوكٌاتهاهللا عنها، و هو اقتداء و امتثال لمبادبها و س

انه الدور . و صبرا و عطاء، فبقٌت ماثلة فى اذهاننا نموذجا ٌحتذى لدور ٌجب المحافظة علٌه
فة  نبٌاء و الصالحٌن و الصالحات، ٌرتفع بها لخال الذى ارتضاه هللا تعالً للمرأة علً خطى اال

انه دور عظٌم ٌحتاج إلً مجهودات جبارة . العدالة فٌهارض مع اخٌها الرجل و نشر القٌم و  اال
علً المستوي الفردى و الجماعى ٌحررنا مما ٌحٌط بنا من دعوات ؼرٌبة تنخر عمق المجتمع، 

 .و من تقالٌد بالٌة تعٌث بها فساداً فٌحصحص الحق و ٌعود الدور فٌنا إلً اصالته
 

بادلعروف و ؼـفون سن ادلـؽر و  و ادلؤعـون و ادلؤعـات بعضفم اوظقاء بعض ؼأعرون"

ؼرمحفم اهلل ان اهلل سزؼز  كة و ؼؤتون اظزطاة و ؼطقعون اهلل و ردوظه اوظئ ؼؼقؿون اظصال

(. 71دورة اظؿوبة اآلؼة " )حؽقم

ان ادلسؾؿني و ادلسؾؿات و ادلؤعـني و ادلؤعـات و اظؼاغؿني و اظؼاغؿات و اظصادضني و " 

و اخلاذعني و اخلاذعات و ادلؿصدضني و ادلؿصدضات و اظصادضات و اظصابرؼن و اظصابرات 

اظصائؿني و اظصائؿات و احلاصظني صروجفم و احلاصظات و اظذاطرؼن اهلل طـريا و اظذاطرات 

 (35حزاب اآلؼة  اال" )اسد اهلل هلم عغػرة و اجرا سظقؿا

 
ل  مة من خال ان مواجهة التحدى ٌجب ان تكون علً المستوي الشمولى العام، النه ٌستهدؾ اال

ٌمكن ترک المرأة المسلمة لوحدها بل ٌجب ان ٌعضدها اخوانها، و علً  فال. المرأة كما قلنا
ن إسقاط المرأة من الداخل  و أن تؤخذ دورها فى المواجهة ال كالمإسسات الرسمٌة ان تتنبه لذل

 .ٌعنى اسقاط المجتمع و الدولة
 

تستطٌع  فالمرأة العادٌة ال. نتماء ان المواجهة الفعالة لتحدٌات العولمة هى فى التشدٌد علً اال
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ٌمانى فهى  اما المرأة المنتمٌة و التى تستمد قوتها من بعدها اال. ان تواجه، بل سٌجرفها التٌار
علً شكل )اقدر علً المواجهة، و طالما ان هذه المواجهة تتجه إلً الجانب الفكرى لتبٌضه 

فان مقّومات المواجهة تستوجب شحذ الفكر و اعمال العقل و المزٌد من العلم ( موال تبٌٌض اال
بزمام اسرتها  كمسا ن المرأة المتعلمة العاملة اقدر علً المواجهة الفكرٌة و علً اال و التعلم، ال

لجمعٌات و الروابط ننسً الدور الكبٌر ل و ال. و تدرٌبها علً الثبات و تحرٌضها علً المواجهة

 .النسابٌة الفاعلة التى تخوض تجارب منفردة حٌنا و مجتمعة حٌنا آخر
م تجلت فٌها  و الخطب الذى ٌطال المرأة جلل، و لكن كلما اقتربت المرأة من حقٌقة االسال

مى من  سال و كم شهد تارٌخنا اال. الشخصٌة الفذة المستعصٌة علً الكفر و الفسوق و الفجور
و حرى بنا أن نواجه و . ٌن ثابتات علً الحق رؼم ما تعرضن له من عذاب و تنكٌلنساء بق

 .ت نسٌر علً خطً نساء أهل البٌت و الصحابٌات الجلٌال
 

 تربٌة المرأة 
أول االسباب التى تحتاجها المرأة فى مسٌرة حفاظها علً هوٌتها و هوٌة امتها، التربٌة بكل 

 .أبعادها
تتحقق و  لقٌم و تصوغ العقل و تبنى الفكر و هى معاناة و جهد، النها الفالتربٌة هى التى تنشا ا

 تتؤتً إال نتٌجة صراع مستمر بٌن دعاة الرحمن و دعاة الشٌطان ال
ل القرآن و السنة و معرفة علوم العصر و واقعه، كما علٌنا  علٌنا بتربٌة المرأة المسلمة من خال

قتصادى و الثقافى لتعٌش عصرها و تعرؾ كٌؾ  تربٌتها علً مستوي الوعى السٌاسى و اال
تخضع لتؽرٌب  كما علٌنا تربٌتها بدنٌاً و نفسٌاً و عقلٌاً و روحٌاً من اصول ثابتة ال. تتحرک فٌه

 .او انحراؾ
فبالتربٌة نهٌا استعدادات المرأة للمقاومة مقاومة الزحؾ الهادر للعولمة التى ترٌد تدمٌر 

نبٌاء  نتماء و نضعها علً طرٌق اال للتحدى و نحٌى فٌها روح االستعداد  الضعفاء كما نشحن اال
بالتربٌة نهٌا المرأة لعملٌة التؽٌٌر و الحفاظ علً هوٌتها بدءاً من ذاتها و . و المرسلٌن

 .داخلها
قتصادٌة و  إن الدور الحضارى للمرأة المسلمة وفق آٌات هللا ٌمتد علً كافة حقول الحٌاة اال

 . عن دورها االصٌل فى إنشاء الجٌل المسلم كزوجة و ام ًة و الجهادٌة فضالالعلمٌة و السٌاسً
و هى القدوة و المثال لجٌل تبنٌه بجهدها . سرة فهى العماد االساس فى عملٌة التربٌة و بناء اال

و سهرها و بذاتها التى تقدمها قرباناً من أجل أن تري فلذات كبدها أو أبنابها فى التربٌة أو 
بها محلقٌن فى مستقبلهم و ؼدهم من أجل أن تصنع منهم من تفخر بهم و من تمٌزهم  حتً طال

 .بٌن الناس علماً و خلقاً و سلوكاً 
بالمستوي  كش جٌال بالممارسة أهم من تربٌتها لهم بالتلقٌن، و هذا مرهون و ال و تربٌتها لال

وؾ أن تكون من القاصرٌن فى المربٌة، و الخوؾ كل الخ كم و تل اال كالتربوى الذى تتمٌز به تل

 .ٌعطٌه داء التربوى فٌنتج عنها تربٌة خاطبة الن فاقد الشىء ال عملٌة اال
ت نخسرها، و لكن فى  فالمعركة مستمرة بٌن ادعٌاء الحق و ادعٌاء الباطل، قد تمر علٌنا جوال
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أن ٌنتصر بنا وهللا  و شرفنا الكبٌر و أملنا العظٌم. م بنا أو بؽٌرنا نهاٌة المعركة سٌنتصر االسال

 .ٌعلمون ؼالب علً أمره و لكن أكثر الناس ال
 

 


