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((هــذه من اكــثــر الـــفــقــرات حــســاســيــة))
فرح احملزن ان ال احد تطرق لها وا
ما هو دور الدولة في رقابة التنفيذ? 
ماهو دور الدولة في ادارة التنفيذ?

مـــا هــــو دور الـــدولـــة فـي ادارة  واســـتالم
نفذ ا

ستلمة ومن هي اجلهات الفاحصة وا
ومـا هـو دور الـدولـة لالسـتالم من الـقـطـاع
ـــشـــروع..وهل ــنـــفـــذ جلـــزء او اخلـــاص ا
نفذ للدولة ام للشركة الصينية سيسلم ا
ـوقف من الـشركـات غـير الـصـينـية ماهـو ا
ــنـافــســة من نـاحــيـة الــتـســديـد ـنــفـذة وا ا

والتسليم واالستالم
هــنــا تـــبــرز االدارة االقــتــصــاديــة واالدارة
ــالــيــة والــفـنــيــة  واســاســهـا االداريــة ...ا
اجــهــزة صـنـع الــقـرار واجــهــزة الــتــنــفــيـذ

تابعة الرقابية واجهزة ا
واالجـهزة الـقـانونـيـة....بالـتـاكيـد لـيست اال

مراتب االعلى ثم االدنى
مـعـتـمـدة عـلى ذلك حـسب الـتـنـفـيذ وتـوزيع

التنفيذ..الكلي واجلزئي
ـوقف من االفراد الـعـامـل في --مـا هـو ا
االتـفاق من الـصينـي ذهـابا وايابـا واقامة
...لـنقل وهل يوجـد مقـابيـلهم من الـعراقـي

? متدرب في الص
--وهل سـيـقـيم الـطرفـان مـعـاهـد لـلـتدريب
رتـبط بالدولة لـلعاملـ العراقي اجملاني ا
خالل الــتــنــفـيــذ خالل وبــعــد االنــتــهـاء من

التنفيذ الي مشروع?
--ان الـتغـييرات الـدورية  لـلنـصوص التي
ـستـجدات ـستـجدات او وفق ا تـتاتى من ا
ستقبلية? تعني تالفي للكثير من العقبات ا

WO UHð« lÝuð
ــــوقف من الــــتـــوسـع  لـــهـــذه --مــــا هـــو ا
االتـفــاقـيــة عــلى صـعــيـد حتــديـد االراضي
ـسـتـشـفـيـات وتـوزيع االراضي ..وانـشـاء ا
تعلقات االخرى وتوسيع الطرق ومختلف ا
ستقبلي للوجود احلالي للشيئ والتوسع ا
وقف من التعـويظات للمواطن --ما هو ا
في كـل االحوال والـتامـ عـليـهم وتـعويض

مادي ام عيني
ـوقف  من فــتح مـوقع خـاص --ومـا هــو ا
قترحات وتدرس من الستالم الشكـاوى وا
قبل جلان متخصصة مهما كان نوعها

تـفاوض واالتفاق عن اي اذ لم يـذكر ا --
جتــارة بـيـنـيـة في هـذا االتـفـاق اكـيـد هـنـاك
امـكـانـيـة تـصـديـر مـواد لـلـصـ من انـتـاج

عراقي زراعية صناعية 
--والـــــقـــــطـــــاع اخلـــــاص كـــــذلك مـــــاهـــــو
دوره,,نـبحث هـذه الـفقـرة لسـبب واحد,,ان
حــجم الــعــمل اكــبــر من حــجم الــقــطــاعـ
احلــــكـــومـي واخلــــاص اداريــــا ورقــــابــــيـــا
وتوجيهيا وفحص وتقييم واستغالل وحتى
ــمـــكن االعـــتــمـــاد عــلى الـــتــطـــويـــر ومن ا
شـركـات مـالـيـة رقــابـيـة وشـركـات قـانـونـيـة
رقـابيـة ولكن كم شركـة فنـية رقابـية نـحتاج
عـــــنــــد الـــــتـــــنــــفـــــيــــذ واالســـــتـالم وكم من
?...فــفـي هــذه احلــالـة كـل الــبــنـاء الــفــنــيـ
االقــتـصــادي اجلـديــد هـو مــهــدد بـالــفـشل
وبــاخلـصـوص الـعـائـد لـلـحـكـومـة الن سـوء
ـــكـن ان نـــقــــول ضـــعف االدارة مـــيــــزة و
االدارة وعـدم امـكـانـيـة مــتـابـعـة الـتـطـورات
ــواطـن اال بــنـاء ــفــاجــئــة عــلى الــدولــة وا ا
القطـاع اخلاص الذي يكون اكـثر استقرار
,,لكن كنتيجة عمل واستمراريته مشكوك
بـها,,,الن حـجـمه مـرتـبط بـفاعـلـيـة وفـعـالـية
االقـــتـــصـــاد الـــعـــام.واالتـــفــاق ,,وشـــروطه

وشروط اجناحه مجهولة.
عرفة العلمية --وهل ستمنح الص الية ا
ـشـاريع الدامـتـهـا وادارتـهـا لـلــمـنـجـز من ا
كي  تـخرج بـعـد التـنفـيذ ,لـلقـطـاع اخلاص

ام للحكومة?
ـعـنـيـون الـعـراقـيـون بـعـد ابرام وهـل فـكـر ا
هذا االتـفاق بافـضليـةاالقتصـادية في حالة
تــنـفــيـذ االتــفـاق والــتي تــعـني بــان حتـسب
اسعـار تـفضـيلـيـة واولويـة لـلعـراق على اي
فــقــرة تـنــفــذ من نــاحـيــة اجلــودة والـســعـر

قياسا لبلد اخر ..مثال مصر?
ــمـــكن ان يـــخـــتــار الـــعــراق -- وهـل من ا
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االسالمـــيـــة وقــد ادركـت بــعض
احلـركـات االسالمـيـة (الـنـهـضـة
فيـتـونس مثال) ان هـذه الـدعوة
ا تـنـطوي عـلى صـعـوبـات ور

على مفارقات.
4. الـتجـربـة العـمـليـة اثـبتت ان
كال الــدعــوتــ غــيــر قــابــلــتــ
لــلــنـجــاح وانه البــد من طــريق
اخــر. وقـد كـتب الــسـيـد مــحـمـد
بـــــــاقـــــــر الـــــــصـــــــدر األحـــــــرف
االولـــيــالـــدالـــة عــلـى "الــطـــريق
االخــــر" حـــــيـــــنــــمـــــا اوضح ان
مشـروع النهضـة يجب ان يأخذ
بنـظر االعـتبار احلـالة الـنفـسية
والثقافية والـتاريخية للمجتمع
مـــنـــاجل ان يـــضـــمن انـــخـــراط

شروع. اجملتمع في ا
ـهم 5. وهـنــا يـطــرح الـســؤال ا
نــــفــــسه عــــلـى  دعــــاة الــــدولـــة
احلـضـاريـة احلـديـثـة و هو: اي
اجلـــوانب في الــفــكــر االسالمي
هـم بـــــحــــــاجــــــة الــــــيـــــهــــــا في
بــــنــــاءاالنــــســــان احلــــضـــاري
واجلـــــمـــــاعـــــة احلـــــضـــــاريــــة
واجملــتـمع احلـضــاري وأخـيـرا

الدولة احلضارية احلديثة?
6. ومــعـــرفـــة اجلــواب ســـهـــلــة
ــشـروع بــالـعــودة الى جــوهـر ا
احلـــضــاري والـــذي يـــتـــضــمن
ــــركب مــــعــــاجلــــة اخلـــلـل في ا
احلــــضــــاري ذي الــــعــــنــــاصــــر
اخلـــــمـــــســـــةوهـي: االنـــــســــان
الطبيعة الزمن العلم العمل.
7. وعـلـيه سـيـكـون اجلـواب: ان
شـروع احلضاري بـحاجة الى ا
القـيم احلـضاريـة الـقرانـية ذات
الـعالقــة بـالــعـنــاصـر اخلــمـسـة
لـلــمــركب احلــضــاريــوالــتي من
شــانـهـا تـفـعـيـل هـذه الـعـنـاصـر
وتـشـغــيـلـهــا بـطـريــقـة مـنــتـجـة
لـلحـياة األفـضل لالنسـان. وهنا
ــكن االســتــرشــاد اوال بــاآليــة

القرانية التي تقول:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَـنُوا اسْتَجِيبُوا
لِــلَّهِ وَلِــلــرَّسُــولِ إِذَا دَعَــاكُمْ لِــمَــا

يُحْيِيكُمْ ـ".
8. وهـــذا ال يـــعـــنـي تـــبـــعـــيض
الـقـران الن اآليـات االخـرى ذات
الـــعـالقـــة بــــشــــؤون االنــــســـان
كن االخذ بها من قبل االخرى 
ا ـؤمنـ  في تلك اجملـاالت.ا ا
ـــشـــروع نـــتــــحـــدث هـــنـــا عن ا

احلضاري حتديدا وحصرا.
9. ولــهــذا يــفــتــرض ان تــشــكل
مـــادة (الـــقـــيم احلـــضــاريـــة في
الـــقـــران) عـــنــصـــرا مـــهــمـــا من
عناصر الثقافة احلضارية التي

نسعى الى إشاعتها. 
ـان 10. ولــكن هـل يـتــطــلب اال
بــالـقـيم احلـضـاريـة في الـقـران
والعـمل بها ان يـكون الشخص
مــسـلــمــا او مـتــديــنـا? ام انــهـا
مــفــتـوحــة لــكل الــنـاســوتــشـكل
مسـاحة مـشتـركة بـينـهم توحد

وال تفرق?
واجلـــــــــواب: ال. فــــــــــاالصـل في
الـقـران انه لـكل الـنـاس كـمـا ان
الـقيم احلضـارية التي يـطرحها
مـــثـل الـــتــعـــاون واســـتـــخالف
االنـسان واحلـفـاظ عـليـالـثروة
واســــتــــخــــراج كــــنـــوز االرض
واستـثـمار الـثروات الـطبـيعـية
كن قيم مـطروحـة لـكل النـاس 
ان يـؤمـنــوا بـهـا ويـعـمـلـوا بـهـا
بـــــــــــغـض الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــر عـن
مـوقـفـهـمـالـديـني. والـيـوم نـحن
نشاهد مجـتمعات غير اسالمية
تـؤمن بهذه الـقيم وتطـبقها رغم

ذلك.
wM¹b « nK ² « ¨UFÐ«—

ادى الدين دورا مؤثرا في حياة
االنـسـان مـنـذ الـقـدم. ويبـدو من
االستـكشـافـات االثريـة ان الدين
ظـهـر في اجملتـمع الـبـشـري قبل
ظــهـور الـدولــة. ولـعـلــهـذا الـذي
ـفــكـرين يـقـولـون جـعل بـعض ا
بان الـدولة ظاهرة نـبوية. وهذا
ال يـــتــنـــاقض مع الـــقــول انـــهــا
ظــاهــرة بــشــريــة ايــضــا. وكـان
الــــديـن قــــريـن كالحلـــــضــــارات
ــة مــثـل حــضــارة وادي الــقـــد
ـصـريـة الـرافــدين واحلـضـارة ا
واحلضـارة االغريقـية وحضارة
ـــــايــــــا. وحـــــتى احلـــــضـــــارة ا
االوروبــيـــة احلــديــثـــةارتــبــطت

باالصالح الديني في اوروبا.
وكـــانت الـــشــعـــوب فـــضال عن
الــفــئــات احلــاكـمــة تــســتــخـدم
الـدين كل بـطـريـقـته. فـمـنـهم من
جـــعل الـــدين مــنـــطــلـق الــثــورة

ــــنع من الــــعـــثـــور النه ال شي 
عـلى اوصـاف اخـرى لـلـدول. الم
يقل الـسـيد فـضل الـله مثال ذات
يــــــــوم: اذا لـم نــــــــكـن قـــــــــادرين
عــلــيــاقــامــة الــدولــة االسـالمــيـة
فـتـعـالــوا نـقـيم "دولـة االنـسـان".

وهذا وصف ثالث جديد. 
واحلق انـــنـــا ال نــســـتـــطــيع ان
نــقــول انـــهــا دولــة ديـــنــيــة وال
نـســتـطــيع ان نـقــول انـهــا دولـة
وقف علـمـانيـة. وال يـعني هـذا ا
ان الـــــــدولـــــــة احلـــــــضـــــــاريـــــــة
احلــديـثــةتـاخـذ مــوقـفــا سـلــبـيـا

مسبقا من العلمانية او الدين.
والـــســــبب: ان فــــكــــرة الــــدولـــة
احلـضــاريـة احلــديـثــة تـتــجـاوز
ثنـائيـة العـلمـانيـة والديـنية الى
فــضـاء ارحب. هــذه الـثــنـائــيـات
ــــتــــقـــابــــلــــة تــــقــــتل الــــفــــكـــر ا

وتدفناالبداع واالبتكار. 
ما نستطيع ان نقوله بثقة عالية
ان هذه الـدولة "حضـارية".ولهذا
ال نــريــد ان نــقـيــد هــذه الــفــكـرة
بـاحـد هـذين الوصـفـ نـفـيا او
ـا يشـوشعـلى وصفـها اثبـاتا 
ـعــنى انـهـا بــانـهـا حــضـاريـة. 
ـركب احلـضـاري تـنـتــسب الى ا
ذي الـعنـاصر اخلـمسـة: االنسان
والـــطـــبــيـــعـــة والـــزمن والـــعــلم
والـــعــمـل. وهــيـــفـــكــرة واســـعــة
االرجـــاء عـــالـــيـــة الـــســـقـــوف ال
تـــرضى ان تـــســجن فـي اقــبـــيــة

غلقة. الثنائيات ا
الــــدولــــة احلــــضـــاريــــة بــــهـــذا
الــوصف  دولــة "قـيم" مــتــعـلــقـة
ركب احلضـاري ذي العناصر با
اخلـمـسة. وهـذه الـقـيم انسـانـية
عنى العام ولسنابحاجة الى با
وصف هـذه القيم بـالعلـمانية او
الـديــنـيـة يـقــبـلـهـا الــديـني كـمـا
يـقـبـلــهـا الـعـلـمـاني الن كالهـمـا
ينـطلق من مـنطـلق انسـاني عام

مشترك.
ـــكـن وصف الـــقـــيم بـــانـــهــا ال 
عـلـمـانــيـة او ديـنـيـة. الـقـيم ذات
طبيعة انسانية عامة. والبشرية
من خالل مــسـيــرتـهــا الــطـويــلـة
تــــقـــــتـــــرب من االتـــــفــــاق عـــــلى
قيمجامعـة موحدة مشتركة. نعم
قــد تــتــعــدد مــصــاديق الــقــيــمـة
الــواحـدة من مـجــتـمع الى اخـر
فهوم واحد متفق عليه.  لكن ا
واما التشريـعات التي حتتاجها
الــدولــة احلــضــاريــة فــهــذا امــر
يــــخـص كل دولـــــة عــــلـى حــــدة.
واجملــــتـــــمـــــعــــات كـــــمـــــا قــــال
مـونـتـســكـيـو والـصـدر تـضع او
تـــخــتـــارمن الـــتـــشــريـــعـــات مــا
يـنـاســبـهـا ويـسـد حـاجـتـهـا الى

التنظيم العادل احلسن.
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1. نــــطــــرح مــــشــــروع الــــدولــــة
احلـضاريـة احلديـثة في مـجتمع
ـظـاهـر تــغـلب عـلـيه الـثــقـافـة وا
االسالمـيـة فـمـا هـو مـوقف هـذا
ــشـروع من الـثـقـافـةاالسالمـيـة ا

وخاصة الثقافة القرانية?
2. يــدعـو فــريق مـن الـنــاس الى
الــقــطــيـعــة مع الــدين لـالنـطالق
نحـو احلداثة وهم يسـتشهدون
بـبـعض الـنـمـاذج الـغـربـيـة. وقد
جُــربت هــذه الــدعــوة فــيــبــلــدان
اسالميـة مخـتلفـة (كأفـغانـستان
وإيـران وتــركـيـا) لـكــنـهـا فـشـلت

وارتدت.
3. وقــد يـــدعـــو فــريـق اخــر الى
الـتــطــبــيق احلــرفي لــلــشــريــعـة
االسالمــــيــــة وإقــــامــــة الــــدولـــة

والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر ومـــــنـــــهم من
اسـتـخـدمـهـلـتـسـويغ االسـتـغالل
واالسـتــعـبـاد.وقــد اشـار الـقـران
الـكر الى احلـالـتـ مـعا.ورغم
ــوقف الــســلـبي لــلــمـاركــســيـة ا
الـتقـليـدية من الـدين فان هذا لم
ــنــعــبــريــجــنــيف ان يــقـول ان
ـــــكن ان يـــــكـــــون اداة الـــــديـن 

للتقدم.
واجملتمع العـراقي مجتمع ديني
مخـضـرم يلـعب فـيه الدين دورا
كـــبــيـــرا في صــيـــاغــة تـــقــالـــيــد
وعــادات اجملـــتـــمع وتـــصــورات
كن وافـكار وعـقائـد االفراد. وال
وصـفه بانه مجـتمع جاهـلي كما
يقول سيـد قطب وخلفاؤه ولكن
ـــكـن اعـــتــــبـــاره مــــجـــســـدا ال 
ـنــزل بـكـافـة لالسالم الـكــتـابي ا
تـفـاصيـله. وهـذا مـاجعل الـسـيد
الــــصــــدر يـــقــــول ان اجملــــتــــمع
العراقي يـؤمن باالسالم لكنه لم
يـفــهـمه وال يــطـبـقه عــلى الـوجه

الصحيح. 
وكـما يـفـعل الـتخـلف احلـضاري
الــــعـــــام في جـــــوانب احلـــــيــــاة
ـــكن ان يـــنــتج االخــرى فـــانه 

ظاهرة التخلف الديني.
والـتخـلف الديـني خلـل حضاري
حـــاد اخـــر يـــصــــيب اجملـــتـــمع
فـيـعــيق مـسـيــرته نـحــو الـتـقـدم
والــتــكــامل عــلى الــنــقــيض من
الــــــغــــــرض االصــــــلي لــــــلــــــدين

وهوحتقيق سعادة االنسان.
والـتـخــلف الـديــني هـو نـتــيـجـة
مـــبـــاشـــرة لـــلـــخــــلل احلـــاد في
الـــعـــنـــصـــر االول من عـــنـــاصــر
ـــركب احلـــضــاري واعـــني به ا

االنسان.
والـتخلف الديـني يظهـر باشكال

شتى منها:
1. التخـلف في فهم الدين وهذا
مـا ركـز عـليه الـسـيـد الـصدر في
حتـلـيـلـه لـشـروط الـنـهـضـة عـلى
اسـاس االسالم ولـهـذا جعل من
واجــبـــاته وهــو يــعـــمــلــمن اجل
النـهوض احلـضـاري تقـد فهم

سليم متنور للدين.
2. الــتــخـلف فـي تـطــبــيق الـدين
مـارسـة الديـنـية). وهـذا ناجت (ا
من الــتـخـلف في فــهم الـدين مـا
يـــــــؤدي الى وقـــــــوع اخــــــطــــــاء
وانـحـرافـات سـواء علـيـمـسـتوى
الـــعــــقـــيــــدة واالفـــكــــار ام عـــلى
ـمـارسـات. مـسـتـوى االفــعـال وا
وقـد حــصل مــثل هـذا في حــيـاة
الــنــبي مــحــمــد (ص) حــ كــان
ـسـلـمـ يـفـهـمـويـفـسـر بـعـض ا
الـتــوجـهــات الـديــنـيــة اجلـديـدة
بـطريـقة سـلوكـية غـير صـحيـحة
مـــا يـــضـــطـــر الـــنـــبي (ص) الى
الـتـدخل والـتـصـحـيح. فـمـا بالك
بعد مرور مـئات اواالف  السن

على ظهور الدين. 
3. ونــتــيــجــة لــلــعــامــلــ االول
والثاني يظهر ما يسمى  بالدين
الشـعـبي. . والـدين الشـعـبي هو
الـتصـورات والتقـاليـد والعادات
الــتي يـخـلـقـهــا اجملـتـمـعـاحملـلي
ويعتـبرها هي الدين او جزءً من
مـكن ان تكون قوة الدين. ومن ا
تـاثـيـر الـديـن الـشـعـبي اكـبـر من
قـــوة تــاثـــيـــر الــدين الـــكـــتــابي
فــيــتـحــول االمـرالـى اجـتــهـادات
بــشــريـــة ال عالقــة لــهـــا بــالــدين
الـكــتــابـي وهـذا مــا اشــار الــيه

القران كثيرا.
وبسبب هذا الـتخلف الديني في
مـــجـــاالتـه الــثـالثـــة قـــصــورا او
تـــقـــصـــيـــرا فـي فـــهم االنـــســـان
ــقـاصــد الـديـن تـتــرتب اضـرار

كثيرة على اجملتمع.
ولك ان تتصور حجم الضرر اذا
تـذكــرت ان الــديـن الـشــعــبـي قـد
يـكــون نــتـاج مــجـتــمع مـتــخـلف
حضـاريا. في هذه احلـالة سوف
او اسلـمته تتم شـرعنـة التخـلف

في حالة مجتمع مسلم. 
ومــــا تـــطــــلب االمــــر في حـــاالت
الـــــتـــــخــــــلف الـــــســــــيـــــاسي او
االقـتصادي او غـيرهـما اصالحا
ســيـــاســـيـــا او اقـــتـــصـــاديــا او
غــــــيــــــرهــــــمــــــا فــــــان اخلالص
مــنــالــتــخــلف الــديــني يــتــطــلب
اصالحا ديـنـيا بـرؤيـة حضـارية
ــكن ان يــكــون حــديــثــة حـــتى 
للـدين دور ايجابي في الـنهوض
احلـــضـــاري لـــلـــمـــجـــتـــمع وان
اليـكون عـامال مـعـيقـا او مـعرقال

لهذا الهدف.
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ح نشخص ان اجملتمع يعاني
من الـــتــخـــلف الــديـــني فـــانــنــا
نــقــضـي تــبــعــا بــذلك بــضــرورة

االصالح الديني.
وعبارة "االصالح الديني" ليست
جـديدة فقـد استـعملت كـثيرا في
سـيحي منـذ عدة قرون. الـعالم ا
لـــكن هــذا ال يـــعــني ان نـــســخــة
االصالح الديـنياالوروبي واحدة
وانهـا وصفـة صـاحلة لـكل زمان
ومــكــان وديـن. بل ان اســتــقــراء
اجملـتـمـعــات واالديـان اخملـتـلـفـة
يـوحي بـالـقــول ان لـكل مـجـتـمع
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لندن

ودينـنسخـته اخلاصة لالصالح
الديني.

واالنـبـيـاء عبـارة عن مـصـلـح
ديـنــيـ لـكـنــهم جـاءوا بـنـسخ
مـخــتــلـفــة ومــتـعــددة لالصالح
الديني بحسب اجملتمعات التي
ظهـروا فيـهـا ونوعـيةاالنـحراف

او التخلف الديني فيها.
ال يــــتـــعــــلق االصالح الــــديـــني
ـقــوالت مـثل فــصل الـدين عن
السـياسـة وال باجـراء تغـييرات
في احملـــتـــوى الـــعـــقـــائـــدي او
الــــفــــكــــري لـــلــــديـن. ال يـــعــــني
ـقال االصالحـالـديـني في هـذا ا
اصالح الـــــــديـن نـــــــفـــــــسه وال
تحدث اصالح رجال الدين وا
بــــاســــمه. فـــهــــذه عــــنـــاوين إنْ
صـــحت فـــلـــيـس هـــنـــا مـــجـــال

احلديث عنها.
وحـ نشـرع  بعـملـية االصالح
الـــديـــني  فـــانــنـــا نـــنــطـــلق من
نـواحي االنــحـراف او الـتـخـلف
الديـني الـتي جرى تـشخـيصـها

في مجتمعنا.
وقـد شخـصنا مـجاالت الـتخلف
الـديـني في مـجـتمـعـنـا بالـنـقاط

التالية:
التخلف في فهم الدين

2. الـتـخــلف في تـطــبـيق الـدين
مارسة الدينية). (ا

3. الدين الـشـعـبي اخملـتلف عن
الدين الكتابي.

وعـــلــيـه فــان االصالح الـــديــني
عــنـدنــا يــنـبــغي ان يــركــز عـلى

االمور التالية:
اوال الفهم احلضاري للدين:

وهــذا يــهــدف الى تــوفــيـر فــهم
ســلــيـم لــلــدين. ويــكــون الــفــهم
الـديني سـليـمـا ح يـبتـعد عن
الـتـطـرف والــتـعـسف والـتـشـدد
فـي فـــهـم الـــدين وتــــفـــســــيـــره.
تـمـثـلرؤيـة ديـنيـة كـالتي قـدمـها
ثال الذروة داعش على سبيل ا
ـا تنـطوي في التـخلف الـديني 
عـلــيه من مـحــدوديـة في الــفـهم
ونـفي لالخـر اخملتـلف فـيـالـفهم
والــتـفــســيـر.وفـي حـالــتــنـا اي
حـــالــة الـــعـــمل من اجل اقـــامــة
الــدولــة احلـضــاريــة احلـديــثـة
فنحن بحاجة الى فهم حضاري
للدين اي فهم للـعناصرالدينية
التي تـساعد عـلى الوصول الى
هـذا الهـدف. لقد حـاول الشـهيد
مـحمـد باقر الـصدر تـقد رؤية
حـضـارية لالسـالم تكـون احدى
ادواتمـقاومة التـخلف والقضاء
قوالت عـليه. وهذا يـعني فـهم ا
الديـنيـة كـما وردت في سـياقـها
االجــتـمـاعي والــتـاريـخي وعـدم
فصـلهـا عن هذا السـياقـوكيـفية
اســتـيــعـابــهــا وتـفــسـيــرهـا في
سـيـاق تاريـخي مـخـتـلف. وهذا
ـنــاسـبــات احلـكم مــا يـســمى 
وضـوع وهي طريقـة تصون وا
الـعقل من الـتجـمدوالـتطرف في

اثناء فهمه للدين.
النظرة الطريقية

ثــانـــيــا الــنـــظــرة الــطـــريــقــيــة
للتطبيق:

وتـهدف هذه الـنظرة الى تـوفير
تطبيق سليم للمقوالت الدينية.
والـتـطـبـيـق الـسـلـيم يـنـظـر الى
االحكام من زاوية كونها ادوات
تـنـفـيـذيـة لـتـحـقـيق غـايـاتـوقـيم
اخالقــــيـــة وحـــضــــاريـــة اعـــلى
بحيث تـكون احلاكميـة للغايات
والقـيم. ان الدين يـقدم الصالة
مــثـال وهي شــعــيـــرة عــبــاديــة
طقـسيـة بوصـفهـا اداةتوصـلية
ـنـكر" "تـنـهـى عن الـفـحـشـاء وا
كـمـا يــقـدم احلج وهــو شـعـيـرة
دينـية اخـرى ذات رمـزية داللـية
مـكــثـفـة بـوصـفـه اداة لـتـحـقـيق
"مـنـافـع لـهم" ايـلـلــمـجـتـمع. ان
الــتــطــبـيـق الـطــريــقي الــســلـيم
لالحكـام الـدينـيـة ال يتـعامل مع
هـذه االحـكـام بـوصـفـهـا غـايـات
ــا بــوصــفــهـا بــحــد ذاتــهـا وا
وسـائل الى حتقـيقـغايـات اعلى

وابعد.
ثـالـثــا اصالح الـدين الــشـعـبي
واحلد من تـأثـيـراته عـلى الدين
الــكـتــابي وذلك من خالل نــشـر
ــســتــنــد الى الــوعي الــديــني ا
الــفـــهم احلـــضــاري لـه. الــوعي
الــديـــني يـــســتـــهـــدف تــمـــكــ
ـتـديـنـة من الـنـاس الـشـريـحـة ا
من الــتــمـيــيــز بــ  مــا هـو من
الدين الكتابي وماهو من الدين
الــشـعـبي ومــنح االولـويـةلالول

على الثاني. 
رابـعـا حتريـر الـدين االلهي من
التراث البشـري وذلك بالتمييز
ب ماهو من الكتاب في الدين
وبـــ مـــاهـــو مـن اجـــتـــهــادات
الـبـشـر وتفـسـيـراتهـمـعـلى مدى

التاريخ. .
خــامـســا انـســنــة الـدين وذلك
على قـاعـدة ان الـدين في خـدمة

االنسان وليس العكس..
سـادسـا االنفـتـاح الـديـني على
احلـــضــارات االخـــرى واالفــادة

منها.
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نـــتــحـــدث عن الـــدين بـــوصــفه
حـــاجـــة فـــطــــريـــة وجـــوديـــة
لالنــســانـــيــة. ولــيس بــوصــفه
تـشــريـعــا. نـتـفـق مع االخ عـبـد
اجلــبــار الــرفــاعي في قــوله ان
الـدينـحـاجة وجـودية لـكـينـونة
االنـــســان بـــوصـــفه انـــســـانــا.
االنـــســـان ال يـــصـــنع حـــاجـــته
ـاط تـديـنه لـلـدين بـا يـصـنع ا
ـتنـوعة وتعـبيـراته وتـمثالته ا
لـــلــديـــنــعـــلى اخـــتالف احــوال
الــبـشـر وبـيـئـاتــهم وثـقـافـتـهم.
حــتى االديـان االلــهــيـة لـم تـنجُ
من تـدخالت الـبـشر االمـر الذي
يـنـتج من ب امـور اخريـالدين
الـشــعـبي الـذي يـخــتـلف بـهـذه
الــــدرجـــــة او تـــــلك عن الـــــدين

الكتابي.
حـــاجــات االنـــســان مـــتــعــددة
مــاديـة ومــعـنــويـة اضــافـة الى
احلـــــاجــــة الى الـــــدين وهــــذه
احلـــاجـــات رغم اســـتـــقاللـــهـــا
الـــــــواحـــــــدة عـن االخــــــرى اال
انهامترابطة ايضا فيما بينها
فـكـل مــنــهـا يــؤثــر فـي االخـرى

ويتأثر بها.
لكن اشـبـاع اي حـاجـة من هذه
احلــاجــات ال يــكــون بــديال عن
غــيـره. تـأمـ مـثـلث احلـاجـات
هــو مــا يـوفــر لالنــسـان حــيـاةً
تــنــخـــفض فــيــهـــا وتــيــرةااللم
ويتخلص فيها من وحشة االلم

الوجودي.
ان جتــــــاوز واحـــــدة مـن هـــــذه
احلـاجـات حلــدودهـا وزخــفـهـا
عـلى حـقل احلاجـت االخـري
يحدث خلال بنيويا في حضور
ويعكر طريقة االنسان في العا

عيشه.
د ح ح ال تـتـنـكـر لـهـذه احلـاجة
ـواطـن الـوجـودية: ال تـمـنع ا
من اشبـاعهـا كل بـطريـقته وال
تـفــرض عـلـيـهم اشــبـاعـهـا وال

تتدخل بطريقةاالشباع.
ال ضــرورة ان يـنــغــلق الـذين ال
يؤمـنـون بالـدين عـلى ما تـقدم
بـامكانـهم ان يتعـايشوا مع من
يـعتـقـد ان الدين حـاجـة فطـرية
ووجــوديـــة دون انــيـــفــرضــوا
على االخرين الشريعة الدينية.
ــوقــفـــان مــوقــفــ ســيـــكــون ا
كنـان الطرف من حضـاري 
الــتــعـــايش وقــبـــول احــدهــمــا

االخر.
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هل الدولـة احلضاريـة احلديثة
دولة دينية ام علمانية?

كثيرون يـطرحون هذا السؤال
ويـبـحـثــون عن اجـابـة مـريـحـة

سهلة له.
وهـذا الـسؤال يـستـدعي سؤاال
اخــر وهـو: هل نــحن مــلــزمـون
بـان نصـنف الدولـة احلضـارية
احلــديــثـة امــا دولــة ديـنــيـة او
دولـــة عـــلـــمــــانـــيـــة? هل هـــمـــا

خيارانال ثالث لهما?
وعن هـذا السـؤال الثـاني اقول
اننا لسنا ملزم بان نستخدم
ــصـطــلــحــ لـوصف ايــا من ا
الـدولــة احلـضــاريـة احلــديـثـة.
اوال لــعـدم وجـود تـعـريـفـواحـد
متفق عليه لكل واحد من هذين
. واال فــعـلـمـانـيـة ــصـطـلـحـ ا
فـــرنـــســـا مـــثـال هل هي مـــثل
علـمانيـة بريطانـيا او الواليات
ـــــــتــــــــحـــــــدة وثـالثـــــــتــــــــهم ا
دوحلـضـاريـة حــديـثـة. وثـانـيـا
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ادة معـينة مـحددة اذا توفرة ام لم منـشاء 
تــــوفـــرت في الــــصـــ وحـــسب اهــــمـــيـــته

وجودته.?
-- وهل شــمل االتــفــاق تــغــيــيـر مــادة الى
مـــادة اخــرى او الــيـــة الى الـــيــة اخــرى او
نــظــام الـى نــظــام اخـــر من اصــغـــر حــالــة
تـنفـيـذيـة الى فقـرة او فـقـرات في االتفـاقـية
ــسـتــجــدات او مــقـتــرحــات او مــتـطــلــبـات

حديثة ولطول مدة االتفاق?
مكن كتابة االتفاق بلغة اخرى  --هل من ا
ـنازعات التي تنشا من لغرض فض كافة ا
اخـتالف الــتـفـسـيــر بـعـد عــشـرين سـنـة ,و

خاللها?
مـكن ان تـعـاد دراسة االتـفـاقـية -- ومن ا
بـــنـــدا بـــنـــدا كل خـــمس ســـنـــوات لـــتالفي
ـسـتـجدات من اخـتالف الـتـفسـيـر وبـحث ا
متغيرات كثيـرة..مواصفات كميات نوعيات
-- وهـل يــجـــوز االســـتــيـــراد من الـــصــ
خارج االتـفاق ويعـامل معامـلة خاصة ,الن
االسـتـيــراد اخلـاص الـعــراقي كـبــيـر جـدا
على ان اليتاثر سلبا بهذا االتفاق بل يتاثر
ايـجـابــا وبـاخلـصـوص الـسـعـري والـنـوعي

فاضلة مع الدول االخرى? وا
--وكــيــفـيــة حتــســ الــتــعــامل الــتــجـاري
والـفـني لــيـصل بـشـكل سـلس واقـتـصـادي

للمستهلك في العراق.
هـام والتنـفيذ لـلحد الـذي يهيئ --جتـزئة ا
للمراقب السيطرة التامة وجتاوز الروت 
بـانشـاء حكومـة الكتـرونيـة خاصة بـاالتفاق
تـوضح الـيـة  الـتـخــطـيط والـتـنـفـيـذ العـمـال

االتفاقية (كملحق باالتفاق).
دراسـة امـكـانـيـة زيـادة مـشـاركـة مـنـظـمـات

دني الرقابية . اجملتمع ا
عايير الرقابية والية العمل عليها توضيح ا
ــعـــلــومــات ومــعـــهــا بـــوضع نــظـــام امالء ا

البسيطة التي توضح التنفيذ .
--والتـدريب عـلى االدامـة والـصيـانـة وبـيد
الـعراقيـ حصرا من او الـبدء بـالعمل الى

فتاح وبعده. تسليم ا
واد الى نقل مـصـنع او مـصانع تـصـنـيع ا
الـــعـــراق قـــدر االمــكـــان والـــتي تـــدخل في
صـلب الـعـمل ولـكـميـات كـبـيـرة او صـغـيرة
وتـوضـع لهـا الـيـة تـمـلـك بعـد اتـمـام الـعـمل
الـكلـي او اجلزئي كـان يـكـون في مـحـافـظة
الي ـثـال ,كم من مـئـات ا ..عـلى سـبـيل ا
ــســتـشــفــيـات ــصـابــيح ســتــحـتــاج ا من ا
والـــــوحــــدات الـــــســــكـــــنــــيـــــة والــــشــــوراع
ـتـرو...الخ وكم من االبـواب والـشـبـابـيك وا
اليــ من ومــلــحــقـــاتــهــا ...وكم مـــئــات  ا

الفوت من الزجاج....الخ .
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ولـنـا فـيـهـا مـقـال وتـسـلم لـلـقـطـاع اخلـاص
ونـحن االن في سـوء الـتـنفـيـذ وسـوء الـبـناء
يا فهل في ذهن وسوء االنتاج محـليا وعا
ـعـنـيـ تـهـيـئة قـاعـدة اداريـة واقـتـصـادية ا
ومالية  من كـادر يضاهي الصيـني ولنقل

يتماشى مع العملية
ـشـاركـ االخـرين (والـتـمـني راس مـال وا

فلس). ا
--كــان الــعـراق الــبـاد بــتــنـفــيـذ االتــفـاق
بـشـحن الـنفط اخلـامـوهـو لـصالـح العـمـلـية

لتراكم مبلغ مع لغرض البدء.
ـبلـغ الذي بـعده تـبدأ --فـهل حـدد سقف ا

الص بالتنفيذ?
ـعنـية ـاذا لم تبـدأ احلكـومة واجلـهات ا --
داخـلـيـا عـلى االقل من الــنـاحـيـة الـنـظـريـة
لتحديد متطلبات االتفاق داخليا  لم تنبس
احلكـومة ببـنت شفة...عـدا تصريح مـتباعد

او متناثر هنا وهناك?
--وحلد االن  النعرف عنوان العملية.

--خوف  ام خـجل ام  عدم دراية الـتكامل
بـها ام مـاذا ...ما  هـو السبـب بعدم اعالن

تفاصيلها.
ــكن ان  يــكـون لــهـذا ـوضــوع  الهــمـيــة ا

وضوع بحث اكبر واعم. ا
ـهـتـمـ ـتـخـصـصـ وا ومـشـاركـة كـافـة ا

والقطاع اخلاص.

{ اعالمي وحكم دولي سابق


