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بـابالع مـجلـس األمن فوراً عن الـتـدابـير
سلح .  التي تتخذها لصد الهجوم ا

تحدة ال يجوز يثـاق األ ا  4- ووفقاً 
استخـدام القوة دفـاعاً عن النفس إال في
مـواجهـة هجوم مـسلـح فعلـي سواء كان
كن الهـجوم برياً أو بـحرياً أو جـوياً و
ان أيــضــاً من قـبـل عـصــابــات مـســلــحـة
تـعــمل حتت إمـرة دولـة مــعـيـنــة وتـأخـذ
تـعـلـيـماتـهـا مـنـهـا وهـو مـا يـطـلق عـليه
ـسـلح الــغـيـر مـبـاشـر والـذي الـعـدوان ا
يـــدخل ضــمن تـــعــريف الـــعــدوان وفــقــاً
ادة (3) من اإلعالن اخلاص للفقرة(6) ا
بـتعـريف العـدوان الصـادر عن اجلمـعية
تحدة عام  1974وبشرط العامة لأل ا
ان تتـساوى أعـمال العـصابـات على قدر
اخلطورة مع األعمـال الهجومـية للقوات
النظـامية الـتابعـة للدولة ,والسؤال هنا
هل قـام الـعـراق بـهجـوم مـسـلح  بـقواته
ـسـلـحة أو من قـبل عـصـابـات مسـلـحة ا
تابعة له على أمريـكا حتى تغزو العراق
وتعـتبـره دفاعـاً عن النـفس ? وهل قامت
سلحة الـسورية بالهجوم على القوات ا
إســرائـيل أوقــامت عــصـابــات مــسـلــحـة
تابـعة لهـا بالهـجوم على إسـرائيل حتى
تــهـــاجم إســرائــيـل ســوريــا وألكــثــر من
عشـرين مرة فقـط خالل  السنـ القلـيلة
اضية حتت ذريعة الدفاع الشرعي عن ا
الـنـفس? وهل أبـلغـت أمريـكـا وإسـرائيل
مـجـلس األمن بـعـدوانـهـمـا الـسـافـر على
العـراق وسوريـا وهو من شـروط الدفاع
عـن الــــنـــــفـس ? وهل هـــــاجـم الـــــعــــراق
ـفـاعل إسـرائـيـل حـتى تـهــاجم وتـدمــر ا
النـووي العراقي مـطلع ثمـانينـات القرن
اضي ? أسئلـة حتتاج الى إجابات من ا
مــجـلس األمن واجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل
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قصود بالدفاع الوقائي عن النفس 5- ا
مــبـادرة دولــة مـا بـالــهـجــوم اسـتــجـابـة
لتهديد وشيك  بـاستخدام القوة من قبل
دولة أخـرى وقبل أن يتم فـعليـاً وال يلزم
ان تـصل األعمـال الـدفاعـيـة الى حد شن
حـــــرب عـــــلى طـــــرف آخــــر,وال يـــــجــــوز

واألمن الـدوليـ عـلى أن تخـضع الدول
ارستها حلق الدفاع  الشرعي عن في 
الـــنــفس لـــرقــابــة مـــجــلس األمن  ,فــهل
طـبقت أمـريـكا هـذه الـشروط في غـزوها
ألفغانسـتان والعراق حـيث اعتبرت هذا
الغزو دفاعاً عن الـنفس وهو ليس كذلك
? وهل حــصــلت عــلى مــوافــقــة مـجــلس
األمن قـــبل تـــنــفــيـــذ عــمـــلــيـــات الــغــزو
وخضـعت لرقـابته بـعد الـغزو? طـبعاً لم
يـــــحــــصـل أي شئ مـن هـــــذا فــــهـي قــــد
جتاوزت مجلس األمن والقانون الدولي
واجملـتــمع الـدولي في عـزوهـا الـهـمـجي
لـلـدولـتـ وهل حـصـلت إسـرائـيل عـلى
موافـقة مجـلس األمن عنـد غزوها لـبنان
مرت أو عند غزوها لقطاع غزة أو عند
ــفــاعـل الــنــووي الـــعــراقي قــصـــفــهـــا ا
لألغـراض الــسـلـمـيـة ثـمــانـيـنـات الـقـرن
ـتكرر لـسوريا اضي أو عـند قصـفها ا ا
ـسـتمـر لـلفـلـسـطيـنـي أو عـند قـتـلهـا ا
ومــصـــادرة أمالكــهم وأراضـــيــهم أم ان
ــنــظــومـة أمــريــكــا وإســرائــيـل خــارج ا
الـدولـيــة ? فـقـد ضـربــتـا عـرض احلـائط
ـتـحـدة والقـانـون الدولي مـيـثاق األ ا
ونفذتا وال زالـتا تنفذان جـرائمهما دون
حــــســـــاب مـن مـــــجـــــلس األمن أو األ
ــتـــحــدة أو حــتى دون اعــتــراضــهــمــا ا
مطبـقتان قـانون وشريعـة الغاب األقوى
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3- الـدفاع الـشرعي حق طـبيـعي يتـمتع
ــعـــتــدى عـــلــيـه وهــو ضـــمن إطــار به ا
القانـون الدولي كحـق طبيعي تـتمتع به
كافة الدول لدفع الـعدوان الذي تتعرض
تحدة فان له  ,لكن ووفق ميثـاق األ ا
حق الـدفاع الـشـرعي ليس مـطـلقـاً بدون
قــيـود فــهـو مــقـيــد وفق مــا يـأتي:       
ـعـتدى عـلـيـها  أ . أن تـتـعـرض الدولـة ا

لعدوان مسلح .  
ارسته بشكل مؤقت ب . يجب أن تتم 
حلـــ قــيــام مـــجــلس األمـن من اتــخــاذ
عتدية .  التدابير الفعالة ضد الدولة ا
ج . يـجب يـخـضع لـرقـابـة مجـلس األمن
وبالتالي فان الدولة التي تمارسه تلتزم
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تـحدة الـعديد 1- تضـمن ميـثاق األ ا
ـبــاد الـقـيــمـة ومن أهـمــهـا مـبـدأ من ا
حــظـــر وحتـــر اســـتــخـــدام الـــقــوة أو
الـتــهــديــد بــهــا في الــعالقــات الــدولــيـة
ـهـمة ـباد ا ـبدأ احـد ا ويـعـتبـر هـذا ا
لــصـيـانـة الـسـلم واألمن الـدولـيـ ,لـكن
ـنع بشكل مـطلق اسـتخدام يـثاق لم  ا
الـقوة فـقد أجاز اسـتخـدامهـا في حاالت
مـــحـــددة ومن أهـــمــهـــا حـــالـــة الـــدفــاع
الشـرعي عن النـفس لكن دون حتـديد ما
ــا فـتح ــقـصــود بــالـدفــاع الـشــرعي  ا
اجملــال لـلــتــوسع في اســتـخــدام الــقـوة
حتـت هــــذا احلق وهـــــذا مــــا فــــعـــــلــــته
ـتحدة األمـريكيـة بعد أحداث الواليات ا
 11سبـتمر (أيـلول ) حيث قـامت بإعادة
تــشـكـيـل الـقـواعــد الـقـانــونـيـة الــدولـيـة
بــحـــيث ال تــتـــعــارض مـع مــصـــاحلــهــا
فــبــررت غــزو أفــغــانــســتــان عـام 2001
والـعـراق عـام  2003واعـتـبـرت ان غـزو
الـدولـتـ  يـتـدرج حتت حق الـدفـاع عن
الـنـفس ومـا تـفــعـله إسـرائـيل مـنـذ عـدة
ـتـكـررة عـلى سـنـوات في اعـتـداءاتــهـا ا
الـفـلـسـطـيـنـيـ وقـتل الـعـزل منـهـم بدم
بارد أو الهجوم الواسع على قطاع غزة
ـتكـررة على أو االعـتداءات الـعسـكـرية ا
لـبـنـان وسـوريـا مــدعـيـة ان مـا تـقـوم به
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ــيـثـاق 2- ان الـقــانـون الـدولي ووفــقـاً 
ــتـــحــدة يـــحــرم بـــشــكل مـــطــلق األ ا
اللـجـوء الى اسـتـخـدام الـقـوة اسـتـبـاقاً
لــــهـــجـــوم مـــتـــوقـع قـــد يـــحـــدث ومـــنع
اسـتـخـدام الـقـوة في الـعـالقـات الـدولـية
ـادة (2) الـفـقـرة (4)  من مـيـثـاق وفق ا
ـيثـاق اسـتـثـناءاً ـتـحـدة وأورد ا األ ا
ادة (51) ادة وكـما ذكـر في ا من هـذه ا
التي جعلت استخدام القوة مشروط في
حــالـة الــدفــاع عن الــنـفس ضــد هــجـوم
ــوافـقـة مـسـبــقـة من مـجـلس مـسـلح و
األمن وبــشــرط الــتــوقف عن اســتــخـدام
الــقــوة فـور تــدخـل مـجــلس األمـن الـذي
يـحــدد اإلجـراءات الالزمـة حلـفظ الـسـلم

اسـتـخـدام الـقـوة تـوقـيـاً لـعـدوان وشيك
وهـــو مـــا يـــعـــرف بـــالـــدفــاع الـــوقـــائي
لألسـبـاب الـتـالــيـة :   أ . لـقـد اشـتـرطت
تـحدة ان ادة ( (51من مـيثـاق األ ا ا
تــتـــعــرض الــدولــة الى اعــتــداء مــســلح
مــبـاشــر أو غـيــر مــبـاشــر ومـا يــقـال ان
الـقانـون الـدولي يجـيز اسـتـخدام الـقوة
في حـالـة الدفـاع الـشـرعي الوقـائي غـير

صحيح . 
ب . ان الـسـمـاح  بـاسـتـخـدام الـقـوة في
حالة الـدفاع الشـرعي الوقائي من شأنه
أن يــفـتـح الـبــاب أمـام أعــمــال االنـتــقـام
واألعمال العدوانـية حتت عنوان الدفاع
الشـرعي وهـذا ما تـقوم به إسـرائيل في
فـلسـط وسوريـا ولبـنان ومـا قامت به
العديد مـن الدول في ليبـيا وما تقوم به
الــسـعــوديـة في الــيـمن وهــو مـا يــشـكل

مخاطر على االستقرار واألمن الدولي 
ج . ان استـخدام القـوة في حالـة الدفاع
الشـرعي يعد اسـتثـناءاً عن قاعـدة حظر
اسـتـخـدام الـقـوة في الـعـالقـات الـدولـية
وهو ليس قاعدة وال يـجوز التوسع فيه

وفي تفسيره.   
 د . إضــافــة الى أن احلـق في الــهــجـوم
أالستـباقي في مواجـهة عدو مـحتمل قد
ــتــحــدة في اســتــبــعــده مــيــثــاق األ ا
ادة (2) والتي حتـضر الفـقرة (4) من ا

االســتـخــدام األحــادي لــلــقـوة إال إذا 
بتفويض من مجلي األمن . 

6- ان مـســألـة الـدفــاع عن الـنــفس تـعـد
مشـكلـة يواجـهها اجملـتمع الـدولي ألنها
تحدة اخلاص تتعارض وميثاق األ ا
بـاستـخـدام الـقوة  ,فـقد بـدأت الـواليات
ــتــحــدة األمــريــكــيــة بــعــد أحـداث 11 ا
ســبـتـمــر أيـلـول 2001 بـإعــادة تـشـكـيل
الـقـواعـد الـقـانــونـيـة الـدولـيـة بـحـيث ال
تــتـعــارض مع مـصــاحلـهــا وفي تـبــريـر
الـعديـد من اإلشكـاليـات القـانونـية فـيما
يتعـلق بأهميـة وفاعليـة القانون الدولي
رحـلة وقـد سبـقتـها إسـرائيل في هـذه ا
ـسـتـمـر على فـي ذلك  لـتبـرر عـدوانـهـا ا
الـفـلسـطـيـنيـ وعـلى العـديـد من الدول
الـعـربـيـة وقـد ازداد احلـديث عن الـدفاع
الــوقــائي عن الــنــفـس في هــذه الــفــتـرة
ومدى مشـروعيته وفـقاً للـقانون الدولي

تحدة . وميثاق األ ا
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 .7ان الـــدفــــاع عن الــــنــــفس والــــدفـــاع
الـوقـائي ال يـعـطي احلق بـالـقـيـام بـغزو
دول وإســقــاط حــكــومــاتــهــا أو الــقــيـام
بــعــمـــلــيــات  حــربــيـــة عــدائــيــة أو شن
الـهــجـوم بــأيـة وسـيــلـة كــانت (جـويـة_
بحرية _برية ) عـلى الدول األعضاء في
ــــتـــحــــدة جملـــرد ان أفــــعـــالــــهـــا األ ا
وإجــراءاتــهـــا والــتي تــقــوم بــهــا داخل
ـكن ان تشـكل خـطر حـدودهـا الدولـيـة 
مـحـتـمل على بـعض الـدول وكـمـا  قامت
به أمــريــكــا فـي غــزوهــا ألفــغــانــســتــان
والــعـــراق ومــا قـــامت به إســـرائــيل في
غـزوهـا لـلـبنـان ومـا تـقـوم به من أعـمال
عــدوانــيــة ضــد ســوريــا وضــد الـشــعب
الـفلسـطيـني األعزل خـصوصـاً  أفعـالها
اإلجـرامـيـة لقـتـل أي فـلـسطـيـنـي  جملرد
الشك به ومـا تفوم بـه من مجازر رهـيبة
في تظاهـرات يوم األرض الدمـوية  ضد
ـئات مـنهم ـتظـاهرين الـعزل وقـتلـها ا ا
وجـــرح اآلالف بــــدم بـــارد فــــمــــثل هـــذه
تحدة األعمال تتعـارض وميثاق األ ا
والـقـانــون الـدولي ولـقـواعــد االشـتـبـاك
ولـلـمـبـاد اإلنـسـانـيـة  ,كـمـا ان الـدفاع
الـوقائي حتـكمه ضـوابط قانـونيـة منـها
ان تـتـعـرض الـدولـة العـتـداء مـبـاشـر أو
غـيـر مـبـاشـر وان ال يـسـتـغل الـدفـاع عن
الــنــفس لــلــقــيــام بــأعــمــال انــتــقــامــيــة
وعـــدوانـــيـــة كـــمـــا تـــقـــوم به أمـــريـــكـــا
ـوافـقة واسـرائـئـيل ويـجب ان يـجـري 
مــــجــــلـس األمن وبــــرقــــابـــــته وان يــــتم
ـــارســـته بـــشـــكل مـــؤقت .              
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من األجتـهاد لـرجال من الـبشـر ال قداسـة لهم وال تـأليه إال
ما كان لهم من صحبة للنبي (ص) بحيث لم يشهد التاريخ
االسالمي أي شـكل من أشـكال الـوصل عـلى الـنـحـو الذي
ـسيـحيـة والـسبب في ذلك يـعود الى الـتزام شهـدته أوربا ا
الــنــبي(ص) بـــاألمــر الــقـــرآني الــذي جــعل مـن األجــتــهــاد
ـا تـقـتـضـيه مـصـالح الـدولة واألسـتـنبـاط وسـائل مـفـتـوحـة 
السياسية واألجتماعيـة والدينية واألقتصادية دون الرجوع
نع حضور الدين في الى نصوص معقدة على أن ذلك ال 
معـظم شـؤون الـدولة بـدلـيل أن أكـثـر الدول الـعـربـية تـشـير
ـصدر األساس لـلتشريع الى أن الشريعـة االسالمية هي ا

 أو احدى مصادر التشريع ... الخ
وإن هـذا احلـضور األسـاسـي ال يـعنـي حـضورا طـارئـا بل
إنه حـضــور أسـاسي ومــوضــوعي بـدلــيل مـا أشــارت إلـيه

الدساتير العربية من أهمية لذلك .
ــفــكــرين   إن الــنــصـوص وإني أرى   كــمــا يــرى أكــثــر ا
ة تـشير الى قـيام الـرسول (ص) ببـناء دولة القرآنـية الكـر
مـدنـيـة حـيث حــصـر مـهـمـة الـرســول (ص) بـالـبالغ كـقـوله
)) سورة النحل بـ ا عليـك البالغ ا تعالى (فـإن تولوا فـإ
 –آية 82 –) . كما حصر ذلك باألنـذار كقوله تعالى (وقل
) (ســورة احلـــجــر  –آيــة 89 –) ــبـــ أني أنــا الـــنــذيـــر ا
والهـداية كـقوله تـعالـى (قل يا أيـها الـناس قـد جاءكم احلق
ا ـا يـهتـدي لـنفـسه ومن ظل فـإ من ربكم فـمن اهـتـدى فإ
يضل علـيهـا وما أنا عـليـكم بوكـيل) (سورة يونس  –آية –
سيطر) 108) ونفي السيطرة كقوله تعـالى (لست عليهم 
(اخلـاشـعـة  –آية 22 –) ونـفي األكــراه كـقـولـه تـعـالى (ال
أكراه في الدين قد تب الرشد من الغي) (سورة  –البقرة
ـا  –آية 256) ونـفي األجـبـار كـقـوله تـعـالى (نـحن أعـلم 
يقـولون ومـا أنت علـيهم بـجبـار) (سورة (ق)  –آية 45 –)
(رسالة في العلمانية واألسالم  –رشيد اخليون  –صفحة
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وما يـشيـر الى قيـام دولة مـدنـية في الـقرآن الـكر اضـافة
الى األدلة السابقة قوله تعالى (لكل جـعلنا شرعة ومنهاجا
ـائدة – ولو شـاء الله جلـعلـكم أمة واحـدة .. الخ) (سورة ا
آية 48 –) وقـوله تـعـالى (ولـو شـاء ربك جلـعل الـنـاس أمة
) (سورة هود  –آية 118 –).  واحدة وال يزالون مختلف
هذه اآليات وغيرها من اآليات األخرى تشير الى قيام دولة
ذاهب ال لل والـنـحل واألديـان وا مدنـيـة تـعيش في ظـلـهـا ا
ــذهب او يــحـاسـب الـنــاس فــيــهــا عـلـى أسـاس الــدين أو ا
القومية أو اللـون .. فماذا يقول اآلخـرون بأقوال الله تعالى
? هــذا األخــتالف والــوحــدة (لــكـل جــعــلــنــا مــنــكم شــرعــة
ـائدة  –آية 48 –) و (مـا كـان الـناس إال ومـنـهـاجـا ..) (ا
أمة واحـدة فـاخـتـلـفـوا) (سـورة يونس  –آية 19 –) و (لو
( شـاء ربك جلـعل الـنـاس أمـة واحـدة وال يـزالـون مـخـتـلـف
(ســورة هــود آيـة 118) في األمــر الــقــرآني هــو الــقــاعـدة
ـعـاصـرة التي دنـيـة ا الرئـيـسـة الـتي تـقـوم علـيـهـا الـدولـة ا
يسميـها البعض (بـالدولة الـعلمانـية) دون فهم (العـلمنة) أو

دني والدين السياسي . التمييز ب الدين ا
ـدينة وذج الـتاريخي لـدولة (الـنبوة) في ا ولعل لنـا قي األ
أكبر دليل على األلتزام باألوامر القرآنية التي حددت مهمة
الرسـول (ص) في ادارة الدولـة التي ال تـقـوم على الـسلـطة
ا عـليك الـبالغ وعلـينا احلـساب) (سـورة الرعد  –آية (فأ
) (سـورة احلــجـر  –آيـة ــبــ 40) (وقل أني أنــا الـنــذيـر ا
89) و (فذرهم يخوضوا ويـلعبوا حـتى يالقوا يومهم الذي
يـوعــدون) (سـورة الــزخـرف  –آيـة 83) ونـفـي األكـراه (ال
أكراه في الدين قد تب الـرشد من الغي) (سورة البفرة –
ـباد الـتي يفـترض   بل يجب على أولي آية 256) هذه ا
األمر من الـسيـاسيـ األلتـزام بها   حيث أن هـذا األلتزام
يؤدي الى بناء (األمة الوسط) (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)
ـعروف وتـنهى عن (سورة الـبفرة  –آية 23) التي تـأمر بـا
نـكر وهـذا ما يـنشـده كل أنـسان  يـؤمن باألنـتمـاء والوالء ا

لوطنه وأمته .   
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بـــــتــــاريخ 2/24/ 1980اعــــلن في
اسـرائـيل عن اصـدار عـمـلـة جـديدة
للتداول اطلق عليها اسم ( الشيقل
) واجـزاء الشـيـقل هي ( االغوارة )
وكل مئـة وحدة مـنهـا تعـادل شيقل
واحــــدا" وبـــغض الـــنــــظـــر عن مـــا
يـعـتقـده االسـرائـليـون من ان نـظام
الـنـقد اجلـديـد سيـكـون اكثـر كـفأءة
واكـثر مـالئمـة مع مـوجة الـتـضخم
وارتــفــاع االســعــار الــكــبــيــر الـذي
يـتــسم به االقــتــصـاد االســرائــيـلي
وهــو اعــتــقــاد اثــبت الــواقع خالل
نصرم تفاهته وبهتانه فان العام ا
مـجـمل الـعـمـلـيـة التعـدوا اكـثـر من
كونـها اللـباس جديـد لعمـلية بـالية
فـقـدت قـيمـتـهـا بل واصبـحت كـلـفة
اصـــدارهـــا تـــزيـــد عن قـــيـــمـــتـــهـــا
الـــشــرائــيــة ذاتـــهــا اال ان مــا اثــار
االسـتــغـراب لــيـست هي الــعـمــلـيـة
الـدرامــاتـيـكــيـة في اسـتــبـدال هـذه
ا العمـلة الن دول حرة في ذلك وا
هي واقعة االبـتزاز التـاريخي التي
رافــقـت اصــدار الــشــيـــكل اجلــديــد
وحمالت الدعـاوى التي روجت لها
الـصـهـيـونـيـة عـلى الـنـطـاق احمللي
ي ومن اجـل ان تــــعـــــطي والـــــعـــــا
لـتـقـالـيدهـا مـظـهرا" بـراقـا" وتـسيغ
عليها احملتـوى الديني والسياسي

في ذات الـــوقت مـــتـــجــاوزه بـــذلك
حـقــائق الــتـاريخ حــتى اذا تــطـلب
االمـــر افــتـــعـــال الـــكـــذب وتـــزويــر
احلـقـائق بــصـفـاقـة لـم يـألـفـهـا اي
ـذكرة شعـب في العـالم انهـا هذه ا
التي نعـرضها االن ليس مـنشأوها
ـا بـتــفـصـيالت اصل الـشـيــقل وا
الغـموض الـذي يحـيط ببـدأ وجود
العبراني اصال" في فلسط ذلك
ان الـصهـيـونيـة قد اوقـعت الـكثـير
من الـنـاس في اخلـطـأ واسـتـعـانت
ا يـجب علينا بتضلـيل احلقائق 
ايـضــاحـهـا ان الــتـاريخ الــيـهـودي
اليـشيـر في اي دور من ادواره الى
ان فـلسـطـ كـانت موطن اقـامـتهم
الدائم حتى التـورات نفسها ذكرت
في اكــثـر مـن عـشــرين مــوقــعـا" ان
فلـسط هي ارض غـربتـهم ((فقال
البرام اعـلم يقيـنا" ان نـسلك غريب
في ارض لـيست لـهم ويسـتعـبدون
لـهم فـيـذلـونـهم اربـعـمـائـة سـنـة ))
((ياذرية اسرائـيل ح كنتم عددا"
قـلـيـلـ جدا" وغـربـاء فـيهـا يـقـصد
غـرباء في ارض كـنعـان )) لقـد كان
ــوجه ــثـــلـــون ا الــعـــبـــرانــيـــون 
الـرابـعـة الـتي اقـامت في فـلـسـط
بــعــد االمـــوريــ والــكــنـــعــانــيــ
واالرامـيـ وكـان دخـولـهم نـتـيـجه

هــجــرة اتت مـن مــصــر واجلــنــوب
الشرقي بقـيادة موسى ويوشع في
اواخــر الـــقــرن الــثـــالث عــشــر ق.م
((وتــــزاوج الــــســــكــــان اجلــــدد مع
االقـوام الـتي كـانت تـسـتـوطـن هذه
ــنــطــقـــة وكــانت الــنـــتــيــجــة هي ا
الــشــعب الــعــبــراني الــذي اتــصف
بــاصــول عــرقــيــة مــتــنــوعــة تــضم
عـــنـــاصـــر جـــزريـــة (( ســـامـــيــة ))
وحــوريـــة وحــيــثــيــة وغــيــرهــا من
الـعنـاصر الـغيـر السـاميـة وقد اتى
الــشــعب الـــذي عــرف فــيـــمــا بــعــد
بــعــبـرانــيــ بــشــكل مــتــجــولــيـ
ومــغــامـريــ ومــرتــزقه وجــنـود ال
ارتـبـاط لـهم ثـم اسـتـقـروا بـالـتدرج
بـ السـكـان الذين سـبـقوا وفـاتهم
في مـدينـتهم وتـعـلمـوا منـهم حرث
ــارســة ـــنــازل و االرض وبــنــاء ا
فـنـون الـسلـم واهم من ذلك الـقراءة

والكتابة )) .
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ــرويه الـتي كــتـبـهـا ان الـقـصص ا
الـعـبـرانيـون وطـيـلة عـشـرين قـرنا"
ـاضيـة تـمكن الـيـهود من تـكريس ا
ـفاهم اخلـطـأ القـائـمة الـكـثيـر من ا
ـزور عـلى الـتــحـريف والنــتـسـاب ا
للحوادث والشخـصيات التاريخية
من اجل ان يـــجــعـــلــوا لـــشــعـــبــهم

امــــتــــداد تـــاريــــخـي مــــرتــــبــــطـــا"
بـحــضـارات الــعــالم الـقــد وعـلى
االخص احلـضــاريــتـ الــعـراقــيـة
ـصـرية وحتـسب لـكل تـاكـيد ان وا
احــبـار الــيـهــود قـد اقــتـبــسـوا من
تـــاريـخ االقـــطــــار الــــتي جــــاســـوا
خاللـهـا بـعـض احلـكـايـات فـعـبروأ
ـعلـومـات التي كـانت الـغرض كل ا
مــنــهــا تــلــفــيق الــكــذب في تــاريخ
الــعــالـم كل ذلك الخــتــراع مــلــفــقــة
الـــشــعـب الـــيـــهـــودي اخملـــتــار ان
شــريـعــة مــوسى االصـلــيــة ال احـد
يـعـرف عـنـهـا وال اين هي االن لـعـد
ظهـر الـنبي مـوسى (ع) في حوالي
الـقرن الـثالث عـشر ق.م ومـعه قوم
ـصرية لفـرعونية يتـكلمون الـلغة ا
وليس لهم اي صلة ببني اسرائيل
ونــزحــوا الى ارض كــنــعــان وهــو
وسويون) غرباء عنها ولم دخل (ا
ارض فــلـسـطـ في الــقـرن الـثـالث
عـشـر ق.م كـان يـسـكـنـهـا اقـوام من
اصل عـــربي جـــزري (ســامـي) هــو
الــــكـــنـــعــــانـــيـــون والــــعـــمـــوروين
والـعــمـالــقـة وكــانت لـهــذه االقـوام
لكي ثقافـات وتقاليـدها وحكمـها ا
الذي يـرجع الى االلف الثـالثـة قبل
ـــعـــروف ان الــلـــغــة ـــيالد ومن ا ا
العـبريـة هي احدى الـلهـجات التي
اقـــتــبـــســهــا الـــيــهـــود من الـــلــغــة
االارامـــيــة بـــعـــد مـــرور اكـــثـــر من
ستمائة عام من دخولهم الى ارض
فلـسط اي بـحدود القـرن السابع
ـيالد وبــهـا كـتــبت الـتـورات قـبل ا
فـي بــــابـل بـــــعــــد عـــــهــــد مـــــوسى
لوك ائة عـام ويشير سـفر ا بثمـا
الثـاني في الـتورات (37 .18) بان
ــلك االشــوري سـنــحـارين (-705 ا
681 ق.م ) عندما حاصر اورشليم
وصـــعــد جــيـــشــة عـــلى اســوارهــا
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ودعـوا مـلـكـها (حـزقـيـال) للـتـسـليم
قـال لـهم رسل هـذا االخـيـر كـلـمـونا
باللـغة االرامية النـنا نفهـمها وهذا
اشـــارة مــــؤكـــدة ســـيــــادة الـــلـــغـــة
ـذكـورة في اقـطـار الـشـرق االدنى ا
بـكامـلة وسفـر التـكويـ ذاته الذي
لوء يدون بدأ الـتاريخ العـبراني 
ـقتبـسات ذات الـصيغـة االرامية با
ـــفـــردات االرامــــيـــة واو ذكـــر وبــــا
لعبارة ارامية كـلدانية في التورات
هي الـــعـــبـــارة (يـــجـــر ســـهـــدوثــا)
ومــعــنــاهــا (رجــمــة الــشــهـادة) اي
الــعـمـود من احلـجــارة الـذي يـثـبت
فـي االرض لـتـعـيــ احلـدود فـاخـذ
يـعــقـوب حــجــارا" واوقـفه عــمـودا"
وقــال يـعــقــوب الخــوانه الـتــقــطـوأ
حـجـارة فـاخـذوا حــجـارة وعـمـلـوأ
رجـــــمــــة ودعــــاهــــا (البــــان يــــجــــر
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امـا يـعــقـوب فـدعـاهـا جــلـعـيـد كـان
اشهر ملوك اسرائيل االوائل اسمه
(عـــمـــوري) (874-885 ق.م) الــذي
يــدل عــلى اصل عــربي وهــو الــذي
اسس مـدينـة الـسامـرة ونـقل اليـها
مركز احلكم من تـرزه وقد بلغ االثر
لك على معاصريه الذي تركه هذا ا
ـــدة قــرن بـــعـــد انـــتــهـــاء ساللـــته
اســتـــمــرت احلــولــيــات االشــرويــة
تـطــلق عــلى الــسـامــرة بــاسم بـيت
ـعـروف ايضـا" ان ما حـمري ومن ا
عاقب هـذا الدور من تـاريخ الـيهود
في الـقــرنــيـ الــسـابع والــسـادس
ق.م ال يـــعـــدوا كـــونه اســـتـــطـــانــا"
ــــدن الـــتي مـــوقــــتـــا" في بــــعض ا
خــضـــعـت حلـــكم االمـــبـــراطـــوريــة
االشورية او البابلية والتي توزعا"
فيها كسبايا في مدن حلح وخابور
نـهـر جـوزان ومـادي واشـور اشـكن

بــــلـــدهم قـــوم ارحتــــلـــوا من بـــابل
وكــوث وعـوا وحــمـاة وســفـر واين
لــــقـــد ظـــهـــر جتـالت في الـــساللـــة
ــلك الــثـــالـــثــة (727-745 ق.م ) ا
الـــــقــــديـــــر الـــــذي جـــــدد فـــــتــــورة
االمـبـراطـوريـة االشـوريـة واخـضع
لسـاطانه دمشـق وجلعـاد واجلليل
وســــهل صــــارونه وحــــولــــهـــا الى
مـــقــاطـــعــات اشـــوريــة لـــيس هــذه
ـا حــرس ســيــاســتـة فــحــسب فــا
اجلــديـده تـقـوم عـلى تـعـيـ نـواب
ـقـاطــعـات احملـررة لـلــمـلك حلـكـم ا
بدال" من ابقاء احلكام الوطني ان
جتالت بالســر ظــهـــر ولم يــكن قــد
ــلك عـــمــوري مـــضى عــلـى حــكـم ا
مـؤسس الـسـامـرة سـنـوات طـويـلة
كذلك لم يـكن قد مـضت مدة طـويلة
ـلك داود (1004-963 عـلى حــكم ا
ــمـلــكـة ـؤسس احلــقــيـقي  ق.م ) ا
الـعـبـرانـيـ ويـظن ان عـمـوري من
اصـل عــــربي وكـــــان من االنــــبــــاط
وعنـدم رفض هوشع مـلك اسرائيل
دفع اجلــــزيــــة الى شــــلــــمـــنــــصـــر
اخلامس هـاجمه واستـولى وخلفه
ـــمــكــلــة ســرجــون الــثـــاني عــلى ا
وسـبى احـسن رجـالـهـا الـى مـيـديا
ان مــخـتــصــر الـتــاريخ الــعــبـراني
الـقد الـذي تضـمنـته التـورات قد
وضعت كتاب عـاشوا في بابل بعد
ــئــات الـســنــيـ وقــوع حـوادثه 
واســـتـــنـــدوا فـي روايـــاتـــهم عـــلى
قـصص مـرويه تـناقـلـته اجـيال من
اسالف الـشــعب الــعــبــاراني الـذي
كــان قــد تــزاوج من ســكــان الــبالد
االصـليـ من كنـعانـي وحـوري
وحــيــثــيــ وفــقـــدوا الــكــثــيــر من
اصوله العرقـية السامـية وبالتالي
خـضعت مـرويـات هذا اجلـيل التي
الـتـاثـيـرات الـتـي امـلـتـهـا مـصـالح

تنـاحره والى ماكان يكنه الفئات ا
الــيــهــود اسـاســا" من نــوايــا غــيـر
نـزيــهه جتـاه الــشـعــوب الـســامـيـة
حيث اسـتوطـنوا ارضـهم وعاشوا
بـ ظــهـرانـيــنـهم ان اسـتــعـمـاالت
الــشـيــقل فـي الـعــراق الــقــد كـان
عــــلـى هـــدفــــ رئــــيـــســــيــــ هـــو
استـخدامه كوحـده للـوزن والثاني
ثـابة النـقود للـتبادل استـخدامه 
ـعروف وادارة لـقـيـاس الـقـيم من ا
ان الــعــراقــيــ اهـــتــمــوا كــثــيــرا"
ــكــايـيل ـقــايــسس وا بــاالوزان وا
كـمظـهـر يعـكس اهتـمـامهم بـاشون
التجارة والتقييد بالسلوك احلازم
في مـعـامالتهـم اليـومـية ويـحـتوي
ـوذجا" من هذه تـحف العراقي  ا
االوزان وبـعضـها عـلى هـيئـة البط
واالســود وقــد وســـمت بــكــتــابــات
رسمية تب مقدار الوزن القياسي
ووحـدات الــوزن عــلى هـيــئــة بـطه
مـــصــنـــوعــة مـن حــجـــر الــدواريت
ــنــتـانــته وقـد ـشــهـور  االســود ا
نـقشت عـليـها بـكتـابتـات مسـمارية
ـلك السـومري تـب وزنـها واسم ا
شـولـكي مـلك اور وقـد وجـدت بـطة
الوزن في تنقيـبات مدينة اور قرب
محافـظة ذي قار خالل فـترة احلكم
السـومري االكدي في الـعراق الذي
دام حــوالي اخلــمس عــشــر قــرنــا"
استمر الـعمل بالشـيقل مع تقيرات
ا يتناسب في محتواه التـعادلي 
ـتـجدده وتـكـلـفـة الـسلـع ونوعـهـا ا
ومستويات االسعار وتدلنا احوال
الـــســـوق في هـــذه احلـــقـــبــة عـــلى
كانة التي حتـتلها التجارة والى ا
مـــاكـــان يـــســتـــلـــمه الـــبــابـــلـــيــون
واالشورييـ من شيقـيالت الفضة
ـا اليــدع مـجــاال" لـلـشك والــذهب 
من ان مــــدن اشــــور وبـــابـل كـــانت

تـرفل بـالـثـراء حـقـا" واقـدم اشـكـال
الــكــتــابـــة االسم شــيــقل ووحــدات
الـتـعامل واالوزان االخـرى جـاءتـنا
مـن الــشـــرايع الــعـــراقــيـــة الــقــد
ــــســـمــــاري وبـــالــــلـــغـــة بــــاخلط ا
السـومريـة االكديـة وتبـ الكـلمات
الـتالـية اسـماء الـشيقـل والتالـنيت
ـنا الـتي كانت مـستـعمـلة انذاك وا
والـشـيـقل كـنـقود ادى وضـائع الى
مـدى عــشـرين قــرنـا" قــبل االمـيالد
ســـوا في الـــتـــعــامـل الــداخـــلي او
ـثـابـة الـنـقود اخلـارجي واعـتـبـر 
ــا ادى وظــائــفــهـا عــلـى ضـوء طــا
ــتــعــارف عـــلــيــهــا ان ــفــاهـــيم ا ا
الــشــيـــقل واســطــة لــلـــتــبــادل امــا
عـمول مـن الفـضة ـعـدني منـهـا ا ا
والـذهـب او الـنـحـاس بـدأ بـوصـفه
ســلـعــة لـهــا قـيــمـة بــالـتــبـادل وقـد
ؤجل استعمل الشيقل في الوفاء ا
وكـانت له قوة ابـراء غـير مـحدودة
ــعـــنى انه اصــبـح اداة ائــتــمــان
يــفــضــلــونه الــنــاس في الــتــعــامل
ويـعـتـبـرونه انه سـعـره ثـابت وانه
غير قابل لـلتلف ويحـتفظ به لفترة
طويـلة والشيـقل كوحدة نـقدية في
الـــعــهــد االشــوري والـــبــابــلي امــا
الــشـــيــقل االن كـــعــمـــلــة لــلـــكــيــان
االسالئيلي فان عـملته في التداول
حــــــيـث ان في 2018/6/20 كـــــان
يــقـابل  5,9ديــنــار اردني ويــقــابل
3,62 دوالر امـريـكي ويـقابل 3,42
يـورو وبـذلك يـظهـر مـدى قـوة هذه
ذكورة العـملـة قيـاسا" بـالعـمالت ا
عـلــمـا" ان الـديــنـار الــعـراقي الـذي
صدر بـداية الثالثـينيـات من القرن
ــاضي الــذي يـحــمل صــورة مـلك ا
فــــيــــصل االول الــــذي كــــان يــــدعم
باالستـرليني كان سـعره يقابل 47
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نقصـد بالـفصل والـوصل الصـراع الدائـر ب الـسيـاسي
ستوى األقليمي واحمللي ب فئت سياسيت .  على ا

األولى تـسمـى بـ (اللـيـبـرالـيـة) الـتي تـؤمن بـفصـل الدين أو
الـســيــاسـة عـن أي مـيــدان حــيـاتي   كـالـفــصل بـ الـدين
والسياسة   والفصل ب السياسة والقضاء  والفصل ب

الدين والسياسة والتعليم ... الخ 
نظومة (الدينـية) التي تؤمن بالوصل ب والثانية تسمى بـا
ـثل تـلك األطـراف . إن جـدلـيـة الـربط بـ هـذه الـعنـاصـر 
جدال فكريا وثقافيا وأيديولوجيـا ب منظومت متناقضت
ــنـطــلـقـات   ويـغـذي هـذا من حـيث الــفـكــر واألجتـاهـات وا
الـصراع اجلـهل واألنـغالق الـذي يـسـود الـفـكـر الـسـياسي

ستويات األقليمية واحمللية . على أكثر ا
فأنـصار الـفـصل يدافـعـون بشـدة عن ضـرورة الفـصل ب
الدين والـسيـاسة في الـدولة   والقـضاء والـتعـليم واألعالم
ـبـررات والـنـصـوص مـسـتـنـدين بـذلك الى عـدد كـبـيـر من ا
الـتـراثــيـة والـتـاريــخـيـة . فـيــمـا يـذهب أنــصـار الـوصل الى
ضرورة الـوحدة ب تـلك العـناصـر من أجل إيجـاد وسائل
ـا تــشـاء بـأسم الـديـن كـمـا حـصل في مـشـروعـة لــتـحـكم 
ة   عندما سيحـية القد ؤسسات الديـنية في العـصور ا ا
كانت دولـة الكـنيـسة قائـمة في ذلـك الوقت من جـهة وطـمعا
ــصـالح الـسـيـاسـيـة والــشـــخـصـيـة من جـهـة بـالـسـلـطـة وا

أخرى.
عنى أن هذا الصـراع يتمثل بـ نظريتـ األولى (علمنة)
الدولة التي تقوم على أسس علمية من (العلم) بكسر الع
ومنه تكون العلمانية بكـسر الع أيضا . أما على مستوى
الفكر والـفهم السـياسي فهي (الـعلمـانية) بـفتح الع وهي
من الــعــالم   والــعــالم لــغـــة عــبــارة عــمــا يـــعــلم به الــشيء
واصـــطالحـــا عـــبـــارة عن كـل مـــا ســـوى الـــله تـــعـــالى من
ــوجـودات   ألنه يــعــلم به مـن حــيث أســمــائه وصــفــاته . ا
(رسالة في الـعلـمانـية واخلالفة  –رشيـد خيون  –صفحة
18 –) . في ح يـرى أنصـار الطـرف الثـاني قيـام الدولة
صـدر الوحيـد للتـشريع في الدولة على (الدين) واعـتباره ا
 بل يذهبون الى أكثر من ذلك ح يدعون الى إقامة الدولة
الـديـنـيـة الى درجـة تـقـديـس الـسـلـطـان الـسـيـاسي ضـمـانـا
أليجاد نظام اخلالفة أو احلكم األلهي كما يطلقون عليه . 
إن دراسـة مـوضـوعيـة ألسـس الـدولة الـتـي أسـسهـا الـنـبي
دينة ثم مـكة واحلجاز عـامة تدل على أنه (ص) (ص) في ا
كان يسـعى من أجل بنـاء تكوين سـياسي يـقوم على أسس
مدنيـة وليس على أسس ديـنية   حيث كان نـظام الدولة في
( ـواطن ديـنة يـقوم عـلى قاعـدة أساسـية قـوامهـا (دولة ا ا
) من األسالم حـصـرا ـؤمـنـ بـشـكل عـام ولم تـكن دولـة (ا
والدليل عـلى ذلك ما ورد في الـدستـور التـعاقدي األول في
ديـنة) حيث جـرى التعاقـد ب الرسول التاريخ (صحـيفة ا
ـديـنـة دون الـتـفريـق ب ـلل لـدولـة ا مـحمـد (ص) وسـائـر ا
مــســلـم وغــيــره   ومــؤمن وغـــيــر مــؤمن حـــيث كــان الــوالء
سيـاسـيـا مـدنيـا لـلـدولـة ال للـدين . (األسالم والـسـيـاسة –

عبد األله  –بلقزيز –صفحة -52).
WO ¹—Uð qŠ«d

وامتدت هذه الـسياسة الـنبويـة الى عهد اخللـفاء الراشدين
ـراحـل الـتــاريــخـيــة األخــرى لـلــدولــة الــتي كـانـت تـرعى وا
واطن على السواء   سواء كانوا مؤمن أم غير مؤمن ا
  مسلم أم غير مسلم   والدليل على ذلك أقرار الدولة
بـأنـتـمـاء الــديـانـات األخـرى الى دولـة (الــنـبـوة) مـقـابل دفع
ضـريـبـة أقـتـصـاديـة تـعـبـيـرا عن الـوالء واألنـتـمـاء الى دولـة

النبي (ص) واخللفاء الراشدين  0رض) 
دينة وتكوين أول ومنذ ذلك التاريخ   أي منذ الهجرة الى ا
دولـة مـدنـيـة   حتـقق أول فـصل بــ الـسـلـطـة الــسـيـاسـيـة
والـسـلـطـة الـديـنـيـة وأعـتـمـد في ادارة الـدولـة عـلى الـكـفـاءة
ـا زاد في عمـلـية الـفصل والقـدرة واخلبـرة الـشخـصيـة و
ـشــورة (وأمـرهم شــورى بــيـنــهم) (سـورة إعـتــمـاد مــبــدأ ا
الــشــورى  –آيـة 38) و (شــاورهم فـي األمــر) (ســورة آل
عمران  –صفـحة 159) . واألنفـتـاح على مـسـاحة كـبـيرة
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