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 للبرلمانيين التقاعد رواتب لقضية وسطي حل  

الخاصة والدرجات
1
  

 

 
 

بعد الضجة اإلعالمية والحراك الشعبي واسع النطاق لتشريع قانون يلغي الرواتب التقاعدية 
النواب والدرجات الخاصة صار من الصعب أن تقول كلمة لصالح النواب ألعضاء مجلس 

والدرجات الخاصة فيما يخص رواتبهم التقاعدية ، فالقائمون على هذه الحملة وهذا الحراك 
يرون أن هذه الرواتب تثقل كاهل الدولة وينعكس ذلك سلباً على الوضع المعاشي والخدمي 

 .للمواطن 
كل إنسان شريف ووطني بل هي مقبولة عند أي إنسان عاقل يفكر  وهذه الرؤية مقبولة عند

بتجرد عن عاطفته ومصلحته الشخصية والحزبية ، وال نحتاج الى كثير من العناء إلقناع 
المخالف لهذا الرأي ، فالكل المقتنع بذلك بما فيهم البرلمانيون وأصحاب الدرجات الخاصة وكل 

 .دية مستفيد من بقاء هذه الرواتب التقاع
وننظر الى األمر من زاوية أخرى ،  –كما طلبنا من اآلخر بذلك  –إال أننا نريد أن نفكر بتجرد 

بأنهم  -وخصوصاً البرلمانيين  -نريد أن نتعامل مع المستفيدين من الرواتب التقاعدية الضخمة 
ال أن ممثلين للشعب وكل نائب له جماهيره ومؤيدوه، وهذا النائب يريد بأي شكل من األشك

يخدم جماهيره على األقل ويطالب بحقوقهم ويسعى لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم ويقضي على 
معاناتهم وآالمهم ، وال يمكننا أن نتهم كل النواب بالتقصير واإلهمال وبعدم حرصهم على 

 .مصالح جماهيرهم 
ص يمكن فلكل عراقي ساهم في االنتخابات ممثل عنه في مجلس النواب ويعتقد بأنه أفضل شخ

أن يحقق رؤاه المستقبلية سواء الشخصية أو العامة ، وربما لو سألنا كل مواطن عن ممثله هل 
يستحق الراتب التقاعدي لكان جوابه باإليجاب ألنه يرى في ممثله اإلنسان الصالح الذي يخدم 

 .اآلخرين ، أما من لم ينتخب فقد تنازل عن حقه وهو من يتحمل ذلك 
جهة أخرى فإن ممثلي الشعب بحاجة الى صدام ومواجهة دائميين مع هذا من جهة ، ومن 

الفاسدين من متنفذين سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو القضائي بل وحتى على 
المستوى االجتماعي ، وبدون هذا الصدام ال يمكن أن يطالب بحقوق من يمثله ، وهذا سيكلفه 

عياً أو تهديدات له ولعائلته ، وهذه الضغوط ستستمر الى ما الكثير إما ضغطاً سياسياً أو إجتما
 .بعد تخليته لمنصبه ، فإذا عاد كمواطن اعتيادي سيتعرض للتصفية ال محالة 
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الى أن يتجنب الصدام  –رغبة أو رهبة  –ولتجنب الوقوع في هذه الحالة سيضطر النائب 
وفاً على حياته وحياة من يعيله ، والمواجهة مع المفسدين وبالتالي ستضيع حقوق من يمثله خ

وقد يلجأ هذا النائب الى اللجوء الى صفقات فاسدة لضمان حياته بعد انتهاء مدة نيابته حتى 
وقد يبتعد أصالً . يتمكن من مواجهة الفاسدين من دون التفكير كثيراً بسالمته وسالمة عائلته 

نه مؤمن بأنه سوف لن يتمكن من النزيهون عن الترشيح لالنتخابات البرلمانية والمحلية أل
 .محاربة الفاسدين فيهب الفاسدون لشغل المقاعد التي تركها المخلصون 

لذا فالحل ليس في إلغاء الرواتب التقاعدية رغم صعوبة ذلك األمر من الناحية الواقعية 
 والقانونية لما يحتاجه من توافقات سياسية لتحقيق نصاب تمريره ، وإنما بوضع حٍل يكون

 :وسطاً بين الرواتب التقاعدية الضخمة واإللغاء ، وهو ما نريد اقتراحه في هذه األسطر 
إن ضخامة المبالغ التي تُخصص للرواتب التقاعدية لهؤالء المسؤولين ولسنوات عدة تضعنا 

خدموا ألربع  –ُيفترض أنهم  –في موضع الجد في إيجاد آلية تخدم السادة المسؤولين الذين 
أكثر وتعرضوا لضغوطات وتهديدات وتؤمن لهم وضعهم المعيشي لما بعد انتهاء سنوات أو 

مهمتهم ، وفي نفس الوقت فإن هذه اآللية يجب أن ال تثقل ميزانية الدولة ولسنوات طويلة 
  .ويكون المتضرر األول بل الوحيد هو المواطن العراقي 

ل النفقات التشغيلية على حساب إن ميزانية العراق طيلة العقود الماضية تعاني من استفحا
النفقات االستثمارية ، وبالتأكيد فالرواتب التقاعدية لهؤالء المسؤولين ستزيد من هذا االستفحال 

، أما اآللية المقترحة فإنها تنقل هذه الرواتب من كفة النفقات التشغيلية الى كفة النفقات 
 :االستثمارية ، لذا فالمقترح سيكون اآلتي 

نائب أو مسؤول من ذوي الدرجات الخاصة راتب تقاعدي اعتيادي يتناسب مع يخصص لكل 
سلم الرواتب التقاعدية لباقي الموظفين من حيث الخدمة والشهادة وغير ذلك ، إضافة الى ذلك 

ُتصرف لهم مبالغ إضافية تعادل ما يتقاضوها اآلن ولكن ليس نقداً وإنما على شكل أسهم 
الحق في اختيار الشركة التي يريد أن يساهم فيها ويمكن أن يتم  وسندات ، ولكل مسؤول عندها

ذلك بالتعاون مع سوق العراق لألوراق المالية ، كما يمكن أن تساهم هيأة االستثمار في دعم 
هذا المقترح بأن تعرض فكرة المساهمة على الشركات المستثمرة في العراق من قبل السادة 

دية الضخمة ، وعندها ستكون أرباح هذه األسهم هي رواتباً المسؤولين أصحاب الرواتب التقاع
 .لهم ولعوائلهم 

أو أن توضع هذه المبالغ في أرصدة خاصة ثابتة في المصارف العراقية وتكون الفوائد للسادة 
المسؤولين وفي ذلك دعم للقطاع المصرفي الذي يعاني من ترهل وتراجع وينتقده الكثير من 

في القطاع التجاري من الداخل والخارج وعندها يمكن زيادة القروض المستثمرين والفاعلين 
للمواطنين ، ولكن يجب أن تحجز هذه األموال بحيث ال يمكن ألحد من هؤالء المسؤولين أن 

 .يسحب جزًء منها 
إن هذا المقترح له فوائد عدة إضافة الى ما ذكرناه من تخفيف عبئ النفقات التشغيلية على 

دال ذلك بالنفقات االستثمارية مع المحافظة على الوضع االجتماعي للسادة الموازنة واستب
- :والنواب وباقي المسؤولين ، نذكر منها 

لدى المواطن العراقي وخصوصاً المسؤول وتطوير ثقافة ( باألسهم)زرع فكرة االستثمار ( 1

 .البورصة التي تعتمد كثير من الدول عليها 
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 .سبة التضخم المساهمة في التقليل من ن( 2

االستفادة من األموال المخصصة للرواتب التقاعدية الخاصة بالمسؤولين داخل العراق ( 3

 .وليس خارجه 

 .توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة من خالل توسيع المشاريع االستثمارية ( 4

قروض دعم المشاريع االستثمارية خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها من خالل توفير ال( 5
 .الالزمة لها 

إن مشاركة المسؤولين في مشاريع استثمارية ستدعمها أكثر مما لو شارك مواطنون ( 6
 .عاديون ، ألن المسؤول سيبدأ بدعم المشروع الذي سيساهم فيه من خالل عالقاته ونفوذه 

 .تضييق الفجوة بين المسؤول والمواطن بسبب هذه المشاريع التي تجمع الطرفين ( 7
كتلة نقدية كبيرة ممكن أن يستفيدوا منها  -خصوصاً األجانب  -ا يجد المستثمرون عندم 

 .فسيسارعون الى االستثمار للدخول في مشاريع استثمارية كبيرة برأس مال أقل 
إن هذا المقترح يمكن أن ُيعمم على الرواتب التقاعدية لباقي الموظفين لمن يرغب بذلك ، 

فالمبالغ المستقطعة أثناء تأدية الموظف لوظيفته تدخل في مشاريع استثمارية وبعد إحالته على 
التقاعد يتكون له سهم في تلك المشاريع ويمكن أن يستفيد منها بشكل أكبر مما لو كان يستلم 

راتب مباشرة ، فلهذه الخطوة نفس الفوائد التي ذكرناه سابقاً إضافة الى تخفيف العبء على ال
 .المتقاعد وعلى دائرة التقاعد في نفس الوقت 
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 2!حالة انفصال بين السياسي والمواطن
 
 

 
 

المنشور في جريدة الصباح يوم ( تباين) استوقفني مقال للمفكر محمد عبدالجبار الشبوط بعنوان

يشير فيه الى مسألة غاية في الحساسية والخطورة وهي حالة انفصال بين . 2113/ 9/ 4
ربما الموقع الرسمي . النخب السياسية وقواعدها الشعبية في محافظات الوسط والجنوب

وله العذر في ذلك،  للشبوط يجعله مضطراً لمراعاة بعض اإلعتبارات في تناوله لهذه الظاهرة
لكني بوصفي كاتبا حرا وال تربطني أية صلة رسمية بالدولة، فسوف أمضي بعيداً في تحليل 

 .ومناقشة هذه الظاهرة، بدءاً من تسمية األشياء بمسمياتها الحقيقية على أرض الواقع
 

شف أنها إذا ماتأملنا التظاهرات التي خرجت في الحادي والثالثين من آب المنصرم، فسوف نكت
فلم يشارك بها المواطنون الكرد ولم يتفاعلوا معها مطلقاً، وخرج ( شيعية)في الغالب األعم 

بضعة أفراد في مدن ذات غالبية عربية سنية سرعان مافرقتهم القوات األمنية ولم يكن المطلب 
ب الوحيد لتظاهرات الحادي والثالثين من آب المنصرم وهو إلغاء تقاعد وإمتيازات النوا

والرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة،أقول لم يكن هذا المطلب يوماً من مطالب المتظاهرين 
في الرمادي والفلوجة وسامراء وغيرها، لألسف هذا هو الواقع، فلم تطالب التظاهرات الواسعة 

أو في المنطقة الغربية منذ اندالعها وحتى اليوم بإلغاء تقاعد النواب أو بحل مشكلة الكهرباء 
مائة ( كردية)بتحسين الخدمات أو شيء من هذا القبيل، باختصار يمكن القول إن مطالب الكرد 

في المائة إن خرجوا في تظاهرات أو لم يخرجوا واليتفاعل المتظاهر الكردي في الغالب مع 
المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي خارج اقليم كردستان، بينما تنحصر مطالب المتظاهر 

البد من انتزاعها من الحكومة اإلتحادية ولم ( حقوق سنية)العربي السني في إطار مايسمى 
تتجاوز المطالب التي أعلنها المتظاهرون في المناطق الغربية في يوم من األيام هذا اإلطار في 

 .أي حال من األحوال
 

اعدها الشعبية في وتبعاً لذلك البد من تأشير مستوى من اإلنسجام بين النخب السياسية وقو
إقليم كردستان وفي المنطقة الغربية من العراق، انسجام يصل الى حد تبني كامل وتفاعل سريع 
من قبل المواطن الكردي لطروحات النخب السياسية الكردية في العالقة مع الحكومة اإلتحادية، 

دة تظاهرات وهو انسجام يصل الى حد قيام وزراء ونواب ومسؤولين كبار في الحكومة بقيا
مناوئة للحكومة نفسها في الرمادي والفلوجة وغيرها، نخلص من ذلك كله إنه اليوجد تصدع 

                                                             
2

  المواطن نيوز - محمد محبوب 
 

http://www.almowatennews.com/index.php/component/contact/contact/


 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

7 

ملحوظ في العالقة بين السياسي والمواطن في اقليم كردستان والمنطقة الغربية من العراق، 
ة لكن إذا ما انتقلنا الى محافظات الوسط والجنوب فسوف لن نتكلم عن مجرد تصدع في العالق

تتسع يوماً بعد آخر، هذا ( حالة انفصال)بين السياسي والمواطن بل يتعين علينا أن نتحدث عن 
االنفصال يمتد عمودياً وأفقياً ليشمل العالقة بين النخب السياسية من جهة والنخب الدينية 

من جهة  2113والثقافية والعلمية،من جهة أخرى، بين النخب السياسية التي تشكلت بعد عام 

أدباء وفنانون ووصحفيون )والنخب المثقفة ( المرجعية)بين نخب المجتمع األخرى الدينية و
من جهة اخرى، ولم يعد خافياً على أحد موقف المرجعية ( وأكاديميون وتكنوقراط وغيرهم

الدينية في النجف من النخب السياسية والذي يجري التعبير عنه بصورة علنية في خطب يوم 
الرسائل التي تبعثها المرجعية ألطراف حكومية وبرلمانية بصورة مباشرة،  الجمعة فضالً عن

كالهما يالحظ بصورة واضحة التقبل الجدل إن أغلب الكتاب .. كما إن المراقب والمواطن 
والمعلقين ـ ـ الذين يعبرون عن مواقف معارضة أو ناقدة للحكومة في وسائل اإلعالم المختلفة 

يعية، وإن كل كتاب صحيفة يومية محلية معروفة بمواقفها المعارضة ينتمون الى الطائفة الش

 .للحكومة ينتمون الى تلك الطائفة
 

بأهمية ودور النخب المثقفة وفي مقدمتهم كتاب ( الشيعية)ال تكترث بعض النخب السياسية 
يشون الرأي وتعتقد بإنه غير مؤثرين على الرأي العام وعلى الجماهير ألنهم ـ حسب رأيها ـ يع

في أبراجهم العاجية في حالة إنفصال عن هذه الجماهير، لكن هذه النخب السياسية تخشى في 
الوقت نفسه من المرجعية الدينية ودورها المؤثر في الجماهير، وتعتقد ـ اي النخب السياسيةـ 

ر في عام إنها قادرة دوماً على تعبئة الجماهير بوسائلها التقليدية التي أعتادت عليها منذ التغيي

فقط لتأمين بقائها في السلطة، ( ناخبين)باتجاه صناديق االقتراع، فهي تحتاج الجماهير  2113
قبيل االنتخابات العامة الى ( شيعة وسنة وكرد)في الواقع تلجأ كل النخب السياسية في العراق 

ى السلطة لتحقيق مآربها في الوصول ال( الشحن الطائفي والقومي)وسيلة تقليدية واحدة وهي 
ثم تدير ظهرها لجماهير الناخبين، لكن الفارق الجوهري الذي يلمسه المراقب هنا هو إن 

ينسجمون مع نخبهم السياسية في مطالبات ذات طابع قومي ( الكرد والسنة العرب)المواطنين 
أو مذهبي وال يكترثون كثيراً للمطالب ذات البعد الوطني الذي يشمل العراقيين جميعاً، على 

سبيل المثال إلغاء تقاعد النواب وتحسين الخدمات، بينما تكون غالباً مطالب المواطن الشيعي 
ذات بعد وطني واسع يتصل بحياة المواطنين العراقيين في العراق بصورة عامة، المتظاهر 
الشيعي ال يريد إسقاط الحكومة ويدعم العملية السياسية لكنه يطالب باإلصالح والخدمات 

إلرهاب والفساد، وهنا يحدث انفصال بين السياسي والجمهور قد يبلغ أحياناً حد ومكافحة ا
الصدام مع إجهزة الحكومة األمنية كما حصل في الناصرية خالل تظاهرات الحادي والثالثين من 

 .آب المنصرم
 

وحتى ال تتسع حالة االنفصال بين السياسي والمواطن في محافظات الوسط والجنوب، يتعين 
كسر حالة العزلة الطبقية التي أتاحتها الحياة ( أحزاب وكتل وأفراد)لسياسيين على ا

االرستقراطية التي يعيشونها بسبب اإلثراء السريع واإلمتيازات غير المشروعة على حساب 
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المواطن المسحوق، كما يتعين عليهم العمل بجدية على تحقيق العدالة اإلجتماعية واإلنفتاح 
وإن لم يفعلوا ذلك أو تأخروا في فعله فأنا , النخب المثقفة بصورة خاصة على المواطنين وعلى

 .أتوقع حدوث انتفاضة شعبية واسعة في هذه محافظات الوسط والجنوب
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مسألة تعليق الصور في الشوارع
3 

 

  

 
من غير . لقد تم تعليق صور السيدين خميني وخامنئي في شوارع بغداد ومدن عراقية اخرى 

ومن غير , المعتاد قيام الدول بتعليق صور زعماء وقادة دول اجنبية اخرى في شوارعها 
المعتاد ايضاً تولي شخص واحد اعلى سلطتين سياسية و دينية في آن واحد ببلد ما في العصر 

ولم يسبق في تاريخ العراق الحديث أن قامت الحكومة او فئة , الحديث اال ايران والفاتيكان 
ان . دينية بتعليق رسوم تمثل شخصيات سياسية او دينية غير عراقية في شوارعها  سياسية أو

رع العاصمة هذه حقائق ينبغي االشارة اليها قبل مطالعة مسألة تعليق صور قادة أجانب في شوا
  .او ميل  بغداد من دون تحيز

 
خالية من اي صورة او لوعدنا قليالً الى العهد الملكي في العراق لرأينا ان شوارع بغداد كانت 

وعندما تم تتويج فيصل الثاني ملكاً على العراق في يوم السبت الثاني من مايس , جدارية 

لم ترفع صورة واحدة له في اي مكان في بغداد او اي مدينة عراقية بل اكتفي برفع  1953
زينة في اماكنها وظلت االعالم العراقية ووسائل ال, االعالم العراقية وتزيين الشوارع والمحالت 

وقبل تتويج الملك فيصل الثاني اي عندما كان خاله االمير عبد . وانا شاهد على ذلك , لعدة ايام 
علماً ان مدة , اآلله بن علي وصياً على العرش لم يحدث ان رفعت صورة له في اية مناسبة 

 . 1953مايس  2لغاية  1939نيسان  4وصايته دامت من يوم 
 

وكان ذلك , عبد الكريم قاسم رفعت صوره وظهرت جداريات عليها رسومه وفي عهد الزعيم 

ومن , تموز العقيد الركن عبد السالم عارف  14رداً على خالفه على الزعامة مع شريكه في 
( ماكو زعيم اال كريم ) وشعار ( الزعيم االوحد عبد الكريم قاسم ) هذا المنطلق ايضاً ظهر لقب 

عبد الكريم قاسم في مداخل المعسكرات وبعض المؤسسات والدوائر  لقد انتشرت صور الزعيم.
لقد كانت المرحلة , ومن المؤكد انه لم يكن يمانع في ذلك ,   الحكومية وحتى الشوارع

السياسية في عهده تتسم بشدة الخالفات بين الفئات السياسية وخصوصاً بين الشيوعيين 
ولم يظهر , لذلك كانت كل صوره بالزي العسكري , والقوميين مما تتطلب الى وجود زعيم قوي 

وهذا ما دفع ابني , عبد الكريم قاسم مطلقاً ولم يشاهده احد طيلة مدة حكمه بغير هذا الزي 
                                                             

 العراق تايمز – حازم حسني البياتي 3
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 (سيادة الزعيم ما عنده قاط ؟ ... بابا ) الصغير ألن يسألني في حينه 
 

صور المشير الركن عبد بعد سقوط الزعيم عبد الكريم قاسم اختفت صوره ولم تعلق مكانها 
وذلك الن الجو السياسي الذي ساد العراق منذ يوم , السالم عارف الذي صار رئيساً للجمهورية 

رئيس الجمهورية لم , لم يكن يسمح ألحد ان يرى صورته معلقة في الشارع  1963شباط  8

قاط عبد الكريم يكن يمثل الرقم واحد في النظام السياسي كونه لعب دوراً هامشياً في حركة اس
اما مجلس قيادة الثورة فقد , قاسم بالمقارنة مع حزب البعث الذي لم يكن عبد السالم منتمياً فيه 

لقد . كان يضم حزبيين غير منسجمين رغم كونهم اعضاء في القيادة القطرية لحزب البعث 

القوميين  في هذه المرحلة قام عدد من.  1963استمرت هذه الحالة الى شهر تشرين الثاني 
بوضع صورة الرئيس المصري جمال عبد الناصر على الزجاج االمامي لسياراتهم مما دفع 

مجلس قيادة الثورة الى اصدار قرار يمنع تعليق صور السياسيين من اي نوع او جنس او هوية 
 .وقد تشدد المجلس في متابعة تطبيق القرار ونجح في ذلك , 
 

رأى , ووصلت الى حد التسقيط   مجلس قيادة الثورة الحزبيينلما اشتدت الخالفات بين اعضاء 
فانقض عليهم بمساعدة الجيش , المشير عارف ان الفرصة سانحة لالنقضاض عليهم اجمعين 

لقد استمر المشير .وابعدهم كلهم عن مناصبهم وعن العراق 1963تشرين الثاني  18وذلك يوم 

 12لى يوم مصرعه في حادث طيارة يوم عبد السالم عارف على رأس السلطة السياسية ا

لم يعرف عن عبد السالم عارف ولعه في تعليق صوره ولم تقام جداريات عليها .  1966نيسان 
أما خلفه اللواء . رسومه وخلت الشوارع من صوره رغم قيام بعض االنتهازيين بتعليق بعضها 

طلب ذلك ولم يكن هو في عبد الرحمن عارف فلم تعلق صوره هو اآلخر ولم تكن المرحلة تت
 .االساس يرغب في ذلك 

 
عاد موضوع تعليق صور السياسيين الى الظهور مرة اخرى وبقوة بعد عودة حزب البعث الى 

فالسلطة التي تستحوذ على الحكم , لقد كان هذا االمر طبيعياً . 1968تموز  17السلطة في 
ف نفسها بشتى الوسائل واالساليب بانقالب عسكري اي بالقوة تعمل على تلميع صورتها وتعري

ومع ذلك فان صور رئيس الجمهورية احمد حسن البكر كانت موجودة , ومنها تعليق الصور 
ولكن ليس بكثرة ألن نائبه صدام حسين كان قوياً بعد ان ناضل نضاالً مستميتاً الى ان اصبح 

التكريتي وصالح مهدي  نائباً لرئيس الجمهورية حيث كان عليه تجاوز عقبات صعبة مثل حردان
كان تحديد صور رئيس , عماش وعبد الكريم الشيخلي وعبد الخالق السامرائي وغيرهم 

كان يعلم ما يدور   الجمهورية المعلقة بالشوارع أمر يعرفه احمد حسن البكر ولم يعارضه كونه
 .بقربه وحوله 

 

حاء العراق حملة منظمة انطلقت في ان 1979عندما اصبح صدام حسين رئيساً للجمهورية عام 

وقد حصل ذلك الفهام الشعب العراقي ان صداماً ,لتعليق صوره واقامة جداريات كبيرة لرسومه 
هو القائد االول في الحزب والدولة بعد ان باشر عهده بتنفيذ حكم االعدام بزمرة من زمالئه 
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لرئيس الجديد انيقاً في ولما كان ا. الوزراء ورفاقه في القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة 
ملبسه وجذاباً في مظهره ويهوى تغيير زيه في المناسبات وبدون مناسبة فان صوره بازياء 

نصف ) شرقية وغربية وانواع السداير والقبعات والمالبس العسكرية والمدنية والمختلطة 
رسم صور انتشرت انتشاراً سريعاً بفضل الرسامين الذين برعوا في ( عسكرية ونصف مدنية 

وقد اخبرني احد العسكريين انهم كانوا يقيمون جداريات لصوره في مواضعهم . له   مبتكرة
  ..الدفاعية أثناء الحرب الطويلة مع ايران 

 
ال اعلم إذا ما خطر ببال صدام حسين ان موضوع صوره وجدارياته في الشوارع صار مثاراً 

اعالمية قديمة و بالية في عهد   ح وسيلةالستهجان واستنكار وتندر المواطنين بعد ان اصب
 .الحاسبات االلكترونية واالنترنت 

 
بعد احتالل العراق من قبل االمريكان وسقوط نظام البعث اختفت كل صور وجداريات وكل شيء 

كان .يرمز الى صدام حسين بسرعة قياسية لتحل مكانها صور شخصيات دينية عراقية بكثافة 
لم تكن هناك بعد سقوط صدام حسين شخصية سياسية سنية او شيعية ذلك شيئاً طبيعياً حيث 

ثم ان رفع صور شخصيات دينية شيعية عديدة من دون تنسيق اثبت وجود , يمكن رفع صورها 
 .فأدى ذلك الى اختفائها وهو حل كان في صالحهم وصالح المذهب , تنافس وعدم انسجام بينها 

الشخصيات السياسية والدينية في العراق يمكن القول بعد هذا االستعراض لتاريخ تعليق صور 
وان منافعها اقل بكثير من , تنطوي على منافع ومضار   من دون تردد انها كانت تجربة طويلة

وان تكرارها هو امر غير مجدي في عصر االنترنت والفيسبوك والتويتر واآلي فون   مضارها
احسن استغاللها بشكل حضاري غير متخلف  واالي باد وهي ادوات اعالمية حضارية رائعة لو

  .بالنسبة للكبار والصغاروتتفوق من حيث التقبل واالقتناع على تعليق الصور في الشوارع 
فما هو الموقف بالنسبة لصور رجال الدين ؟   اذا كانت تجربة صور السياسيين غير ناجحة

خصوصاً في , اً موضوع الدين حساس ومحرج وموضوع المذهب اكثر حساسية و احراج
  .العراق 

 
عندما كان السنة يهيمنون على العملية السياسية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام 

لم تعلق صورة شخصية دينية سنية واحدة في اي مكان عام وكان لذلك االجراء الذي لم  1921
تعليق صور . ة والشيعة ادامة التالحم بين السن  يصدر بشأنه أمر وال قانون تأثير كبير على

شخصيات دينية في الشوارع العامة يثير حفيظة بعض العراقيين من السنة والشيعة ويثير 
حفيظة بعض رجال الدين ايضاً لوجود تنافس بين رجال الدين خصوصاً الشيعة وهذا امر 

ايران اذ ال يوجد اجماع شيعي على موضوع والية الفقيه ال في داخل , معروف اليمكن نكرانه 
ال تمانع في   واذا كانت المرجعية الدينية في ايران قد قد تبنت والية الفقيه فهي, وال خارجها 

اما في العراق فليس , في شوارع المدن االيرانية   خميني والسيد خامنئي  تعليق صور السيد
وهذا ينطبق  ,هم من اتباع والية الفقيه   كل شيعة العراق وال كل المرجعيات الشيعية العراقية

الخميني ) اقول هذا وامامي كتاب الشيخ محمد جواد مغنية المعنون ,   ايضاً على شيعة العالم
يعلن فيه معارضته لوالية الفقيه كوالية عامة ويعدد المراجع الشيعية التي ( والدولة االسالمية 
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  .تتخذ نفس موقفه 
 

ي مجلس النواب العراقي بخصوص ان كل الصفات التي ذكرها الدكتور ابراهيم الجعفري ف
الن هناك , اال انها ال تبرر تعليق صورهما خارج بلدهما ,   السيدين خميني وخامنئي صحيحة

فهل من المناسب تعليق   الصفاتلشيعية والسنية تنطبق عليها نفس العديد من المراجع الدينية ا
والشخصيات الدينية  صورهم ايضاً ؟ انا ال ارغب وال انوي الخوض في موضوع المراجع

هل ان تعليق صور هاتين الشخصيتين في احد شوارع ,   لحساسيتها اال انني اتسائل  المحترمة
بغداد سيزيد من شأنهما وان ازالتها سيقلل من شأنهما ؟ واذا كان تعليق الصور في الشوارع 

انا ال اعتقد انه كان فهل تم اخذ رأي السيد خامنئي بهذا الشأن ؟ , على هذه الدرجة من االهمية 
سيوافق اذا ما تم اخذ رأيه النه يعلم ان قيمته لدى المسلمين عامة والشيعة على الخصوص ال 

ثم متى دخلت الصور والرسوم في الشؤون الدينية ؟ ومتى اصبح . تتأثر بالصور والرسوم 
 ضمير االمة يعلق في الشوارع بدالً من قلوب وعقول المؤمنين ؟
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 هللا بين االستالب واإلدارة المشتركة  خور عبد

قراءة تحليلية في اسباب وتداعيات اتفاقية االدارة المشتركة لخور عبد هللا بين )

(العراق والكويت
4

 

 
 

 
 

أثارت اتفاقية اإلدارة المشتركة لخور عبدهللا بين العراق والكويت الكثير من الجدل وسط 
واالحزاب المشاركة بالعملية السياسية في العراق ، حيث اعتراضات العديد من القوى السياسية 

جاءت هذه االتفاقية المثيرة للجدل في سياق تنازالت كبيرة وعديدة مذلة للشعب العراقي قدمتها 
الحكومة العراقية كثمن بخس لخروج العراق من طائلة عقوبات البند السابع والتي ترتبت على 

، حيث تنازلت الحكومة  1991م السابق للكويت عام الشعب العراقي في اعقاب غزو النظا
العراقية عن اراضي شاسعة وممتلكات وحقول نفطية على طول الشريط الحدودي العراقي 

حول ترسيم الحدود بين العراق والكويت جاء  833الكويتي مع علمها أن قرار مجلس االمن 

لصالح الكويت وبإسناد  1991على اساس النتائج التي تمخضت عنها حرب الخليج الثانية 
ودعم وضغط واضح من دول التحالف التي اخرجت القوات العراقية من الكويت وفرضت 

قرار تحت احكام الفصل السابع فرضت على العراق ( 92)باستخدام مجلس االمن ما يقرب من 
ء كدولة وليس على نظام فقط ، انعكست نتائجها السلبية على الشعب العراقي دفعها من دما

ابنائه وبلغت على الصعيد البشري اكثر من مليون ضحية نتيجة الحصار االقتصادي الذي فرض 

                                                             
 الجديدةالبينة  -عماد علو.د 4
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  .تحت طائلة البند السابع 
وبررت الحكومة العراقية قبولها بشروط االتفاقية حول خور عبدهللا بسعيها لتجاوز الماضي 

عراقي ، و رغبة العراق وبناء عالقات جديدة مع كافة دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار ال
الصادقة في بناء عالقات حسن جوار قائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 
، وكذلك استثمار هذه العالقات في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية ، بما يدعم مكانة 

ن جهة ثانية من خالل العراق الدولية من جهة ، ويعزز من األمن واالستقرار في المنطقة م
 .االتفاقيات والطرق الدبلوماسية 

 مساعي االستحواذ على خور عبدهللا

هو . 1964م عاط ، قي فقرالعب الجانل اقبن مرحفومن الجدير بالذكر أن خور عبد هللا والذي 

درجة من شمال الخليج العربي ما بين شبه جزيرة الفاو العراقية  311لسان مائي يمتد باتجاه 

عند جزيرة وربة الواقعة الى الشمال من بوبيان إلى داخل " يرة بوبيان و ينعطف شرقاوجز
األراضي العراقية مشكال خور الزبير الذي يقع به عدد من أهم الموانئ العراقية الحيوية أهمها 
ميناء أم قصر العراقي، ويقع جنوب خور عبدهللا وعلى ساحله الشرقي مشروع عراقي حيوي 

ناء الفاو الكبير فيما يقع ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة هو مشروع مي
 .الغربية لخور عبدهللا 

ويكتسب خور عبدهللا أهميته الحيوية واالستراتيجية بالنسبة للعراق من كونه المنفذ الوحيد 
الكويت لعدد من الموانئ العراقية الحيوي افي اطاللتها على الخليج العربي وقد استثمرت 

باتجاه االستحواذ " وخصوصا" النتائج التي تمخضت عنها حرب الخليج الثانية للتوسع شرقا
على خور عبدهللا ، وذلك من خالل ممارسة الضغوط وبدعم امريكي وبريطاني على لجنة ترسيم 

، على الرغم من (1991) 687الحدود التي شكلت في اعقاب حرب الخليج الثانية وفق القرار 
لك الصيغة التي جاء بها القرار لم تتضمن أية إشارة لوصف الحدود البحرية في خور كون ت
ومع ذلك فقد ناقشت اللجنة ترسيم الحدود البحرية في جلستها الثالثة المنعقدة في . عبد هللا

وخالل النقاش عبر رئيس اللجنة السيد مختار كوسوما . 1991/آب17-12جنيف للفترة من 
عن وجهة نظره بأنه وفي ضوء طبيعة ومدى تفويض اللجنة فانه سيكون ( اندونيسيا)أتماجا 

وكان هذا ُيعزوا إلى أن التفويض المذكور وفق . من الصعب التعامل مع ترسيم الحدود البحرية

، لم يخول اللجنة التعامل مع مسار الحدود في ما وراء نقطة ارتباط خور (1991) 687القرار 

ما لم توافق ( أي بعبارة أخرى، ما وراء تلك النقطة حتى البحر)الزبير مع خور عبد هللا 
األطراف على غير ذلك وان اللجنة لم يكن بمقدورها توسيع حدود تفويضها على مسؤوليتها 

لمزيد من التفاصيل، أنظر . )وقد عبر الخبيران المحايدان عن تفهمهما لرئيس اللجنة. الخاصة

 (. IKBDC Mln 19,40,49)محاضر عمل اللجنة في الوثائق 

، 1992/تموز/24-15وخالل الجلسة السادسة لعمل اللجنة المنعقدة في نيويورك للفترة من 
والتي لم يشارك فيها ممثل العراق ، دار نقاش ساخن حول مسألة ترسيم الحدود البحرية خالل 

ذلك  وكان سبب. الجلسة بين ممثل الكويت ومستشاريه من جهة ورئيس اللجنة من جهة أخرى
هو الضغط الكويتي على رئيس اللجنة والخبيرين المحايدين بغية حملهم على تبني موقف 

وفي الحقيقة، لم يتردد رئيس اللجنة في الكشف . الكويت في ما يخص ترسيم الحدود البحرية
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عن حقائق ساطعة حول أعمال الضغط على عمل اللجنة والتدخل فيه التي لجأ إلى ممارستها 
لمزيد من التفاصيل انظر الوثيقة . ) شار القانوني لسكرتارية األمم المتحدةمساعد المست

(IKBDC/Mln.51.PP 1-11  )التي تتعلق بالمسألة قيد المناقشة. 

لوحظ فيـه ان النتيجة النهائية للجلسة  1992/تموز/24وقد أصدرت اللجنة بياناً صحفياً يوم 
الخاص بخور عبد هللا ومناقشته في جلسة إجراء مزيد من التحري في القسم "السادسة هي 

ويبدو أن هذا البيان أدرج استجابة للضغوط التي ". أخرى تعقد لهذا الغرض في تشرين األول
وتمثل بعض تلك الضغوط بإرسال . مورست على رئيس اللجنة والخبيرين المحايدين فيها 

س األمن تتعلق بالحدود رسالة إلى رئيس مجل 1992/آب/12األمين العام لألمم المتحدة في 
بقدر تعلق األمر بالحدود القريبة من الساحل فان المجلس قد يرغب : "البحرية أوضحت الرسالة

". في تشجيع اللجنة على ترسيم ذلك الجزء من الحدود بأسرع وقت ممكن لتستكمل بذلك عملها
للجنة لم تكن قد قررت وقد وردت هذه اإلشارة رغم حقيقة أن السكرتارية كانت تعلم تماماً بان ا

وقد عززت . بعد في حينه، وعلى أساس تفويضها ما إذا كانت مخولة بترسيم الحدود البحرية
هذه اإلشارة موضع النقاش االنطباع بأن ما كان قد تم اعتباره باألصل من األولويات هو 

نة منذ إلرضاء الكويت والدول المساندة لها في مجلس األمن التي خططت إلنهاء عمل اللج
وعليه فأننا نجد انه في . البداية بصرف النظر عن وجهات النظر واآلراء المغايرة

الذي رحبت ( 1992) 733تصرف مجلس األمن بسرعة في اعتماد القرار  1992/آب/26

" قرار اللجنة للنظر في القسم الشرقي من الحدود الذي يشمل الحدود البحرية"منه بـ  3الفقرة 

  ".يم هذا الجزء من الحدود بأسرع وقت ممكن لتستكمل بذلك عملهااللجنة لترس"وحث 
 استقالة رئيس اللجنة

والمعلومات األساسية الواقعية ( 1992) 733ان صيغة الرسالة إلى مجلس األمن ونص القرار 
لمناقشات اللجنة تعبر بشكل ال لبس فيه وبدون أدنى شك عن الجهود المنظمة والمنسقة 

نة في السكرتارية، عالوة على دول أعضاء معينة في مجلس األمن لتوجيه للكويت وجهات معي

( 1991) 687عمل اللجنة خالفاً للتفويض الممنوح لها كما حدده مجلس األمن نفسه في القرار 

ولقد أدى ذلك الجهد إلى تعديل واضح لمعالم . من ذلك القرار 3وتقرير األمين العام طبقاً للفقرة 
ك ألن هذا األمر من شأنه أن يكون في عداد فضيحة سياسية وقانونية تفويض اللجنة وذل

لالستقالة ( اندونيسيا)وهو االمر الذي دفع رئيس اللجنة السيد مختار كوسوما أتماجا . سافرة

والتي أعلن عنها في رسالته الموجهة إلى األمين العام لألمم  1992/تشرين الثاني/21في 

 1992/تشرين الثاني/6ورسالته المفصلة المؤرخة  1992/تشرين الثاني/4المتحدة في 

وقد أشارت هذه الرسالة إلى أن االستقالة كانت . الموجهة إلى المستشار القانوني لألمم المتحدة
لقد تكونت لدّي " أما الثاني فهو، بحسب ما جاء في نص الرسالة، " شخصي"لسببين أولهما 

لقد طرح رئيس اللجنة في رسالته ". إلى اللجنةمنذ بعض الوقت تحفظات بشأن شروط الرجوع 
، بعض النواحي الخاصة بشروط "في مناسبات عدة مع المستشار القانوني"كيف انه أثار 

( خور عبد هللا)الحدود في القسم البحري "وكيف انه جلب االنتباه إلى أن "الرجوع إلى اللجنة 

، ولذلك فأن تعيين 1932لرسائل لعام لم يشر إليها بدقة في وصف الحدود كما تضمنه تبادل ا
للجنة والتي يمكن أن تتم على أساسه عملية ترسيم هذا الجزء من " الحدود كان غير متاح
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رئيساً لها وتم ( اليونان) وعند استقالة رئيس اللجنة عين السيد نيكوالس فالتيكوس ". الحدود

، واتخذت اللجنة 1992/الثانيكانون /16-14عقد الجلسة السادسة للجنة في جنيف للفترة من 

خاللها قراراً سريعاً بان المبدأ الجوهري الذي يحكم عملية ترسيم الحدود في خور عبد هللا 
ينبغي ان يكون الخط المار في الوسط مما يفهم منه أن هدف وغرض تسوية الحدود هو تسهيل 

 !مرور المالحة لكال الطرفين 
 تساؤالت مشروعة

لهدف نظمت وتمحورت اتفاقية تنظيم المالحة في خور عبدهللا بين وعلى هذا االساس أو ا
اال أن اعالنها في سياق الجهود التي . العراق والكويت وكما اعلن من قبل حكومتي البلدين 

بذلتها الدبلوماسية العراقية إلخراج العراق من طائلة البند السابع يجعلها موضع عدد من 
 :آلتيالتساؤالت وهذه يمكن إيجازها با

لصيغ تعيين الحدود التي اعتمدها مجلس األمن كأساس لترسيم " إن االتفاقية ولدت استنادا. 1

، والتي لم تتضمن أية إشارة لوصف الحدود البحرية في خور (1991) 687الحدود في القرار 

حول ترسيم الحدود العراقية الكويتية ( 1993)833وعلى هذا األساس فأن القرار . عبد هللا
كوك فيه من الناحية القانونية ، السيما وإن منطقة خور عبد هللا ال يمكن أن تكون من نفس مش

 687طبيعة المياه البحرية اإلقليمية على أساس عملية تعيين الحدود التي اقرها القرار 

بغية التمكين من تطبيق قواعد قانون البحار في تقسيم المناطق البحرية بين الدول ( 1991)

  .لك سواحل متقابلة أو متجاورةالتي تمت

ان اتفاقية تنظيم المالحة في خور عبدهللا لم تستند بشكل واضح كما اعلن إلى اتفاقية قانون . 2

وذلك ألن تعيين المنطقة البحرية ينبغي أن تعين على اساس آخر بدالً من .  1982البحار، لعام 
حيث أن قاعدة . ألطراف على خالف ذلكالخط المار في الوسط عندما ال يكون هناك اتفاق بين ا

الخط الوسط سيجعل القناة المالحية العميقة في الجانب الكويتي وهي التي قام العراق بحفرها 

يدل عليه " مالحيا" ومارس فيها نشاطا 1964في خور عبدهللا على مدى سنوات منذ العام 

تمارس فيها الكويت عمليات وجود عدد من موانئه في خور الزبير وخور عبد هللا في وقت لم 
مالحية ذات معنى، وعليه فأن المنطقة، كما جرى التنويه عنها آنفاً، تقع خارج إطار تطبيق 

  .1982قاعدة الخط المار في الوسط طبقاً التفاقية قانون البحار لعام 

ي في أن اتفاقية تنظيم المالحة في خور عبد هللا شكلت إنكارا خطيراً لحق العراق التاريخ. 3
التمتع بمنفذ حر إلى البحر من خالل عمليات مالحية آمنة وغير مقيدة في خور عبد هللا وذلك 
بسبب اتاحتها المجال واعطائها الحق للكويت بالتدخل في النشاط المالحي من والى الموانئ 

 .العراقية

ن سيادة لالنتقاص م" شرعيا" ان اتفاقية تنظيم المالحة في خور عبد هللا شكلت اطارا. 4
 .العراق على مياهه االقليمية التي كانت تمتد لسواحل جزيرة بوبيان في خور عبد هللا 

ان اتفاقية تنظيم المالحة في خور عبد هللا جاءت كاعتراف باألمر الواقع بالنسبة للظروف . 5

 2113المالحية التي فرضتها الكويت من خالل استثمارها نتائج االحتالل االمريكي للعراق في 

دون التشاور مع العراق ، كونه بالتالي سيؤثر  2115وبنائها لميناء مبارك الكبير منذ العام 
على تحديد الخط االساس لقياس وتحديد المياه االقليمي للكويت والعراق بحسب اتفاقية قانون 
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  .1982البحار لعام 

العراقية على خور عبدهللا ان تعبير االدارة المشتركة الذي ورد في االتفاقية سلب السيادة . 6

 .سيادية في خور عبد هللا لم تكن تتمتع بها قبل ذلك " ومنح الكويت حقوقا

التساؤل المهم الذي نود االشارة له هو عن سبب عدم طرح هذه االتفاقية لالستفتاء الشعبي . 7

يال واستحصال موافقة الشعب عليها لضمان استمرار العمل وااللتزام بها في مستقبل االج
 لالستقرار والسالم بين البلدين ؟" العراقية والكويتية الالحقة ضمانا

 اتفاقية االدارة المشتركة لخور عبدهللا
وإذا أخذنا بنظر االعتبار أهمية خور عبد هللا كممر مالحي وحيد تتصل من خالله الموانئ 

فان العراق . ا استراتيجياوشريانا اقتصادي, ونافذة يتيمة نطل منها على الخليج, العراقية بالبحر
وأن مساعي " سيصبح من دونه معزوال تماما عن المسطحات البحرية العالمية ، خصوصا

، واستثمارها لظروف المنطقة التي نجمت في اعقاب حربي 1991الحكومة الكويتية منذ العام 

الق النافذة ، لجهة التوسع في خور عبدهللا واغ2113واحتالل العراق في  1991الخليج الثانية 
وذلك من خالل محاوالتها اظهار . البحرية العراقية الوحيدة على بحار العالم عبر الخليج العربي 

وفرض نفوذها وسيادتها على منطقة خور عبدهللا حيث دأبت البحرية الكويتية بالزام السفن 
صول على اإلذن والح, المحلية واألجنبية المتوجهة الى الموانئ العراقية برفع العلم الكويتي

لذلك كله فان اتفاقية تنظيم المالحة . المسبق من السلطة البحرية الكويتية بالدخول والمغادرة 
في خور عبدهللا بين العراق والكويت تكتسب اهمية خاصة كونها تصب باتجاه احترام حقوق 

حري من خالل المرور المالحي المقرة في المواثيق واالتفاقيات الدولية ودعم قطاع النقل الب
 :تنظيم حركة المالحة البحرية في خور عبد هللا وقد جاء في نصوص االتفاقية ما يلي 

عدم رفع اي علم آخر للسفن التي تحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها • 
خالل مرورها في البحر االقليمي للطرف اآلخر عند ممارستها حق المرور المالحي اما السفن 

 .ألجنبية فإنها سترفع علم جنسيتها فقطا
وأن ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على مرور السفن الحربية وخفر السواحل لكال الطرفين • 

حيث سيعمل كل طرف على منع الصيادين من الوجود في الجزء الواقع في البحر االقليمي 
 .التابع له من الممر المالحي

ة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث مهما كان نوعه كما سيتعاون الطرفان للمحافظ• 
 .والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره

طرفا االتفاقية سيشكالن لجنة ادارة مشتركة برئاسة كل من وكيل وزارة النقل عن الجانب • 
العراقي ووكيل وزارة المواصالت عن الجانب الكويتي وعضوية عدد متساو من المختصين من 

لجانبين، حيث ستتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق المالحة في الممر المالحي في خور كال ا
عبدهللا ووضع خطة مشتركة لضمان سالمة المالحة في الممر المالحي والموافقة على أعمال 
الصيانة كالتوسعة والتعميق ووضع الدالئل االرشادية واعمال المسح الهيدروغرافي وانتشال 

 .كون تكاليف هذه االعمال مناصفة بين طرفي االتفاقيةوت. الغوارق
تحديد الممر المالحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدهللا بالحدود الدولية ما بين النقطتين • 

ومن ثم إلى بداية مدخل ( 162)باتجاه الجنوب إلى النقطة ( 157)و( 156)الحدوديتين رقم 
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 .خور عبدهللا 
 خاتمة

والتزاماً بقرار  1982اقية استناداً التفاقية االمم المتحدة لقانون البحار لعام جاءت هذه االتف

الخاص بالحدود الدولية بين البلدين، وخاصة ما  1993لسنة ( 833)مجلس االمن الدولي رقم 

على إقرار  833والذي ينص القرار . يتعلق بموضوع احترام حق المرور المالحي لكال الطرفين
ريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية واعتبار قراراته الخاصة بترسيم الحدود ما توصل إليه ف

نهائية وطلب احترام ذلك القرار وااللتزام به وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين الكويت والعراق 
بما في ذلك الحدود المالحية حتى يتمكن العراق بالمقابل من الخروج من طائلة العقوبات 

وفق البند السابع ، اال أن الجدل الذي اثير حولها في االوساط السياسية  المفروضة عليه
والشعبية العراقية يجعلها في موضع الشك من قدرتها على تأمين مستقبل مستقر للعالقات 

 .فيما يتعلق باستثمار منطقة خور عبد هللا " العراقية الكويتية خصوصا
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يا صارخا مشروع قانون التقاعد الموحد جاء تحد

إلرادة الشعب
5

 

 
 

 
 

أن القانون حدد بمقتضى نص الفقرة تاسعا من المادة األولى المتقاعد بأنه كل شخص  .1
استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب التقاعدي وفقا 

التقاعدي مالم ألحكام هذا القانون ، ووفقا لهذا التعريف فأن المتقاعد اليستحق الراتب 
يكون قد أدى خدمات ووفقا لهذه الخدمات يستحق أما راتبا تقاعديا أو مكافأة تقاعدية 

 .بديلة عن الراتب التقاعدي 
وحدد القانون بمقتضى المادة الثالثة سريانه على جميع موظفي الدولة والقطاع العام   .2

وموظفي الدولة في  من مدنيين وعسكريين وقوى االمن الداخلي ، والعاملين بعقود ،

، والمتقاعدين وفق الحاالت التي حددها اال  9/4/2113القطاع المختلط المعينيــــن قبل 
ان القانون نص على الغاء الرواتب والمخصصات التي نظمها قانون آخر يخص القضاة 

وأعضاء االدعاء العام وبذلك اعتبر القانون القاضي وعضو االدعاء العام وظيفة من 
الدولة مخالفا بذلك نص الدستور الذي أعتبر القضاء سلطة مستقلة ، وضاربا وظائف 

الفقرة  36حيث جاء نص المشروع وفقا للمادة . عرض الحائط قانون السلطة القضائية 

رابعاً على اعادة احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين من القضاة وأعضاء االدعاء 
تمييز االتحادية المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ العام ورئيس ونواب وأعضاء محكمة ال

هذا القانون أو خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في 

وعلى أساس ( الموظف ) من هذا القانون والتي نصت على احتساب راتب ( 22)المادة 

أي قانون يحل أو ( المعدل)  2118لسنة ( 27)الرواتب المقررة بموجب القانون رقم 
محله ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء االدعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة 

 .واالستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق 
اوالً على استحقاق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء / 38نصت المادة   .3

بهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى روات
محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه على أساس النسبة المنصوص عليها في البند 

من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خالل مدة ( 22)من المادة ( ثانياً ) 

وهذا النص اليتعامل مع الوظيفة العامة . استيزارهم خدمة مضاعفة لألغراض كافة

من الدستور العراقي التي ساوت بين (  14) عدالة وبإنصاف ويخالف نص المادة ب
                                                             

5
  المدى -عبود كاظم زهير 
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العراقيين امام القانون ، فالمركز الوظيفي أيا كانت صفته اليعطي حقا مكتسبا لصاحبه 
بان تصبح خدمته مضاعفة دون باقي الوظائف ، وال تمنحه الحق باحتساب راتبه 

يتم احتساب تقاعد الموظف وفق مشروع محسوبا على اساس اخر راتب خالفا لما 
القانون ، كما يشمل هذا النص رئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية ورئيس 

الوزراء ونواب رئيس الوزراء وجميع الوزراء وجميع من اعتبره القانون بدرجة وزير 
( والحمد هلل ) وجميع من يتقاضون رواتبهم وهؤالء يشكلون شريحة كبيرة في العراق 
 .الافضلية لهم ضمن منطوق الخدمة العامة المعتبرة في قانون التقاعد 

اوالًـ الغى المشروع كافة النصوص القانونية الواردة في / 39وفقا لنص المادة ـ   .4

( راتباً أو مكافأة ) التشريعات واألوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية 
نص على الغاء التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة قانون و. خالفاً ألحكام هذا القانون، 

، قانون ( المعدل)  2118لسنة ( 27)رواتب القضاة وأعضاء االدعاء العام رقم 

، قانون المحكمة ( المعدل)  2115لسنة ( 11)المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 
وجعله وظيفة عامة تقبع االتحادية العليا ، في محاولة يائسة لتطويع القضاء العراقي 

تحت رحمة السلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء ضاربا عرض الحائط استقاللية 
القضاء التي نص عليها الدستور واعتماده على مبدأ فصل السلطات ، وفي محاولة 
إلعادة السلطة القضائية الى تحجيم دورها ومعاقبة قضاتها بجعلهم موظفين يحكمهم 

وهي محاولة نجح المقبور صدام حسين في اعتمادها بعد ان اصبحت  قانون التقاعد
السلطة القضائية يتوالها مجلس القضاء االعلى ويقترح موازنتها ويعرضها على 
مجلس النواب للموافقة عليها ، باإلضافة الى التعدي الصارخ على قانون المحكمة 

 .غب عن بال الفطين االتحادية العليا في خطوات خطيرة ذات ابعاد ومعاني الت
ووفقا لنفس المادة ثالثاً نصت الفقرة ثالثا على انه تعد خدمة اعضاء مجلس الحكم   .5

ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية 
ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء 

وأعضاء مجالس المحافظات واالقضية والنواحي  مجالس المحافظات ونوابهم
والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية ( القواطع واألحياء ) والمجالس البلدية 

مضاعفة ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد وال تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ 
لتفافا خطيرا يمنح الحق هذا القانون ، وهذا النص تحديا لما طالب به الشعب العراقي وا

لكل اعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وجميع اعضاء المجلس الوطني المؤقت وأعضاء 
الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وجميع من 
عمل محافظا ونواب المحافظين وجميع اعضاء مجالس المحافظات وجميع اعضاء 

مجالس النواحي وجميع المجالس البلدية وجميع من مجالس االقضية وجميع اعضاء 
عمل بصفة قائممقام وجميع من عمل بصفة مدير ناحية بأن تعتبر خدماتهم مضاعفة ، 
كما التسترد جميع المبالغ التي تقاضوها دون وجه قانوني ، حيث اعتبر النص المبالغ 

بغض ( افأة مالية مك) التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعاله أثناء عضويتهم 
النظر عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ، وحتى اليعتبرها القانون من ضمن رواتبهم 
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التي يستحقوها قانونا اشار النص على انها لم تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها 
رواتب تقاعدية أو مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها ووضع ضمانة لعدم 

. لتي استلموها دون مسوغ قانوني ودون وجه حق بأثر رجعي مطالبتهم باألموال ا
ويؤكد النص بان هناك افضلية من هؤالء على العراق ويميزهم بخدمتهم المضاعفة 

 .دون خدمة الموظف العراقي البائس الذي تعامل معه مشروع القانون بحزم 
العراقيون  وتأكيدا على ان قناعة كاتب المشروع بان تبقى تلك الحقوق التي طالب  .6

بإلغائها ونزلوا الى الشوارع متحدين رفض الحكومة مطالبهم عادت الحكومة لتضعها 
ضمن اطار قانوني لتضع ضمن نص الفقرة خامسا استحقاق أعضاء مجلس الحكم 
ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية 

( 15)من لديهم خدمة تقاعدية ال تقل عن ورئيس وأعضاء مجلس النواب والمحافظين م
من ( المرحلة األولى ) خمسة عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب 

وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع ( ب)الدرجة العليا 

اساس أو أي قانون آخر يحل محله وعلى ( المعدل )  2118لسنة ( 22)العام رقم 

من هذا القانون دون االخالل ( 22)من المادة ( ثانياً ) النسبة المنصوص عليها في البند 
بحقهم في تقاضي راتباً تقاعدياً اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في 

ونالحظ هنا تأكيد المشروع على تقاضي كل هؤالء الراتب . سلك الوظيفة العامة 
اعتبرت خدمة مضاعفة ) خدمة التقل عن سبعة سنوات ونصف التقاعدي ممن لديهم 

دون اإلخالل بتقاضيهم راتبا تقاعديا أكثر ، وأخذ بعين ( سنة دون سبب قانوني  15

األعتبار الوضع الحالي ألعضاء مجلس النواب الذين صاروا اعضاء في المجلس 
تناسين كل تلك لدورتين متتاليتين ، وأعتبر أن لهؤالء فضل على الشعب العراقي م

التظاهرات المليونية التي عمت العراق بعدم استحقاق كل هؤالء أي راتب تقاعدي عن 
عملهم كأعضاء في الجمعية الوطنية او مجلس النواب ، ان هذا النص ردا وتحديا ضد 

مطالب الناس وردعا لهم يراد تمريره باعتباره قانون ملزم بعد تمريره على مجلس 
ة من أن الواعين وأصحاب الضمائر الحية في مجلس النواب لن تفوت النواب ، وكلنا ثق

 .عليهم تلك النصوص الملغومة والتي تتحدى فقراء العراق وتتعدى على المال العام 
وبالرغم من ان نص المشروع اكد على ان العراقي يتقاضى الراتب التقاعدي بعد بلوغه  .7

ين العراقيين الذين يخدمون الحكومة إال انه ميز ب(  25)سنة او بلوغ خدمته  63سن 
بصفة أعضاء مجالس المحافظات ونائبي المحافظ والقائممقام ومدير الناحية واعضاء 

خمسة عشرة سنة راتباً ( 15)المجالس المحلية ممن لديهم خدمة تقاعدية ال تقل عن 
تقاعديا ، وحتى التفوت على كاتب المشروع ضمان حقوق لمن لديه خدمة ولو شهر 

سنة فانه وضع له مكافأة بديلة عن الراتب التقاعدي وبهذا فقد خالف  15احد ولم تبلغ و
المشروع في تعريف الوظيفة العامة الذي عرفته المادة األولى من المشروع ووقع في 

 .تناقض مقصود بهدف تمرير افضلية وتمايز بين الموظفين من العراقيين 
لس الوزراء صالحية تخصيص راتب تقاعدي خول مج/ ـ اوالً  41ماورد بنص المادة  .8

اليقل عن مليون دينار ولم يضع له سقف اعلى فربما يكون عشرين مليون دينار أو 
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أكثر ، وهذا المبلغ مخصص للرموز الوطنية العراقية ، ولم يعرف المشروع من هي 
 هذه الرموز العراقية وهل هي مستمرة في عملها ام متوفاة ، وماهي ضوابط ومعايير

 هذه الرموز الوطنية وكيف يمكن اختزالها بنظام يصدره مجلس الوزراء ؟
في الوقت الذي اقترح المشروع الغاء عدد من القوانين فانه سكت عن عدد آخر ممن   .9

يضمن حقوق وامتيازات اليمكن السكوت عنها منها على سبيل المثال الالحصر قانون 
ات و أصحاب الدرجات الخاصة و المدراء الحقوق التقاعدية للمستشارين ووكالء الوزار

كما سكت المشروع عن التخصيصات المالية . 9/4/2113العامين المعينين بعد 
المتنوعة التي تمنح للوظائف والدرجات الخاصة باإلضافة الى رواتب الحمايات 

الشخصية التي يتم استالمها شخصيا من قبل الموظف او من قبل عضو مجلس النواب 
 . عن عدد الحمايات  بغض النظر

)) اخفق المشروع في بيان حقيقة األسباب الموجبة للقانون فقد بين انه جاء   .11
لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع 

الخاص من خالل تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع 
ات أكثر ، ومن أجل إنصاف شهداء العمليات اإلرهابية وذويهم قاعدة شمول القانون لفئ

والحقيقة انه ضمن .(( من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين 
الظروف المعاشية العالية لمن اليستحقها وفرق في التعامل بين العراقيين وزاد من 

المشروع يتناقض مع ماصرح به دولة  تأكيد الفوارق بين المتقاعدين ، باإلضافة الى ان
رئيس الوزراء من انه مع مطالب العراقيين في الغاء التقاعد المفروض ألعضاء مجلس 

النواب ، وكان يفترض ان يتم الغاء هذا النص في وجوب ان يكون لعضو الجمعية 
الوطنية او مجلس النواب راتبا تقاعديا ، وأن يتم االستجابة واالنسجام مع مطالب 

 . العراقيين بالغاء هذه الرواتب التقاعدية ، واتقوا هللا في العراق والعراقيين
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؟!دواجية الشخصية العراقية، حقيقة أم توهم از
6 

 

 
 
 
ما أن يكون الحديث عن العراقي وسلوكه إال ويرد فيه ذكر لما قاله العالمة العراقي علي  

أدعي معرفتي الوافية عن شخصية هذا العالمة ال . الوردي عن ازدواجية الشخصية العراقية
وعن أفكاره بعمومها وهذا لن يكون مهما قرأنا عنه، إذ تبقى جوانب من حياة أية شخصية 

إنما وجهة نظر العالمة عن . تاريخية أو معاصرة غير معرفة بدقة إال في حاالت إستثنائية
ه من المثقفين وغير المثقفين الشخصية العراقية قد صارت محوراً مهما يتناوله من عاصرو

 .وحتى يومنا هذا
 
 

طرح الوردي وجهة نظره في الشخصية العراقية في أنها إزدواجية، وقد قدم تحليله لرؤيته     
هذه، وطرح األسباب التي تجعل العراقي يعيش في متناقضات كان للعوامل البيئية والثقافية 

ه صعوبات وربما صراعات بين متطلبات ما األولوية فيها، ما جعل المواطن العراقي يواج
المهم أن الجدل الذي أثير .. تفرضه حياة البداوة من جانب والحضارة من جانب آخر، وغيرها

حينها واإلنبهار لم يعد كما كان حينه إلى حد كبير، لماذا، ربما الطالع الكثيرين ممن ال يكتفون 
أن أصبحت المعرفة متاحة للجميع بشكل  بتلقي وقبول فكرة ما أو رأي من جهة واحدة، وبعد

والسبب اآلخر أن من . أسهل وأسرع، مما ساعد على فهم ما أراد به الوردي، بل وأكثر
العراقيين من استقبلوها فكرة وقبلوها واستقرت نفوسهم عليها، ما نجم عنه أن بعض ممن 

ية العراقية إزدواجية يدعون الثقافة يرون بصواب هذا الرأي مئة بالمئة، وتوهموا أن الشخص
والغريب، بات البعض يردد هذا القول وإن كان يجهل أساساً مفهوم . وال رجعة في ذلك

الشخصية اإلزدواجية، ولماذا حتى ضربت صفًة على العراقيين، مع جهله بأصل الرأي وما 
عندما وراءه، وأخذ يسلك سلوكاً متناقضاً ومبالغة رغم وعيه بخطأ ما يرتكب، واعترافه به، و

يسأل عن سبب تمسكه بسلوكين متناقضين يعتقد وعن وعي بخطأ أحدهما وصواب اآلخر، 
يكون الرد، إن هذا سلوك طبيعي، فأنا عراقي، والشخصية العراقية إزدواجية بحسب العالمة 

طبعاً وبالتالي ليجد مثل هذا المبرر الجاهز لسلوكه المتناقض وباستمرار، . علي الوردي
ال أظن أن العالمة الوردي قد عنى . عت الحقيقي لمثل هذا السلوك بأنه ال أخالقيفيتخلص من الن

وإن كان ال بد من البيان، فالشخصية اإلزدواجية . هذا السلوك في وصفه للشخصية اإلزدواجية
يسلك المريض وفق . هي شخصية مريضة تعاني إضطراباً نفسياً لسبب أو ألسباب معينة
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 كتابات - العلي هليل ماجدة 
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المهم، أن . ها مواصفاتها وتاريخها وأهدافها التي تختلف عن األخرىشخصيتين أو أكثر لكل من
وبالتالي فالمريض يكون بحاجة ماسة . المريض ال يعي ما يقوم به على وفق كل شخصية

ويمكن من خالل . للعالج والعودة للحياة الواقعية لشخصيته األصلية، وعادة ما يكون هذا صعبا
ية اإلزدواجية إدراك أن اإلنسان العادي الطبيعي ال يمكن أن هذا التحديد البسيط لمفهوم الشخص

نصفه باإلزدواجي، رغم أن أية شخصية طبيعية تعيش الكثير من التناقضات الطبيعية التي ال 
فاإلنسان الطبيعي يحب . تؤثر في سالمة بنائها أو تكوينها النفسي، وال تحدث فيها خلالً عقليا

كل ذلك في مستوى ... ا حينا آخر، يتخذ قراراً ويرجع عنهويكره، يجامل حينا، ويكون حدي
وإذا ما عرفنا أن نمط أية شخصية يستدل عليها من خالل . مناسب من الوعي والصحة النفسية

مؤشرات، وتشخص من خالل معايير معينة، وعند الكشف عن الشخصية في كونها سوية أو 
لتشخيص السريري والذي يعتمد الفحص تعاني خلالً ما، فإن تجاهلنا معياراً مهماً في ا

واالختبار، فال يمكن تجاهل المعيار االجتماعي، فعلى أساسه يقاس توافق وتجانس سلوك الفرد 
فإن كان . مع السلوك االجتماعي العام، وبالتالي يمكن الحكم في كونه سلوكا سويا أو غير سوي

مة مقبولة من األغلبية إن لم يكن من السلوك سائد لدى أغلبية أفراد المجتمع، قيل به كصفة عا
والسؤال، إذا كانت الشخصية العراقية في فترة معينة من الزمن وتحت ظروف معينة . الجميع

وماذا . قد اتصفت باإلزدواجية، فهل يصح القول بذلك على مر العصور وبمختلف الظروف
 .ستكون عليه أية شخصية إن صحت الظروف

 
ية اإلجتماعية تؤكد أن الناس بمختلف أجناسهم وتنوع أصولهم أفراداً الدراسات العلمية النفس   

. أو جماعات ومجتمعات، يمكن أن تصح نفوسهم إذا ما توافرت لهم البيئة السليمة المناسبة
وسؤال آخر، هل أن القائل برأي العالمة علي الوردي يعتقد أن للوراثة . وعكس ذلك صحيح

ية؟ وهنا لنا وقفة مهمة، ذلك ال يمكن أن يكون بناءا على دخل فيما تعانيه الشخصية العراق
نتائج الدراسات العلمية في ميدان الشخصية والصحة النفسية والقدرات العقلية، لم تشر 

الدراسات إلى أن التكوين العقلي الفسيولوجي لإلنسان العراقي قد شذ مختلفاً عن باقي خلق هللا 
 !! . يشبه أحداً من الناس، ليسلك في أية ظروف بما ال

إن ما حدث للشخصية العراقية سواء في ذانك العصر أو ما يحدث لها اليوم هو ما صنعته     
به ظروف حياته القاسية على جميع األصعدة وعلى جميع المستويات السياسية واالقتصادية 

. نفسهوأي فرد أو مجتمع إن مر بنفس ما مر به العراقيون، لضرب عليه الوصف .. والتربوية
من المعروف أن لكل مجتمع ما يشتهر به من صفة عامة، أو وصف يميزه كل تبعاً لما نشأ 

  .عليه
 
أقول، إن اتسمت شخصية العراقي في زمن ما باإلزدواجية، فبماذا يمكن أن نصفها في أزمنة    

أن نصف الحضارات قبل آالف السنين عندما كان اإلنسان العراقي إنموذجا يحتذى، وبماذا يمكن 
الشخصية العراقية وقد سلبت اليوم كل ذلك وهي تعيش بين المطرقة والسندان، في خوضها 

ما عاد الصراع بين ثقافتي . الحروب القاسية بين مطارق اإلرهاب وسنادين العوز والحرمان
 .البداوة والحضارة هو ما يصنع شخصية العراقي المعاصر بأي نمط وبأية سمة
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أو مجتمع له ما يميزه، وما يعيبه، وتتدخل عوامل الوراثة البايولوجية  أعود ألقول كل فرد  
والبيئة بكل مكوناتها سلباً أو إيجابا، وإيما يكون الوصف إن صح أو لم يصح، فال يمكن أن 
يكون وصفا أبدياً، كما ال يمكن أن ينعت أو يوسم شعب أو أمة بأكملها وعلى مر العصور 

تتغير، ربما نحو األحسن فتصح الشخصية ويصلح حالها، أو إلى بالمطلق، ألن ظروف الحياة 
 .األسوء فتضطرب وتضطرب أحوالها، إنما ليس بأكملها، وليس إلى األبد
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 اهرة عمالة األطفال في العراق ظ

(الحلول  المخاطر، األسباب،) 
7 

 

 
 
 

 

 

آخذة باالرتفاع أو  تعد ظاهرة عمالة األطفال من حيث االنتشار والحضور ، ظاهرة عالمية
االنخفاض ضمن نسب متفاوتة بين هذه المجتمعات والدول أو تلك ، إذ يشكل حضورها األكبر 
في قارة آسيا ومن ثم في أفريقيا وأمريكا الجنوبية ، حيث تشير آخر اإلحصائيات الصادرة من 

 251) يقدر ب  1996إلى إن عمل األطفال على مستوى العالم عام ( منظمة العمل الدولية )قبل 

مليون طفل ، وهذه األرقام ( 218) إلى  2116مليون طفل ، هذه األرقام قد تراجعت في عام ( 
األخيرة ربما تكون غير دقيقة ضمن تصورنا بسبب تبعية المنظمة الدولية من حيث استقاء 

ة ما تعطي المعلومات باالعتماد على األجهزة المركزية للدول أو األنظمة السياسية ، والتي عاد
معلومات زائفة وغير صحيحة ألسباب سياسية ، فضال عدم اإلمكانية في الحصول على 

المعلومات بالنسبية للدول التي تعيش أوضاعا أمنية وسياسية مضطربة وغير مستقرة نسبيا ، 
ولكن في النهاية تبقى هذه الظاهرة من حيث البقاء واالنتشار ، تشكل في جوهرها صدمة 

عة خطورتها على األطفال من حيث االستغالل االقتصادي واالستعمال االجتماعي مروعة لطبي
لطاقات طفلية غير مكتملة المالمح واالتجاهات الصحيحة نحو االندماج في مجتمع البلوغ 

  .واالكتمال 
 

  تعريف ظاهرة عمالة األطفال
المراحل الزمنية من عمر يمكننا تعريف ظاهرة عمالة األطفال من خالل كونها عملية استغالل 

الطفولة بأعمال ال تتناسب مع القدرات العقلية والجسدية من اجل الحصول على منفعة اقتصادية 
أو هي ظاهرة تتحدد باألعمال الثقيلة التي يفرضها مجتمع الكبار أو النظام السياسي 

لصحيح للتربية واالقتصادي واالجتماعي على األطفال من اجل استغاللهم وحرفهم عن المسار ا
والبلوغ ، أوهي ذلك االتجاه المغاير لطبيعة الشروط التربوية واألخالقية لنمو األطفال ، والذي 

  .يفرض وقائع وأشكال مختلفة من االستغالل االقتصادي واإلنساني بشكل عام 
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  أسباب ظاهرة عمالة األطفال

علق بظهور عمالة األطفال كثيرا ما تظهر للعيان بشكل واضح مجموعة عوامل وأسباب تت
وانتشارها نسميها هنا بالعوامل السطحية ، والتي يتناولها اإلعالم والمؤسسات ، تلك المتعلقة 
بقضية الفقر ، وطبيعة األسر المكونة للطفولة أو مستوى التعليم والثقافة أو األزمات والكوارث 

بتكوين األطفال وتنشئتهم ، وكل الطبيعية أو الحروب وما يتلوها من نتائج واحتماالت تتعلق 
هذه األسباب هي كما أسلفنا عوامل سطحية لحدوث الظاهرة ، تحمل بعض الواقعية في 

استمرارها وحضورها ، ولكن هنالك أيضا ، األسباب األخرى ، األكثر تأثيرا وموضوعية والتي 
االجتماعي الذي يحكم نسميها باألسباب الضامرة ، تلك المرتبطة بالنظام السياسي واالقتصادي و

العالقات اإلنسانية ويحيط المجتمع بمستويات مختلفة من القوانين والشروط االقتصادية 
الخ ، والنظام السياسي يمتلك المشروعية في توزيع ...واالجتماعية والتربوية والصحية 

السلطة على المجتمع ، من حيث القدرة على تكوين االنقسامات واالختالفات الطبقية 
الخ ، فكلما كان النظام السياسي رأسماليا يدعم طبقة األغنياء وال يقيم أي .. واالقتصادية 

اعتبار يذكر للطبقات الفقيرة من حيث الضمان االقتصادي والصحي والتعليمي ، في حزمة 
قوانين ممارسة بشكل فاعل وأكيد ، كلما وجدت الكثير من مظاهر الفقر والجريمة والتخلف 

لمستويات واألصعدة ، فضال عن اتساع وجود ظاهرة عمالة األطفال ، أما إذا كان على جميع ا
النظام دكتاتوريا محكوم بشكل بوليسي من قبل الحزب الواحد أو بشكل عائلي وعشائري أو 

بشكل عنصري وقومي شوفيني أو بشكل طائفي ، فان النتيجة سوف تكون مضاعفة من حيث 
  .لهم ضمن أشكال وصور مختلفة انتشار عمالة األطفال واستغال

 
  نماذج من االستغالل

تنتشر عمالة األطفال في العديد من دول العالم ، إذ تحتل بعض الدول مثل بنغالديش أعلى نسبة 

، تليها دول كالبرازيل بنحو " مليون طفل  6.1" من األطفال ، ما يعادل %  82للعمالة تقدر ب 

د .م . أ( )  14 – 11) من األطفال ضمن عمر % 87 مليون طفل ، ومن ثم مالوي بنسبة 3
مجلة البحوث " / األسباب والحلول " عمالة األطفال في العراق / كاظم ، سميرة عبد الحسين 

ففي بنغالديش على سبيل المثال تظهر عمالة األطفال ألسباب (  31العدد / النفسية والتربوية 
والمجاعة والكوارث الطبيعية ومن ضمنها متعلق  كثيرة من ضمنها ما قصدناه بالسطحية كالفقر

بالصراع السياسي والعنف فضال عن الفساد المالي واإلداري وكلها معوقات تقف أمام عوامل 
إن ضعف الحكومة والمؤسسات العامة من " التنمية ، إذ يشير احد تقارير البنك الدولي إلى 

ويكيبيديا ، / بنغالديش " ) في بنغالديش  اكبر واهم العوائق التي تقف في وجه تحقيق التنمية
أما فيما يتعلق بعمالة األطفال في الدول العربية فهي في تزايد مستمر إذ ( الموسوعة الحرة 

تنتشر في دول مثل مصر واليمن ولبنان والعراق وفلسطين وغيرها ، وكل هذه النماذج تتدخل 
تحمل من عناصر الفساد واستغالل السلطة  في تكوينها كما أسلفنا طبيعة األنظمة السياسية وما

والثروة ضمن اتجاهات تحول دون تعلقها بعوامل التنمية ومحاولة القضاء على الفقر بشكل 
  .عام وظاهرة عمالة األطفال بشكل خاص 
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  عمالة األطفال في العراق

بالرغم من  تشكل عمالة األطفال في العراق حالة من التراجع اإلنساني واألخالقي والتربوي ،
وجود الكثير من اإلمكانيات والثروات ، التي تحيط بهذا البلد ، إال إن كل ذلك ال يقود إلى تجاوز 

هذه الظاهرة التي نشاهدها بشكل يومي وفي أماكن ومجاالت ومناطق مختلفة من العراق ، 
رضته القوى وتاريخ هذه الظاهرة من حيث االتساع واالنتشار بدأ مع الحصار االقتصادي الذي ف

االستعمارية الكبرى ، في ظل هيمنة نظام بوليسي ودكتاتوري ، يبني القصور وال يبني العقول 
، لتشهد فيما بعد هذه الظاهرة ارتفاعا ملحوظا مع وجود االحتالل األمريكي وسيطرة نظام 
بالتنمية المحاصصة الطائفية والعرقية ، الذي أهدر مليارات الدوالرات على مشاريع غير معنية 

والبناء بقدر ما تعنى بتأبيد عوامل الفساد واالستغالل المادي والمعنوي ، من خالل وجود آلية 
مصالحي وفئوي إلى حد بعيد ، والنتيجة هناك " تغانمي " المشاركة في الثروة والسلطة بشكل 

ي حول العراق التراكم المستمر للفقراء واأليتام من مخلفات الصراع الطائفي واإلقليمي ، الدول
.  

ال توجد إحصائيات رسمية حول عدد األطفال الذين يعملون في العراق لدى الوزارات المعنية 
باألمر متمثلة بوزارة التخطيط أو العمل والشؤون االجتماعية أو حقوق اإلنسان ، فضال عن 

سة والتأثير فقدان التشريعات والقوانين التي تحمي األطفال من االستغالل ، ضمن حدود الممار
الواقعي الملموس ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب االقتصادي وتحقيق المنافع واألرباح ، بالرغم 

الباب ( 29)من إقرار الدستور الجديد حضر االستغالل االقتصادي لألطفال كما جاء في المادة 
خذ الدولة يحضر االستغالل االقتصادي لألطفال بصورة كافة وتت" الثاني في الفقرة الثالثة 

إال إن واقع الحال بالنسبة لعمالة األطفال ما زال مرتفعا وفي " اإلجراءات الكفيلة لحمايتهم 
اتساع متواصل ليس بسبب عدم تطبيق قوانين الضمان االقتصادي والصحي لدى العاطلين عن 

العمل أو عدم مساعدة األسر الفقيرة اقتصاديا فحسب بل بسبب عدم وجود إستراتيجيات 
تقبلية ، تخطط وترسم مالمح وصورا ايجابية فيما يخص عوامل التنمية في قطاعات واسعة مس

  .الخ .. كاالقتصاد والصحة والتربية والتعليم 
 

  مجاالت عمل األطفال
تنتشر عمالة األطفال في محافظات العراق كافة وتنقسم ضمن مجاالت وإشكال مختلفة بدءا ب 

بحثا عن " أطفال القمامة " لتي يتواجد فيها الكثير من األطفال أو مكبات النفايات ا" مقالع " 
ومواد " قناني البيبسي " القطع المستهلكة من اجل إعادة صنعها مثل علب المشروبات الغازية 

واأللمنيوم وجميع ما يشكل منفعة اقتصادية أو ربحا ماديا ، إضافة إلى " الصفر " النحاس 
صناعية التي تفتقد إلى الدور الرقابي من قبل وزارات الدولة وجودهم في المعامل األهلية ال

المعنية بظاهرة عمل األطفال ، وكذلك يتواجدون كباعة جوالة في األسواق لبيع أكياس النايلون 
، فضال عن تواجدهم في معامل صناعة الطابوق في منطقة النهروان في محافظة بغداد وغيرها 

وأخيرا " المناديل الورقية " و" قناني الماء " المرور لبيع  ، كذلك الحال تواجدهم في إشارات
لدينا وجودهم في المدن والمناطق الدينية المقدسة ، لبيع األدعية وقطع القماش المعروفة باسم 

  .وما سواها من صور لرجال الدين األحياء منهم واألموات على حد سواء " العلق " 
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  آثار ومخاطر

األطفال وآثارها على المجتمع العراقي ال تكمن في طبيعة االستغالل  إن مخاطر ظاهرة عمالة
االقتصادي والمادي للطفولة العراقية أو تكمن في ترك هؤالء األطفال دون تمتع بمراحل حياتهم 

من تربية وتعليم واندماج مجتمعي في عالم البلوغ واالكتمال ضمن سلوكيات " الزمنية 
تأبيد عناصر " ضاف إليها ما هو أخطر بشكل كبير يكمن في فحسب بل ي" حضارية وإنسانية 

من خالل وجود أعداد كبيرة من األطفال ، دون تعليم وتربية " الفساد السياسي للطبقة الحاكمة 
حقيقية تذكر ، فكلما ارتفعت نسبة األمية في العراق كلما تمكنت السياسة من استغالل المجتمع 

جهل والتطرف والتخلف ، فضال عن شيوع ثقافة االنقسام وبقائه ضمن حاالت مختلفة من ال
  .واالنتقام لدى األجيال المعاصرة ، المغيب عنها ابسط الحقوق المادية والمعنوية 

-  : ومن أهم آثار ومخاطر عمالة األطفال في العراق نستطيع أن ندرجها كالتالي 

  .تعطيل الزمن التربوي والمعرفي لدى األطفال  -1

 .ة أجيال مشوهه غير قادرة على تكوين االختالف االيجابي ، مع نتاجهم األسري الجديد والد -2

  .ارتفاع مستويات األمية والجهل بشكل مستمر  -3

  .المجتمعاتساع مستويات الجريمة والعنف والتطرف داخل  -4

  .واالجتماعيديمومة نظام الفساد السياسي واالقتصادي  -5
 

  مقترحات وحلول
هرة عمالة األطفال في العراق ليست ظاهرة مستعصية عن الحلول ، وتحقيق تجاوزها ، إن ظا

أو إلغاء آثارها ومخاطرها ال يشكل معجزة يراد لها االنتظار ضمن لغة الغيبيات أو الميتافيزيقا ، 
ولكن المسألة ال تحل بمجرد . خصوصا مع اإلمكانيات االقتصادية والمالية الكبيرة لدى العراق 

جود ميزانيات اقتصادية ، انفجارية بشكل متتالي ومتواصل في االرتفاع مع كل عام جديد ، و
فاالقتصاد يحتاج إلى جهاز إداري يمتلك مقومات اإلدارة الناجحة من تخطيط وتنظيم ورقابة 
وقدرة على اتخاذ القرار وتنبؤ بالمستقبل فضال عن اإلنتاج واإلبداع ، هذه المقومات تنسحب 

ارة جميع العلوم والتخصصات بدءا باالقتصاد والتربية وانتهاء بالسياسة واالجتماع ، على إد
وهذه المقومات مع األسف الشديد غائبة عن الحضور والتأثير لدى الجهاز اإلداري لمؤسسات 

السياسة واالقتصاد في العراق ، التي تتحكم في سيرورة بقية المنتجات العلمية من تربية 
" أخرى ، ولكن المسألة ال تأخذ الطبيعة المطلقة من حيث ثبات الظاهرة وبقاء  واجتماع وعلوم

، فهنالك المتغيرات التي من الممكن أن تحدث القطيعة مع األجهزة اإلدارية " مفعولها وفاعلها 
والسياسية في األزمنة الراهنة ضمن حدود المستقبل ، من أجل تجاوز الكثير من المظاهر 

يشها المجتمع العراقي ، تلك المرتبطة باالنقسام وشيوع ثقافة العنف والتطرف ، السلبية التي يع
  .فضال عن اغتراب المواطنين عن تحقيق الكرامة والوجود اإلنساني 

إن تجاوزنا لظاهرة عمالة األطفال يمر عبر طريقين احدهما مكمل لآلخر ، األول معني بالضغط 
ن منهجية االنعكاس الشرطي لضغط األول ، المتمثل على الثاني ، واألخير يمارس وجوده ضم

بجميع النشاطات المحركة للمجتمع المدني ، واإلعالم المؤسساتي المهني ، تلك التي ترفض 
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عمالة األطفال عبر أدوات ووسائل االحتجاج وتنظيم التظاهرات بشكل سلمي من اجل تشريع 
ماديا ومعنويا ، وتوفر لهم الضمان الصحي وتفعيل القوانين الجديدة التي تدعم األسر الفقيرة 

واالقتصادي ، فضال عن قيامها بمراقبة األداء التنفيذي للجهاز اإلداري المسئول عن محاربة 
ظاهرة عمالة األطفال متمثل بجميع الجهات ذات العالقة المباشرة ، غير الموحدة فيما بينها 

عدة مقاييس تتعلق بخطورة الظاهرة  ضمن خطط سنوية أو جداول دورية تأخذ بنظر االعتبار
ومدى انتشارها وطبيعة تطورها أو تراجعها فضال عن العدد اإلحصائي لألطفال العاملين في 

  .العراق 
 

  دور المجتمع المدني
إن دور المجتمع المدني يضاف إليه مهام أخرى تتعلق في نقد التشوهات التي تمارسها 

ا على االقتصاد والتربية والمجتمع ، وبما إن عمالة السياسة في العراق ضمن حدود تأثيره
األطفال تعد إحدى نتائج هذه التشوهات التي تمارسها السياسة ، لذلك سوف يكون النقد منصبا 

-  : على 

كشف التناقضات الطبقية داخل المجتمع ، وخصوصا بين من يملكون وبين من ال يملكون ،  -1

العراق الجديد ، الفاقد لكل مقومات الحداثة والتجديد ،الذين وهنا نقصد بين رجال السياسة في 
يتمتع أطفالهم ، بأحسن اإلمكانيات والتسهيالت الدراسية والمعيشية ، مقارنة بأطفال 

العشوائيات والمناطق المنكوبة بالفقر والجهل والتطرف أي بين أطفال المنطقة الخضراء وبين 
  " .الصدر حاليا " ورة أطفال الحميدية وحي طارق ومدينة الث

مراقبة الجهاز اإلداري المسئول عن معالجة الظاهرة وما يمتلك من أخطاء وتعثرات في  -2

طبيعة تعامله مع ظاهرة عمالة األطفال ، فضال عن اإلمكانية في نقد األساليب والوسائل المتبعة 
بين الوزارات المعنية باألمر مع األخذ بنظر االعتبار عدم توحد الجهود المتبعة لمعالجة الظاهرة 

، ذات االهتمام المشترك بين وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التخطيط وحقوق 
اإلنسان والتربية ووزارة الداخلية ، إضافة إلى بقية االرتباطات األخرى ، العاملة في البرلمان 

  .الخ .. طفولة والبيئة العراقي أو مجالس المحافظات ، والمسئولة عن ملفات التربية وال
 
 
 

  (الطرف الثاني ) دور الجهات ذات االهتمام المشترك 
  ال يمكن البدء بمعالجة ظاهرة عمالة األطفال إال من خالل تحقيق مجموعة أهداف

تشريع قوانين جديدة تحمي الطفولة في العراق من االستغالل والعمالة ، تتضمن الدعم  -1

  .الدخل المحدود من حيث وجود الضمانات االقتصادية والصحية المادي لألسر الفقيرة ذات

تفعيل قوانين محاسبة األسر التي تقوم بتشغيل أطفالها عبر وسائل وأساليب متعددة تشمل  -2

  .الغرامة والحبس وغيرها من الوسائل 

إشراك وزارة التربية ضمن ادوار أساسية تشمل التوعية والمتابعة بالنسبة لألهالي  -3

واألطفال الذين يتركون الدراسة ، وصوال إلى كتابة التقارير إلى الجهات ذات العالقة والمسئولة 
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  .عن معالجة ظاهرة عمالة األطفال 

التخلص من بيروقراطيات التنظيم اإلداري التي تعيق تفعيل وتنفيذ القوانين والجهود  -4

  والوسائل المتبعة للخالص من الظاهرة

نة تسييس العمل اإلداري وتبعية الوزارات ذات العالقة المشتركة إلى نظام التخلص من هيم -5
المحاصصة الطائفية التي تهيمن على طبيعة اختيار النماذج الوزارية واإلدارية ضمن مقاييس 

 .تبتعد عن المهنية والكفاءة والنزاهة 
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(عليه السالم)اإلمام علي الرضا 
8 

  
 (ع)اإلمام علي الرضا  :االسم

 (ع)اإلمام موسى الكاظم  :اسم األب
 أم البنين :اسم األم

 للهجرة 148ذي القعدة سنة  11 :تاريخ الوالدة

 المدينة :محل الوالدة

 للهجرة 213صفر سنة  29 :تايخ االستشهاد

 طوس :محل االستشهاد
 مشهد :محل الدفن

  
 وهارون الرشيد( عليهما السالم)الكاظم والّرضا 
 الرحيم بسم هللا الرحمن

العباسّي، وأن نستمع إلى قّصته، « هارون الرشيد»إّن من الّسهل علينا اليوم أن نسمع باسم 
فقد كان مجّرد ذكر اسمه كافياً لتنخلع القلوب خوفاً وتجمد . أّما في عهده فلم يكن األمر كذلك

ميًة كبيرًة وكان الرشيد يحكم دولة إسال. األنفاس رعباً، لما عرف عنه من قسوٍة وبطش بالغين
وكان يعتبر نفسه خليفًة للمسلمين، لكّنه كان . تمتّد من الهند شرقاً إلى المحيط األطلسّي غرباً 

يدرك في قرارة نفسه أّن هذا المقام ليس من حّقه، بل من حّق رجل آخر يرجح أهل عصره 
كان يطوي قلبه علماً ومعرفًة، وتقًى وصالحاً، هو اإلمام موسى الكاظم عليه السالم، لذا فقد 

واستطاع أخيراً أن يرمي به في سجونه، . على أشّد البغض والعداء له وألسرته من العلويّين
من سجٍن إلى آخر، حتى جرؤ أخيراً على دّس السّم في طعامه  -خالل عشرين سنًة  -يتنّقل به 

مامة بعد وأقسم منذ ذاك أن يضرب عنق أّي امرئ من آل أبي طالب يّدعي اإل. والتخلّص منه
بالكامل، ومن الجذور، ( أي أصلها)موسى بن جعفر عليهما السالم، حتى يستأصل شأفة اإلمامة 

 .لكن هيهات، فاهلل متّم نوره ولو كره الكافرون
، وما إن استشهد (ع)كان اإلمام الكاظم عليه السالم قد أوصى باإلمامة البنه اإلمام علي الرضا 

سالم أمره على رؤوس األشهاد، وأّنه الوصّي بعد أبيه، غير اإلمام حتى أعلن الرضا عليه ال
عابئ بهارون وغيره من الطغاة، مظهراً دعوته إلى هللا علناً ودون ترّدٍد، واثقاً من عون هللا؛ 

 :فخاف عليه أصحابه، وقال له أحدهم وهو محمد بن سنان
 وسيف هارون يقطر الّدميا أبا الحسن، إّنك قد شهرت نفسك بهذا األمر، وجلست مجلس أبيك، 

 :فقال عليه السالم

                                                             
8

 مكتبة اهل البيت عليهم السالم 
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لّما أمره هللا تعالى أن ينذر عشيرته )ألصحابه، ( ص)جّرأني على ذلك ما قال رسول هللا 
إن أخذ أبوجهل من رأسي شعرًة واحدًة، (: ص)، قال رسول هللا (األقربين ويجهر بدعوته
 .رأسي شعرًة فأنا لست بإمام إن أخذ هارون من: وأنا أقول لكم. فاشهدوا بأني لست بنبي  

كان البرامكة من أشّد الناس تحريضاً على اإلمام الرضا، بعد أن نسجوا خيوط مؤامرتهم على 
، وشرعوا اآلن (ع)أبيه، مستغلّين حقد ابن أخيه علّي بن إسماعيل وحسده لعّمه اإلمام الكاظم 

 .يعيدون تآمرهم على ابنه الرضا عليه السالم
 :د البرمكّي للرشيد يوماً يحّرضه على اإلمامقال يحيى بن خال

هذا علّي بن موسى قد قعد مكان أبيه، واّدعى األمر لنفسه، وقد أقسمت أن تقتل كلّ من يّدعي 
ً . لنفسه اإلمامة بعده أو ما يكفينا ما صنعنا بأبيه باألمس، أتريد أن تقتلهم : فقال الرشيد غاضبا

 جميعاً؟
، ولكّن هذا (ع)على أّنه كان يحّس بإثم ما ارتكبه مع اإلمام الكاظم هذه الكلمات من الرشيد تدلّ 

، وتكّررت محاوالته؛ لكن إرادة هللا كانت تحول (ع)لم يمنعه من محاولة التخلّص من الرضا 
وهللا ال يمكنه أن يعمل بي شيئاً أكرهه، : قال اإلمام يوماً وهو يعني الرشيد. بينه وبين ما يريد
 (.ص)ّي من جّدي رسول هللا لكلماٍت وقعت إل

إّن هللا القدير مصّرف األمور هّيأ لإلمام الرضا الحماية من جور هارون الرشيد، كما هّيأ 
 .الحماية لبيت اإلمامة في موقعة كربالء، ووهب النجاة لإلمام زين العابدين من سيوف الظالمين

 .ده ألخيه المأمونوهلك هارون الرشيد بعد أن أوصى بالحكم البنه األمين، ومن بع
كما غدر بأخيه . انصرف األمين إلى حياة اللهو والعبث، وأهمل أمور الدولة المترامية األطراف

المأمون ونزع منه والية العهد وجعلها لولده الصغير موسى من بعده، وزاد هذا من االنقسام 
ا، وانتقلت السلطة إلى القائم بين األخوين، واندلعت الحروب بين أنصارهما وقتل األمين بنتيجته

 .المأمون
ولعلّ هذا االنقسام بين أفراد األسرة العّباسّية الحاكمة جعل األمين وأعوانه ينصرفون عن 

، مّما هّيأ له فرصًة هادئًة، انصرف فيها إلى أداء رسالته ونشر مبادئ (ع)مراقبة اإلمام الرضا 
 .اإلسالم

ار تأّمل وتفكير عند الناس، الذين وجدوا فيها وكانت هذه الحروب الّدموّية بين األخوين مث
الدليل على أّن األخوين كليهما ال يليقان بحكم العالم اإلسالمي، وبدأ االلتفاف مجّدداً نحو 

 .إضافًة إلى نقمة العباسّيين أنفسهم على المأمون لقتله أخاه. العلوّيين
  

 والمأمون( عليه السالم)الرضا 
، اعترافاً بفضل الخراسانّيين الذين ساعدوه في «مرو»مدينة  جعل المأمون مركز حكمه في

الوصول إلى ألحكم، ولم تمض على حكمه سنة حتى بدأت االضطرابات تعّم أطراف البالد، 
وقامت االنتفاضات في كلّ مكان يقودها العلوّيون الّثائرون، واشتعلت الّثورات في مكة والمدينة 

لمأمون بالخطر يحاصره في كلّ مكان، وشعر بحرج موقفه، وأحّس ا. واليمن والبصرة والكوفة
، (ع)فلم يجد وسيلًة أجدى وأنفع من تظاهره بالّرغبة في الّتنازل عن الخالفة إلى اإلمام الرضا 

فيرضي بذلك العلوّيين الذين يقودون الثورات ضّد حكمه، ويميل بهم إلى الهدوء، وكان يعلم أّن 
 .اً، لكّن وزيره الفضل بن سهٍل شّجعه على ذلكاإلمام سيرفض ذلك رفضاً قاطع
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، فكان «مرو»كتب المأمون إلى اإلمام الرضا يستدعيه إلى خراسان، ويستقدمه لزيارته في 
اإلمام يتمّنع ويتعلّل بعلل مختلفٍة، لكّنه أمام إلحاح المأمون المتكّرر، لم ير بّداً من االستجابة 

يه السالم يعرف تماماً أّن ابن الطاغية هارون الرشيد ال لدعوته والّذهاب إليه، وكان الرضا عل
يمكن أن يكّن المحّبة البن موسى الكاظم، لكّنه لم يجد بّداً من االستجابة، بعد أن تأّكد أّن 

 .المأمون لن يكّف عنه
  

 سفر ال عودة منه
بعض أعيان رافق اإلمام الرضا رسل المأمون إليه محاطاً منهم بالتعظيم واإلجالل وسار معه 

متجّنباً المرور بالمناطق التي يكثر . المدينة وأشرافها، وتحرك الموكب في طريقه إلى خراسان
فيها محّبو اإلمام وأنصاره، كقّم وغيرها من المدن، وذلك بأمر من المأمون نفسه، ورغم ذلك 

ته، فقد كان الناس يخرجون الستقبال ابن رسول هللا بكلّ شوق، ويهللون مكّبرين لرؤي
الحظ اإلمام عليه السالم أّن هناك محاولًة للتفريق بينه وبين . ويتزاحمون للتزّود منه بنظرةٍ 

خرج أهلها « نيسابور»ولّما وصلت قافلته إلى . الناس، فكان يتحّين الفرص للتحّدث إليهم
نهم حلماً بالنسبة إليهم، وها هي عيو( ص)الستقباله، وهم الذين كانت رؤية حفيد رسول هللا 

تكتحل بمرآه، فاألمر واقع وحقيقة وليس حلماً، وزحفت المدينة برجالها ونسائها الستقباله، 
 .دون أن ينتظروا وصوله إليهم، فالّشوق عظيم والحدث كبير

كان علماء المدينة وأعيانها يتطلّعون إلى فرصٍة تمّكنهم من سماع حديث اإلمام، لكّن غليان 
وبعد أن . مّكنهم من ذلك، فصرخوا بالناس يدعونهم إلى الهدوءالناس وحرارة استقبالهم لم ت

صمت الجميع، رفع اإلمام ستائر هودجه، وأطلّ عليهم بوجهه الّصبوح، فارتفعت أصواتهم من 
جديٍد، لكّنهم بإشارة منه عادوا إلى الهدوء، وتوّجه الجميع إليه بأسماعهم يلتقطون كلّ حرٍف 

وعليه أن يتوخى الحكمة والحذر، وأن يوجز . ل لهم كلّ شيءٍ يقوله، وكان على اإلمام أن يقو
حّدثني أبي موسي الكاظم، عن أبيه جعفر : قال عليه السالم. في حديثه ألّن الفرصة قصيرة

الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علّي زين العابدين، عن أبيه الحسين شهيد كربالء، 
 :عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال

سمعت رّب العّزة سبحانه : عن جبرئيل أّنه قال( ص)ثني حبيبي وقّرة عيني رسول هللا حدّ 
 :يقول
 .«كلمة ال إله إالّ هللا حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي»

كتب األلوف من رواة الحديث قول اإلمام عليه السالم، وهو من األحاديث المّتفق عليها بين 
لو قرئ هذا : عن آبائهم الطيبين، وكان بعض الّسلف يقول المحّدثين، وهو من رواية الّطاهرين

 .اإلسناد على مجنوٍن ألفاق
، حيث المأمون يستعّد الستقباله والحفاوة «مرو»ليتابع رحلته إلى  وتحّرك اإلمام من نيسابور

 .به، ولّما وصلها أنزله منزالً كريماً، محاطاً بكلّ مظاهر الّتقدير واالحترام
، فقد تخّيلوا أّن الماضي البغيض قد ولّى إلى غير رجعٍة، (ع)راً بمقدم اإلمام استبشر الناس خي

وأّن أيام الخالف واالقتتال قد انتهت، فها هو المأمون يستعّد إلرجاع الحّق إلى أصحابه، وها 
هو صاحب الحّق قد أقبل، وستغدو األيام رخّيًة سهلًة، لكّنهم كانوا واهمين، فاإلمام عليه السالم 

عرف حّق المعرفة أّن المأمون غير جاد  في عرضه، وأّنه يتظاهر بالّرغبة في الّتنازل عن ي
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الحكم ألمر في نفسه، وإذا تجاوزنا المأمون إلى بطانته وأجهزته حوله، لرأينا أّنهم أحرص على 
 الملك والجاه والدنيا، لذا فقد رفض اإلمام عرض المأمون، فما كان من المأمون إالّ أن عرض
عليه والية العهد بعده، والعرض الجديد لم يكن حّباً باإلمام، وميالً إلى الحّق، بل هو تغطية 

لمآرب أخرى، فالمأمون يرمي من ورائه للحصول على شرعّيٍة لحكمه، كما يرمي إلى إسكات 
ه حتى الّثائرين عليه، ومّرًة ثانيًة يرفض اإلمام عرضه، فيلّح المأمون ويهّدد، ويمعن في تهديدات

التلويح بالقتل، بل التصريح به، ويروى أّن المأمون قال لإلمام حين رأى امتناعه عن القبول 
إّنك تتلّقاني أبداً بما أكرهه، وقد أمنت سطوتي، فبا هلل أقسم لئن قبلت والية : بما يعرضه عليه

الم يتوّقع كلّ كان اإلمام عليه الس. العهد وإالّ أجبرتك على ذلك، فإن فعلت وإالّ ضربت عنقك
إّني أخرج : هذا، كان يعرفه حين دخل مسجد جّده الرسول في المدينة يوّدعه، ويقول وهو يبكي

كان يدرك ذلك وهو في طريقه من المدينة . ، وأموت في غربةٍ (ص)من جوار جّدي رسول هللا 
 .إلى خراسان مغلوباً على أمره

اً من القبول، إّنما بشروط ال مناص منها، فقال وأخيراً فلم يجد أمام إلحاح المأمون وتشّدده بدّ 
أنا أقبل ذلك على أن ال أولّي أحداً، وال أعزل أحداً، وال أنقض رسماً وال سّنًة، وأكون : للمأمون

 .في األمر من بعيٍد مشيراً 
رضي المأمون، وتّمت البيعة لإلمام بوالية العهد، بحضور الوزراء والقادة واألعيان، وحشٍد 

 .ووّزع المأمون األموال والهدايا عليهم، وتزاحم الشعراء على تقديم مدائحهم. الناس كبير من
وصار الخطباء يفتتحون (. ع)وبهذه المناسبة ضرب المأمون الدراهم وطبع عليها اسم الرضا 

 (.ع)خطبهم بالدعاء للمأمون والرضا 
يرهم، فكان علمه وسعة وفي خراسان عقد اإلمام مجالس المناظرة مع العلماء واألطّباء وغ

اّطالعه مبعثاً لعجبهم، وكان المأمون يحضر بعض هذه المجالس، وال يستطيع أن يخفي غيظه 
وحسده لمكانة اإلمام، رغم اّدعائه تشجيع العلوم واألبحاث، وكان اإلمام حين يرى منه ذلك، 

ه وقضاء حوائجه يختصر أحاديثه ويوجزها ما أمكنه، خاّصًة وأّنه أدرك أّن الموكلين بأمور
كانوا في الحقيقة عيوناً للمأمون عليه، فكان عليه السالم يتلّوى من األلم، ويتمّنى لنفسه الموت 

اللهم إن كان فرجي مّما أنا فيه بالموت فعّجله : ليتخلّص من حياٍة تحيط بها المكاره، وكان يقول
 .لي الساعة

  
 صالة لم تتمّ 

عقد فيها المأمون والية العهد لإلمام الرضا عليه السالم،  لّما حضر عيد الفطر في السنة التي
لقد علمت : أرسل إليه بالركوب إلى العيد والصالة بالناس والخطبة بهم، فبعث إليه اإلمام الرضا

، فأعفني من (يعني قبوله لوالية العهد)ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول هذا األمر 
أريد بذلك أن تطمئّن إليك قلوب الناس، ويعرفوا : مأمون وقال لهفألّح عليه ال. الصالة بالناس

فأجابه اإلمام إلى طلبه على شرط أن يخرج إلى الصالة كما كان يخرج إليها رسول هللا . فضلك
ثّم أمر القّواد . اخرج كيف شئت: وأميرالمؤمنين علّي بن أبي طالب من بعده، فقال له المأمون

 .، ليرافقوه إلى الصالة(ع)وا إلى باب الرضا والحّجاب والناس أن يبّكر
وصباح العيد وقف الناس في الّطرقات وعلى السطوح ينتظرون خروجه، ووقف الجند والقادة 

قام اإلمام فاغتسل ولبس ثيابه، وتعّمم بعمامٍة بيضاء من . على بابه وقد تزّينوا وركبوا خيولهم
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: تفيه، ومّس شيئاً من الطيب، وقال لمن معهقطن، فألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين ك
افعلوا مثل ما فعلت، فخرجوا بين يديه وهو حاف قد شّمر سراويله، فرفع رأسه إلى السماء 

هللا اكبر، فكّبر معه الناس، ولما رآه القادة والجند على تلك الّصورة، ترّجلوا عن : وقال
ًة، ثم كّبر الرضا عليه السالم، وكّبر خيولهم، ونزعوا أحذيتهم من أرجلهم، ومشوا خلفه حفا

معه الناس، وارتفعت أصواتهم بالتكبير حتى سمعت من كلّ الجهات، وضجت المدينة 
بالمكّبرين، وخرج الناس من منازلهم، وازدحمت بهم الشوارع والطرقات بشكٍل لم تشهده 

 :من قبل، وصدق فيه قول الشاعر« مرو»
 لّما طلعت من الّصفوف وكّبروا***  ذكـروا بطـلـعتك النـبّي فهـلّلوا
 نور الهـدى يبدـو عليك ويظهر*** حتى انتهيت إلى المصلّى البساً 
 هلل ال يــــزهــو وال يــتــكــّبــر*** ومشيت مشية خاشٍع متواضـٍع 
 فـي وسـعه لسعى إليك المنبر*** ولو أّن مشـتاقاً تكـلّف فوق ما 

ة كما يخرج الملوك، تحّف بهم الّزينات ومعالم العظمة، كان المأمون يريده أن يخرج للصال
ويستغلّون المناسبة لعرض قّوتهم وهيبتهم في النفوس، بينما يرى اإلمام أّن للمناسبة قداستها 
الروحّية، ترفع فيها آيات الخضوع والعبودّية هلل تعالى، وترتفع األصوات بحمده والتكبير له، 

 :ما فعله اإلمام ، فما كان من المأمون إالّ أن بعث إليه يقولوشّتان بين ما أراد المأمون و
وأتعبناك يابن رسول هللا، ولسنا نحّب لك إالّ الراحة، ( أي زيادًة عن الحدّ )لقد كلّفناك شططاً 

 .فارجع، وليصلّ بالناس من كان يصلي بهم
 .، ألّن هذا هو ما يتمّناه(ع)فرجع اإلمام 

  
 أموت في غربةٍ 

اليوم، وقد رأى المأمون تجاوب الناس مع اإلمام، وكيف كان توّجههم إليه عميقاً، منذ ذلك 
أحّس بالمرارة تغلي في أحشائه، وتذّكر أيام أبيه هارون الّرشيد مع اإلمام الكاظم عليه السالم، 

ال يعرفه، فسأل أباه ( أي المأمون)وكان يرى حفاوة الرشيد البالغة باإلمام، وإكرامه له، وهو 
هذا : من هذا الرجل الذي عّظمته وقمت من مجلسك ألجله، وجلست بين يديه؟ قال الرشيد: ائالً ق

أليست هذه الصفات كلّها : فقال المأمون. إمام الناس، وحجة هللا على خلقه، وخليفته على عباده
هللا أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حّق، و: لك وفيك؟ فقال

إذا كنت تعرف : يا بنّي إّنه ألحّق بمقام رسول هللا مّني ومن الخلق أجمعين، فقال له المأمون
يا بنّي إّن الملك عقيم، وهللا لو نازعتني فيه ألخذت : ذلك فتنّح عن الملك وسلّمه ألصحابه، فقال

 .الذي فيه عيناك
وهللا لو : األخيرة يرّن في مسامعه تذّكر المأمون هذه الواقعة مع أبيه، وال يزال صدى العبارة

 .نازعتني فيه ألخذت الذي فيه عيناك
وما له يسلّط على هذا الملك رجالً يلتّف الناس حوله إذا حضر، وتهفو إليه قلوبهم إن غاب، 

إّن الملك عقيم؟ أليس باألمس القريب قتل أخاه : يجلّونه ويقّدرونه؟ أليس أبوه الذي قال
اس في سبيل هذا الملك؟ تذّكر كلّ هذا وصّمم أمراً، صّمم أن يريح نفسه وعشرات األلوف من الن

 .من هذا الهّم الذي جلبه على نفسه بيديه، وقّرر أن يتخلّص من اإلمام
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ولم يطل األمر كثيراً، وكان قد مضى على اإلمام في والية العهد ما يقرب من سنتين، حين 
وكان . ه أنكر الّتهمة، وأظهر عليه األسى والحزناستشهد مسموماً، واّتهم المأمون بقتله، لكنّ 

ويختلف الناس لزيارة قبره من جميع . للهجرة بطوس، ودفن في مشهد 213استشهاده سنة 

 .من زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة: ويروى عنه أّنه قال. أنحاء العالم
 .عليه وعلى آله أفضل الصالة وأزكى السالم
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الحسد سجن الذات
9 

 

 
 

قد يظل اإلنسان يعيش في سجن نفسه، وقد يوّفق الى الخروج من هذا السجن من خالل اإلرادة 
والتخطيط والمثابرة واالستقامة؛ بل إن اإلنسان إنما جيَء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل أن 

الجنة، وإن بقي فيه كان مصيره النار المحيطة يخرج من هذا السجن، فان خرج منه دخل 

َم لَمِحيَطٌة بِاْلَكافِِرينَ »: بالكافرين كما يقول ربنا عز وجل  )49/التوبة(« وإِنَّ َجَهنَّ
َوَمن ُيوَق شُحَّ َنْفِسِه َفأُْولَئَِك »: يقول هللا تعالى -وفي هذا المجال مجال الخروج من سجن الذات 

وبعبـارة أخرى؛ فاّن اإلنسان الذي يخرجه هللا تعالى من زنزانة ( 9/الحشر)« ُهُم اْلُمْفلُِحونَ 
ذاته، ويحفظه من شّر نفسه، وينقذه من ضغوط هذه النفس األمارة بالسوء، فاّنه يكون قـد 

تخلّص من النار، هذه النار التي نطلب من هللا تبارك وتعالى أن يقينا شرهـا كـل يوم عندما نقول 

ارِ »: فـي دعائنـا ْنَيا َحَسَنـًة َوفِي االَِخَرِة َحَسَنـًة َوقَِنا َعَذاَب النَّ َنآ َءاتَِنا فِي الدُّ  )211/البقرة)« َربَّ
وفي الحقيقة؛ فان النار في الدنيا هي هذه النفس، والنار في اآلخرة تتمّثل في تلك الدار التي ال 

فنعوذ به تعالى من هذه الدار التي رحمة فيها، رغم أن رحمة هللا جل وعال قد وسعت كلّ شيء، 

 .يقول عنها اإلمام علي عليه السالم إنها نار سّجرها الجّبار لغضبه
 إن هناك فـي النفس البشرية صفات وجذوراً للفساد يجب اقتالعهـــا،

وإالّ فأنها ال تلبيث أن تتفّرع من جديد؛ ومن هذه الصفات المترّسخة في النفس صفة الحسد 
بدورها من جذر آخر وهو العيش في زنـزانـة النفس؛ أي أن يعيش اإلنسـان لنفسه التي تتفّرع 

ولذلك فاّن االنسان الحسود يعيش لوحده، وال . ولوحده، وال يعتـرف باآلخرين، وال يقّر بالحق
ولذلك فاّن .. يعترف بالناس، وكأّنه يريد أن يعيش لوحده في هذه الدنيا، ويريد خيراتها لنفسه

سان إذا ما رأى انساناً آخر سعيداً فاّنه يحسده على سعادته هذه، ويدعو دعاًء باطالً أن هذا االن
! ُتْسلَب منه هذه السعادة لتكون من نصيبه هو فقط، وكأن رحمة هللا تعالى ضّيقة ال تسعه إالّ هو
في حين إّن من المفروض في اإلنسان أن يدعو الخالق أن يعطيه، ويعطي اآلخرين في نفس 

فمجّرد أن يدعو اإلنسان لآلخرين فاّن هذا سيكون سبباً ألن . وقت ويجزل لهم في هذا العطاءال
من دعا : "وفي هذا عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، أنه قال. يستجيب هللا تعالى لدعائه

 ".ولك مثاله : به ملكاً يقول ألخيه بظهر الغيب، وّكل هللا
 الحسد يمنع دخول الجّنة

ولنعلم أّن اإلنسان الذي يحمل قلبه ولو ذّرة واحدة من الحسد ال يمكن أن يدخل الجّنة، ألن هذا 
. اإلنسان إذا حمل قلبه الحسد، فاّنه سيعيش حالة األلم، ومن المعلوم أن ال مكان لأللم في الجنة

« لُوَها َوُهْم َيْطَمُعونَ لَْم َيْدخُ »: لقولـه تعالـى! أن ال يدخـل الجّنـة  -إذن  -فاألفضــل للحسـود 
                                                             

9
 مؤسسة السبطين العالمية 
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فأهل الجنة ال مكان لإلنسان الحسود بينهم، فهم يعيشون حالة نفسّية ملؤها ( 46/االعراف)

( 47/الحجر)« إِْخَواناً َعلَى ُسُرٍر ُمَتقابِلِينَ »: السرور والحّب والنقاء، كما يقول عّز من قائل

منهم يشعر بالهناء واللّذة والسعادة  فنفوسهم تبلغ من الصغاء والنقاء درجة بحيث إن الواحد
فنسأل هللا جل . عندما يرى إخوانه يتلّذذون وينعمون بالنعم اإللهية في الجنة، ألن قلوبهم واحدة

وعال أن يرزقنا دخول الجنة، وأن نعيش تلك اللحظات السعيدة؛ بل ذلك األبد المليء بالهناء، 

 .والفرح، والسعادة
ل الى صفات حقيقّية، بل يجب أن يحّولها اإلنسان الى أهداف إن هذه الصفات يجب أن تتحوّ 

سامية يسعى للوصول إليها عبر حياته، وأن يسارع الى إزالة الصفات السلبية، فاالنسان من 

 .الممكن أن يتسطيع اآلن القضاء على الحسد، ولكّنه سوف ال يستطيع ذلك إذا توانى في البدء
حر العلوم أنه خرج من منـزلـه ذات يـوم وهـو أشـّد ما يكون وفي هذا المجال يروى عن الّسيد ب

ألّنني استطعت اليوم أن أتغلّب على صفة الحسد في : فـرحاً وسـروراً، فلّما سئل عن ذلك قــال

 !!أن أقطع رأس الثعبان -والحمد هلل  -نفسي، وقد تمّكنت 
ب على الحسد، ولكّنه يجب أن صحيح إّن اإلنسان قد يكون من الصعب عليه في البداية أن يتغلّ 

يسعى ويسعى حّتى يوّفق في النهاية الى اقتالع هذه الصفة السلبّية من نفسه، وحينئذ سيشعر 
بالراحة واالطمئنان، ويدرك أّنه قد أصبح من أهل الجّنة؛ ألّنه إذا رأى أخاه المؤمن وقد أنعم هللا 

َنا اْغفِْر لََنا »: يه، ويحمد خالقه قائالً عز وجل عليه بنعمة، فانه يفرح لنـزول هذه النعمة عل َربَّ
َك  َنآ إِنَّ « َرؤوٌف َرِحيمٌ َوإلِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاإلِيَماِن َوالَ َتْجَعلْ فِي قُلُوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن َءاَمُنوا َربَّ

 )11/الحشر)
 القرآن يعالج الحسد

 سبحانه وتعالى الى صفة الحسد، وآثارها السلبّية من خالل وفي اآليات القرآنية التالية يشير هللا
َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَباَ اْبَنْي َءاَدَم »: تذكيرنا بالمصير الذي آل إليه ابنا آدم اللذان قتل أحدهما اآلخر

َبا قُْرَباناً َفُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتَقبَّلْ ِمَن االَخَ  َما َيَتَقبَّلُ هللّاُ ِمَن ِر َقالَ الَ بِاْلَحقِّ إِْذ َقرَّ َك َقالَ إِنَّ ْقُتلَنَّ
ْقُتلََك إِنِّي أََخاُف هللّاَ َربَّ اْلَعالَِميَن ا بَِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك الَ لَئِْن َبَسْطَت إِلَىَّ َيَدَك لَِتْقتُلَنِي َمآ أَنَ * اْلُمتَّقِيَن 

الِِميَن  ْثِمين َتبُوأَ بِاِ إِنِّي اُِريُد أَ *  َعْت لَُه * َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزآُؤاْ الظَّ َفَطوَّ
َفَبَعَث هللّاُ ُغَراباً َيْبَحُث فِي األَْرِض لِيُِرَيُه َكْيَف * َنْفُسُه َقْتلَ أَِخيِه َفَقَتلَُه َفاَْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن 

َقالَ َياَوْيلََتى أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثلَ َهَذا اْلُغَراِب َفاَُواِرَي َسْوَءَة أَِخي َفاَْصَبَح ُيَواِري َسْوَءَة أَِخيِه 

اِدِمينَ   )31-27/المائدة)« ِمَن النَّ
لقد كان بإمكان قابيل أن يتعايش مع أخيه، ولكّن الحسد المستند الى أسباب تافهة هو الذي دفعه 

ارة بالسوء توسوس له أّن هابيل قد حصل على شيء أعظم منه الى قتله، فراحت نفسه األمّ 
ويجيب هابيل . وهو أّن هللا سبحانه وتعالى تقّبل قربانه، ولكّنه لم يتقّبل القربان الذي قّدمه هو

على إحتجاجات أخيه بأّن الذنب كان ذنبه هو، إذ قّدم لرب العالمين قرباناً هزيالً، وإذ لم تكن 
وجه هللا في تقديم هذا القربان، أّما هابيل فقد جاء بغنم من أحسن ما تكون لديه دوافع خالصة ل

 .وضّحى بها في سبيل هللا عز وجل
وعندما ترك هابيل قابيل لشأنه ازداد األخير حسداً، ألّنه رأى نفسه تنـزل الى الحضيض في 

بيرة، وضرب بها حين أّن قابيل قد صعد إلى مدارج الكمال، فما كان منه إالّ أن جاء بصخرة ك
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رأسه وهو نائم بعد أن علّمه الشيطان الرجيم طريقة القتل، وحينئذ بعث هللا سبحانه وتعالى 
غراباً ينبش في األرض بعد أن قتل غراباً آخر، ثم دفن جّثة الغراب المقتول، وعندما رأى قابيل 

ّرعها، ألّنه عجز أن هذا المشهد استولى عليه الندم، وبادر الى دفن أخيه وهو يؤّنب نفسه ويق

 .يكون مثل ذلك الغراب فيواري سوأة أخيه
: وبعد تلك اآليات التي يذكر فيها هللا جلّت قدرته قّصة أّول حسد في تأريخ البشرية، يقول تعالى

فِي االَْرِض َفَكاَنََّما  ِمن أَْجِل ذلَِك َكَتْبَنا َعلَى َبنِي إِْسَرآئِيلَ أَنَُّه َمن َقَتلَ َنْفساً بَِغْيِر َنْفٍس أَْو َفَسادٍ »
نَ  اَس َجِميعاً َوَمْن أَْحَياَها َفَكاَنََّمآ أَْحَيـى النَّاَس َجِميعاً َولََقْد َجآَءْتُهْم ُرُسلَُنا بِاْلَبيِّ اِت ُثمَّ إِنَّ َقَتلَ النَّ

 )32/المائدة)« َكثِيراً ِمْنهُم َبْعَد َذلَِك فِي األَْرِض لَُمْسِرفُونَ 
 سيةثالث حقائق أسا

وهنا أريد أن أتوقف عند هذه اآلية الكريمة؛ إذ المعلوم أّن السياق له داللة، فما هي داللة هذا 
السياق، ولماذا تأتي هذه اآلية بعد سرد تلك الحادثة مباشرة؟ وهنا أستنبط من هذه اآلية ثالث 

 :حقائق أساسية هي
السابقة على أّن أكثر أسباب القتل  رّبما تدلّ هذه اآلية خصوصاً وأّنها قد جاءت بعد اآليات -1

 .شيوعاً صفة الحسد
إّن اإلنسان إذا عاش لآلخرين، فاّنه ال يمكن أن يحسد، وفي هذه الحالة فكأّنه أحيى الناس -2

أما إذا عاش لنفسه فاّنه سوف يضمر الحسد فيها، وفي هذه الحالة يكون بمثابة من . جميعاً 
ذي يعيش داخل إطار ذاته، وال يقيم لآلخرين أّي وزن، بل يقتل الناس جميعاً، ألن االنسان ال

يعدمهم من حسابه، فاّنه سيقتلهم في نفسه قبل أن يقتلهم قتالً ماّديـاً، ولذلك يقول القرآن 
ّن ذلك أل. «َمن َقَتلَ َنْفساً بَِغْيِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد فِـي االَْرِض َفَكاَنََّما َقَتلَ النَّاَس َجِميعاً »: الكريم

اإلنسان الذي يريد أن يزهق روح واحد من الناس فاّنه ال يحترم الحياة، ويعيش في سجن 

 .نفسه
إّن القتل ليس هو القتل المباشر فحسب، فقد يكون هناك قتل غير مباشر، ولذلك جاء في  -3

دخلت مع عّمي عامر بن مدرك على أبي : الحديث الشريف عن محمد بن عبيد بن مدرك قال
من أعان على مؤمن بشطر كلمة : "عليه السالم فسمعته يقول( اإلمام جعفر الصادق)هللا عبد 

 ". آيس من رحمة هللا: ه مكتوبلقي هللا عز وجل وبين عيني
وعلى سبيل المثال؛ فان الفتوى التي أصدرها شريح القاضي بقتل اإلمام الحسين عليه السالم 

ن في كربالء، كلّهم يريدون قتل أبي عبد هللا الحسين عليه أّدت الى أن يحتشد ثالثون ألف إنسا
فالعلماء . السالم، والسبب في ذلك الكلمة التي صدرت من شريح الذي كان مدفوعاً بالحسد

يبتلون عادة بهذه الصفة، فهذا الرجل لم يكن يكّن الحّب لإلمام الحسين عليه السالم، فقد كان 

 .أّول ما يفعله هو عزله عن منصبه يعلم أّنه لو جاء الى الكوفة فانّ 
إّن اإلنسان الذي يغشى المجالس العاّمة، ويتحّدث بالسوء عن المؤمنين الذين يجاهدون في 

سبيل هللا تعالى، ويحاربون الطاغوت، ويبّث االشاعات حولهم، ويفشي أسرارهم، فاّنما يساهم 

 .بعمله هذا في سفك دماء هؤالء المجاهدين
المعلومات التي نجدها منشورة في الصحف األجنبية، إّنما استقوها من  وفي الحقيقة فانّ 

مجالسنا، فهناك من يخوض في أسرار اآلخرين بدون ورع، وبدون تقوى وخوف من هللا 
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تعالى، في حين إّن من الحرام على اإلنسان أن يهتك سّر أخيه المؤمن، فإذا عمل عمالً رسالياً 
هذا العمل للسلطات الجائرة، وإذا عمل عمالً سّيئاً فال يجوز له حسناً فال يجوز له أن يكشف عن 

 .أن يشيع الفاحشة
 الحسد الشرك األكبر

إن الحسد هو الشرك األكبر الذي أعّده الشيطان لإلنسان، فالبّد من أن نحذر من هذا الشرك وأن 
، فالشيطان نبادر الى تقطيعه، ألن الشيطان يستدرج اإلنسان فال يعرف أّنه حسود في ذاته

 .يحاول إخفاء صفاته السيئة وتزيينها
وعلى هذا؛ فاّن على الواحد مّنا أّن يستغفر هللا كثيراً في كلّ يوم لئالّ يأتي يوم القيامة وقد كتب 

 ."آيس من رحمة هللا"على جبهته 
ة إّن هذه مجموعة حقائق استوحيناها من السياق القرآني الكريم، وهنا يمكننا أن نستوحي حقيق

فبقدر ما تكون هذه الصفة . أخرى وهي إّن أساس تقدم مجموعة من الناس هو إزالة الحسد
فعندما . الرذيلة سائدة في أوساط مجموعة أو شعب أو أّمة ما، بقدر ما ينتشر التخلّف بينهم

يكّن اإلنسان الحسد فاّنه سوف يبحث عن أُسلوب إلزالة النعمة عن صاحبها ثم أخذها 

 .يهاواالستحواذ عل
 عيش في إطار النفس

إّن أفراد مثل هذا المجتمع يعيشون دائماً في إطار أنفسهم، فال يستطيعون أن يفّجروا طاقاتهم 

 .في اتجاهات جديدة، وال يستطيعون أن يكتشفوا أبعاداً أخرى
إن حكمة تحريم الحسد، والتأكيد على اقتالعه من الذات أو على األقل عدم السماح لها بالظهور 

وإّننا إذا أردنا أن نتقّدم، فعلينا أن ال . ول أو فعل، هي أن تتفّتح أمام البشرية آفاق جديدةبق
نبحث عّما في أيدي الناس، وال ننظر الى ما يمتلكونه، ويتمّتعون به؛ بل علينا أن ننظر الى 

جد أّية مقاومة الحياة الواسعة، وإلى اآلفاق الجديدة الممتّدة فيها، فاّننا في هذه الحالة سوف ال ن
تذكر، كما وسنالقي استقباالً واسعاً، وستطمئن وترتاح ضمائرنا، ألننا لم ندخل الصراعات، ولم 

 .نوّرط أنفسنا في االختالفات
 الحسد كفر بالنعم

فلنفّتش عن مجاالت جديدة، ولنحاول أن تكون مكّملين لآلخرين، ال مرادفين لهم، ولنعلم أن 

 :بالنعم، وذلك من خالل بعدينالحسد هو نوع من الكفر 
فالخالق هو . إّن اإلنسان الذي يحسد اآلخرين إّنما يكفر بتقدير هللا تعالى في تقسيم النعم -1

 !!الذي يقّسم الرحمة طبقاً لحكمته، وال حق لإلنسان في أن يتدّخل فيما ال يعنيه
النعم التي أسبغها هللا جل  إّن على اإلنسان الحسود أن يعلم أّنه يتناسى ويتغافل عن ماليين -2

في حين إّن هذا . وعال عليه، ليفّتش عن النعم التي أسبغها على اآلخرين، ويحسدهم عليها
. اإلنسان يمتلك القدرة على أّن يتحّرك وينمو، ولكّنه يتناسى كلّ ذلك ليصّب حسده على اآلخرين

ه بالنعمة التي حسد اآلخرين وهذا ما سيؤّدي الى أن يسلب هللا تعالى منه هذه النعم ليبتلي

 .عليها، ذلك ألنه عز وجل ال يرى أّن من المصلحة أن يوّفر لإلنسان الحسود كلّ هذه النعم
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 الحسد في األحاديث الشريفة
وفي هذا المجال ينقل لنا عن النبي األكرم صلى هللا عليه وآله واألئمة األطهار عليهم السالم 

نها تلك الرواية المروّية عن اإلمام محمد الباقر عليه روايات تتحدث عن الحسد وآثاره، م
يمان كما تأكل إن الرجل ليأتي بأّي بادرة فيكفر، وإّن الحسد ليأكل اإل: "السالم، والتي يقول فيها

 ". النار الحطب
الى إيقاف هذه النار في نفوسنا قبل أن تأتي على البقّيــة الباقية من إيماننا،  -إذن-فلنبادر 

لكي يصبح إيماننا  -وخصوصاً صفة الحسد  -ولنحاول أن ننقذ أنفسنا من هذه الصفات السّيئة 

 ً  .إيماناً حقيقيا
وبالنسبة الى الحديث الذي نقلناه فهو يعني أّن أّي ذنب من الذنوب من الممكن أن يكّفر عنه 

عني أّن علينا أن ال كما إّنه ي. اإلنسان إالّ لحسد، فاّنه من الذنوب التي يصعب التكفير عنها
نتصّور أن الكفر بعيد عّنا، فاالنسان من الممكن أن ينـزلق في هاوية الكفر بأّية بادرة بسيطة 

 .تصدر منه
وكاد كاد الفقـر أن يكون كفـراً، : "وهناك حديث آخر عن اإلمام الصادق عليه السالم يقول

إّن الحسود يسهم في تقصير : يان؛ األولبدوره له معن -وهذا الحديث  ."الحسد أن يغلب القدر
إّن اإلنسان الحسود : والمعنى الثاني. عمره، وإشقاء نفسه، واالستعجال على نفسه بالعذاب

َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا »: يقوم بنفس الدور من خالل الطرف اآلخر، ولذلك يقول القرآن الكريم

 (5/الفلق)« َحَسدَ 
فة الحسد، منها الحديث عن أبي عبد هللا، عن أبيه عليهما وهناك أحاديث أخرى حول ذّم ص

 اً وال حريصاً والال يؤمن رجل فيه الشّح والحسد والجبن، وال يكون المؤمـن جبان: "السالم قال
عّن الحسود في راحة ال يطم: "وأيضاً الحديث المروي عن اإلمام الصادق عليه السالم ".شحيحاً 
 ".والحسدألمم قبلكم؛ البغضاء دّب إليكم داء ا: "ول هللا صلى هللا عليه وآلهوقال رس ".القلب

وما هذه األحاديث إالّ إخبار من قبل النبي صلى هللا عليه وآله واألئمة األطهار عليهم السالم 
فنحن اآلن نعيش أزمات سياسّية وثقافية . بسبب تخلّفنا وتمّزقنا، وسيطرة األعداء علينا

ة متالحقة، وال يمكننا أن نتخلّص منها إالّ من خالل القضاء على أسبابها، والحسد هو وحضاري

 .من ضمن هذه األسباب
فلنبدأ من أنفسنا وتجّمعنا وعالقتنا مع بعضنا، ولنحّول مسيرتنا المليئة بالتـزاحم والصراع الى 

مسيرتنا هذه مسيرة مسيرة للبناء واالبداع، والبحث عن آفاق جديدية للعمل، وحينئذ ستكون 

 .مباركة يحددها التقّدم واألمل
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