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 الملخص:

نساف يطمبيا أولوية قصوػ ال ينفؾ اإلحرية قضية ممحة وذات ظمت ال
فيي قاعدة  ،بالتوازؼ مع طمبو لمحياة ودفاعو عنيا وعف متطمباتيا المادية واالقتصادية

وباب لكينونة ولوجود معنوؼ بجوار وجوده المادؼ، ومف مقومات ذلؾ الوجود وكما 
 ،الماديةطار الدولي توظيف العوامل عبر السياسة واالستراتيجية في اإلسعت الدوؿ 

لرؤػ  األىداؼ ومصالح معينة وفقً  اعف عناصر وأدوات التحكـ باإلنساف تحقيقً  فضًل 
وبجيد وقوة أشد وأكبر إلى توظيف العوامل المعنوية  افإنيا سعت أيًض  ،محددة

دواتيا التي تعتمد مجتمعات مستغمة خصوصيات الحرية وأجوائيا المنفتحة وأواختراؽ ال
 والخطاب. وسائل التعبير والحوار

جرػ كتابة  3004ففي العراؽ ومنذ تغير النظاـ السياسي العراقي في عاـ 
نساف اطية الميبرالية واحتراـ حقوؽ اإلدستوره الدائـ الذؼ استند إلى المبادغ الديمقر 

ضحى العراؽ منذ ذلؾ الوقت ساحة لمصراعات اإلقميمية وقد أ ،والتعددية السياسية
ح ىذا الطرؼ أو ذاؾ، وساحة لتصفية الحسابات بينيـ مما والدولية باتجاه جذبو لصال

تداعيات ظاىرة ات المناوئة ليذا الطرؼ أو ذاؾ )أّجج الكثير مف التيارات والنشاط
اإلرىاب الدولي التي يعاني منيا العالـ منذ أحداث الحادؼ عشر مف أيموؿ سبتمبر 

عف طريق ثورة داخمية كما إف الدوؿ وبعد كل تغيير سياسي سواء أتى  (.3002عاـ 
فإنيا تعاني ولمدة زمنية محددة مف فوضى اجتماعية  ،أـ عف طريق غزو خارجي

وسياسية لدواعي الصراعات الداخمية أو ما سواىا مف صراعات )الجيل الرابع مف 
، مف أجل فرض السيطرة والنفوذ بكل أنواعو عمى المجتمعات التي تعاني مف (الحروب

 .ة والمجتمع ووجودىما عمى المحؾت التي باتت ىوية الدولىذا النوع مف الصراعا

بسبب تعدد  ؛إذ تعاني الساحة العراقية مف ظيور العديد مف الخطابات السياسية
قميمي  المواقف السياسية والحزبية والبرلمانية حياؿ العديد مف القضايا الخلفية محمي   ا ا وا 
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طاب الذيف يشغموف مراكز القرار عني بالخطاب السياسي خن مف دوف أف ،اودولي  
نما يشمل ذلؾ مجمل الذيف يمارسوف دورً   اكانوا أفرادً أسواًء  اسياسيً  االحكومي فقط، وا 

في  أو ممثميف لمؤسسات وقوػ وأحزاب ذات طبيعة أو أغراض سياسيتيف مستقميف
روف في الحقل السياسي وال يستندوف إلى ثقافة ، فضًل عمميا  عف أولئؾ الذيف ينظِّّ

ميـ  موف أنفسيـ أو يقدِّّ المرئي  اإلعلـسياسية )نظرية( منيجية، عميقة، ورصينة، ويقدِّّ
نترنت، بوصفيـ محمميف ع التواصل االجتماعي عمى شبكة اإلوالمسموع والمقروء، ومواق

 اأما خصوصية الخطاب الديني فتكمف في كونو خطابً  سياسييف. واستراتيجييفوخبراء 
عمى خلؼ ،عقائدية تتسـ باإلطلؽ والشمولية والثبات والقداسةمف أفكار  اينطمق أيًض 

األفكار واالجتيادات غير الدينية التي تتمتع بمستويات متفاوتة مف المرونة والقابمية 
 اوتصمبً  اوىي في كل مستوياتيا دوف الفكر الديني تشددً ،عمى التعاطي والمناقشة والنقد

عمى األقل(. كما أف الفكر الديني وبسبب خواصو )ولو مف الناحية النظرية واالفتراضية 
المعروفة فيو أماـ صعوبات وتعقيدات بنيوية عدة بسبب تفاعمو مع أفكار اآلخر وتقبمو 

لبناء وتطوير مشتركات ورؤػ وأفكار جديدة  ،ليا ومحاولة التجسير معيا
عمى أساسيا إذا ما جرػ رفع ىذه األفكار والعقائد والخطابات المقامة  اخصوًص ،مشتركة

)كواجب دعوؼ ديني( مف مستوػ الخطاب الفئوؼ الخاص بجميورىا المؤمف بيا إلى 
إذ أف ىذه  .مستوػ التعميـ والنشر العاـ باالستفادة مف أجواء الحرية الُمتاحة

الخصوصيات والتميز في الخطاب الديني نتيجة لخمفيتو العقائدية الشمولية المقبولة 
مف عممية السعي لبناء وحدة الخطاب الديني عمى المستوػ والمرضي عنيا، مما يجعل 

نما تتسـ بالفرض والقسر  ،الوطني تجرؼ عبر صيغ قد ال تنبع مف الذات نفسو وا 
طارً  امظيري   مما يكسب العممية شكًل  ،اوالتعسف أيًض   مف المضموف. اخاليً  اعبثي   اوا 

 ؛الديني المعاصر وال يمكف أف ننكر إف ىناؾ تحديات كبيرة تعمقت بالخطاب
سلـ بعنوانيف بارزيف باتا ؿ الرؤية والصورة الراىنة عف اإلبسبب الخمل في إشكالية اختزا

لى حد و  ،اسيما الغربية والشرقية أيًض  اإلعلـاف بشكل واسع النطاؽ في وسائل يتردد ا 
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، ليكوف األخيريف مف مستويات التصنيف في الخطابات (اإلرىاب والتخمفكبير وىما )
ما تطرح قضية التجديد ، وغالًبا (ية وحتى الثقافية )الخطاب المعاصراإلعلملسياسية و ا

ور الفجوة الحاصمة بيف العالـ نسانية لعبلخطاب الديني تحت ضغط الحضارة اإلفي ا
 .تيا المؤسسية والدستوريةسلمي والثقافة الغربية العالمية الراىنة وأطرىا وقيميا وآليااإل

في ىذا لخطاب مف أجل تجاوز  امرحمة الراىنة تقتضي تجديدً مف ىنا باتت ال
محنة الماضي القريب التي جاءت مف التطرؼ والغمو والتشدد الفكرؼ مف جانب 

داث الحادؼ عشر مف أيموؿ كما حدث منذ أح ،جماعات وتنظيمات إرىابية بعينيا
ا في حقً وحدث ال ،التي وقعت في الواليات المتحدة األمريكية 3002عاـ سبتمبر 

بعض الدوؿ التي عانت مف تداعيات أحداث ما أصطمح عميو ثورات الربيع العربي 
لنكوف أماـ تحدؼ أكبر يقتضي العمل عمى تأسيس وحدة موقف  ،3022منذ عاـ 

 ،موحد مف الناحية النظرية والفكرية كي تكوف سابقة ألؼ موقف سياسي يأتي مستقبًل 
ة والجيوية التي تستند إلى التكوينات االجتماعية بمعنى تجاوز محنة الصراعات الفئوي

ويحتـر لمخصوصيات  ،لمخروج بموقف جامع لميويات االجتماعية الفرعية ،الفرعية
الثقافية الفرعية لكي يكوف الضامف الحقيقي لألمف واالستقرار في حدود الثوابت 

 .الشرعية والوطنية التي تصوف اإلنساف وتحفع وجوده وحريتو
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Abstract: 
The matter of freedom had been remained as urgent necessity 

for several times, So the human being became compatible with 

material and economic requirements. The potential powerful 

components by the states had based on the international strategy and 

policy alike, to functionalize the whole of these material resources for 

achieving immediately the specific targets in the short term. 

Iraq as an example, has been witnessed a dramatic changes 

since 2003, when the principles of democracy, liberalism, political 

pluralism and respecting of human rights in which prevailed. But the 

international and regional conflicts based on a specific equation that 

imposed compromising and settling all pending problems. In spite of 

the huge phenomenon of fighting terrorism since the events of 

September 11
th

 of 2001, So many states had suffered from the 

problematic issue that pertaining with the internal and regional 

disputes as soon as the fourth generation wars. 

However, the religious speech had affected as descripted the 

dimensions of political speech on the level of governmental and for 

those who practiced the political roles in public life , besides to that 

anyone those who desired to use the social media on the Internet. And 

when we tackled within the nature of these speeches ,many of analysts 

perceived that the specialty of using religious speech aspects ; because 

the nature of dealing with static norms and rules , despite of the 

differences among the mutual point of views for individuals and 

formal institutions alike. 

Furthermore, these differences were contrasted obviously in the 

bottom details, But all of that had been specified in depending on the 

fields of freedom ,in order to overcoming on the controversies or 

disruptions , and to classify the categories of different speeches and to 

know the reality of humanitarian civilization to bridge the gap 

between the Islamic world and the current global western culture. 

Finally, the ordeal of freedom concentrated on how to 

overcoming the problems of factional and regional conflicts based on 

sub-social structures? And to procure a collective position among 
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social sub-identities and to respect the sub-cultural peculiarities, so as 

to be the true guarantor of re – building the peace and security and to 

stabilize the aspects of broadcast the religious and political speeches 

according to the principles of human and public rights, and to make 

the states and societies alike more stability than previous decades ago 

for preserving the national unity and the future of freedom 

consequently. 
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 :المقدمة
 اإنسانيً  االحرية بمختمف جوانبيا وصورىا وتجمياتيا وتفاصيميا مطمبً ظمت 

وطبع كل  ،عمى ىذه األرضاألولى اإلنساف منذ ظيوره ونشأتو  ابتغاه اوأوليً  اأساسيً 
 .عدة دوليةقانونية إعلنات ولوائح وعيود  ت حياتو ونشاطو وتاريخو حتى سّطرفعاليا
فإننا نستشعر  اصريحً  اظير فييا التعبير عف ىذا المطمب جمي  األوقات التي ال يوفي 

كينونة مف لواـز ال االزمً  بوصفو ،وبشغف لندائو فينا اىمسو في أعماقنا ونصغي جيدً 
ىمية وسلمة الشخصية وما ينشأ عف ذلؾ مف شروط األ اشرطً  والوجود المعنوؼ وكونو

عالـ  (فرويدسيغموند )قانوني. حتى مف عقود وعيود والتزامات في اإلطار الحقوقي وال
نو وبعد دراسات وبحوث فإ ،صاحب مدرسة التحميل النفسي ،النفس النمساوؼ الشيير

لى نساف النفسية إت اإلكلعيد مشيُ نو إف ،ة عمى المشاىدة والتحميلعممية طويمة مبنيّ 
طمبات متة الكبت وفشل الموائمة بيف المشاعر والغرائز األساسية لألفراد وبيف عمّ 

  ميا.نا العُ المجتمع التي تصاغ في األ
ف االجتماع البشرؼ )ومنو االجتماع الوطني( الذؼ تفرضو خر فإمف جانب آ
 ايتطمب قدرً  ،نساف الطبيعيةت خمق ووجود ومراحل تطور ونمو اإلالضرورات وسياقا

ه ومنيا حرية التعبير الذؼ مف صور  ،مف االلتزامات المحددة والمنظمة لمحريات
 مر الذؼ يوجد إشكاليات عدة منيا:األ ،الخطابات الدينية والسياسية

 وىو تعارض تتفاوت حدتو بمقدار التغير  ،إشكالية التعارض بيف الحرية وااللتزاـ
 في طبيعة ومستوػ القناعة بااللتزاـ.

 ومف ذلؾ  ،وطبيعة كل نوع مف أنواع التعبير ،إشكالية الفروؽ في الخصوصيات
مما يعني  ،اأيًض الخطاب الديني وطبيعة الخطاب السياسي  الفروؽ في طبيعة

 في ترتيب االلتزامات والقيود بينيا. افروقً 
ومنيا حرية الخطاب الديني  ،وحرية التعبير بشكل خاص اف الحرية عمومً إ

يحفع وجود ما زاؿ حفع و فأنو  ،والسياسي وكما كانت ممارسة لحق إنساني أساسي
نسانية اإل نساف ورقييا فقد ة في تطور حياة اإلجمّ  ه بنتائجويثمر فوائد نساف وينميياوا 
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األمر الذؼ يثير إشكالية ،بيئة لبمورة ونشر العديد مف االفكار المتطرفة اكانت أيًض 
مف  مف مجاالت البحث اإلنساني بحثياممحة تتطمب مف جميع المختصيف وفي مخت

ة والعممية والعمق والواقعية مختمف جوانبيا مف أجل بمورة إجابات وحموؿ تعتمد الدق
 . عمى حد سواء والفعالية

 :أهمية البحث
ة أال مركبال ة ذات الصيغةمحددال التساؤالتاإلجابة عف  ىمية البحث فيتكمف أ 

لفردؼ شكميا الميبرالي افي االعتقاد والتعبير بىل يمكف التمسؾ بحريات التفكير  ،وىي
مف  ،ضي بيا حتى حدودىا القصوػ ممُ ل؟ افة لإلنسالضروريالمنسجـ ومبادئيا وشروطيا 

الفوضى والتورط في حروب ال  حالة مفإلى عددية في الخطابات ف يتسبب فضاء التدوف أ
ة ؟ وىل يمكف تبني فكرة صياغمف خلليا وتدخل القوػ الدولية ياتناظرية نتيجة استغلل

تي يكفميا ال ،ف يتعارض ذلؾ مع حرية التعبيرخطاب سياسي وديني موحد مف دوف أ
المتشبثة بقضية الحرية ناىيؾ عف الطبيعة البشرية  ،نساف الدوليةالدستور وشرائع حقوؽ اإل

 خاص؟ال يا النمطيحرية التفكير واالعتقاد والتعبير بشكمما سواىا مف و 
 :البحثفرضية 

الحرية بيف االلتزاـ ،في موضوع وحدة الخطاب الديني والسياسيالبحث  ألغراض
استند البحث إلى فرضية محددة تكمف في  ،ت الفوضى وحروب الجيل الرابعالوطني وتحديا

والتعميـ بيف  شكاالت حرية التعبير في ميادينيا المختمفة ال تستمـز التوحيدف معالجة إأ
التنظيـ ومراعاة طبيعة وخصوصية كل خطاب وانضباطيا وفقا  بقدر ما يتطمب ،المفاىيـ
عممية في تحقق الصعوبة نجد مف ال ،اؿ الخطاب الدينيمة، ففي مجالعاساسية األ هلقواعد
ليو نتيجة الخصوصية العقائدية؛ اوعممي   اخطابو فعمي   توحيد فضّل عف  ،التي تكمف منو وا 
 التي تحدث مف جّراء حصوؿ ضرارحالة اإلشكاالت و لكثير مف اإل امركزً  اعلجً  كونو

ومضموف المحتوػ  د مساحةتحديمما يتطمب العمل عمى  ،ىذا الخطابفي فوضى ال
تقدـ الخطاب  مقابل بوبقائو في األطر الخاصة ىكذا نوع مف الخطاب وا   الكامف في

ف يكوف عمى أ،نساؽ فروعو ووحدة مشتركاتووضمف أالسياسي عمى المستوػ الوطني العاـ 
ء، مع وقبل كل شي عف فكرة المواطنة أواًل  المفئوية والطائفية والعرقية ومعبرً  اعابرً  اخطابً 

 .نفسو وجود ىامش تنوع وتعدد يكوف متوائـ مع الخطاب الجامع
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 :هيكلية البحث
 عممية مباحث ةمقدمة وخاتمة باالستنتاجات موزعة في ثلثينقسـ بحثنا إلى 

 الحرية وتحديات الصراعات الدوليةأبعاد مفيوـ  األوؿ في المبحث مناقشة: رئيسة
 أما المبحث .ية الخطاب الدينيصخصو و الراىف الخطاب السياسي  اىنة في ظلالر 

لخطاب في ا إشكاليات اختزاؿ الرؤية الراىنة والصورة المرتبكة فقد بحث في ،الثاني
الثالث في محاور توحيد  في حيف بحث المبحث ،عمى حد سواء السياسي والديني

وحروب الجيل الرابع  تحديات الفوضىفي ظل ي اإلعلمو الخطاب السياسي الوطني 
  .اىا مف حروب وصراعاتوما سو 

 :الراهنة الحرية وتحديات الصراعات الدولية أبعاد مفهوم - المبحث األول
يطمبيا  أف نسافمحة وذات أولوية قصوػ ال ينفؾ اإلظمت الحرية قضية م

فيي قاعدة  ،طمبو لمحياة ودفاعو عنيا وعف متطمباتيا المادية واالقتصادية بالتوازؼ مع
مقومات ذلؾ الوجود وكما  ، ومفمعنوؼ بجوار وجوده المادؼال هوجودوباب لكينونة 

 ،توظيف العوامل الماديةطار الدولي في اإل واالستراتيجيةسعت الدوؿ عبر السياسة 
لرؤػ  األىداؼ ومصالح معينة وفقً  التحكـ باإلنساف تحقيقً عف عناصر وأدوات ا فضًل 
ظيف العوامل المعنوية لى تو إ كبروبجيد وقوة أشد وأ ايًض فإنيا سعت أ ،محددة

دواتيا التي وأجواءىا المنفتحة وأواختراؽ المجتمعات مستغمة خصوصيات الحرية 
 .المتنوعة تعتمد وسائل التعبير والحوار والخطاب

 جرػ كتابة 3004عاـ اسي العراقي في ومنذ تغير النظاـ السي ،في العراؽف
نساف واحتراـ حقوؽ اإل ،لميبراليةاطية االمبادغ الديمقر  ه الدائـ الذؼ استند إلىدستور 

نيا ُتّعد ،والتعددية السياسية  الجديد بعدالديمقراطي لنظاـ رئيسة في اركائز  السيما وا 
 الشمولية ذات الصفة نظمةاألوطأة سطوة و  عقود مف احتداـ ةمضي أكثر مف ثلث

االنفتاح بدأت مرحمة جديدة مف مف ىنا  .التي سبقت ىذا التحوؿ الديمقراطي العسكرية
انعداـ الخبرات والتقاليد التي تضبط حداثة التجربة و ي في ظل اإلعلمالسياسي و 

نظاـ وأوضاع  ت فيظير لتأثيرات الجانبية السمبية التي جوانب الضعف والوىف وا
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 فكارىاأل ات وفقً تمحور لمكانة لى بروز وتبوء أحزاب مما أدػ إ؛ نفسياالنفتاح ا
لى جانب طار المذىب الواحد إبل واالجتياد في إ الديف والمذىب ونشاطاتيا حوؿ

اء عمى االنتماء الديني تمحور فكرىا ونشاطيا حوؿ التمركز واالتك اأخرػ أيًض  بأحزا
فييا جانب  قلّ تمؾ المرحمة فرزت خطابات أمف ىنا  ،)العرقي( االثنيوحتى  والمذىبي

إف ىذه ف لذا .ضاتوالتناق وزاد فييا حجـ الخصوصيات ،المشترؾ السياسي والوطني
ماـ رت السبل أالتي يسّ  اإلعلـيثة في األجواء التي استفادت مف التقنيات الحد

مف خلؿ  اظير ذلؾ جمي   إذ ،هحدود قصىلى أالفردؼ والمجتمعي الخاص إ اإلعلـ
اقل وانتشار األفكار تنأسيـ في مما ،وسائل التواصل االجتماعي المتاحة لمجميع

في نترنت التي أتاحيا اإلالثورة المعموماتية ) لوافتجاىات واألوالخطابات متعددة اال
 .(الدولية المتطورة وسائل االتصاؿبرامج مجاؿ 

ية باتجاه ساحة لمصراعات اإلقميمية والدول ضحى العراؽ منذ ذلؾ الحيفوقد أ
ج جّ مما أ،بينيـفيما لتصفية الحسابات  ُمضافة ساحةو ذاؾ، و جذبو لصالح ىذا الطرؼ أ

تداعيات ظاىرة اإلرىاب ) و ذاؾوالنشاطات المناوئة ليذا الطرؼ أ ثير مف التياراتالك
 .(3002عاـ  سبتمبر الدولي التي يعاني منيا العالـ منذ أحداث الحادؼ عشر مف أيموؿ

لى يومنا ىذا لـ يتمكف مجتمعنا وألسباب عدة ذاتية وموضوعية مف منذ ذلؾ الوقت وا  و 
فراز الخطاب المحورؼ المناسب وا  نتاج إمف أجل إعادة بناء مشروعو الوطني الخاص 

ف لـ يستطع أ إذ ،أيضا الخاصةاألخرػ لى جانب الخطابات إ ،ع عميو الجميعجمِّ الذؼ يُ 
، ظل التحديات الراىنة التي تواجو العراؽفي عف تمؾ الصراعات والتجاذبات  بنفسو ػينأ

لى لى جانب عوامل عدة إت وا  أد اأحيانً  متطرفةو لى ظيور خطابات متشنجة مما أدػ إ
، ناىيؾ عف حالة الغمو والتشدد وما سواه مف خطابات ظيور اإلرىاب والخطاب اإلرىابي

 .ابات حياؿ اآلخريففي ترويج ىذا النوع مف الخطالفكرؼ 

 :ضى الصراع على منظومة قيم الحريةتداعيات محنة التغيير وفو  - المطلب األول
عف  سواء أتى عف طريق ثورة داخمية أـ ف الدوؿ وبعد كل تغيير سياسيإ

مف فوضى اجتماعية وسياسية  محددة زمنية فإنيا تعاني ولمدة ،ريق غزو خارجيط
مف  ،(الجيل الرابع مف الحروب)أو ما سواىا مف صراعات  لدواعي الصراعات الداخمية
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مف عمى المجتمعات التي تعاني مف ىذا النوع  نواعوجل فرض السيطرة والنفوذ بكل أأ
ف ىكذا بيئة كما أ .لدولة والمجتمع ووجودىما عمى المحؾالصراعات التي باتت ىوية ا

ف برىة عف التي ال تتوقو  ،ىي ال شؾ بيئة واىنة تجاه المطامع الخارجية ،غير مستقرة
والنفوذ مف  جنداتياو فرصة يمكف مف خلليا تنفيذ أمحاولة اقتناص أؼ ظرؼ أ

والتي ىي ال شؾ اجندات موجودة في كل  ،عد الدوليالبُ  لرؤية مصالح اخلليا وفقً 
 .مف دوف استثناء الدوؿ وفي كل األوقات

د مف الخطابات السياسية بسبب إذ تعاني الساحة العراقية مف ظيور العدي
ا تعدد المواقف السياسية والحزبية والبرلمانية حياؿ العديد مف القضايا الخلفية محمي  

قميمي   نفسو مف أجل تحميل عناصر ىنا فرض الواقع السياسي المعاصر  مف ،اا ودولي  وا 
خفاؽ موحد يعمل عمى تجاوز تداعيات اإل خطابالخطاب السياسي كمحاولة لصيرورة 

ف واقع القوػ السياسية كما أ. (2)وضبط طبيعتو بفيـ حقيقي لمنوايا والغايات السياسية 
لتفرعات تكاء عمى ارار في اإلينـ عف االستم نفسيا في الحياة السياسية العراقية

لتحركاتيا  اضافً مُ  اوتجزيئيً  اتقسيميً  امما يعطي بعدً  ،ثنيةالمذىبية والقومية واإل
ىذا الوضع ومازاؿ  ،السياسية في خطاباتيا داخل المشيد السياسي العراقي الراىف

 ،نيمضمونيا المدالمنظومة االجتماعية والسياسية مف حيث  لواقع اكبيرً  ايمثل تحديً 
إلى تجاذبات أو تناقضات مع ُبنية اليويات االجتماعية الفرعية التي ذلؾ وقد يؤدؼ 

ما توافقات أو مساومات أو ترضيات لنكوف إ ،تتكأ عمييا أغمب األطراؼ السياسية
نفؾ المجتمع السياسي العراقي عنيا ثنية ما أإ ،قومية ،اصصة مذىبيةعائمية أو مح

ذا فإف المحنة تعكس حالة مف التغيير والصيرورة ل .(3)ةفي ظل تحديات المرحمة الراىن
أو رجاؿ  وقياداتيا الرمزية طبقة السياسية الحاكمةالتبادؿ بيف ال يجرؼ عبرىاوالتي  امعً 

 اقضاياىـ وفقً  وف يناقشف وف اطنالمو  أما ،كافة اإلعلـوسائل مع  فييا السمطة
بمنيج السياسة العامة  الُمتعمقة تصل إلييـ و التي أو الرسائل المتوافرة ممعموماتل

خطابات أو البر عموجّية وىذه الرسائل المرسمة مف جية الحكاـ تكوف  ،وتقويميا
التي يرـو قادتيا  ىدافياأ السمطة  حتى تثبت أغراض سواىا مف وسائلحوارات وما ال

 .(4) ومستقبًل  احاضرً  الوصوؿ إلييا



 د. أحمد عدنانأ.م.& بسمة خليلأ. م.       «الحرية بين االلتزام الوطني وتحديات الفوضى وحروب الجيل الرابع»الديني والسياسي وحدة الخطاب 

- 463 - 

 : صية الخطاب الدينيوخصو الراهن الخطاب السياسي - المطلب الثاني 
الخطاب )الديني الخطابمف الخطاب االجتماعي و  اتموِّف لغة السياسة اليـو جانبً 

 طنعو لوف مصوى ...صارخ بموف  يالتعميم والخطاب  (باشرذات التأثير الم مذىبيال
خنوؽ بالجيل، أو مف سوء أكثر مما ىو طبيعي. وصناعتو صادرة إما عف حسف نّية م

مف أف  د  وال بُ  ، في الغالببعينيا تفرضيما مصالح فئات ومؤسسات  يوقصد لدواعنّية 
إلى حد السياسييف تؤثراف  اإلعلـيديولوجيا المنبّثتيف عبر الخطاب و نعترؼ بأف المغة واأل

ي ظل ف خطورتيماتكمف ىنا  . ومفالسياسي العاـو  بعيد في الوضع االجتماعي
عناصر كالمغة  عكست إذ ؛النفطي صادنااقتفي حاؿ ال واالقتصاديات الريعية كما ى

المحرِّكة لمبنى األخرػ بما فييا وىي باتت يديولوجيا والديف وظيفة البنية التحتية، واأل
 .والمحنة سيما في أوقات األزمات والصراعات ال العاـ االقتصادمفاصل 

عني بالخطاب السياسي خطاب الذيف يشغموف مراكز القرار ن مف دوف أف
نما يشمل ذلؾ مالحكومي فق  اكانوا أفرادً أ سواء اسياسيً  اجمل الذيف يمارسوف دورً ط، وا 

في  ةحزاب ذات طبيعة أو أغراض سياسيأو ممثميف لمؤسسات وقوػ وأ مستقميف
روف في الحقل السياسي ، فضًل عمميا وال يستندوف إلى ثقافة  ،عف أولئؾ الذيف ينظِّّ

ميـ سياسية )نظرية( منيجية، عميقة، ورصينة، ويق موف أنفسيـ أو يقدِّّ المرئي  اإلعلـدِّّ
نترنت، بوصفيـ ع التواصل االجتماعي عمى شبكة اإلوالمسموع والمقروء، ومواق

الخطاب  مصطمح يمكننا تحديد أبعادمف ىنا   سياسييف. واستراتيجييفمحمميف وخبراء 
رحات جممة مف التصورات النظرية والمفاىيـ والمقت الذؼ استخدـ لمعرفة  السياسي

وضمف إطار تاريخي  ،ما المنتظمة في إطار منطقي حوؿ الواقع السياسي في مجتمع
شارة إلى آفاؽ معالجة المشكلت وتحديد طبيعة علقاتو بالبيئة فضًل عف اإل ،محدد

يذىب  التي رسالة الدولة الراىف فما ىو إال الخطاب السياسيأما  ،(5)اإلقميمية والدولية
 . (6) (المعمنةالدولة  رسالة)الُمعمف الخطاب السياسي ب ى وصفوإل االتجاه ارواد ىذ

خطاب معرفي، وأساس إال ىو ما الخطاب السياسي مف ىنا يمكننا القوؿ إف 
وحيف يكوف  ،سميـالمنطقي السياؽ الىذا األخير ىو صياغة المفاىيـ أو استعماليا في 

الخطاب ستتعرض للختلؿ نية فإف بُ  ،عمى تصّور مرتبؾ لممفيوـ ااالستعماؿ قائمً 
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لتحميل ا الراىف إلى وحيف نخضع الخطاب السياسي العراقي .عمى حد سواء والتشوه
شكاليات عدة سنعثر عمى مشكلت  افإننا قطعً ، يوالفحص النقدؼ والتقويم في تكمف وا 

 .تصاؿللوسيمة حتى كو  اومحتوً  اومنيجً  ااب لغًة وأسموبً ىذا الخطمضموف ومحتوػ 
الخطاب السياسي بأنو منظومة  (سعد مطر عبود الزبيدؼالدكتور )ؼ عرّ إذ 
لمواقع بكل دقيق تراكـ معرفي نابع مف استقراء مف خلؿ تشكمت  التي مف األفكار

تمحورت عبر أنسػاؽ والتي ، ثقافية واالجتماعية والسيكولوجيةال وعناصره مكوناتو
 منبثقة مف التراث أو مف الحداثةمسػتمدة مػف التصورات السياسية الفكرية إيديولوجيػة 

نيا ال ،نفسيا مسػتوػ النضػج الفكػرؼ  عفنظميا و تيا ومضامينيا تختمف في آلياسيما وا 
 معنيالخطاب السياسي  التي بات المرحمة الراىنة بمتطمباتاالدراكي والوعي 

 نيةالب الُمتسق مع متطمبات موضوع الرسالة االتصاليةب وباألحرػ االىتماـ ،بيا
عف صياغة وتشكيل نوع الخطاب  بيا و المسئوؿ خاصةالاإلدارؼ  ياكمىيتنظيمية و ال

ومف مدخلت صيرورة الخطاب السياسي الفاعل والمرف ىو . (7)السياسي المنشود
تقويـ مسار االصلح الديمقراطي المؤسسي ضمف عممية تنموية سياسية تضبط 

العمل عمى بمعنى  ،عمى حد سواء ةالتحديات الداخمية والخارجي محنة التغيير وتتجاوز
ا لممتغيرات الحاصمة عمى أرض الواقع الخطاب السياسي الراىف وفقً واقع تجديد 

ف ىذه  ،بوصفو عممية عقمية ومعرفية متواصمة بيف الحاضر والمستقبل السيما وا 
 .(8) امستوػ الدولة حصرً  المؤسسي عمى الضبط امسبقً العممية تفترض 

 ينطمق اخطابً في كونو ىي األخرػ تكمف لديني فالخطاب اخصوصية أما 
عمى خلؼ األفكار ،مف أفكار عقائدية تتسـ باإلطلؽ والشمولية والثبات والقداسة اأيًض 

واالجتيادات غير الدينية التي تتمتع بمستويات متفاوتة مف المرونة والقابمية عمى 
)ولو  اوتصمبً  االديني تشددً وىي في كل مستوياتيا دوف الفكر ،التعاطي والمناقشة والنقد

خواصو  كما إف الفكر الديني وبسببقل(. احية النظرية واالفتراضية عمى األمف الن
خر وتقبمو تفاعمو مع أفكار اآل وية عدة بسببالمعروفة فيو أماـ صعوبات وتعقيدات بني

 ،لبناء وتطوير مشتركات ورؤػ وأفكار جديدة مشتركة ،معياليا ومحاولة التجسير 
رفع ىذه األفكار والعقائد والخطابات المقامة عمى أساسيا  ا إذا ما جرػ وًص خص
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لى فئوؼ الخاص بجميورىا المؤمف بيا إ)كواجب دعوؼ ديني( مف مستوػ الخطاب ال
إف ىذه إذ  .الُمتاحة جواء الحريةميـ والنشر العاـ باالستفادة مف أمستوػ التع

المقبولة  العقائدية الشمولية لخمفيتونتيجة  الخصوصيات والتميز في الخطاب الديني
 الديني الخطاب بناء وحدةحقيقية في السعي نحو  عممية أماـ تومجع، والمرضي عنيا

نما  ،نفسو تال تنبع مف الذاقد عبر صيغ تجرؼ التي عمى المستوػ الوطني  تتسـ وا 
طارً  مظيرؼ  شكل  عممية ال مما يكسب ،اأيًض بالفرض والقسر والتعسف  الي عبثي خ اوا 

المضموف. فقط باحترامنا لقيـ الحرية اإلنسانية والحق في التعبير واحترامنا  مف
ا لمخوض في تفاصيمو ب وتركنا لو مف دوف تدخلت وتجنبً لخصوصية ىذا الخطا

ف يتقيدوا ببعض والطمب مف أصحابو أ،وأساليب نشره واالكتفاء فقط بتحديد حدود
يمكف تجنب  فقط بيذه الصيغو  ،احصرً  النشر طرد التنظيمية الخاصة بأالضوابط والقيو 

 ىذا الخطاب.الحاصمة في مضموف طعات والتباينات الحادة ااالضرار السمبية لمتق

 ينإشكاليات اختزال الرؤية الراهنة والصورة المرتبكة في الخطاب- المبحث الثاني
   :السياسي والديني

يديولوجية التي ة واأليتمسؾ الطبقة السياسية الحاكمة بمعتقداتيا الفكر  إف
عمى الرغـ مف  ،ضمف حالة االنغلؽ والجمود الفكرؼ  تنحسر في أغمب األحواؿ

فاعمية المجتمع العراقي الذؼ يمتاز بفاعمية الحراؾ االجتماعي في المستويات الشعبية 
التي بدأت فواعميا بالمجمل تحاكي االختيار بيف البدائل  ،منو سيما الطبقة الوسطى

في ظل حالة الركود السياسي الذؼ تعاني منو أغمب القوػ الحزبية سيما  ،المطروحة
إذ تبقى  ؛اإلسلمية منيا التي كانت تعتمد عمى أسموب التعبئة في خطابيا السياسي

الكتل السياسية بالمجمل تعتمد عمى أسموب الترغيب لموصوؿ إلى السمطة ىذه 
ار في خطابات الوعود والحوافز التي التشريعية أو السمطة التنفيذية مف خلؿ االستمر 

 .(9) يمكف الحصوؿ عمييا بعد انتياء العممية االنتخابية الديمقراطية
 ؛ف ىناؾ تحديات كبيرة تعمقت بالخطاب الديني المعاصرأوال يمكف أف ننكر 
سلـ بعنوانيف بارزيف اؿ الرؤية والصورة الراىنة عف اإلاختز بسبب الخمل في إشكالية 

إلى  اوالشرقية أيًض  سيما الغربية اإلعلـاسع النطاؽ في وسائل اف بشكل و باتا يتردد
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 التصنيف في ليكوف األخيريف مف مستويات ،(اإلرىاب والتخمف)وىما  ،حد كبير
. ليبدو ىذا (الخطاب المعاصر) ةوحتى الثقافي ،ةياإلعلمو  ةالسياسي اتالخطاب

نما التوصيف الغربي  ة لخياؿ مشبع بالسمبية كما وصفيا جاء نتيجليس وليد المحظة وا 
ا يريد مف باإلرىابي العربي الذؼ يحمل سلحً  Rudolph Peters" رودلف بيترز"

مفيـو  3002 سبتمبر ، ليتبمور منذ أحداث الحادؼ عشر مف أيموؿلو قتل األبرياءخل
ف العتقادىـ أ ،ية المعاصرةاإلعلممف الذاكرة  االذؼ بات جزءً سلمي اإلرىاب اإل

ف  .(:) عمى حد سواء سيما المسمموف يروموف التدمير والخراباللعرب ا السيما وا 
مف ىنا  ،ة اإلرىابيتفجيرات الواليات المتحدة ىذه كانت مف قبل تنظيـ القاعدمرتكبي 

اختزاؿ  مف أجل بالُبنية الفكرية العالمية المرتبكة أصًل  الخمل الحاصل جرػ توصيف
 اؽ الخياؿ بحيث يجرؼ الصاقيا باإلسلـ والمسمميف وفقً بشكل يفو  ؤية والصورة ىذهالر 

 .قعية والموضوعيةالعاـ البعيد عف الواف يوصتليذا ال

دراك محنة وا  ) ضرورات تجديد الخطاب وعبور الفجوة المعرفية - المطلب األول
 :  (الحضارة الغربية
تحت ضغط الحضارة التجديد في الخطاب الديني  غالباً ما تطرح قضية

نسانية لعبور الفجوة الحاصمة بيف العالـ االسلمي والثقافة الغربية العالمية الراىنة اإل
ولكف منطق المقاربات الذؼ طرحو  ،وأطرىا وقيميا وآلياتيا المؤسسية والدستورية

بات  (خير الديف التونسي وآخروف الذؼ ماثل بيف الشورػ والديمقراطية)المجددوف 
دراكية في كل فية والنسقية واإلالمرجعيات المعر بيف تعارض ال حالة امتناسيً 

" لذا جاءت أعماؿ "مصطفى عبد الرزاؽ .(20) (سلمية والغربيةاإل) المنظومتيف
سلمي وخصائصو كعقل لو فمسفة معبرة عف ذاتيا في العقل اإل ةومدرستو لتبرز طبيع

لعمـو تبني المعرفة الغربية في مجاؿ ا ليجرؼ مف البعض ،وؿ اإلسلميةاألص
()فيما ُيعرؼ ب االنسانية بغطاء إسلمي والذؼ عبّر عف نفسو   وكما ،أسممة العمـو

الغربي لتطوير الخطاب المعرفي تبناه فريق مف الباحثيف المسمميف في المجتمع 
جعفر  ،سيد العطاس ،سماعيل الفاروقيومنيـ إ)سلمية اإلسلمي في مجاؿ العموـ اإل

ومنيـ تبمورت مجموعة المعيد العالمي  ،(آخروف وسيد حسيف نصر و  ،شيخ إدريس
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زدياد االختراؽ الغربي لمعالـ حالة ا سلمي في واشنطف التي شخّصتلمفكر اإل
 (22) سلمي الحديثيقابمو تزايد في دفاعية الفكر اإلسلمي اإل

. 
با و في أور  اسابقً ت الصراع ببعده الديني قد حدث الحاؿ فإف حالة طبيعةبولكف 

راح ضحيتو  ر كما ىو الحاؿ في الصراع بيف البروتستانت والكاثوليؾ الذؼبشكل كبيو 
وقتنا وما زاؿ التوتر مستمر بينيما حتى  ،وبشكل خاص في بريطانيا اآلالؼمئات 

أما شكل الصراع والنزاع الطويل فكاف بسبب اضطياد األقميات الدينية في . (23)ىذا
 ،منو لمبروتستانتلمكنيسة الكاثوليكية  ىوة ومركزي ااألكثر اتباعً فيو الوقت الذؼ كاف 

مما  ،ىي الحاضرة بعد مف دوف أف تكوف العقيدة الجامعة لجميع المسيحييف في أوروبا
المناداة بفصل إلى مرحمة  اندالع الحرب في جميع المناطق األوربية وصواًل ى لأدػ إ

الكبير في ذلؾ  في الوقت الذؼ أدػ فيو الييود الدور ،الديف عف الحياة السياسية
مع استثمار فرص التحالف مع كونيـ يمثموف األقمية في تمؾ الدوؿ األوروبية 

رفعوا شعار السماح لجميع األدياف في أف تعيش سويةً . في الوقت حينما البروتستانت 
قطاع إلى اإلمع سمطتي الكنيسة و  امحتدمً  ااعً الذؼ خاضت فيو الطبقة البرجوازية صر 

في ظل غياب  (قطاعاإل)عمييما وتدمير األخيرة ق االنتصار أف تمكنت مف تحقي
مف ىنا تبمورت  ،(تحرير الفكر الديني مف الرقابة البابوية)الكنيسة وسمطتيا المجتمعية 

ملء الفراغ الفكرؼ الحاصل صلح مف أجل نادت بضرورة اإل ممحوظة تحوالت فكرية
صلح تحقيق متطمبات اإل ليظير اتجاه يعمل عمى ضرورة ،مف جّراء ىذه األحداث

الميبرالية  تتحوالفي  صيرورة فكر العممانية)ا عف تأثير الخطاب الديني الشامل بعيدً 
بطرس )المفكر العربي المسيحي المبناني  اوكما نادػ بيا الحقً  .(24) (الحقيقية
في  مف أجل معالجة مشكمة الصراع الذؼ حدث بيف المسيحييف والدروز (البستاني
وضع حاجز بيف السمطتيف الروحية  اعتماد مف خلؿو  ،2970عاـ  بنافسوريا ول

طالما إف الربط بينيما يوقع الكثير مف الخلفات ويؤدؼ  (الدينية والمدنية)والسياسية 
وىنؾ العديد مف المفكريف  ،ضرار في األحكاـ واألدياف عمى حد سواءاإل مزيد مف إلى

 كونو مف دعـ ىذا التحوؿم( عابد الجابرؼ أمثاؿ دمحم المعاصريف )العرب المسمميف 
 (بسبب الطائفية السياسية)فضي إلى المزيد مف الخلؼ والصراع بدافع ديني مذىبي يُ 



 0202مارس  -الرابع والخمسون  لعددا                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

- 472 - 

إف في حالة ال سيما ،عف التناحر انحو االصلح بعيدً  ساس في الُمضيوليكوف األ
عمى  ةً لديني متكئاسي عمى ىذا الُبعد اكانت تمؾ المجتمعات تعتمد في نيجيا السي

       .(25)مفيـو مكونات المجتمع نفسو 
ـ القدرة عمى فيـ أبعاد التجديد انعدااإلشكالية تكمف في  إفيمكننا القوؿ لذلؾ 

ألف األخير يفترض مف  ؛ذؼ ال يقصد منو التجديد في الديففي الخطاب الديني وال
فيـ اإلسلـ جل مف أ، معو لتبقى قضية التجديد المنشود الزمف أف يسايره ويتماشى

مف ، بمعنى التعامل مع العصر التي تواجيو، ناىيؾ عف التحديات وقضاياه المعاصرة
ف الديف اإلسلمي لو مف الثبات والمرونة مما تجعمو قادرً إشكالياتوجميع   ا، السيما وا 

 للنطلؽ والتجديد في قضاياه ومفاىيمو التي تواجيو اواسعً  عمى أف يعطي لمعقل مجااًل 
نسانية والعقلني يعالج جميع القضايا اإلف ىنا وجدنا الخطاب الديني المعاصر م .(26)

ئة وقضايا حقوؽ اإلنساف التي باتت محل اىتماـ المتخصصيف ومنيا مشكلت البي
، وبالخطاب الديني العقلني المتزف يمكف أف يسيـ ذلؾ وبل شؾ في حل المعاصرة

وعمى الخطاب  . (27)معاصرر اإلنساني الالتي تؤرؽ الضميومعالجة جميع اإلشكاليات 
عمى سبيل الديني أف يعزز القواسـ المشتركة مف خلؿ االىتماـ بالقضايا المشتركة 

واألخذ المثاؿ الدعوة إلى المحبة اإلنسانية ومكاـر األخلؽ والتعاوف بيف الشعوب كافة 
ت مف أجل سعادة االأساس الحرية في العمل في ىذه المجعمى و  بمقاصد العمـ والمعرفة

ؿ اإلسلـ والمسمميف عمى ، لنتمكف مف تغيير الرؤية وحتى الموقف حياالبشرية جمعاء
في أف يأخذ الخطاب الديني  وبحرية عندئذ يمكننا أف نفسح المجاؿ. (28)حد سواء

الطبيعية في وسائل  ومنزلتو ذات التوجو المعتدؿ والمتوازف مكانتوالمستنير العقلني 
     .(29)في عالمنا الراىف  اممحوظً  امختمفة التي تشيد تطورً ال اإلعلـ

 :الراهنإلسالم السياسي خطاب ا واقع - المطلب الثاني
 الخطاب لغة طبيعة في إلسلـ السياسية الراىنة في خطاب اتكمف المحن

 اإلسلـ صعود مرحمة في بالسياسة المرتبط الجيادؼ التعبوؼ  الثقل ذات الديني
 أضافت فقد ،العربية الدوؿ في سيما األخيرة األربعة أو الثلثة العقود ؿخل السياسي
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 أداة بات فعمي واقع إلى فشيء شيئا تحوؿ الذؼ السياسي لمخطاب امذىبي   اديني   اعدً بُ 
مف ىنا باتت المرحمة الراىنة  .المنطقة في جديدة وصراعات ألزمات تؤسس مصطنعة
محنة واقع مف أجل تجاوز  ،في ىذا لخطاب دتجديومف ثـ ال ،إعادة النظر تقتضي

مف جانب جماعات  الماضي القريب التي جاءت مف التطرؼ والغمو والتشدد الفكرؼ 
عاـ سبتمبر منذ أحداث الحادؼ عشر مف أيموؿ كما حدث  ،وتنظيمات إرىابية بعينيا

لتي ا في بعض الدوؿ اوحدث الحقً  ،التي وقعت في الواليات المتحدة األمريكية 3002
لنكوف  ،3022الربيع العربي منذ عاـ صطمح بثورات اما حداث عانت مف تداعيات أ

العمل عمى تأسيس وحدة موقف موحد مف الناحية النظرية  أكبر يقتضيأماـ تحدؼ 
بمعنى تجاوز محنة  ،والفكرية كي تكوف سابقة ألؼ موقف سياسي يأتي مستقبًل 

لمخروج ، ى التكوينات االجتماعية الفرعيةالجيوية التي تستند إلالفئوية و الصراعات 
بموقف جامع لميويات االجتماعية الفرعية ويحتـر لمخصوصيات الثقافية الفرعية لكي 

لألمف واالستقرار في حدود الثوابت الشرعية والوطنية التي الحقيقي يكوف الضامف 
 .اف وتحفع وجوده وحريتوتصوف اإلنس

ف خطاب اإلو  ،ال سيما  تتصاعد وتيرتو في ظل  تي قد بدأسلـ السياسا 
لنشيد  ،الشمولية –أحداث الربيع العربي التي شيدت انييار أنظمة الحكـ الفردية 

الحرية )بقيمتي  مكانية االعتراؼ الحقيقيورة خطاب مف نوع جديد يستند إلى إصير 
ف مما دفعيا في أ ،سلـ السياسيوىناؾ تخوؼ مف طروحات اإل ،(:2) (والديمقراطية

 ،لممواطنيف المرحمية االىتماـ باألمور المعيشيةو  ؼ مرونة في خطابيا السياسيتبد
يديولوجية وليست خطة موضوعية ترمي إلى تطبيق واقع تسود فيو أفي البدء وىو 

المنطقة شعوب المشكلت المتراكمة التي تواجو العدالة الكاممة وليس االنتصار عمى 
عديد مف المواقف في خطابيا السياسي والتي قد ناىيؾ عف اتخاذىا لم ،اعمومً العربية 

العالـ  ما سواىا مف أفكارتصل إلى التقاطع مع الطروحات العممانية والميبرالية و 
كما حدث في مصر في مف ىنا وجدنا بعض تجارب الحكـ قد انيارت . (30)المعاصر

عاـ  عة اإلخواف المسمميف خلؿظل أحداث التغيير التي حصمت في إدارة حكـ جما
في حيف ىناؾ تجارب أخرػ استطاعت أف تحمل الواقع  ،3024 – 3023
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بعد فوزىا في )سلمية في تونس اإل في حركة النيضة كما حصل ،بموضوعية
وتشكيل الحكومة  3022عاـ أكتوبر الثالث والعشريف مف تشريف األوؿ انتخابات
جراء تصحيح في إ واء العديد مف المشكلت مف خلؿالتي تمكنت مف احت( بقيادتيا

بعد خسارتيا لما سيما ال 3025منذ عاـ  مسار التحوالت واالنتقاالت الديمقراطية
خلؿ ثلث ) امقعدً  (:7)مانية لتحصل عمى في االنتخابات البرل امقعدً  (30)يقارب 
في حيف حصل حزب نداء ،(ارت ما يقارب نصف مميوف صوتً خس األخيرة سنوات

والسماح لبقية  ،و الحالي)الباجي قايد السبسي(قيادة رئيستونس عمى المرتبة األولى ب
لحياة السياسية مف دوف تضييق أو الطبيعي في ا ىاالقوػ السياسية في أف تأخذ دور 

سلـ السياسي والوصوؿ إلى الحكـ إذ إف توسيع نفوذ اإل. (32)قصاء أو تيميش لدورىاإ
نم ،بسبب نتائج ثورات الربيع العربي ؛لـ يكف يأتي تاحت لو ا ىو نتاج لعمل تراكمي أوا 

االجتماعي الحاضف  وبمساعدة الوسطالظروؼ والتحوالت السياسية في أف يأخذ مداه 
سلـ السياسي لتي جرػ الترويج ليا عبر خطاب اإلنشطة والبرامج الو مف خلؿ األ

سلـ السياسي في أف فقد استطاعت أحزاب وتيارات اإل ،اؽأما في العر . (33)المعاصر
سلـ بقاء ىناؾ فارؽ كبير بيف قوػ اإل مع ،3004صل إلى السمطة بعد عاـ ت

قوتيا ونفوذىا في جراء المقارنة الموضوعية فيما بينيا وبحسب نفسيا عند إالسياسي 
شكالية مرىونة في مشكمة المحاصصة لتبقى اإل ،(34)الراىنة معادلة الحكـ واإلدارة 

ذىبي لتكوينات االجتماعية الفرعية ببعدىا المالطائفية السياسية التي استندت إلى ا
مشدودة لحالة مف التباينات الفكرية  لتبدو السمطة الحاكمة والعرقي واالثني والقومي
اللتوازف البنيوؼ والتي قد  وربما حدوث حالة مف ،لو اتبعً  والتناقض في المواقف

السمطة المحضة  بسبب االنشغاؿ في بناء ؛الجانبية الفرعيةالصراعات  ُتفضي إلى
        .(المعاصر سلـ السياسياإل قوػ  تبايف مواقف وخطابات)ليس إال 

ف ذلؾ فإ المعاصر سلـ السياسيفي حالة انعداـ تجديد الخطاب اإل أما
بسبب  ال بل واالنقطاع عف اآلخر ،الركود في محتوػ التفكير نفسو يجعميا تعاني مف

 ،كل محنة ومشكمة تواجو العالـ بأكممو عف المواقفوحدة الرؤػ و طبيعة اختلؼ 
ننا نعيش في عصر  ،السيما فره شبكة المعمومات األفكار والمعمومات الذؼ تو تداخل وا 
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مفادىما كيف يجرؼ  ،اأيًض لنكوف أماـ إشكالية وتحدؼ كبيريف  ،(نترنتاإل)الدولية 
ف األفكار م التي تحملو  مستقبًل  القادمة العمل عمى التواصل مع األجياؿ الجديدة

مراجعة خطاب ضرورة  يتطمب األمر مما؟ شيء الكثير في ظل عولمة الثقافاتال
سلـ السياسي خلؿ المرحمة الراىنة مع مراجعة محتوػ التحوالت الفكرية الحاصمة اإل

التي تروـ تجاوز محنة صراع القوميات القادـ و  اعمومً  في الحضارة األوروبية الغربية
لمتزايدة الحاصمة إلى دوليا في ظل موجات النزوح مف في ظل موجات اليجرة ا
 .الشرؽ األوسط وما سواىا مف الدوؿمناطق الصراع في منطقة 

في ظل ي اإلعالمو محاور توحيد الخطاب السياسي الوطني  – المبحث الثالث
 : والصراع ديات الفوضىتح

 ي العراقياإلعلملو تمعنا في توجيات الكثير مف المتحدثيف عف الخطاب 
ىو واحد  العاـ ياإلعلموكأف الخطاب  ،متباينة في خطاباتيـنراىـ يتحدثوف بطرؽ 

و أ ،يختمف عف اآلخر او دينية خطابً أف لكل جية سياسية أف يدركوا أوف موحد، د
ومبتغاه  ىدافو ومراميوأ  بي يتقاطع معيا في التوجيات كل حسيتناقض مع الرؤية الت

 علمي عراقيإ يكوف مف الصعب الحديث عف )خطاب إذ  ؛ياإلعلمالسياسي و 
خطاب ىو ىل ؟ اقيي العر اإلعلمالخطاب  المقصود مف افم ،في حينيا( موحد

 نفسو التحالف الوطنيإطار وفي داخل  عمى سبيل المثاؿ ال الحصرالتحالف الوطني 
ي وف ؟وف دولة القانخطاب ـ أـ المجمس األعمى أىل يعني خطاب التيار الصدرؼ و ؟ 

؟ وما " متحدوف "ـ أـ العربية أخطاب ائتلؼ العراقية بو عني ل نالخطاب اآلخر ى
في ش في العراؽ وترعى أنشطتيا خطاب الجماعات المسمحة التي راحت تعشع طبيعة
الدولة الذؼ ىو انعكاس لكل كتمة خطاب  عف ذلؾ فضًل  خارج الحدود ؟ أخرػ  دوؿ

 وتوجياتو حسب ىواه ألنشطتوف يروج أيد كل ير الو  ،أو ما سواىا و قائمة سياسيةأ
 البعض معيا يختمفالتي قد  اتالخطابأنواع نوع مف  وجميعيا ُتّعد ،ومبتغاه السياسي

ف ا  و ،معيا و يتعارضأ، أخرػ  احيانً أ اف لـ يتقاطع معيإ، مع اآلخر اويختمف أيًض  اكميً 
 فتراؽاالر مف حاالت يوجدت حاالت التلقي في بعض التوجيات فيي أقل بكث

علمي عراقي إ ف الحديث عف خطاب إوليذا ف .ياتوجياتو  يامضامينفي  واالختلؼ
ىنا  اإلعلـلكف ميمة قادة  ،جدواهأف يتحقق في  يكاد يكوف مف الصعوبة بمكاف
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العامميف في الفضائيات والصحف ومختمف قنوات  لإلعلمييفيؤسسوا  تكمف في أف
ف يؤسسوا لخطاب )جامع أل ؛مكانيـإف قدر التي يحاولو  المناسبة الطريقة اإلعلـ

لى إنيا بحاجة إغير  ،مستحيمةبالشامل موحد( وىي ميمة صعبة ومعقدة لكنيا ليست 
كونيا تيتـ  ،يجابيإمف دور  اإلعلـتقتنع بما تؤديو وسائل  كيطراؼ تفيـ مف كل األ

عمل عمى وال ،في المضاميف والرؤػ  بتشكيل وبمورة الرأؼ العاـ وفق توجيات تقترب
ف مف إولية( مف الجميع، إذ لكي تظير بمظير )المقب تجاىاتعادة صياغة بعض االإ 

نو أو  دّ نو البُ إف ،لى جانبوإقطاع مف جميور معيف ليكسبو   عمىلى الحصوؿ إيسعى 
ف أمف  فبداًل  ،وىذه الخسارة تنحسب عمى السياسي ،آخر انو سيخسر جميورً أيعرؼ 

و جميوره أمى قبوؿ منطقتو ف يحصل عأض فقط سب قطاعات واسعة يأمل البعيك
فق مع ض الجميور عمى التواتحت لوائو، ويقود جوقتيا باالتجاىات التي تحرِّ  نتميالم

مف  او وجدت رفًض أ ،ف السياقات العامةف اختمفت عا  ىذه الطروحات أو تمؾ حتى و 
يسّيروف و وليذا ينبغي عمى مف يقودوف الرأؼ العاـ  أخرػ. قطاعات اجتماعية واسعة

وىـ مف يكوف لديو القدرة ،ف يضعوا في اعتبارىـ خطورة مكانتيـأالعاـ  رأؼقطاعات ال
عمى تصحيح مسارات ىذه التوجيات والعمل عمى إظيار تجانس المجتمع وتعايشو 

لى المخاطر تحت ضغط إمجموعاتو و حتى أض حياة أفراده وعدـ تعري ،السممي
ف يعرؼ ما تنعكس أدوف  ومف ،الجية أو تمؾي لخدمة أغراض ىذه اإلعلمالتأجيج 

بعض عمى  ربما تنقمب وبااًل  فو مف محف ومآس  متغيراتو عمى عموـ الشعب وما تخمّ 
 .روح الكراىية والعدائية فيما بينيـ اأحيانً العراقييف وتقمب مستوػ تفكيرىـ وتؤجج 

بمورة خطاب وطني  مف أجلجانبنا في وضع )خارطة طريق(  نسيـ كل مفو 
لكي نحافع عمى  ،محددة اقي ضمف أسس ومحاور والتزامات ومسؤوليات أخلقيةعر 

لى إ واالختلؼتماسؾ المجتمع العراقي ووحدتو، ونعمل عمى تقميل حاالت التنافر 
مف )إيجابية( وليست سمبية، وتسيـ  االختلؼبما يجعل حالة  الدنيا،حدودىا أقصى 

 ليدمو والسير بو نحو أىواؿ ف معوالً تكو  مف أففي تطوير المجتمع بدؿ جانب آخر 
ما تخمفو مف أضرار ومف تراكمات بسبب  ؛(عّز وجل) ال هللاإعاقبتيا  ال يعمـ ومحف
 وتصيبو بأضرار بالغة في بعض مفاصمو العراقيوبنية المجتمع تحطـ الكياف قد ثقيمة 

 .في نسيجو المجتمعي المتنوع أصًل 
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 :في مضمون الخطاب السياسي العام رحرية التواصل والحوا  -المطلب األول
نقل المدركات والتطمعات بيف الحاكـ والمحكوـ مف خلؿ فضاء حرية  إفّ 

عمى أف يجرؼ ذلؾ  ،التواصل والحوار مف شأنو أف ُينشئ حالة مف التوازف العاـ
ضمف إطار توسعة ممارسة الحرية نفسيا التي تستند إلى عمـو مستويات النشاط 

، وبالمحصمة النيائية يمكننا أف ننتج (35)عمى حد سواءي العاـ االجتماعي والسياس
ة الخطاب السياسي استكماؿ متطمبات صيرور  ارات الُمثمى تجاهمجموعة مف الخي

الذؼ يجرؼ ضمف مضموف ومحتوػ تماسؾ البناء الوطني العاـ  وحتى الديني
 .احصرً لمؤسسات الدولة 

شيدت صراعات متوالية داخل  مف ىنا وجدنا الدوؿ الغربية المتقدمة التي
أنتجت في النياية حالة مف التحوؿ في مرحمة تاريخية سابقة المجتمع األوروبي 

وكاف  ،ذا الصراع عمى أفراد مجتمعاتيادراكيا لمخاطر استمرار ى؛ بسبب إالنوعي
 الديمقراطيةلتجعل مف  ،أنماط تفكيرىاحرؼ  بيا أف تعمل عمى تغيير الكثير مف 

تواصمي  تدريجيبشكل  يا في التفاعميةولتأخذ طريق بشكل مؤسسي  والحرية تعمل
بيف علقة جديدة مف حياة مواطنييا ولتؤسس  افشيء حتى تكوف جزءً  اشيئً  لمتجذر

نية الحرية العامة لذا باتت بُ  .(36)خدمة المجتمعالحاكـ والمحكـو تستند إلى حرية 
األساس والمحتوػ  ا طالما باتتة ليضماف الحماي لمدولة ومف واجباتيا كز الرئيسالمرت

ف األخيرة تنشط  ،لديمقراطية السياسيةإطار العممية ا الذؼ يكمف في الحقيقي ال سيما وا 
القوػ السياسية واالجتماعية التي يجب عمييا أف تتجاوز كل القيود ومجاالت  ةبفاعمي

ولبناء  ،قديرالتفكير الضيق مف أجل قيادة شعوبيا خلؿ المرحمة الراىنة عمى أقل ت
مستقبل مستقر عمى صعيد المشاركة التواصمية مع االستفادة مف تجارب الشعوب التي 

إلى توافق مقبوؿ بيف منظومة القيـ  وصواًل  ،في ىذا المجاؿ اممحوظً حققت تقدًما 
عف كوف نمط  فضًل  .(37)المجتمعية وواقع التحوالت السياسية الديمقراطية الراىنة 

 ،خلقي ثابتُبعد أسلـ يرتكزاف عمى الثقافي المذيف أسسيما اإللنموذج الحياة وا
بشكل و مجاالت المعرفة الشاممة جميع عمييا قيمية تتأسس  لتشكل األخيرة منظومة
بمعنى ضرورة توافر شروط العدالة والنزاىة لكل مف يمارس  ،متساو  مف دوف تمييز
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 اوليس حقً  اعامً  ااألخيرة حقً لتكوف  ،مف شأنو أف يحقق النفع العاـ لممجتمع عمًل 
وعميو جممة مف الجزائيات القانونية والمساءلة  ،ايتحكـ بو األفراد حصرً  اشخصي  

ونحتاج ىنا إلى نيج متجدد ُتطرح فيو . (38)القضائية التي توجو ألؼ شخص كاف 
صد مع ر  (الطائفية السياسية وما سواىا ،الدولة ،الديفيجابية )جميع القضايا بواقعية وا  

مف  ،شامل لحاالت الظمـ التي تحدث ىنا وىناؾ في ظل اقتراح المعالجات بشأنيا
أجل تفكيؾ التصورات واألحكاـ غير العقلنية والبدء في حوار مباشر يؤسس لخطاب 

كونيا األساس في  ويعمل عمى ترسيخيا الحريات الدينيةويحتـر  ُحر وعقلني ُيقر
        .(39) منظومة حقوؽ اإلنساف المعاصرة

 : لي وفوضى الجيل الرابع من الحروبالصراع الدو -  المطلب الثاني
الوعي بنمط المرحمة الراىنة المتلـز مع ثقافة الخوؼ تارة مف السمطة في إف 

خرػ مف ظاىرة اإلرىاب الدولي التي أرادت وتارة أ ،تطورىا أؼ مرحمة مف مراحل
وبخطابات عدة  اومكافحتو عالميً  الواليات المتحدة األمريكية أف تكوف محاربتو

صناعة الخوؼ وتعميمو لتكوف مف أدوات العولمة الذؼ  اخرً وليس آ اوأخيرً  ،ومتنوعة
. اأيًض العالـ في آليات صراع موّجو بخطابات استراتيجية التخويف السياسي  تأدخم

الخوؼ مف  مثل)عمل عمى تغذيتو بالوسائل شتى أخرػ ت ُمضافة ُيضاؼ إليو مصادر
 التيو  (اىرو ظالالخوؼ مف انعداـ األمف وما سواىا مف  ،والخوؼ األمراض ،فقرال

 .(:3) وحتى مف الداخل تحركيا الخطابات السياسية الوافدة مف الخارج
 العنف مف متصاعدة موجات المعاصر عالمنا يشيد الراىنة الظروؼ ظل وفي

 وحياتو اإلنساف أمف دييد بات الذؼ الدولي اإلرىاب ظاىرة نتائج مف كنتاج والتطرؼ
 كل   ضرب فقد ،سواء حد عمى النامية الدوؿ ـأ المتقدمة الدوؿ في سواء

 ،المتقدمة الدوؿ مف وغيرىا وتركيا الواليات المتحدة األمريكية،فرنسا،بمجيكا،بريطانيا
 القاعدة تنظيـ مف ابدءً  ومتشددة متطرفة إرىابية وتنظيمات جماعات ظيور عف ناىيؾ
 اإلرىابية التنظيمات مف العديد وجود عف فضًل  ،اإلرىابي (داعش) نظيـت إلى وصواًل 
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 ضمف والقتل والتدمير الخوؼ نشر عمى عممت التي قياداتيا تحت المنضوية المسمحة
 .واإلنساف األرض عمى االستحواذ نحو والسعي (التوحش إدارة) ب يعرؼ ما

اإلرىابي تستخدـ  (داعش)إف الجرائـ اإلرىابية التي يقوـ بيا تنظيـ كما 
 واألدياف أو أؼ شخص آخرلتعبير عف الكراىية تجاه الطوائف في ا الوسائل المباشرة

عمى الرغـ مف وجود ،(إزىاؽ أرواح األبرياء بدـ بارد)ا معيا يمكف أف ُيّعد مختمفً 
بداياتيا  تعودالخاصة بيـ والتي أسباب تتعمق بأنماط الشخصية والسموؾ المضطربيف 

تراكـ )ا ي مف ناحية التنشئة والعلقات السمبية التي واجيتيـ اجتماعي  لماضإلى ا
 معادلة إف .(40) (واستخداـ العنف السموكي المخزوف التربوؼ الُمفضي لجرائـ الكراىية

 تنظيـ بو يقوـ الذؼ التوحش إدارة في مرّوع أسموب مف بدأت والتكفير التطرؼ
 التخويف أساس وعمى استثناء بل العالـ في عديدة ودوؿ العراؽ في اإلرىابي (داعش)

 وتعقيدات الفكرؼ  المحتوػ  إشكالية ذلؾ إلى ُيضاؼ ،الراىنة المرحمة خلؿ والترويع
 ذاتو عمى وينكفئ اكثيرً  يتراجع جعمتو والتي احاليً  منيا يعاني التي البنيوية األزمات

قتل التي الخسائر بعد وبخاصة التوقعات يفوؽ  وبشكل كبير حد إلى  في بقياداتو حِّ
الذؼ تجرؼ فيو  المكاف الرئيس األخيرة كوف لت ،(3027منذ عاـ ) احصرً  العراؽ أرض

سيما بعد االنتصارات الكبيرة التي حققتيا  عممية استئصاؿ جذوره الفكرية والعممية
وبعد التضحيات الكبرػ ،األمنية والمجتمعية وما سواىا مف المؤسسات مؤسسات الدولة

ثبات الوجود والحفاظ عمى رادتو القوية الُحرة في إمف إ االشعب لتكوف جزءً لتي قدميا ا
   .ديمومة الحياة

التواصل الُحر لمعرفة الجيود  صر تكوف األداة الرئيسة فيوفي عالمنا المعا
 ليساىـ في تشكيل وعي الملييف مف البشر، اإلعلـىي  ذلؾ الكبرػ المبذولة في

أدؽ في صناعة الرأؼ العاـ عمى  المؤثرة، أو بعبارة الةلفعّ الحديثة ووسائمو ا بتقنياتو
 اإلعلـكما إف القيـ واتجاىات السموؾ والمواقف.  ةمو نظمفي  امؤثرً ليبدو  نطاؽ واسع،

يقتصر عمى ملحقة  كونو لـ ُيّعد الدولية والوطنية اللعب األكبر في الساحة باتاليـو 
نما التدخل، الحدث ونقمو لى الُمتمقي بحرية نشره برسائل واضحة تصل إفي صناعتو و  وا 
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عالـ ال إلى صورةالال ينقل الذؼ اؿ فعّ العنصر ال عف كونو ، فضًل وسرعة شديدتيف
نمافحسب،   .(42) مع الحدث اتيا بشكل مغاير وحسبما يراه مناسبً عيد صياغيُ  وا 

 لا في وسائل التواصنترنت وتطبيقاتيفعمى سبيل المثاؿ أصبحت شبكة اإل
ُيضاؼ إلى  ،(المنظومة الرابعة)لكتروني بمختمف أنواعيا وحتى البريد اإل جتماعياال
وغيرىا  (المنظومة الخامسة)أجيزة اليواتف الذكية والمساعدات الرقمية الشخصية  ذلؾ

مف التقنيات الحديثة المتطورة الُمضافة لموسائل المرئية والسمعية والمكتوبة التقميدية 
 ثل حالة التنوع في توجيو الخطابات بتقنيات تكنولوجيا المعموماتتموالتي باتت  ،سابقا

ضمف منظومة التفاعل مع تطبيقات الواقع االفتراضي العابر لمحدود وبسرعة المتطورة 
نجد الكثير مف كما . (43) (االستجابة ورد الفعل الطبيعيتيففائقة تفوؽ التوقعات في 

التشريعات والقوانيف لمحد مف حرية  المناورة في ظل ظروؼحرية الحكومات تقوـ ب
أو باألمف القومي بالصالح العاـ معمّمة في ذلؾ كونو يمحق الضرر  ،النقد والتعبير

لحد مف مخاطر بيدؼ اسيما في ظل محنة مواجية ظاىرة اإلرىاب الدولي ومحاربتو 
   .(44)اوجودىا جميعً المجتمعات و ف الدوؿ و كياتنامي وتعاظـ تأثيره الراىف الُميدد ل

 :(من الحروب الجيل الرابعالحروب غير الُمتماثلة ) أبعاد  -المطلب الثالث
ر مف الحروب والصراعات الكثي التاريخ السياسي لكثير مف دوؿ العالـشيد 

البعض اآلخر جرػ في و  ،البعض منيا وقع بذريعة الحرية والديمقراطية ،واألحداث
ولكف النتائج أثبتت في نياياتيا ة اإلرىاب، ظل الحممة الكونية الموجّية لمحاربة ظاىر 

وىذا ما حدث  ،في آف  واحد ى السيطرة والسيادة عمى األوطاف واإلنسافإنيا ترمي إل
والتي  بالفعل في العديد مف تمؾ الدوؿ التي عانت مف الحروب والصراعات وما سواىا

 .(45)  (3002سيما بعد عاـ ) جاءت بفعل خارجي ليس إال
التي تجرؼ بيف  (الحروب غير المتماثمة) ب الجيل الرابعو بحر األمر  وبقدر تعمق

ميا فئات أو جماعات أو دوؿ ذات قوة عسكرية ىائمة ومنظمة ومتطورة تكنولوجيا يقاب
لدييا مف القوة البسيطة ولكف تعتمد عمى شف ىجماتيا بشكل مباغت ومنفرد  ،منظمات

 يونماكس ما)فيا البروفيسور األمريكي ذلؾ عرّ وك .وغير متوقع مف حيث الزماف والمكاف



 د. أحمد عدنانأ.م.& بسمة خليلأ. م.       «الحرية بين االلتزام الوطني وتحديات الفوضى وحروب الجيل الرابع»الديني والسياسي وحدة الخطاب 

- 477 - 

لقاىا في معيد األمف القومي ثناء محاضرتو التي أأ (Max G. manwaring ارينج
وبشكل مفروض إلفشاؿ الدولة وزعزعة  ،الحروب التي تجرؼ باإلكراه اإلسرائيمي،  بأنيا

 لذا فإف .استقرارىا مف أجل فرض واقع جديد يراعي المصالح األمريكية بالدرجة األساس
كثر خطورة سيما عندما نجد الدوؿ الغربية بقيادة األ مف الحروب باتالجيل الرابع 

تعمل مف خلؿ استغلؿ الحرية التي تمنحيا الممارسة الواليات المتحدة األمريكية 
ناىيؾ مف إف  ،االحقً  الديمقراطية مف أجل خمق المشكلت بذريعة تحقيق عممية السلـ

الحرية والعدالة )تحت ما يسمى و  احصرً بدأت ُتدار باألفكار سيا نفالحرب الجديدة 
، ولكف الغاية منيا في المحصمة النيائية ىو إحداث حالة (والمساواة وما سواىا مف مفاىيـ

مف ىنا وجدنا  ،واإلضعاؼ مف الداخلالسمطة المحضة غايتيف ىما مف الصراع مف أجل 
 ،تارة تجرؼ بحجة تحقيق السمـ والسلـ ،بعض الدوؿ العربية تعيش في حروب متوالية

 سلـ ُيحّركيا أشخاص مدفوعيف مف دوؿ العالـ المتقدـضد اإل أخرػ تجرؼ حرًبا وتارة
دعـ )وما سواه مف الدوؿ التي ترـو تحقيق مصالحيا عمى حساب أمف الشعوب وحريتيا 

  .(46) (أحداث الربيع العربي بدافع نشر الفوضى فييا
يدعى  تكمف في كونيا تدخل ضمف مامف الحروب ف لجيلأبعاد ىذا اأما 
المتقدـ مف  مف األبعاد الُمضافة ليذا الجيل ، وىياأيًض تفكيؾ الساخف بحروب ال
العنف المسمح عبر مجموعات عقائدية مسمحة وعصابات  فييا يستخدـو نفسو  الحروب
ا كيفية شف ىذبشكل منيجي عمى  التيريب المنظـ والتنظيمات الصغيرة المدربةجرائـ 

العناصر المسمحة مف خلؿ  تجنيد ؟ إذ يجرؼ النوع مف الحروب غير المتماثمة
دولية الُمتاحة عمى شبكة المعمومات ال التكنولوجيا المتقدمة استغلؿ وسائل

في  نفسو الجيل الرابع يختمف عفمف الحروب ىذا الجيل  مف ىنا بات ،(نترنتاإل)
تكنولوجيا يا استخداـ ُيقصد بو  ،الحديثة مف الحرب عنفاألتقنيات حرب  اعتماده عمى

الصواريخ المضادة لمدروع ) تكتيكات حرب العصابات تستخدـالتي  األسمحة المتطورة
والطائرات، والعمميات االنتحارية، ونصب الكمائف، واألعماؿ اإلرىابية ومياجمة 

ألىداؼ مف أجل تحقق ا( وما سواىا مف تكتيكات مدنييف أو ىجمات انتحارية
رىاؽ الجيوش باستنزاؼ رغاميا عم المنظمة وا  مف  .حددةاالنسحاب مف مواقع م ىوا 

بة عمميات مركّ تواجو ىذا النوع مف التحديات بدافع شف  ىنا وجدنا بعض الدوؿ العربية
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مف  ،مف الوسائلالمتشددة وما سواىا  المسمحة تنظيماتالا تقنيات حرب تتحالف فيي
عمى حد السياسي االجتماعي و  االختراؽالداخمي عبر  أجل تحقيق حالة مف الوىف

عمى سبيل المثاؿ  بيف وحدات محددة فتجرؼ  صراعيةالتكتلت الصناعة  أما .سواء
اجتماعية مف داخل و سياسية واقتصادية وبدوافع داخمية الحروب الصناعة بشكل 

كونيا تعاني مف  اوبشري   اليجرؼ استنزاؼ موارد تمؾ الدولة مادي   الدولة المستيدفة،
  .(3026واليمف منذ عاـ  3022سوريا وليبيا منذ عاـ )متوالية الصراعات الداخمية 

جديدة مف أجل أخرػ وفي عالمنا الراىف يجرؼ العمل عمى تنويع أدوات وأساليب 
تستند إلى تنويع مصادر التدمير ضد اإلنسانية الدخوؿ في حروب الجيل الخامس التي 

ضد أنظمتيا الحاكمة تحت شعارات وأسباب مختمفة  ةني أؼ دولعمى أمل تحريؾ مواط
ناىيؾ عف الغاية الُمبتغاة في  ،مة حالة الضعف التي تنتابيا المجتمعات مف الداخلمستغّ 

حالة  مف تجعلكي وبدوافع شتى جعل األخيرة غارقة في أتوف الصراعات الداخمية 
األمريكي الراحل " جوف  ئيسوكما وصفيا الر )تناحر مستمرة إلى أقصى حد ممكف ال

 أما . (47) (توسيع دائرة النفوذو السرية في إدامة الحروب  2:74 – 2:72كيندؼ " 
فكرة ولف تكوف حقيقة واقعة ماداـ القمع لمحريات  الُمبتغاة فتبقى مجرد الحرية السياسية
ف طات سمطة الماؿ فوؽ كل السم لتكوف في المحصمة النيائية ،اكاف سرً  مستمر حتى وا 

وألف التفكيؾ الساخف  .(48) انة والوعود بالحريةالخطابات الرنّ ب مع خداع الجماىير المستمر
الخارؽ  العدو ، فصاحب المخطط لـ ينس أف يصنعالمتعددةيقـو عمى العنف بأشكالو 

و التي لدييا القميل مف أار الدوؿ التي تشترؾ في مصالح جبإ فيو جرؼ والذػ ي ،الخفي
كما ىو الحاؿ في ظيور تنظيـ داعش اإلرىابي العدو )كة ضد عدو مشترؾالقواسـ المشتر 

ف محاربة ى ،(اللحق لتنظيـ القاعدة اإلرىابي رىابية نوع مف التنظيمات اإلالذا سيما وا 
بسبب سرية عممياتو التي  ؛(شباححرب األ)بو بالحرب الخفية المتشددة يكاد أف يكوف أش

حرب استنزاؼ لطاقة الدولة صناعة مف أجل وىذا ىو المطموب  ،يشنيا ضد الدوؿ
 اداخمي   ةوتشتيت تركيزىا في أنماط مف الحروب الصغيرة والمتوسط ،مف الداخلة الرئيس
نيائو لدوؿ الكبرػ مف إالتي تمتمكيا االعسكرية المتطورة  مقارنة بعدـ قدرة القوة اوخارجي  

يات المتحدة األمريكية وىو ه الوالف الدولي الراىف ضد اإلرىاب الذؼ تقودالتحم)لحد اآلف 
 .(49) (دولة 70كثر مف يضـ أ
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 : وحريتها من منظور حقوق المواطنة السلم والسالم خطابات - المطلب الرابع
وشروطيا الدوؿ التي لـ تستطع أف تفي بمتطمبات الدولة الحديثة  يمكننا القوؿ إف
ديد مجاالت تحفي ة عمى السيطرة غير قادر جعميا قد  ،(المواطنةسيما فيما يتعمق بحقوؽ )

في توجيو والء األفراد إلى الدوائر الفرعية األولية  اليكوف األخير حاكمً ،الوالء السياسي ليا
وبالمحصمة النيائية لـ ُتّعد المواطنة ىي قوة  ،(العرقية وما سواىا ،العشائرية ،الدينية)

ع مفيـو الدولة القومية تراج)الجذب الرئيسة مقارنة في مرحمة ما بعد االستقلؿ 
نما باتت متمركزة ،(احاليً  د إلى ىذه الدوائر تنسفي سمطة محضة بعيدة عف الحرية وتوا 

بديمة يقودىا  وحركات . لتتشكل تنظيمات (:4) االفرعية األولية في انتماءىا ووالءىا حصرً 
لنكوف  ،يفدىا وبشكل عنويعمل في أغمب األحواؿ ضاألفراد خارج سمطة الدولة وقوانينيا 

أما مشيد جديد يتمثل في مزاحمة ىذه التنظيمات لصلحيات عمل الدولة مما يسبب ليا 
إف السعي نحو السمـ والسلـ والوئاـ بيف أفراد لذا ف . (50) في بعض األحياف اوجودي   اتيديدً 

مما يقوؼ حالة االنسجاـ ،المجتمع الواحد يقتضي إرساء أسس التسامح والقبوؿ باآلخر
كما إنو يسيـ في جعل  ،ضمف وحدة المجتمع واستقرار الدولة عمى حد سواءئتلؼ ويواال

ف وكلىما ُبعداف مختمفا ،السمطة ساىرة عمى نظاـ الحريات ال حارسة لنظاـ الحقائق
فحينما ُتّعد السمطة حامية لمحريات تترؾ تشخيص الحقائق لممفكريف  ،أحدىما عف اآلخر

في آف  أف نبمغ غايات السمـ والسلـ  وتصويبيا عندئذ يمكنناوالعمماء مف أجل مناقشتيا 
كما إف التسامح السياسي واالجتماعي ال يمكف أف يتحقق إال في ظل وجود  . (52) واحد

ف ىذا ُيعد المرتكز  ،مجتمع يسمح فيو بحرية نقد األفكار والرؤػ المختمفة ال سيما وا 
 اكبيرً  االمختمفة دورً  قد الديني بتفرعاتواألساسي في المجتمعات التي يؤدؼ فييا الُمعت

مع العمل عمى بمورة عقد سياسي وقانوني يوثق العلقة بيف األطراؼ  .(53)اوممحوظً 
لألزمات  وليست مرحمية ليؤسس تسوية تاريخية شاممة اجميعً  االجتماعية والسياسية

فكر بناء أجل  مف ،بحرية متناىية السابقة مف منظور وطني تتوحد فيو الرؤػ والمواقف
الديمقراطية التي ننشدىا في عالمنا العربي عموما وفي  سياسيةالعممية وتصور جديديف لم

رة الخطاب بناء السمـ والسلـ في ظل صيرو لقيقي ىو المعيار الحبشكل خاص، و العراؽ 
  .ومستقبًل  اترسيخ حقوؽ المواطنة حاضرً  الوطني العاـ الذؼ يرـو
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 :ستنتاجاتاالو  خاتمةال

الحرية بيف  في ظل وحدة الخطاب الديني والسياسيمما تقدـ يمكننا القوؿ أف 
دة ُتّعد مف الموضوعات المعقّ ، وتحديات الفوضى وحروب الجيل الرابع، الوطنيااللتزاـ 

ف  ،مف التحميل في محتواه ومضامينو األساسية اكبيرً  االتي لـ تنل نصيبً  ال سيما وا 
االمتناع عف ربما ُيفضي إلى ،ما االتزامً قد يضع نفسيا رية في الرأؼ بدافع الحالتعددية 

مف  لقضية الحرية اأساسي   اد شرطً عّ و خطاب يُ وتفاصيل أؼ تعبير أ التدخل في مضاميف
مواجية وفكرة السعي نحو توحيد الخطاب ل ل واسعبشكلف تتناسب ، كونيا منظور آخر

الصراعات  الحاصمة مف جّراء حاالت الفوضى وطغياف الخصوصيات والفئوية والتشرذـ
قع الدولة والمجتمع عمى حد سواء يسمح في وا إذ إف تحميل آثار األخيرتيف ؛والحروب
القيـ المجتمعية مقارنة بحجـ عف الرأؼ الُحر التعبير مساحة في تراجع مف الحالة  بوجود

جية الدولية القوػ الخار أغمب استغلؿ لكف و  ،المتوارثة عبر التاريخ والوطنية المشتركة
كنتيجة طبيعية لما بعد الصراعات  مف الوطنيمف وىف في األليذه الحاالت وما يصاحبيا 

جديدة أخرػ تعمل عمى  البحث عف أدوات وأساليبفي منا  قد يستدعي األمر ،والحروب
التأكيد عمى خصوصية الخطاب  ، معالخطاب البديمة األخرػ في ضبط مساحات التعبير

 المشتركات الوطنية مف دوف بالتركيز عمى و  لخطاب السياسي الوطنيي وعمومية االدين
ناىيؾ ،أصًل في الرأؼ اختلؼ التي فييا محل  و مس القضايا العقائديةالتجريح أو انتقاد أ

حاالت علج مع  ،بدقة وعممية شديدتيف تنظيـ قضايا الحرية والتعبيرالعمل عمى عف 
واشكاالتيا وما  األوؼ والمعموؿ بو، وما ينتج أيًض عف الم ربما خروجياطغيانيا و تسّيدىا و 

لى أف يخمص البحث إمف ىنا  .محضة يصاحب ذلؾ مف توظيف لغايات سياسية ودولية
بما و بيف كل منيا  امتباينً  التمايز بيف طبيعة أنواع الخطابات المختمفة يستدعي تعامًل 

الحاصمة  يـ الحرية والتعدديةمع المحافظة عمى شروط وق ،مرجوةالالة فعّ اللنتائج ايحقق 
 . في عصر عولمة الثقافات في مجتمعات ما بعد التحديث والحداثة
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إف منتظمات الخطاب السياسي المعاصر تعتمد عمى صياغة رؤية جديدة 
لمتعاطي مع المتغيرات الداخمية واإلقميمية والدولية التي باتت عمى المحؾ سيما في 

اإلرىابي وبقية  (داعش)ة المتحققة ضد تنظيـ الكبير  مرحمة ما بعد االنتصارات
بمعنى في العراؽ وما سواىا مف دوؿ الجوار اإلقميمي،  التنظيمات المسمحة المتشددة

 العمل عمى إيجاد وسائل جديدة مف شأنيا أف تضيف إلييا القدرات الُمضاعفة
 ؛تمعاتتشدد الذؼ بات ييدد وجود المجمُ تطرؼ والمحاربة الفكر المُ والُمضافة في 

اإلرىابية سيما مف منظور فعميا وتأثيرىا التنظيمات ىذه بسبب تصاعد خطر 
مف ىنا يمكننا أف نستنتج أبرز الوسائل الفاعمة في صيرورة الخطاب الديني . الخطابي
لمحددات وحدود  االُممتـز بقواعد مواجية الفكر المقابل وفقً  العاـ الوطني والسياسي

 والتي تكمف في اآلتي : ،اوقانونً  اشرعً ممارسة الحريات الُمتاحة 
مضموف الخطاب وتحميل تفاصيمو مف أجل العمل عمى  في صيرورة الدقةتحرؼ  – 2

 .زيادة وعي الُمتمقي
االبتعاد عف التشكيؾ والتحريض في الخطاب السياسي خلؿ المرحمة الراىنة  – 3

لبدء ىنة ُبغية الحكمة في معالجة المحنة الرا لضماف العقلنية وا ،ومستقبًل 
 .في كل زماف ومكاف وحرياتو العامة نسافحقوؽ اإلباستراتيجيات جديدة ضامنة ل

االتساؽ ما بيف الخصوصيات والوضع العاـ لواقع اليويات والثقافات االجتماعية  – 4
بمعنى االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ وعمى أسس وثوابت وطنية مشتركة  ،كافة

 .في مجاالت الحياة كافةتضمف االستقرار واألمف 
 اداخمي    المجتمع نيةبُ  يضرب الذؼ والتشدد التطرؼ لمواجية المدنية الثقافة نشر  - 5

 . واالعتداؿ والوسطية التسامح قيـ وفق عمى اآلخر مع والتعامل
 السمـ عمى لمحفاظ الراىنة المرحمة تحديات بخطورة المجتمعي الوعي تنمية - 6

 االستقرار تمكيف أجل مف، الفكرؼ  والتطرؼ اإلرىاب ىرتيظا ومكافحة االجتماعي
 .  تنشئة وتثقيف أفراد المجتمع كافة واقعب النيوض نحو والمضي المجتمع في الشامل
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بعاد ،إرساء أسس بناء مرتكزات السمـ والسلـ – 7  خطر مف مجتمعات الدوؿ وا 
 طائفي ستقطاببا المدفوعة الداخمية والحروب المواجيات متاىات في االنزالؽ
 تنحسر احالي   بدأت والتي ،الحدود خارج مف والمدعوـ جانبيأو مذىبي  سياسي

 مرجعياتيا مع الدولة مؤسسات وتماسؾ المجتمعي الوعيبفعل  ما وتيرتو إلى حد  
 3007 األعواـ خلؿ العراؽ في حدث كما والسياسية والثقافية واالجتماعية الدينية

  .3025 عاـمنذ  ايحصل حاليً و  3009 –
 وحمقات عمى والتضييق ،تمويمو رصد خلؿ مف المختمفة بأشكالو اإلرىاب منابع تجفيف - 8

ُبغية الشروع في  ،منيجي وعممي متكامل بشكل عميو لمقضاء غير المترابطة اإلرىابية
  .بناء مقومات تمكيف أسباب استدامة السلـ في مجتمعات ما بعد الصراعات

بحاث العالمية المتخصصة في قضايا الصراعات اكز األاالستفادة مف مر  – 9
 بالمعمومات مجتمعاتنا ترفد أف شأنيا مف التي والحروب وبناء السمـ الوطني

  ؟يفية التصدؼ لمخاطر ىذه الظواىرالوافية عف ك
 لرفدبحرية  والمعارؼ الذات تنمية الُمتجددة مف أجل المجتمع طاقات استثمار - :

 التقادـ مف تعاني التي التركيبية بنيتيا في الضعف مواطف سدو ،بالقوة مجتمعاتيا
وما سواىا مف المظاىر المؤثرة  الفقر والجيل والمرض معدالت تزايد بسبب؛ واليـر

 .في بناء المجتمعات في مرحمة ما بعد الصراعات
 في مجاؿ في الذؼ توفره الثورة التكنولوجيةالثقا التقاربالتداخل و  مف االستفادة - 20

وضماف  االستقرار، بعد ما ومقاصد أىداؼ إلى لموصوؿ واالتصاالت المعمومات
 وعمميا عمميا اإلنساف مكانة مف تعززمنظومة الحريات العامة التي وحماية صوف 

 .سواء في الحاضر أـ في المستقبل القريب
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 الهوامش

ة بعد االنسحاب األمريكي ( د. جاسـ يونس الحريرؼ، إشكالية النفوذ الخميجي في المنطقة العربي2)
 .34، ص 3025مف العراؽ والربيع العربي، دار الجناف لمنشر والتوزيع،عّماف، 

  .39نفسو، ص  رجع( الم3)
في ضوء  د. عاصـ شحادة عمي، الخطاب السياسي لمياتير دمحم )رئيس وزراء ماليزيا األسبق(( 4)

نسانية جامعة الشارقة لمعمـو اإلمجمة ) دراسة تحميمية االتساؽ المغوؼ وعممية االتصاؿ(
 .7، ص 3022، حزيراف 3، العدد / 9واالجتماعية، اإلمارات العربية المتحدة، المجمد / 

دمحم سيد أحمد عمي اليمني،الخطاب السياسي لمطبقة الوسطى المصرية دراسة تحميمية ألفكار ( 5) 
 .24، ص 3007رموز الطبقة الوسطى، دار الكتب العربية، مصر، 

إيناس ضياء ميدؼ، تحميل القوػ االستراتيجية المؤثرة لمخطاب السياسي دراسة حالة الخطب  د. (6)
بف رشد لمعمـو االنسانية، ااالستاذ، كمية التربية،  مجمةجامعة بغداد،  السياسية لباراؾ اوباما،

 .03:، ص 3023، 300العدد / 
يجب أف يكوف، المعيد المصرؼ د. سماح حمدؼ، تحميل الخطاب السياسي ما ، ( نقل عف7)

 .98، ص 3027لمدراسات السياسية واالستراتيجية، مصر، 
صلح: الصحافة الدولية وقضايا االصلح السياسي، المناىل، عقيل الخفاجي، الفساد واإل (8)

 .26، ص 3027بغداد، 
سحاب األمريكي ( د. جاسـ يونس الحريرؼ، إشكالية النفوذ الخميجي في المنطقة العربية بعد االن9)

 .38، ص 3025مف العراؽ والربيع العربي، دار الجناف لمنشر والتوزيع، عّماف، 
، 3024د. أحمد عرفات القاضي، تجديد الخطاب الديني، مكتبة مدبولي، القاىرة،نقل عف، ( :)

 . 4 – 3ص ص 
ف خير الديف التونسي ) .6نفسو، ص  رجع( الم20) د رموز ( ُيّعد أح29:0 – 2930السيما وا 

أصبح وزيًرا لمبحرية،وقاـ بالعديد مف اإلصلحات في  2968اإلصلح في تونس وفي عاـ 
الجيش ونّظـ إدارة الوزارة وعقد عدد مف االتفاقيات مع األجانب مف أجل حفع األراضي 

أصبح رئيًسا لمجمس الشورػ، وفي نياية مشواره العممي وضع كتابو  2972التونسية، وفي عاـ 
موسـو بعنواف )أقـو المسالؾ في معرفة أحواؿ الممالؾ(،لممزيد مف المعمومات ُينظر: الشيير ال

 . 2، ص 3029/  22/  :موسوعة الويكيبيديا لممعمومات الدولية، تاريخ الزيارة، 
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قضايا الخطاب وكذلؾ ُينظر : د. أحمد عرفات القاضي،  .7نفسو، ص  جع( نقل عف، المر 22)
/  3، جريدة الحياة، المممكة العربية السعودية، مكانات المراجعةا  زاؿ و الديني... التوتر واالخت

( مف عمماء 2:58 – 2996. إذ ُيّعد الشيخ مصطفى عبد الرزاؽ )2، ص 3007/  22
 2:32سافر إلى فرنسا والتحق بجامعة السوربوف، وفي عاـ  :2:0األزىر الشريف، وفي عاـ 

أصبح أستاذ الفمسفة في كمية اآلداب  2:38ـأصبح مفتًشا في المحاكـ الشرعية، وفي عا
أصبح وزيًرا لألوقاؼ في حكومة دمحم محمود باشا )الثانية(، ثـ  2:49بجامعة القاىرة، وفي عاـ 

ولديو العديد مف المؤلفات أبرزىا )تمييد تاريخ الفمسفة  2:56أسندت إليو مشيخة األزىر عاـ 
 ديف والوحي واإلسلـ...(. اإلسلمية، فيمسوؼ العرب والمعمـ الثاني، ال

 .9نفسو، ص  رجع( الم23)
سلمي، دار قنديل لمنشر ( د. طارؽ عبد الحافع الزبيدؼ، بواكير العممانية في الفكر اإل24)

 .90 – 89، ص ص 3029والتوزيع، بغداد، 
  .228 – 227نفسو، ص ص  رجع( نقل عف، الم25)

 رلديني )رؤية نقدية جديدة(، نيوبوؾ لمنش( د. جماؿ رجب سيدبي، منيج تجديد الخطاب ا26)
 . 34، ص 3029والتوزيع، مصر، 

 .48نفسو، ص  رجع( الم27)
 .50 – :4نفسو، ص  رجع( الم28)
 .50نفسو، ص  رجع( الم29)

سلـ السياسي بعد ( طارؽ حمو و د. صلح عمي نّيوؼ، الحرية والديمقراطية في خطاب اإل:2)
 . 24، ص 3026عربي، مركز الكتاب األكاديمي، القاىرة، التحوالت األخيرة في العالـ ال

 .33 – 32نفسو، ص ص  رجع( الم30)
( االنتخابات البمدية التونسية... كيف فازت حركة النيضة عمى الورؽ وخسرت في الشارع ؟ ُينظر الرابط 32)

 .3029/ 22/ 20، تاريخ الزيارة https://www.sasapost.com/tunisia-local-elاآلتي: :
( د. ميلد مفتاح الحراثي و دمحم عبد الغفور الشيوخ، ثورات الربيع العربي وتأثيرىا عمى ظاىرة 33)

سلـ السياسي وعمميات االصلح السياسي في الوطف العربي، مركز الكتاب األكاديمي، اإل
 . 320، ص 3027القاىرة، 

سلـ حركات اإل ر و وجواد الحمد،)وآخروف(، مراجعة : بكر البدو االدريسي  المقرغ ( أبو زيد 34)
، 3026السياسي في الوطف العربي: الواقع والمستقبل، مركز دراسات الشرؽ األوسط، عّماف، 
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مع حدوث حراؾ شعبي  3022ففي تجربة المممكة المغربية وجدنا اقرار دستور عاـ . 326ص 
ف مف تشريف الثاني مف واسع النطاؽ، ليمييا إجراء االنتخابات التشريعية في الخامس والعشري

( 208العاـ نفسو، والتي فاز بيا حزب العدالة والتنمية بالمرتبة األولى عندما حصل عمى )
مقعًدا، وجرػ تشكيل الحكومة بمشاركة حزب االستقلؿ والحركة الشعبية والتقدـ واالشتراكية 

المغربي. ُينظر  التي حظي برنامجيا الحكومي بموافقة األغمبية المطمقة لعدد مجمس النواب
 . 42 – 40لممزيد مف المعمومات : المصدر نفسو، ص ص 

( جابر جاد )وآخروف(، الديمقراطية في الوطف العربي : مؤشرات وآفاؽ، مركز دراسات الشرؽ 35)
 . 32، عّماف، ص 3003األوسط ، 

 .30نفسو، ص  رجع( الم36)
أبعاد الديمقراطية التواصمية أو لممزيد مف المعمومات ُينظر : . 34نفسو، ص  رجعالم (37)

االستطرادية التي كتب عنيا )يورغف ىابرماس(، وىي شكل مف أشكاؿ الديمقراطية التحاورية 
التي ُيعنى بيا الحوار في مركز صناعة القرار وىي تختمف عف الديمقراطية التقميدية، وليس 

نما ُتّعد المصدر األساسي لشرعي ف التركيز فقط عمى حق التصويت وا  ة القانوف. السيما وا 
)ىابرماس( مف أبرز فلسفة وعمماء عممي االجتماع والسياسة في ألمانيا وفي عالمنا المعاصر، 
وىو صاحب نظرية الفعل التواصمي، ولممزيد مف المعمومات ُينظر : عمي عبود الدمحماوؼ، و 

ألسس والمقومات حيدر ناظـ دمحم، مقاربات في الديمقراطية والمجتمع المدني: دراسة في ا
 .      40، ص 3022والسياؽ التاريخي، المناىل، بغداد، 

دمحم أمزياف، األساس التعاقدؼ لحيازة السمطة: مدخل فقيي، مجمة المستقبل العربي، العدد / ( 38)
 .77 – 76، ص ص 3007، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أيموؿ / :3، السنة / 442

، 440لحوار الديني عربياً  وشروط فاعميتو، مجمة المستقبل العربي، العدد / ( أنطواف مسّرة، ا39)
  .3:، ص 3007، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، آب / :3السنة / 

( الطاىر لبيب، مف الخوؼ إلى التخويف : مساىمة في تعريف ثقافة الخوؼ، مجمة المستقبل :3)
، ص 3007، آب / 440، العدد / :3بيروت، السنة / العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .26 – 24ص 
( د. سناء سيكولوجية تنظيـ داعش... وشـ الديف بالدـ، في كتاب مجموعة باحثيف، داعش 40)

إيكولوجيا التمدد... وشـ الديف بالدـ، بغداد، مركز حمورابي لمبحوث والدراسات االستراتيجية، 
 .  :29 – 298ص ص ،  3027الطبعة الثانية، حزيراف 
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الحاجة سعود، استراتيجية الشرعية واالستمرار لألنظمة السياسية العربية دراسة بنائية لمخطاب  (42)
كمية الحقوؽ والعمـو السياسية قسـ العمـو السياسية  السياسي، جػػػامعة دمحم بوضياؼ بالمسيمة،

 .54، ص 3026المسيمة، الجزائر،  -والعلقات الدولية، أشبيميا 
مدخل نظرؼ، مجمة  –( د. بشرػ جميل الراوؼ، دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير 43)

 . 7:، ص 3023، 29علـ، العدد / علمي، جامعة بغداد، كمية اإلالباحث اإل
د. دمحم حسف العامرؼ و د. عبد السلـ دمحم السعدؼ، اإلعلـ والديمقراطية في الوطف العربي،  (44)

 .44، ص 3020غداد، المناىل، ب
( ىشاـ طالب، فف الخداع السياسي في الحرية والديمقراطية والسيادة عمى الوطف والمواطف، دار 45)

 .9، ص 3026النيضة العربية، بيروت، 
مصطفى أحمد، الجيل الرابع لمحروب التطبيق الحديث لبروتوكوالت حكماء نقل عف، ( 46)

ف .7، ص 3028، القاىرة، صييوف، شركة شريف ماس لمنشر والتوزيع  مصطمح السيما وا 
 ألوؿ مرة في عاـ الجيل الرابع مف الحروب أو ما يسمى بالحروب غير المتماثمة قد استخدـ

ويمياـ ستِّرگِّس  "مف بينيـ األمريكيمف جانب فريق مف المحمميف العسكرييف األمريكييف  :2:9
ب الجيل و أطمق اسـ حر و  في شنيا،  اللمركزية لوصف الحروب التي تعتمد عمى مبدأ " ليند
 ًقاوفالمنظمات اإلرىابية  تشف ضدالتي عمى الحرب ( Fourth generation warsبع )الرا
 األمريكي ليا. ممفيـول

 .8نفسو، ص  رجع( الم47)
 .:نفسو، ص  رجع( الم48)
زينب حسني عزالديف، أثر حروب الجيل الرابع عمى األمف القومي العربي دراسة حالة: تنظيـ ( 49)

 .6 – 2، ص ص 3028/  9/  20ألمانيا، المركز الديمقراطي العربي،  –،”الدولة االسلمية“
بد الرحمف، حروب الجيل الرابع بيف الرواية األمريكية والرواية المصرية، دار ( د. شريف ع:4)

،  .:2، ص 3027 القاىرة، البشير لمثقافة والعمـو
 نفسو، الصفحة نفسيا.  رجع( الم50)
( د. عبد السلـ ابراىيـ البغدادؼ، السمـ الوطني )المدني( دراسة اجتماعية سياسية في قضايا 52)

، بيت 40مح والصفح والوئاـ والتآزر الوطني، سمسمة الكتب الثقافية، العدد / المصالحة والتسا
 .:3 – 39الحكمة، بغداد، ص ص 

  .:3نفسو، ص  رجع( الم53)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_(%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9_(%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9)

