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األمن قضية القضايا في العراق

1 
 

 
 
 

يضرب اإلرهاب في أية منطقة من مناطق العراق ليس هذا باألمر الغريب وال يثير العجب، أن 
فقد عّودنا اإلرهاب أنه قادر على الضرب في إي مكان على إتساع المعمورة، ولن تسلم منه 
أقوى الدول وأكثرها إقتداراً، ولسنا في مجال إيراد األدلة، فهي من الكثرة بحيث يبدو إيراد 

لتديل مضيعة للوقت، ولكن البأس من ذكر تفجيرات البولشوي تياتر في موسكو، بعضها ل
وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذه لوحدها قضية تثير عالمة إستفهام ال يمكن تجاهلها، 

 .أو القفز عليها
هل من الممكن مثالً أن نقتنع بإن أجهزة اإلستخبارات والتجسس العالمية، التي تعرف كل 

كبيرة، غير قادرة على معرفة تحرك بضعة متعصبين، مهووسين، يعيشون خارج صغيره و
 العصر بمفاهيمهم وأساليب حياتهم، وثقافتهم ومعارفهم؟

اال يثير اإلنتباه أن نشاط هؤالء يزداد ويتصاعد في تلك المناطق التي يتم فيها وعبرها الصراع 
كل، على األقل حالياً ميداناً للصراع، أو العالمي، وينعدم ويتالشى في تلك المناطق التي ال تش

 التدافع؟
ألم نالحظ جميعاً، ومنذ بدء ما ُيسمى العمل الجهادي في إفغانستان، أن هذا العمل يزداد ويشتد 

مع إزدياد حدة الصراعات العالمية، وباألخص صراعات القوى التي تتحكم أو تريد التحكم 
، ومن هذا البلد إلى ذاك، بإختالق األعذار أم بدونها، بالعالم، وتنتقل من هذه المنطقة إلى تلك

وأنها تخفت وتتالشى عندما تتم الهدنة، أو يتم اإلتفاق بين هذه القوى؟ فلنتذكر حوض بحر 
 قزوين، والشيشان، ودول القفقاس، وغيرها؟

، ربما أال يدعو للتساؤل أن دولة مثل أميركا مثالً، تحارب تنظيمات تكفيرية معينة، وتدعم أخرى
ال تقل شراسة وعنفاً وهمجية عن تلك التي تحاربها بزعم كونها تنظيمات إرهابية، وإن دوالً 

إقليمية أخرى، عربية وغير عربية، داعمة لإلرهاب، تقوم هي األخرى بدعم جماعات إرهابية 
 معينة، وتحارب أخرى، وعلى المكشوف؟

ر، وباكستان، وإفغانستان دوالً كافرة أتكون دوالً كالعراق، واليمن، وسوريا، ولبنان، ومص
ومارقة، تستحق شعوبها القتل واإلبادة، نصرة لإلسالم والمسلمين، ومرضاة هلل، ودوالً أخرى 

نحجم عن تسميتها، ولكن بإمكان القاريء معرفتها بسهولة، دوال مؤمنة، وشعوبها مسلمة 
 .ميحّرم إهدار دمها، على إعتبار إن دم المسلم على المسلم حرا

من ذا الذي يحدد حرمة هذا الدم، وإستباحة ذاك، ومن ذا الذي يعطي نفسه حق إصدار صكوك 
                                                             

1
 دار بابل للدراسات واألعالم -الشاهرصباح علي  
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 الغفران وولوج الجنة؟
أيكون هللا سبحانه وتعالى، قد خلق هذا الُمغيب، والُمعاق عقلياً، ال لشيء إال لتمزيق اشالء 

م العودة إلى جنان الخلد األبرياء من خلقه، وتدمير األرض التي إسُتخلف اإلنسان لتعميرها، ث
 !والنوم في أحضان الحور العين؟

ما هذه القدرة الخارقة التي تجعل من مجاميع مطاردة، معزولة، قادرة على الضرب أّنى تشاء، 
 وكيفما تشاء؟

من أين لهذه الشراذم كل هذه اإلمكانية اللوجستية بحيث تقوم بعشرين عمل إرهابي في وقت 
ومتباعدة، رغم كل هذه اإلحتياطات، والسيطرات، والجيوش الجرارة،  واحد، وفي أماكن متعددة

 في بلد كالعراق يفترض أنه يحضا بالحماية والرعاية اإلميركية؟
أن يحدث تفجير أو إثنان في أيام متقاربة، أو في يوم واحد، قد يبدو هذا أمراً مفهوماً قياساً إلى 

عراقية المتواضعة، من ناحية الخبرة والكفاءة، قدرات اإلرهابين، وإمكانات القوى األمنية ال
وحتى الُمعدات، ولكن أن ُتستباح العاصمة بكل مناطقها وأحيائها، والعديد من المحافظات وفي 

يوم واحد، وبأوقات متقاربة، ثم يصل األمر إلى إجتياح أكبر سجنين ُيحتجز فيهما ُعتاة 
إن هذا أكثر مما يمكن تبريره، وهو يستوجب اإلرهابين الخطرين، ويتم تهريب مئات السجناء، ف

إعادة النظر ليس بالخطط فقط، وإنما باألفراد والمراتب، والمنهج الُمتبع، والعقيدة العسكرية 
 .القتالية

المتابع لإلعمال اإلرهابية يالحظ أنها تجري بنفس اإلسلوب والطريقة، عبوات ناسفة، وآليات 
اكن اإلحتشاد من دونما تحديد، وال تمييز، وحيث ُمفخخه، وحزام ناسف، وهي تستهدف أم

يتحقق هدف إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية أوالً، والمادية ثانيا، وأكثر األماكن إستهدافاً 
هي السيطرات، وأماكن اللهو والتسوق، وأماكن العبادة، واألعراس والفواتح، وأضيف أخيراً 

 مكان يمكن أن يكون بعيداً عن اإلستهداف، مع المدارس والمستشفيات، ويمكن القول أن ال
مالحظة أن األماكن غير المحمية، هي األماكن المفضلة لإلرهابيين، مع ضربات نوعية 

 .تستهدف أحياناً مراكز هامة وسيادية كالوزارات
ال تطور نوعي في عمل اإلرهابيين، ولعلهم ليسوا بحاجة لتطوير عملهم، طالما أن أكثر اإلعمال 

ئية ستكون ناجحة، وتؤدي الغرض، والخبراء األمنيون العراقيون يجدون أنفسهم في كل بدا
مّرة أمام نفس العملية، وبنفس الوسائل، وبعين الطريقة، وهذا مما يضاعف مسؤلية األجهزة 

 .األمنية، ويؤكد عجزها وعدم كفاءتها، إن لم نقل تواطؤها
ة، وُمعقدة، ومبتكرة، لعذرنا أجهزتنا األمنية، أما لو كانت العلميات اإلرهابية مختلفة في كل مرّ 

وأن هذه العمليات نسخة ُمكرره في كل مّرة، فهذا يجعلنا نصاب بالخيبة، تلك الخيبة التي تجعلنا 
 .واثقين من عدم قدره أجهزتنا األمنية على حماية أرواحنا، وحماية وطننا

ما بسبب ضعف وال مهنية وتقاعس قواتنا دماؤنا تسيل ليس بسبب قّوة وكفاءة اإلرهابّين، وإن
 .األمنية

غير مؤمنة بما تقوم به،  -وال أقول قواتنا -اإلرهابّيون مؤمنون بما يقومون به، وبعض قواتنا 
 .ولعلها غير مؤمنة بمكافحة اإلرهاب

لو ترك لإلحياء السكنية حماية أحيائها ذاتياً، ألمكن الحصول على نتائج أفضل من هذه التي 
 .ها لها السيطرات، والهمرات، والعسكر المثقلين بالمعدات الثقيلةحققت
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ليدخل في سلك الشرطة أو ( ألف دوالر" )دفتراً "ال ينفع في الحرب ضد اإلرهاب تجنيد من يدفع 
لتعيين الشرطي أو " الدفتر"الجيش، وفي الحرب ضد اإلرهاب ال ينفع الضابط الذي يستلم 

 ".دفاتر"دفعت له عشرة  الجندي، فهو سيدخل المفخخه لو
بعد أكثر من عشر سنوات من اإلحتالل، علينا أن نراجع أوراق إعتماد ضباط جيشنا وشرطتنا، 
فأكثر هؤالء لم ُتعينه السلطة الُمنتخبة، ولم يأِت ال بقرار إدراي من قبل سلطة وطنية وال بقرار 

تل، ليحمي اإلحتالل وسلطة برلماني، وإنما عين من قبل بريمر، أو الجنرال األميركي الُمح
اإلحتالل، ولهذا من حقنا أن نشكك في عقيدته العسكرية حتى لو كان ُمطيعاً، ومن الحصافة أن 

ُيعاد النظر في أمر هؤالء الضباط من الجيش أو الشرطة، أو األمن، أو اإلستخبارات، أما 
اعد، وإحالل آخرين بتثبيتهم أن تبين إخالصهم ونزاهتهم وكفاءتهم، أو إحالتهم على التق

محلهم، يتم تعينهم من قبل سلطة وطنية، ويؤدون قسم خدمة الوطن أمامها، مثل هذه الخطوه 
الزمة وضرورية إلصالح خطأ فادح تسبب به اإلحتالل، ولتأكيد العقيدة الوطنية في العسكرية 

ذي بات العراقية، وهي شرط الزم ألي نجاح في مواجهة تحدي كبير بحجم تحدي اإلرهاب ال
عالمياً، إذ من دون هكذا عقيدة، النستطيع مواجهة اإلرهاب، وال نتمكن من الدفاع عن الوطن، 

 .وال حماية المواطنين
من أجل أن ال يصبح األمن ميؤساً منه في العراق فإن إجراءات حازمة، وغير تقليدية، الزمة 

 .وضرورية
د في كل مّرة، وينبغي اإلقرار وبحسم ينبغي عدم الركون إلى التبريرات الساذجة، والتي تعا

 .ووضوح، إن األعمال اإلرهابية في العراق، وفي أغلبها األعم ُتدار بالريموت كنترول

 
 

 

 

  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

6 

حماية المنظمات غير الحكومية من غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب
2

 

  

الحديثة المنظمة تعد جريمة غسل األموال أو غسيل األموال واحدة من أهم الجرائم االقتصادية  
العابرة للحدود، وهي كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو 
إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو 

 .التالعب فيها بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره
في نشاط ( بيع المخدرات مثال)م أموال متحصلة من نشاط غير مشروع مثال ذلك، استخدا 

أو استخدام أموال متحصلة من نشاط . بقصد إخفاء مصدر المال( شراء العقارات)مشروع 
( تمويل العمليات اإلرهابية)في نشاط غير مشروع ( جمع التبرعات لمساعدة الفقراء)مشروع 

جرائم المخدرات، جرائم : موال بجرائم أخرى، مثلوترتبط عمليات غسيل األ. بقصد التمويه
اإلرهاب، جرائم الخطف وبيع األطفال الرضع في السوق السوداء، االبتزاز، االحتيال، سرقة 

واختالس أموال خاصة، اختالس أموال عامة، القتل مقابل أجر، تهريب األسلحة، الرقيق، 
مصدر العائدات ووجهتها، أنشطة التهريب الدعارة، القمار، التجارة باألعضاء اآلدمية، إخفاء 

عبر الحدود األموال والسلع والمنتجات، أنشطة السوق السوداء، الرشوة والفساد اإلداري، 
 .التهرب الضريبي، العموالت مقابل عقد صفقات األسلحة، وتزوير العمالت وغيرها

القتصادي واالنفالت بدأت ظاهرة غسل األموال في العراق مع انعدام االستقرار السياسي وا 
األمني وانتشار العمليات اإلرهابية، وغياب دولة القانون، وضعف األجهزة الرقابية، وانكشاف 

السوق العراقية أمام األسواق العالمية، فضال عن فتح الحدود العراقية مع دول العالم بشكل 
 :وأبرز مصادر األموال غير المشروعة في العراق فهي. واسع

. ـ سرقة وتهريب اآلثار الوطنية وبيعها في األسواق العالمية2لمصارف والبنوك، سرقات ا -1) 

تهريب المصانع والمكائن واآلالت والمعدات إلى  -2. ــ تهريب النفط ومشتقاته إلى الخارج3

الفساد المالي واإلداري في أجهزة الدولة، بما فيها عمليات االختالس الكبيرة  -1. الخارج

األموال المتأتية من جرائم المخدرات  -6. ة للمشاريع الخدمية وإعادة اإلعمارلألموال المخصص

والسطو والخطف والغش الصناعي والتجاري وانتشار الشركات والمنظمات غير الحكومية 
 (.الوهمية وغيرها

ويرى خبراء مكافحة ظاهرة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب أن هذه الظاهرة لها آثار اقتصادية  
اضعاف قدرة السلطات على تنفيذ : على االقتصاد القومي للبلدان التي تنتشر فيها، مثل سيئة

السياسات االقتصادية بكفاءة، وزعزعة استقرار سوق الصرف األجنبي نتيجة للتقلبات الشديدة 
                                                             

 مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/جميل عوده 2
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في حركة األموال والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتهديد االستقرار المالي والمصرفي 
 .تعرض المؤسسات المالية والمصرفية لمخاطر فقدان الثقة والسمعةنتيجة ل

انتشار الفساد السياسي واإلداري واستغالل النفوذ، واألضرار بسمعة : ولها آثار سياسية مثل 
الدولة أمام الهيئات الدولية المانحة للمساعدات والقروض، خاصة بالنسبة للدول النامية، 

تجة عن غسل األموال إلى تمويل التنظيمات اإلرهابية، مما يؤدي وإمكانية توجيه األموال النا
 .إلى زعزعة األمن واالستقرار

عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة : ولها آثار االجتماعية أيضا مثل 
البطالة، وانتشار الفساد الوظيفي وشراء الذمم، وصعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم 

تماعي في البالد لصعود المجرمين القائمين على عملية غسل األموال إلى هرم المجتمع في االج
 .الوقت الذي يتراجع فيه مركز المكافحين إلى أسفل القاعدة

وتعد منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية وسيلة من بين أهم الوسائل الحديثة  
قذرة لتبيض أموالهم وإخفاء مصادرها غير المشروعة التي يمكن أن يستغلها أصحاب األموال ال

وقد استقطب موضوع سوء استعمال المنظمات غير الربحية لتمويل اإلرهاب اهتمام . وتدويرها
هيئة األمم المتحدة والدول الصناعية السبعة الكبرى، والسلطات الوطنية في عدد كبير من 

تركيز األولى بالنسبة لفريق العمل المالي أصبح هذا الموضوع نقطة ال 2332ومنذ عام . الدول

 (.FATF.GAFI)لمكافحة غسل األموال 

لفريق العمل المالي الدولي لمكافحة غسل األموال بخصوص ( التوصية الثامنة)فقد جاء في  
يتعين على جميع الدول التأكد من كفاية القوانين واللوائح التنظيمية )المنظمات غير الربحية 

بالمؤسسات التي يمكن أن تستغل في تمويل اإلرهاب، خاصة المؤسسة غير الربحية، المتعلقة 
 :كما ينبغي على الدول التأكد من عدم استغالل هذه المؤسسات

 .من قبل المنظمات اإلرهابية التي تتخذ وضعية مؤسسات شرعية. 1 

 .األموال الستغالل جهات شرعية كقنوات لتمويل اإلرهاب بما في ذلك تفادي تجميد. 2

 .في اخفاء أو تمويه التحويالت السرية لألموال المزمع استخدامها في أغراض شرعية. 3

كل المؤسسات القانونية واألوقاف واللجان  -على سبيل المثال  -(المنظمة غير الربحية)وتشمل 
شركات التي تجمع األموال والمنظمات العاملة لخدمة المجتمع والهيئات ذات المصلحة العامة وال

المحدودة والمؤسسات الخيرية العامة وغيرها من األشكال القانونية المتنوعة من المنظمات 
 .غير المربحة

والسؤال المهم هنا، كيف نستطيع حماية المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية  
ثقافية أو التي تعمل في مجال جمع األموال أو توزيعها تحقيقا ألغراض خيرية أو دينية أو 

، من الناحية الفعلية من "األعمال الحسنة"تربوية أو اجتماعية، أو في القيام بأنواع أخرى من 
 .سوء االستعمال أو االستغالل من قبل تجار األموال القذرة وممولي اإلرهاب؟

تؤدي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العراق دورا مهما في محاربة  
التي تؤدي لإلرهاب من خالل تقديم المساعدات اإلنسانية والخدمية للمحتاجين، وبناء  الظروف

الهياكل االجتماعية، وزيادة الحوار والتفاهم داخل المجتمع، وحل النزاعات، وقضايا التعايش 
بعض منظمات المجتمع المدني  -لألسف –ولكن . السلمي، مضافا إلى قضايا الصحة والتعليم
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العراق كانت وسيلة من وسائل غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب، أو الفساد المالي العاملة في 
 .واإلداري، أو الفساد األخالقي مثل الدعارة والقمار، أو االحتيال والنصب وغيرها من الجرائم

ومن بين المنظمات غير الحكومية التي يحتمل أن تكون عرضة لسوء االستغالل بما فيها  
 :وتمويل اإلرهاب هي المنظمات اآلتيةغسيل األموال، 

المنظمات غير الحكومية األجنبية، وهي فروع المنظمات غير الحكومية األجنبية المسجلة  -1

لدى دائرة المنظمات غير الحكومية، وتحصل على التمويل المالي من منظمة األم، وال تمتلك 
 .الحقيقية المؤسسات الحكومية المختصة بيانات دقيقة عن مصادر تمويلها

المنظمات غير الحكومية المحلية التي أسسها عراقيون يقيمون في دول الخليج والدول  -2

وتحصل هذه المنظمات على التمويل من . المجاورة وفي بعض الدول األوربية وأمريكا
 .المؤسسين أنفسهم دون معرفة مصادرها الحقيقية

يمون في العراق ويتولون مراكز قيادية المنظمات غير الحكومية التي أسسها عراقيون يق -3
عليا، بما فيهم أعضاء مجلس النواب والمدراء العامون ورؤساء األحزاب ومسئولو القنوات 

وتحصل هذه المنظمات على التمويل من األموال التي تقع . الفضائية ورؤساء الصحف وغيرهم
م الوظيفية مع المسئولين في بيد هؤالء المسئولين بشكل مباشر، أو عن طريق استخدام عالقاته

 .الوزارات القطاعية التي تقدم مساعدات مالية للمنظمات غير الحكومية

المنظمات غير الحكومية التي أسسها عراقيون يقيمون في العراق، ويستغلون حصول  -2
منظماتهم على شهادة التسجيل التي تخولهم إجراء التصرفات القانونية، فيستغلون اسم 

ر الحكومية وشعارها لفتح مشاريع مربحة تعود بالفائدة إلى أعضاءها، أو فتح المنظمة غي
نوادي للخمر والقمار والدعارة، وغيرها من األنشطة غير المشروعة المدرة للربح غير 

 .المشروع

المنظمات غير الحكومية غير المسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية، وهي منظمات  -1
بالتسجيل وال تريد اإلفصاح عن بياناتها، وأنشطتها الفنية والمالية إلى  شبه وهمية ال ترغب

 .رقابة أجهزة الدولة، وال أحد يعرف بالتحديد مصادر تمويلها
يستلزم أن تقوم الهيئات الحكومية المسئولة عن مكافحة غسيل األموال أو تمويل اإلرهاب .. لذا 

الحكومية من تطاول الجماعات وأصحاب بوضع سياسات وخطط وبرامج تحمي المنظمات غير 
 :رؤوس األموال القذرة، وممولي اإلرهاب، من خالل ما يأتي

( 12)تضمين مشروع قانون مكافحة غسيل األموال، وقانون المنظمات غير الحكومية رقم  - 1

، نصوصا قانونية تحمي المنظمات غير الحكومية من سوء استغالل العمل الخيري 2313لسنة 
لجماعات وأصحاب رؤوس األموال القذرة وممولي العمليات اإلرهابية أو إعطاء لصالح ا

 .التعويضات نتيجة المساهمة في تلك األفعال

شمول حسابات المنظمات غير الحكومية األجنبية أو المنظمات غير الحكومية المحلية التي  -2

ت النفع العام بتدقيق ديوان مليون دينار عراقي والمنظمات ذا( 71)تزيد موازنتها المالية على 
الرقابة، وذلك من اجل االحتفاظ بثقة المتبرعين والسلطات التنظيمية من جهة، ولضمان عدم 

 .سوء استعمالها أو استغاللها من قبل المجموعات اإلرهابية من جهة ثانية
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رات أن تنشا الجهات الرسمية المختصة استمارة حساب لجميع األموال والموجودات والعقا -3
وأن تقوم بالتدقيق الميداني المباشر لحسابات المنظمات غير . لدى المنظمات غير الحكومية

الحكومية، ففي العديد من األحوال يكون التدقيق المالي والحسابات غير كافية ضد سوء 
فمن الواضح أن فحص العمليات الميدانية هو أسلوب ممتاز . استعمال المنظمة غير الحكومية

 .سوء استعمال األموال بما في ذلك تحويل األموال إلى اإلرهابيينالكتشاف 

أن تتولى الجهات الرسمية المختصة التأكد من قيام المنظمات غير الحكومية بتنفيذ  -2
مشاريعها، وأن المستفيدين هم أناس حقيقيون، وقد استلم المستفيدون الحقيقيون األموال التي 

 .أرسلت إليهم

مليون دينار عراقي على تعين ( 71)غير الحكومية التي تتجاوز ميزانيتها  إلزام المنظمات -1
محاسب قانوني مجاز يتولى تنظيم حسابات المالية من حيث مصادر األموال وطرق إنفاقها، 
وحث المحاسب القانوني على أن يؤدي دورا في حماية القطاع الخيري من سوء االستعمال، 

 .ير الحكومية من قبل المجموعات اإلرهابيةوتقليل خطر استخدام المنظمات غ

إلزام المنظمات غير الحكومية أن تحتفظ بميزانيات كاملة، وان يكون في مقدورها تقديم مثل  -6
ويجب أن تشير تلك الميزانيات إلى . تلك الميزانيات التي تأخذ بعين االعتبار كافة نفقات البرامج

ويجب أيضا حماية الميزانية اإلدارية من التحويل . الهوية المستفيدين والى كيفية إنفاق األمو
 .إلى جهات أخرى وذلك بتوفير مراقبة لها والتبليغ وتحقيق حماية جيدة

إلزام المنظمات غير الحكومية بفتح حساب مصرفي خاص بأموالها، وان تستخدم القنوات  -7

ويترتب على المنظمات غير . المالية الرسمية أو المسجلة لتحويل األموال السيما إلى الخارج
الحكومية التي تتداول كميات كبيرة من األموال أن تستخدم األنظمة المالية الرسمية للقيام 

 .بمعامالتها المالية

أن تعمل الجهات المختصة على توفير مراقبة مالية مناسبة على اإلنفاق وعلى البرامج بما  -8
اقيات مع منظمات أخرى؛ والتأكد من توازن في ذلك البرامج التي يجري تنفيذها بموجب اتف

مناسب بين اإلنفاق المباشر على البرنامج واإلنفاق على الشؤون اإلدارية؛ والتأكد من وضع 
إجراءات لمنع استخدام تسهيالت المنظمة أو موجوداتها لدعم النشاطات اإلرهابية أو التغاضي 

 .عن النشاطات اإلرهابية

رسمية مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العامة بهدف مكافحة تفعيل هيئات الرقابة ال -1
سوء استعمال المنظمات غير المربحة من قبل اإلرهابيين من خالل تدريب مراقبين على معرفة 

 .ودراية بالمنظمات الجامعة للتبرعات

ي البلدان أن تتولى الجهات المختصة التنسيق وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة ف -13

األخرى بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي يكون المقر الوطني للمنظمة غير الحكومية في 
وأن تتولى إنشاء قائمة دولية للمدانين .. بلد آخر ويكون فرعها والعمليات المستفيدة في العراق

لمنظمات في جرائم المخدرات وغسيل األموال وأصحاب السوابق والمشبوهين تشمل األفراد وا
 .غير الربحية التي تسعى إلنشاء وتأسيس منظمة غير حكومية أجنبية

حث البنك المركزي العراقي على التعاون مع الجهات المختصة من أجل إعداد ورش عمل  -11

لشرح مفاهيم غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتعريف بالقوانين و النصوص العراقية واإلطار 
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راءات الرادعة والوقائية ضد هذه الظاهرة وأدوار ومسؤوليات المؤسسي والتنظيمي واإلج
الهيئات الخاضعة لقانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وواجب اليقظة ومراقبة 
األشخاص المشتبه فيهم والتبليغ عن العمليات المريبة، فضال عن المؤشرات الدالة على 

 .عمليات الغسل وتمويل اإلرهاب

ة بيانات بالمنظمات غير الحكومية ومؤسسيها وأعضاء هيئاتها اإلدارية الذين إنشاء قاعد -12

يحاولون القيام بعمليات مشكوك فيها بكونها عمليات غسيل أموال، أو يحاولون بعد ذلك فتح 
حسابات بشكل مباشر أو غير مباشر، وإتاحة استخدام قاعدة البيانات المذكورة لتمكين 

ؤسسات المالية من الكشف عن محاوالت جديدة أو فتح حسابات الموظفين في المصارف والم
 .مباشرة أو بالواسطة

في البنك ( مكتب اإلبالغ عن جريمة غسيل األموال)أن تلتزم الجهات المختصة بإبالغ  -13

المركزي العراقي إذا ما حاولت المنظمة غير الحكومية توظيف مبالغ متحصلة من نشاطات غير 
مبالغ لتستعمل لتمويل الجريمة أو توظيف مبالغ لدعم غرض غير قانوني قانونية، أو توظيف 

 .بطريقة ما
وبذلك يمكن تحديد ومحاصرة تلك المنظمات التي تستغل اسم المجتمع المدني ألهداف تخالف  

هذا المفهوم، شريطة عدم استغالل تلك اإلجراءات من قبل أي سلطة للتحكم بعمل المنظمات 
على فاعليتها واحترام برامجها وخصوصيتها وتقديم كافة أنواع الدعم  الفاعلة أو التضييق

 .لحركتها واتصالها بالمجتمع من جهة وبالمنظمات الدولية من جهة أخرى
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دم نجاح الطبقة السياسية في التعبير عن شعبها ع

ووحدته وطموحاته المشروعة هل سيبقى العراق 

أسير التدخالت اإلقليمية
3 

 

 
 
 

في تطور مستمر عالقاته السياسية ، االقتصادية ، الثقافية ، في ظل البحث عن  ان العالمال شك 
المصالح الخاصة والمشتركة في اطار النظام العالمي الجديد الذي تشكلت فيه عالقات وكتل 

اقتصادية وسياسية عالمية كاالتحاد األوربي واالتحاد اآلسيوي واالتحاد االفريقي ، ومجموعة 
ين والمجموعة العشرين وغيرها ، فيما الشرق األوسط ما زال في عالقاته الدولية الثمان

واالقليمية متأخرا النه يفتقر لالستقالل السياسي ، وتبدو دوله كيانات شكلية تابعة لدول عظمى 
وتتاثر بالصراع بين الكبار فينعكس ذلك سلبا على عالقاتها ، دول تحاول كسب ود القوى 

االدارة االمريكية مثل السعودية وقطر وهناك تنافس محموم بينهما يصل في  العظمى السيما
بعض االحيان الى العمالة وتنفيذ المخططات االقليمية في المنطقة والذي يدل على ذلك التطور 

الحاصل في االزمة المصرية واالزمة السورية والمخطط االقليمي والتدخالت في الشأن الداخلي 
تتخذ الواليات المتحدة دول المنطقة كحواضن لقواعدها العسكرية وأساطيلها العراقي ، وهكذا 

وحامالت طائراتها ، ومصادر للنفط الرخيص ، فيما يتخذ الغربيون بعض موانئ ومدن المنطقة 
كماله كبير للترويح والتسلية ، يتم ذلك برعاية سرية من شرطي المنطقة اسرائيل ، من خالل 

عميلة في المنطقة ، شركات تجارية وسياحية تابعة للمال العبري في  دوائر استخبارية لدول
 .المنطقة 

بالمقابل من ذلك هناك دول ال تشعر بان العمل مع االدارة االمريكية واسرائيل سيكون في 
صالحها الن هناك عداء قد يكون تاريخي سياسي او اقتصادي او ايدلوجي هذه الدول عزلت عن 

ا يسمى معسكر الممانعة او الهالل الشيعي ، ويوصف هذا المعسكر بأنه الحضن االمريكي في م
يعترف بمصالح اميركا لكنه يرفض الهيمنة من طرف واحد ، ويؤمن باستقالل الدول والشعوب 

درج في هذا المعسكر بالرغم من اتمام معاهدات في اطار سياسي  2333، العراق بعد 
لرغم من العالقة التي يفترض ان تكون قوية مع وعسكري وامني مع هذا البلد الذي على ا

االدارة االمريكية بقية خارج طموح هذه االدارة في نباء عالقات متينة قريبة من العالقات بين 

                                                             
3

 واع 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

13 

المعسكر الغربي اإلسرائيلي والسعودية وقطر وتركيا وهكذا درج العراق ضمن هذا معسكر 
افية وسكانية وسياسية وايدلوجية فكرية أو ضمن مجاله الحيوي بفعل حتميات جغر, الممانعة 

معروفة ، مع انه ليس بالضرورة ان يكون العراق كذلك ، اذ حاول العراق ونظامه السياسي 
الجديد بناء عالقات قوية مع المملكة السعودية لكن االخيرة في كل مرة تبتعد عن اقامة مثل 

جة الى مثل هذه العالقات مع العراق ، هذه العالقات ، قطر من جانبها ال ترغب او ال تشعر بالحا
تركيا ايضا بالرغم من عالقاتها التجارية واالقتصادية وحجم التبادل االقتصادي الذي يوازي 

مليار دوالر هذا المبلغ لم يصمد امام ما تشعر به من هيمنتها  16ميزانية دول عربية يصل الى 
لنظام السياسي الجديد في حين كان على مكون بعينه وترى ان هناك استهداف له من خالل ا

، وعليه في ظل هذا الواقع االقليمي لم تستطع الطبقة  2333رأيها مغاير في بداية التغيير عام 
السياسية في العراق بناء نموذج سياسي ديمقراطي يؤسس لدولة متماسكة ذات مشروع موحد 

تماع على أهداف موحدة ، بل بسبب انسياقها وراء التخندق الطائفي والقومي ولم تستطع االج
البعض من هذه الطبقة تمادى من خالل االعتماد على المحركات االقليمية والدولية في تنفيذ 
مخطط يرنو الى تمزيق وحدة الشعب من خالل العنف واالرهاب جعل ذلك مكان لدخول المال 

حتى غدا البالد  2333السياسي المعادي للعملية السياسية والمشروع التغييري في العراق بعد 
مرتع لالجندات الخارجية الدولية واالقليمية ناهيك عن تكوين حواضن سياسية واقتصادية 

واجتماعية لتنظيم القاعدة الدولي وتنظيم االخوان الدولي والنتيجة عشرات الضحايا والقتل 
 .الجماعي لجميع ابناء البلد الواحد 

الواليات المتحدة التي تتصور دائما ان ثمارها  هذا في ظل ان عملية التغيير جاءت بمساعدة
تذهب الى المعسكر المقابل ، معسكر الممانعة ، ايران ، حزب هللا ، وفي هذا السياق اطلقت 

واشنطن المثلث السعودي القطري التركي الذي ينفذ مخططاتها في المنطقة بالشكل الذي يخدم 
يل الصراع في الشرق االوسط من صراع تحو: اسرائيل مهتمة بمشروعين االول . اسرائيل 

بين شعوب المنطقة ، بل تذهب ( اسالمي –اسالمي )الى صراع ( اسالمي –اسرائيلي )
وبصريح العبارة الى تحويل المنطقة في اقتتال شيعي سني وما يتطلبه من احياء للنعرة القومية 

تشغلها عن اسرائيل وتجعلها  والطائفية والكراهية واثارة الفتن اللهاء المنطقة بمعارك جانبية
آمنة منسية ، وقد بذلت المخابرات الغربية واالسرائيلية جهودا مطولة ودؤوبة لتنفيذ الخطوتين 

وجود تيارات دينية متطرفة وتكفيرية وعنيفة تم تطويرها بإشراف   مستغلة ببراعة من خالل
اق اما البقاء في محور إسرائيل ، وقد يفهم من ذلك ان هناك ضغط دولي واقليمي على العر

الممانعة ويتحمل االستهداف المستمر للمجاميع االرهابية المدعومة من امريكا واسرائيل 

، او تقسيم العراق  2، او الذهاب الى الحرب االهلية ومن ثم طائف   والسعودية وقطر وتركيا

 ( .سنية وشيعية وكردية ) الى ثالث دويالت 
في شؤون العراق التي  ان هناك وقائع الفتة للعيان للتدخل المشهد السياسي واالمني يؤكد

تستخدمها دول المنطقة االمر الذي يعكس وحدة التوجه ووحدة الهدف المنشود والجهة التي 
تريده ، ويمكن اختصار تلك الوسائل بتجنيد اإلرهابيين وتدريبهم وتمويلهم وتسهيل دخولهم 

رية وربطهم بشبكة القاعدة او ما تسمى دولة العراق العراق من السعودية وتركيا واالردن وسو
وهي   االسالمية في بالد الشام والعراق و تهيئة الحواضن لهم داخل المحافظات العراقية



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

12 

حواضن عشائرية او سياسية او دينية مع توفير الدعم المالي والغطاء السياسي الذي قد يكون 
لقائد العام للقوات المسلحة باالرهاب حيث حكومي من بعض من يتهمهم دولة رئيس الوزراء وا

يستخدمون سيارات الدولة واسلحتها وهوياتها في تجاوز السيطرات المنتشرة في احياء بغداد 
والمحافظات العراقية ، هؤالء السياسيون الذي يحملون االجندات االقليمية على اكتافهم 

لشيعي الذي يحضى بفتاوى شعار الدفاع عن اهل السنة في مواجهة الخطر ا    يرفعون
الشيعة ويدعوا الى قتلهم كمرتدين ، فالبعض من  يكفر الوهابية في السعودية وقطر الذي

صدام ونظامه ويحن الى الديكتاتورية   السياسين ممن دخل الى العملية السياسية الزال يمجد
ل ووصفهم بشكل مباشر وغير مباشر ، فهو دائم الطعن بعروبة الشيعة في العراق من خال

، وكل ذلك يحضى بالدعم االقليمي السعودي القطري التركي عن  بالصفوية او االيرانيين
ايواء المطلوبين من ازالم النظام السابق او اإلرهابيين وعدم االعتراف بالقضاء العراقي  طريق

سعة او القوانين الدولية التي تجرم هؤالء فضال عن عقد مؤتمرات علنية وبتغطية اعالمية وا
للمجرمين والمطلوبين الهاربين وعرض تهديداتهم وتحريضهم ضد العراق وشعبه وحكومته 

ف شيخ عشيرة من جنوب وغرب لواشاعة خطاب الكراهية والفتنة واخرها دعوة السعودية ال
 .العراق لعقد مؤتمر حول الشأن الداخلي العراقي 

السياسية في العراق ، ألسباب طائفية ، تبنت السعودية منذ البداية الدعوة إلسقاط العملية 
ويتضمن التوصيف السعودي القول بعدم السماح للشيعة بأن يقودوا الدولة في العراق وال بد 

من اعادة السلطة الى السنة ، وترى السعودية في العراق وإيران منافسين لها في الهيمنة على 
روتها النفطية بدعم من البلدين ، المنطقة ، وتخشى من ثورة في شرقها الشيعي الذي يضم ث

وهناك امثلة على التدخل السعودي الكارثي في شؤون العراق فقد اعلن موقع ويكيليكس ضمن 
حملة كشف االسرار تفاصيل مدهشة عن دعم السعودية لالرهاب في العراق وسعيها الى اثارة 

التكفيرية العاملة في غرب الفتنة الطائفية واسقاط النظام القائم ، من خالل تمويل العصابات 
العراق ، وقد اعترف ارهابيون معتقلون لدى السلطات العراقية بالدعم السعودي باالرقام فضال 

عن ترتيب لقاءات سرية منتظمة لساسة عراقيين حاليين متعاونين مع السعودية مع رئيس 
لموقع ان السلطات ا كما قال .جهاز المخابرات السعودي يتلقون فيها امواال هائلة وتوجيهات

العراقية ال تتخذ اي اجراء بشأن الساسة المرتبطين بالسعودية الذين يعملون على اسقاط النظام 
 . الذي هم شركاء فيه بشكل علني

، وهي الوحيدة التي اصبح ارتباطها باسرائيل اكثر   قطر من جانبها ترعى االرهاب في العراق
لة النفط الصغيرة التي تريد ان تصنع لنفسها نفوذا وضوحا وعلنية ، ويصفها المراقبون بدوي

الربيع )باستخدام االعالم ودعم االرهاب وخدمة اسرائيل ، وقد تدخلت قطر في جميع دول 
في تنافس خفي مع السعودية ، وفي العراق جربت قطر جميع وسائل دعم االرهاب ( العربي

العراق تستضيف قطر وكيل وزارة وتدريبه وتمويله ، ومن االمثلة على الدور القطري في 
الخارجية في النظام الصدامي رياض القيسي ويعمل االن مستشارا في الخارجية القطرية 

اذ ان قطر  .وحصل على الجنسية ، ويقود القيسي مجموعات ارهابية تعمل داخل العراق 
شددة الخاصة بها قطر احياء تنظيمات االخوان المسلمين والتيارات االسالمية السنية المت  تريد

في العراق والمنطقة لتشكل جبهتها الضاغطة لمواجهة النفوذ السعودي الوهابي ، كما ان 
قد استقبلت طارق الهاشمي المحكوم باالعدام كما استقبلته السعودية ثم استقر في تركيا ،   قطر
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بل العراق وقالت مصادر مطلعة ان اسرائيل تهتم به كثيرا وقد خصصت له دورا مهما في مستق
قطر   األمر الذي جعل كال من السعودية وقطر وتركيا يتنازعون على تبنيه ، ناهيك عن تبني

في األردن ضم قيادات من بقايا النظام السابق وفصائل ارهابية  2312مؤتمرا سريا عقد في 

وحارث الضاري، وحضره رئيسا مخابرات قطر والسعودية ووزير خارجية تركيا احمد اوغلو ، 
دف المؤتمر التحضير الشعال الوضع االمني في العراق في لحظة سقوط الرئيس بشار االسد ه

السجناء االخيرة التي   وما عملية تهريب .في سوريا على ان تبدأ الشرارة من محافظة ديالى
جرت في سجني ابو غريب والتاجي تقول التحقيقات االولية انها جرت بتمويل قطري مسبق، 

 .مزيد من االرهابيين الى سوريا وهدفها ارسال 
من هنا اذا كان المنطق السياسي يقول ان كل دولة تبحث عن مصالحها لماذا العراق وطبقته 

السياسي ال تبحث عن مصالحها لماذا هذا االرتماء في الحضن االقليمي واالعتماد على محركاته 
وطموحاته المشروعة ، التي الطبقة السياسية لم تنجح في التعبير عن شعبها ووحدته  هل ان

انساقت وراء التخندق الطائفي والقومي ولم تستطع االجتماع على اهداف موحدة ولم تؤسس 
دولة متماسكة ذات مشروع موحد ، اآلمر الذي حول هذا البلد الى بستان بال اسيجة يستطيع 

 .اللصوص دخوله من الجهات األربع ، وقد يكون اللص حرامي بيت 
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 التحوالت الدستورية في العراق بين األمس واليوم
4 

  

 
رئيسي للعالقات االجتماعية ونظام الدولة ومبادئ   يعتبر الدستور أرفع وثيقة قانونية ومنظم 

وهو القانون األساسي الوحيد والمناسب لهذه التكوينة الوطنية , تجسيد سلطة الدولة 

 . لوجودها  باسمها المبادئ الحيوية الهامةاالجتماعية التي تعلن الطبقة الحاكمة 
لكن نالحظ إن أغلب األحكام بسبب ذاتيتها تكاد تحدد األهواء الشخصية أو االنتماءات    

كما إن هنالك جفاف في اإلعالن القانوني األساسي لهذا الدستور نتيجة الجهل , العقائدية 
منها الخلفيات , حصل في العراق  وخاصة ما, بالخلفيات التي ُسّن في ظلها هذا القانون 

وتأثير القوى , التاريخية لظهور الدولة والظروف الداخلية التي تطورت فيها العملية السياسية 

 . الخارجية على هذه العملية
كانت تلك مهمة الساسة العراقيين الفاعلين في ,  1122لقد تم إعداد أول دستور عراقي عام    

حيث يعتبر أول دستور عراقي لوسيلة بناءه لتوحيد كافة مكونات , ة العملية السياسية الداخلي
المجتمع العراقي وفق الوطن الواحد والتطلع للمستقبل والُمثل العليا إلقامة مجتمع عراقي 

الغير   إال أن هذا الهدف قد انحرف إلى الطريق, وطني حقاً لخلق نظام ديمقراطي موحد وطنياً 

نحو وحدة مؤقتة بعد أن تمكن بعض أبناء منطقة ,  1168عام صحيح بعد استالم السلطة 

وعندما تَم  2333لكن بعد عام التغيير , واحدة كان على رأسها رئيس ينحدر من تلك المنطقة 

فقد ظهر خطر قائم بسبب التسرع في االستفتاء العام ,  2331عام  االستفتاء في تشرين األول

 . على الدستور
انون األساسي للدولة كقاعدة تصوغ بصورة مكثفة القيم األساسية الق" يعتبر الدستور  

والروحانية الرئيسية التي ينبغي أن تتشكل في ضوءها ليس فقط التصرفات والتوجهات اليومية 
لكن نالحظ سن ," العاديين والمسؤولين وإنما الممارسات السياسية للدولة   للمواطنين

ل إقامة أساس قانوني ملموس للدولة ومؤسساتها الدساتير في األنظمة العربية من خال
فقد أصبحت أكثر األنظمة العربية ذات نظام دستوري صوري كونه , ومنظماتها الحقوقية 

اقرار صالحيات دستورية قانونية كثيرة لرأس "تحجيم للسلطة ويتم تحقيق ذلك بعدة طرق منها 
ممارسة السياسية التي تكون دائماً وخصوصية ال,الدولة واإلبقاء على فجوات في نص الدستور 

وفرضت مصالح النخب , مما أعطى للسلطة والدولة طابعاً قطرياً و قومياً , لصالح السلطة 
مما أشاع إلى خلق زعماء كارزميين وإشاعة الديمقراطية , السياسية الحاكمة في تبني السلطة 

طية بين األجيال الجديدة لالبتعاد وهذا يدعوا إلى ضرورة إشاعة الديمقرا, من دون الديمقراطية 

                                                             
4

 فراديس العراق - نبيل عبد األمير الربيعي 
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عن هذا النمط الذي وصلت به البالد على حافة الهاوية وضرورة استيعاب العناصر الجوهرية 
مع إشاعة الديمقراطية كمفهوم في الحياة واالبتعاد عن المفاهيم العرقية  الجديدة 

يحدث مما ساعد على  إال إن هذا لم, والدينية في العملية السياسية المعاصرة   والطائفية
استغالل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية بالتالعب بعقول معتنقي األديان 

هو استغالل هذا الجانب   الهدف, وإلى خلق وضع سياسي شائك , والطوائف القومية والعرقية 
عدة النشطة للفوز بالعملية السياسية وفق التكتل لغاية تنفيذ نهجها السياسي مضطرة للمسا

على نقاط تماس بين الجماعات المتصارعة وعدم السماح بتقديم أحداها كقوة   على البحث

 . تحظى باألولوية المطلقة والقيادة
قد قطع التطور ,  2331الجديد الذي صوت عليه بشكل متسرع عليه عام   لكن الدستور   

لفدرالية وتقليص صالحيات رأس جديدة كمفهوم ا  وكان الهدف إدخال عناصر, الوطني للدولة 
إال إن هذا في الواقع لم يحصل وقد تم عكس ذلك ,   ومنع احتكار أحزاب السلطة  الدولة

والتالعب بالمال العام   وسيطرة على السلطة تحالفات هدفها السيطرة على رقاب المجتمع

 . قة المال العامالتزوير وسر  السلطات والدوائر من  وغض النظر عن السلبيات التي تحدث في
 11لقد تم توقيع اتفاقية بصدد العملية السياسية أثناء تواجد سلطة التحالف المؤقتة في    

حتى ( الدستور المؤقت)على إعداد وإقرار مشروع القانون األساسي ,  2333تشرين الثاني 

 2332 آذار 8يتم تشكيل أجهزة سلطة مؤقتة وقد صادق مجلس الحكم وقتذاك في ,  2332عام 

) على دستور مؤقت جديد يسري مفعولة على مدى المرحلة المؤقتة وسميت هذه الوثيقة بـ, 
وتم تحديد صالحيات السلطة االنتقالية ومنح ( قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية

قد تميز بكونه قد  2332لكن دستور عام , المواطنين جملة من الحقوق والحريات الهامة 
وانطوت عليه أهمية خاصة بمشاركة , األجنبي  دق عليه في ظل ظروف االحتاللصا

في إعداد   ومنهم األمريكيين بالدرجة األولى وبعض الحقوقيين العرب  المستشارين الغربيين
مما خلق رأي في الوسط العراقي مفاده , وهذا ما يؤكده البروفسور خالد أبو الفضل ,الدستور 

فقد منح الدستور الجديد , يغة الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها إن مجلس الحكم هو ص

 . بعض الحقوق لألكراد وهي حقوق ملموسة
واعتبر الدستور ساري المفعول في كافة , مادة ( 62)تضمن الدستور الجديد تسعة أبواب و   

عليه   تعديالتووضعت آليات صارمة إلجراء ال, ( قانون الدولة األسمى)بصيغة   أنحاء العراق
الرئاسي   فقد تم التصويت عليه من قبل أغلبية أعضاء مجلس الحكم وإجماع أعضاء المجلس, 

وقوتها   على منظومة كافة تشريعات الدولة  وجرى التأكيد على أولوية الدستور الحالي, عليها 
أت أحكام المرحلة وقد بد,وأي قانون يتناقض مع أحكام الدستور الحالي يعتبر ملغياً , القانونية 

الحكومة العراقية على أساس   وذلك بتشكيل 2332حزيران  33االنتقالية اعتباراً من يوم 

المرحلة االنتقالية لفترة زمنية انتقالية بعد أن يقر   وقد استمرت, الدستور المؤقت 
ؤقت وقد تم االستفتاء على الدستور الم, الوطني نهائياً مشروع الدستور الدائم   المجلس

وتوّجَب نشره بوسائل اإلعالم للمناقشة قبل االستفتاء واشترط اإلقرار أن يصوت المشاركين في 

 . محافظات أو أكثر  على أن يتم رفضه في ثالثة( 2:3)االستفتاء بنسبة 
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والنظام المتداول , لقد ثبَت الدستور إن نظام الدولة نظام جمهوري فيدرالي ديمقراطي تعددي   
القومية والعرقية   قوم على المبادئ الجغرافية والتاريخية وليس على السماتي  ينبغي أن
كما ثبت الدستور مبدأ الرقابة المدنية على القوات المسلحة العراقية وحددت , والدينية 

عسكرية غير خاضعة   ومنعت وجود قوة مسلحة أو تشكيالت, بالدفاع عن العراق فقط   صفتها
وسمح للعسكريين المشاركة في , بالحياة السياسية   حظر الجيش التدخلو, للحكومة االنتقالية 

كما ال يحق لهم القيام بفعاليات , وليس كمرشحين لمؤسسات نيابية   االنتخابات بصفة ناخبين
كما ال يسمح الدستور باستخدام , سياسية أو القيام بحمالت انتخابية لصالح مرشحين آخرين 

إطار   لقمع الشعب العراقي وحظر تشكيلي ميليشيات عسكرية خارج  المؤسسات العسكرية أداة
ً , القوات المسلحة  للرقابة المدنية وتمارس نشاطها في   كما تخضع دائرة االستخبارات أيضا

وأعلن الدستور إن اإلسالم ديناً , ومبادئ الدفاع عن حقوق اإلنسان   وبما ينسجم  إطار القانون
يوفر الضمانات الكاملة لمختلف الحقوق   ولكن إن, التشريع رسمياً للدولة وأحد مصادر 

ولكن لم يذكر الدستور مقاييس الشريعة , (حرية العقيدة وممارسة الشعارات الدينية )والحريات 
و نالحظ إن هذا يعارض الديمقراطية كونها ,ومكانتها في النظام التشريعي والحياة االجتماعية 

أبقى مشكلة تأثير معايير اإلسالم على   ن الدستور العراقي المؤقتمع العلم إ, هدفاً علمانياً 
كما أجرى , األمر الذي نظرت فيه دساتير الدولة العربية األخرى , مفتوحة   الحياة الشخصية

كما أقر الدستور المبادئ الرئيسية , للدولة   الدستور اعتماد العربية والكردية لغتين رسميتين
, أن يعتبر مواطن عراقي   ر أي شخص يتمتع بالجنسية العراقية يمكناإلنسان واعتب  لحقوق

العراقي وسمح للعراقيين الذين اسقط العهد السابق   وحظر إسقاط الجنسية عن المواطن
طلب الستعادتها عن طريق   هويتهم العراقية ألسباب سياسية أو دينية أو عرقية وغيرها تقديم

ساواة بين كافة العراقيين عند ممارسة حقوقهم بصرف النظر وثبت الدستور مبدأ الم, المحاكم 
وحماية المواطن من   ومساواتهم أمام القانون, أو المعتقد أو القومية أو األصل   عن الجنس

وضمان جلسات محكمة عادلة وعلنية للمتهم وحق الدفاع ومنع   االعتقال التعسفي 
لحقوق االنتخابات لكل   خال المعايير الديمقراطيةوإد, والتعامل القاسي وغير اإلنساني   التعذيب

ومنعت ممارسة التمييز ضد , عليها في القانون   عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص

 . على أي أساس كان  الناخبين
بأسلوب يمنع إمكانية استعمال صالحية الحكومة الفدرالية   يعتبر إقامة النظام الفدرالي    

لكل منطقة   بداد مع العلم إن النظام الفدرالي يساعد على قيام حكم ذاتيالستمرار سياسة االست
الحكم ويضمن لُه حقوقه ويجعله   موحد يشارك كل مواطن فيه بشؤون  من أجل خلق عراق

وال ,   الحق لكل محافظة بتشكيل مجلس محافظة وبلدية ومحلية  ومنح, متحرراً من أي تسلط 
المحافظة أو البلدية أو   يل بصورة تعسفية أعضاء مجالستق  يحق للحكومة الفدرالية أن

 .المجالس المحلية
, فقد بدأ بديباجته واإلشارة إلى خصوصية العراق كونه مهد الحضارة في العالم    

وتوفير , ومبدأ التوزيع العادل للثروة , العراق لقواعد القانون وتحول السلطة سلمياً   واحترام
تبني عليها   وتثبيت الباب األول من الدستور المبادئ األساسية التي ,للجميع   تكافؤ الفرص

سيادة ونظام رسمي للدولة ومصدر   باعتبار العراق دولة مستقلة ذات, أركان الدولة الجديدة 
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وقد منح الدستور العراقيين حق تعدد الجنسية مستثنياً من ذلك من قبول , أساسي للتشريع 
إن الدستور يّقر حماية الحريات وكرامة اإلنسان وحرية التعبير عن   ونالحظ, منصباً سيادياً 

كما يضمن , ومنع االعتقال التعسفي والتعذيب والتعامل الوحشي   الرأي والفكر والكلمة
الدستور حرية الصحافة واالجتماع والتظاهر السلمي وحرية تأسيس األحزاب السياسية 

مما يمهد إلى ,   النضمام إلى أية منظمة سياسيةواالنضمام لها ومنع إرغام أي شخص على ا

 . إقامة نظام سياسي ديمقراطي وتعزيز المجتمع المدني وحماية مختلف أركانه
ونقائص تعكس عدم استقرار الوضع السياسي   لكن في هذا الدستور نجد هنالك ثغرات جديدة  

ولالقتصاد الممسوخ وللعالقات وغياب التسوية للمشاكل القومية المستديمة   العام بالعراق
اإلشكاليات يعود إلى واقع القوى السياسية   وأن تسوية هذه, السياسية الخارجية 

العراق السياسي أصبح   في البلد بعد انسحاب القوات األجنبية مع العلم إن واقع  واالصطفافات

 . جتمعواقع النهضة االقتصادية وإعادة بناء الم  معقد للغاية ويجب عليه عبور
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لية.. حياتنا االقتصادية  حقائق بسيطة وأوَّ
5 

 

 
 
 

      

  

 
إنَّ نظرية ال تستطيع شرحها وَبْسطها لطفل عمره َسْبع سنوات هي نظرية لم : يقول آينشتاين

 .َتْفَهمها أنَت بعد
 
ذلك،  هو َمْصَدر ثروة كل مجتمع؛ وهو أهم نشاط إنساني؛ ألنَّه شرط بقاء للبشر؛ ومع" العمل"

ف الحضارة اإلنسانية  ر ( الَقْلب والقالب)يمكنني أْن اُعرِّ على أنَّها مجتمع أنجز من التطوُّ
ن اإلنسان ( الطبيعي)التكنولوجي الصناعي، ومن النَّفي  أْي )لنمط الملكية الرأسمالية، ما ُيمكِّ

ر من ( البشر على وجه العموم لذي هو مقولة ، وا"العمل"من بلوغ الدرجة العليا من التحرُّ
 ".عمل"اقتصادية تاريخية؛ فليس كل نشاط يزواله اإلنسان يمكن َوْصفه بأنَّه 

ولو ُعْدنا إلى المجتمع البشري األقدم لََوَقْفنا على بعٍض من أهم سمات هذا المجتمع البشري 
يالً األرقى؛ فالطبيعة، بأشجارها وثمارها، كانت هي التي ُتْطِعم اإلنسان، الذي عاش زمناً طو

لية، وفي ( المادية)َقْبل أْن يبدأ إنتاج ما يلبِّي وُيْشبِع حاجاته ( ما ُتْنتِجه له الطبيعة)ُمْسَتْهلِكاً  األوَّ
مها حاجته إلى الغذاء، أو المأكل  .مقدَّ

الشهيرة، نرى في مجتمع المستقبل ما يشبه العودة إلى " الثالثية الهيجلية"وِمْن وحي 
ر من )ان الطبيعة المعيلة لإلنس" َبَشر آليين "؛ لكن على هيئة "("العمل"الذي تحرَّ
هو الذي سيتولَّى، مستقبالً، إنتاج كل شيء ُيلبِّي حاجة " اإلنسان اآللي"؛ فـ ("روبوتات)

قابي والتنظيمي البشري وُيْمِكنَك، أيضاً، أْن ترى ما . إنسانية، مع قليل من الجهد اإلداري والرَّ
، "السيِّد"ية في روما القديمة؛ فاإلنسان، على وجه العموم، هو يشبه العودة إلى العبود

 .ُهْم العبيد" البشر اآلليون"و
، في االقتصاد العالمي الرأسمالي، يحجب اآلن الرؤية؛ فاالتِّجار بـ "الضباب"إنَّ كثيراً من 

اً من ، مع ما تأتي به هذه التجارة من أرباح هائلة، َيْجَعل كثير("كثيرة متنوعة)أوراق "
لية" بمنأى عن أبصارنا وبصائرنا، فتزدهر وتنتشر رؤى " الحقائق االقتصادية البسيطة واألوَّ

رات ونظريات اقتصادية، كفَّة الوهم فيها َتْرَجح كثيراً على كفَّة الحقيقة  .وتصوُّ
ين" ل أنَّ إنساناً هو تراب مختلط بالماء؛ إنَّه مادة ُتْنتِجها الطبيعة من تلقائها؛ َفْلَنَتَخيَّ " الطِّ
الً، في آخر ( بدائياً ) ما قد تناول كمية منها، وشرع ُيْنفِق جهداً في تغييرها على نحٍو ما، متوصِّ

                                                             
5

  الحوار المتمدن -  جواد البشيتي 
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الموجود في الطبيعة أيضاً، كالحجارة وعظام ( األدوات)المطاف، وبمعونة بعض األشياء 
 .الحيوان وأغصان الشََّجر، إلى إنتاج إناء، َيْصلُح لوضع الطعام فيه

ل ُمْنَتج بشري؛ فالطبيعة، أو البيئة الطبيعية، ُتْنتِج لنا هذ ؛ لكنَّها ال ُتْنتِج "طيناً "ا اإلنسان أَْنَتج أوَّ
يني، الذي نفهمهه على أنَّه ثمرة التفاُعل بين ( من تلقائها)لنا أبداً  ات"هذا اإلناء الطِّ " الذَّ

 ".الموضوع"و
اله إالَّ اإلنسان المنتمي إلى جماعة من أبناء نوعه، ، والذي ال يزو("أو اإلنتاج)العمل "إنَّ لـ 

مات ثالثة هي ين في مثالنا، و"العمل( أو مادة)موضوع : "مقوِّ أْي ما )اإلنسان العاِمل "، كالطِّ
، التي تُْمِسك بها َيد اإلنسان العاِمل، لَيْنقُل "أداة العمل"، و("ينفقه اإلنسان من جهد معيَّن

 ".موضوع العمل"إلى بواسطتها جهده وتأثيره 
يني"هذا  الً، وقبل كل شيء، شيء مفيد نافع، ُيلبِّي حاجة ما؛ فال أهمية له، "اإلناء الطِّ ، هو أوَّ

وهذا الشيء (". انتفاعية)قيمة استعمالية "وال للجهد الذي أُْنفِق، في إنتاجه إذا لم تكن له 
يني) من ( أو مقدارا)كمية ( أْي في تكوينه)ه َيْخَتِزن في" قيمة استعمالية"الذي له ( اإلناء الطِّ
 (".اختصاراً " قيمة"أو )قيمة تبادلية "هو ما يجعل له " العمل الُمْخَتَزن"؛ وهذا "العمل"

، أْي "المبادلة"في اإلناء، فال َتْظَهر، وال تتحقَّق، إالَّ بـ " كامنة"تظل " القيمة التبادلية"هذه 
أْي عندما يأخذ صانع اإلناء، )باإلناء، أو عند بيعه ( صنعه إنسان آخر)عند مبادلة شيء آخر 

َهب، مثالً، َبَدل إنائه  (.من شخص آخر، مبلغاً من النقود، أو كمية من الذَّ
إذا ما صنعه العاِمل الستعماله الشخصي؛ فلَنْفَتِرض أنَّ (" أو بضاعة)سلعة "لن يكون " اإلناء"

ي، وإنَّما لالتِّجار به؛ لمبادلة شيء آخر به؛ الستعماله الشخص" اإلناء"هذا الصانِع لم يصنع 
 .لبيعه

متأتٍّ فحسب من (" أْي لكمية من َعَملٍ )َعَمٍل "ال وجود فيه إالَّ لـ ( اإلناء)هذا الُمْنَتج البسيط 
ين  ال يُْحَسب ( كالحجارة وعظام الحيوان وأغصان الشََّجر" األدوات"مع ما يشبه )العاِمل؛ فالطِّ

، هو وحده، في هذا المثال البسيط، َمْصَدر هذه "العمل الحي"إنَّ . لإلناء" دليةالقيمة التبا"في 
 .القيمة
ا أْن يباِدل به شيئاً " اإلناء"صانِع  قيمة استعمالية "، له "آخر"يريد االتِّجار به اآلن، فإمَّ
ا أْن ، صنعه إنسان آخر، ويشتمل على كمية العمل نفسها الُمْخَتَزَنة في اإلناء، وإ"مختلفة مَّ

هب، تشتمل على كمية العمل نفسها؛ فإنَّ  دة من الذَّ يبيعه بَثَمٍن، يمكن أْن يكون كمية محدَّ
 .الشيئين المختلفين استعماالً، المتساويين في كمية العمل، هما اللذان يمكن تبادلهما

ا أْن كان هو أصل الحضارة؛ فالجماعة البشرية ما كان في مقدوره" العمل الُمْنتِج للغذاء"
س لحضارة إالَّ إذا أنتج بعض أفرادها من الغذاء ما يلبِّي حاجة أفرادها جميعاً إلى المأكل  .تؤسِّ

، أْي كمية من الغذاء "فائضاً غذائياً "أْن يُْنتِج ( أو المجتمع)كان ينبغي لجزء من الجماعة 
ْطِعموا أنفسهم تفيض عن حاجة منتجي الغذاء أنفسهم؛ كان ينبغي لهؤالء الُمْنتِجين أْن يُ 

ر أدوات اإلنتاج الزراعي والغذائي "الفائض الغذائي"وهذا . وغيرهم ، والذي يعود إلى تطوُّ
الفضل في ظهوره ونمائه، هو ما سمح ألفراد الجماعية غير المشتغلين باإلنتاج الغذائي 

وروحية،  باالشتغال بأعمال وِحَرف وِمَهن أخرى، كالحدادة والنجارة؛ وبمزاولة نشاطات فكرية
ر أنماط كثيرة من  ، كالفلسفة واألدب والفن؛ فالناس ينبغي لهم "اإلنتاج الفكري"وبظهور وتطوُّ
لية)دائماً أْن ُيلبُّوا حاجتهم إلى المأكل  أْن ( ومن أجل)قبل ( وإلى غيره من الحاجات المادية األوَّ
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 ..ينصرفوا إلى الِعْلم والفلسفة واألدب والفن والرياضة
هو أصل الحضارة؛ وهذا الفائض إنَّما يعني أْن ُيْنتِج جزء من أبناء " ائض الغذائيالف"إنَّ 

اد مثالً ال  المجتمع من الغذاء ما يكفيهم، ويكفي، في الوقت نفسه، سائر أبناء المجتمع؛ فالحدَّ
فيهما ُيْنتِج من الغذاء ما يك( مثالً )إذا لم يكن جاره المزاِرع ( فحسب)يمكنه أْن يشتغل بالحدادة 

معاً؛ فيحصل الحداد على بعٍض من هذا الغذاء، لَيْحَصل المزاِرع، في الوقت نفسه، على بعض 
ا َصَنع الحداد  .ِممَّ

؛ فهل من َزَمٍن، أو عصٍر، توقَّف فيه المجتمع البشري عن "َقْمح"اْفَتِرضوا اآلن أنَّ الُمْنَتج هو 
 إنتاج القمح؟

عصورهم التاريخية المختلفة؛ وهذا إنَّما يعني أنَّنا ال نستطيع كالَّ؛ فمادة القمح أنتجها البشر في 
ما ُيْنتِجه "، أْي بواسطة "الُمْنَتج"بواسطة ( أو مجتمٍع من مجتمعٍ )تمييز عصٍر من عصٍر 

 ".الناس
نا ُنميِّز العصور والمجتمعات بواسطة  إنتاجهم للمادة نفسها؛ فما معنى أْن ُيْنتِج البشر " كيفية"إنَّ

 ؟"َكْيفَِيَتْين مختلفتين"بـ ( مثالً ) القمح
ُيْنتِج القمح ( أو جماعة)؛ فهذا شخص "االجتماعي"، ومعناها "التقني"معناها " الكيفية"إنَّ لـ 

هذا ُيْنتِج . بأدوات حديثة متطورة( أْي القمح)بأدوات قديمة بدائية، وذاك ُيْنتِج المادة نفسها 
ل ما َيْلزم من أدوات ووسائل إلنتاج القمح، وذاك القمح في أرض يملكها هو، ويملك معها ك

كالهما ُيْنتِج القمح؛ لكن بتقنية . ُيْنتِج القمح في أرٍض، وبأدوات ووسائل، ليست ملكه هو
أهم بكثير من " كيف ُنْنتِج"إنَّ . مختلفة(" تاريخية)طريقة اجتماعية "مختلفة، وفي ( صناعية)
 ".ماذا ُنْنتِج"

 ".صانع أحذية"إلى " االقتصاد السياسي"عين َدُعونا اآلن ننظر ب
هذا الصانع يملك معمله الصغير، وكل ما فيه من أدوات ووسائل ومواد وأشياء يحتاج إليه 

 .عمله، الذي هو ُصْنع أحذية؛ وال َيْعَمل في هذا المعمل الصغير إالَّ هو
الً، لوال وجود  حرفة؛ فصانع األحذية ال يمكنه أْن لََما ُوِجَدت هذه ال" ُمْنتِج الفائض الغذائي"أوَّ

غ لهذا العمل إذا لم يكن ممكناً أْن ُيباِدل الغذاء بشيء من األحذية التي َيْصَنع  .يتفرَّ
اًء، أْي صانع أحذية، كان يملك شيئاً  قابالً للبيع، فباعه، ( قطعة أرض مثالً )َقْبل أْن ُيْصبِح َحذَّ

ةسلعة خ"فأصبح، من ثمَّ، مالِكاً لكمية من  َهب" اصَّ هب . هي الذَّ إنَّه وبهذه الكمية من الذَّ
وكل (. البناء الصغير، وأدوات ووسائل ومواد إنتاج الحذاء)يشتري كل ما َيْلَزم لصناعة األحذية 

أْنَتجها، ِمْن َقْبل، َعَمل غيره ( أو ُمْنَتجات، أو ِسلَع)هذا الذي تملَّكه اآلن بالشراء إنَّما هو أشياء 
إنَّه اآلن يبدأ اإلنتاج باستهالك وتغيير هذه األشياء، التي ُتمثِّل جميعاً كمية من . ينمن الُمْنتِج

، أْي ألشياء من أجل ("بضائع)ِسلَع "وهذا الصانِع إنَّما هو ُمْنتِج لـ (". أو الميِّت)العمل القديم "
 .، ال من أجل استهالكه الشخصي"البيع"

هب هو َثَمن كل هذه األشياء التي اشتراها من أجل أْن غرام من الذَّ  133اْفَتِرضوا اآلن أنَّ 

زوج من األحذية؛ فهل يبيع  1333َيْصَنع أحذية، وأنَّه قد استهلَكها واستنفدها جميعاً إْذ َصَنع 

َمن نفسه  هب 133)كل هذه األحذية بالثَّ  ؟(غرام من الذَّ
اء أنفق في صنعها جهداً  لكل هذه األحذية أكبر" القيمة التبادلية"كالَّ، طبعاً؛ فإنَّ  بكثير؛ ألنَّ الَحذَّ
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 ".العمل الحي"ووقتاً، ُيمثِّالن 
اء إليها كل كمية  ، والتي ("أو الميِّت)العمل القديم "في ُصْنِعه لهذه األحذية جميعاً، َنَقلَ الَحذَّ

هب، ُمضيفاً، في الوقت نفسه، إلى هذا المنقول، كمية من  133قيمتها  ل العم"غرام من الذَّ

اء أْن ُيباِدل  133( مثالً )، قيمتها "الحي هب؛ وينبغي للَحذَّ غرام من الذهب  233غرام من الذَّ
 .بكل هذه األحذية

كما ( مثال صانع األحذية)َنقِف عليه في هذا المثال (" الحقيقية)ثروة المجتمع "إنَّ معنى 
 .شرحناه وَبَسْطناه

اء اآلن بادل  هب بكل  233الحذَّ ما َصَنع من أحذية؛ ويريد استئناف العمل؛ فماذا غرام من الذَّ
 سيفعل قبل، ومن أجل، استئنافه؟

هب سيشتري كل ما اشتراه من َقْبل من أجل صنع األحذية  133بنحو  المعمل )غرام من الذَّ

هب، تمثِّل  133بقي لديه اآلن (. الصغير واألدوات والوسائل والمواد القيمة "غرام من الذَّ

 .َخلََقها عمله إْذ أنتج تلك األحذيةالتي " الجديدة

هب مثالً  13)ال شكَّ في أنَّه سيُْنفِق بعضها  في شراء ما يحتاج إليه من غذاء ( غراما من الذَّ

هب في شراء أدوات ووسائل ومواد جديدة  23؛ وقد ُيْنفِق .. وملبس وأدوية غراما من الذَّ
 .لتوسيع وتطوير وزيادة اإلنتاج

هب؛ فما هو مصيرها؟غ 33بقي لديه اآلن   راما من الذَّ

ي له، ولغيره، أعمال  13ستأخذ منه " الدولة" هب على شكل ضرائب؛ ألنَّها تؤدِّ غرامات من الذَّ

 .ووظائف وأنشطة مفيدة وضرورية، كشقِّ الطرقات وحماية ممتلكاته
اء، ولتسريع وتسهيل عمله، قد يبيع كل ما أنتج من أحذية لـ  َثَمٍن َيقِل عن ؛ لكن ب"تاِجر"الحذَّ

هب  183لقد أََخَذ من التاجر . حتى يربح التاجر من بيعها للناس" قيمتها التبادلية" غراما من الذَّ
 .َبَدل كل تلك األحذية

ذاء؛ ثمَّ اشترى  اء، ُمْقَتِرحاً عليه أْن َيْرسمه؛ فواَفَق الحَّ ْسم، جاء إلى الحذَّ غ للرَّ ام، متفرِّ ة رسَّ وثمَّ

َصه إلنفاقه الشخصي بج" اللوحة"منه  هب،  13)زء من المبلغ المالي الذي خصَّ غراما من الذَّ
 (.، وفي شراء اللوحة..أنفق بعضها في شراء الغذاء والملبس والدواء

اء بادل  ر التوقُّف عن  233قُْلنا إنَّ الحذَّ هب بكل األحذية التي أًْنَتج؛ َفْلَنْفَتِرض أنَّه قرَّ غرام من الذَّ
 يفعل بهذا المبلغ المالي؟العمل؛ فماذا 

 تحت البالطة في بيته، وهناك أناس يحتاجون إليه استثمارياً؟( كله، أو معظمه)هل ُيَخبِّئه 
 ً هذا الشخص اْقَتَرَض . كالَّ؛ لن ُيَخبِّئه؛ ولسوف ُيْقِرضه لشخص أراد أْن يزاِول نشاطاً مصرفيا

اء  هب، ثمَّ أَْقَرض ه 233اآلن من الحذَّ ار"ذا المبلغ من المال لـ غرام من الذَّ والنَّجار، بعد ". نجَّ

د الَقْرض مع فائدته؛ فلقد أعاد إلى المصرفي ماله  هب 233)حين، سدَّ ومعه فائدة ( غرام من الذَّ

هب 23)  (.غراما من الذَّ

اء ماله  هب 233)المصرفي اآلن ُيعيد إلى الحذَّ ، فيأخذ هو "الفائدة"ُمْقَتِسماً معه ( غرام من الذَّ

اء مثلها 23 هب، ويعطي الحذَّ النَّجار، : وهكذا انتفع ثالثة أشخاص معاً . غراما من الذَّ

اء  .والمصرفي، والحذَّ
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ع في مشروعه بشراء أدوات ووسائل ومواد قيمتها  اء أراد التوسُّ  213اْفَتِرضوا اآلن أنَّ الحذَّ

هب؛ لكنَّه ال يملك إالَّ  هب 113غراما من الذَّ  .غراما من الذَّ

ون للمساهمة في مشروعه الناجح؛ فأعطاه كل لق د جاءه خمسة أشخاص قائلين له إنَّهم مستعدُّ

اء على  23شخص منهم  هب؛ وقد َحَصل الشخص الُمْقِرض من الحذَّ خمسة "غراما من الذَّ

ى "أوراق اء، ويتوقَّع أنْ ". َسْهماً "، كل ورقة تسمَّ ْهم إنَّما هو ُمْقِرض ماالً للحذَّ يعود  ومالِك السَّ
 .إليه ماله، مع ربح، بعد حين

روا إنشاء سوٍق لالتِّجار باألسهم، أْي لبيعها وشرائها؛ ( خمسة أشخاص)ُمالَّك األسهم هؤالء  قرَّ
هم يعود إلى مشروع ناجح واعد، شراء بعض من هذا  ر شخص سادس، إْذ َسِمَع أنَّ السَّ ولقد قرَّ

هم ال 1األسهم، بسعر  هب للسَّ هم الذي . واحدغرامات من الذَّ وهذا الشخص نفسه قد يبيع السَّ

لب على هذه األسهم فقد يبيع  6اشتراه بسغر  ا إذا تراجع الطَّ هب، فيربح؛ أمَّ غرامات من الذَّ

هم بسعر  هب، فيخسر 3السَّ  .غرامات من الذَّ
أنَّ كل إنَّ كل األرباح في هذه السوق ال تُضيف سنتاً واحداً إلى الثروة الحقيقية للمجتمع؛ كما 

 .الخسائر فيها ال ُتْنقِص هذه الثروة سنتاً واحداً 
، "الثروة الحقيقة للمجتمع"، أْي كل شيء مفيد وضروري ُيْنتِجه العمل، هي شكل "السلعة"

ْحن الذي منه يغرف " وإنَّ كل قيمة يضيفها العمل الحي إلى الشيء المراد جعله سلعة هي الصَّ
، وكل صيرفي، وكل َمْن يعمل في خارج قطاع صناعة كل عاِمل، وكل رب عمل، وكل تاِجر

 .ومومس.. السلع، وكل أديب وفنان وعالِم وجندي وشرطي ورجل دين ونائب ووزير ورئيس
ح أْمرين ل هو أنَّ كمية العمل تُقاس بالزمن، وأنَّ ساعة واحدة من العمل : بقي أْن أوضِّ األوَّ

تين أو أربع أو خمس ساعات من العمل البسيط؛ َتْعِدل ساع( أْي عمل ذوي االختصاص)المعقَّد 
د  والثاني هو أنَّ ثمة أشياء ال قيمة تبادلية لها، ومع ذلك لها ِسْعر، فُتباع وُتْشرى، ويتحدَّ

لب"سعرها، ارتفاعاً أو انخفاضاً، بقانون   ".العرض والطَّ
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وكراهية الحاكم.. العراقيون
6

 

 

 
 
 

حالة طبيعية أن تكره الناس حاكما دكتاتوريا، لكن أن يكرهوا حاكما ديمقراطيا كرها ألبعد  
فتلك ..فتلك سابقة في تاريخ السياسة العراقية، وأن يكره الناس سياسيين هم جاءوا بهم! مدى

  !حالة نادرة في التاريخ
فمنذ بداية .تهم بالحاكمإن التحليل السيكولوجي يفيد بأن العراقيين ينفردون في طبيعة عالق

تشكيل الدولة اإلسالمية كان الخلفاء الراشدون يراعون العراقيين في التعامل ويأخذون 

 .اعتراضاتهم مأخذ الجد
وحتى قبل اإلسالم، كان العراقيون يوصفون بأنهم ما استسلموا لضيم وما رضخوا لظالم وال 

ولدى الجاحظ تفسير علمي . تكررةكانت اعتراضاتهم على الوالة م السلطة، ولهذانبطحوا 
والعلّة في عصيان أهل العراق على األمراء، أنهم أهل نظر وذو فطنة :) العتراضاتهم هذه بقوله

ومع البحث يكون الطعن والقدح والترجيح . ثاقبة، ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث
أهله بقلة " زال العراق موصوفا وما..بين الرجال والتمييز بين الرؤساء وإظهار عيوب األمراء

ذلك ألن العراق هو البلد الذي تؤخذ فيه السلطة بالقوة (.الطاعة والشقاق على أولي الرئاسة 
في " المصحوبة بالبطش بمن كانت بيده، وهو البلد الذي نشأت فيه اكثر المدارس الفكرية تأثيرا

..( لصفا، المعتزلة، المذاهب الخمسةالبصرة، الكوفة، بغداد، أهل ا) األخالق والدين والسياسة

 .التي نجم عنها سيكولوجيا الخالف مع اآلخر والميل إلى الجدل
وكالهما (..ربع قرن)وصّدام ( عشرون سنة)وكان أقسى طاغيتين حكما العراق هما الحجاج

يا )فالحجاج اعترف بأن العراقيين أتعبوه وأصلعوا رأسه .من العراقيين" ومنزعجا" عاش قلقا
ل العراق، جئتكم وأنا ذو لّمة وافرة أرفل بها فما زال بي شقاقكم وعصيانكم حتى حّص أه

التي ( 12)وصّدام أرعبه العراقيون من قبل أن تندلع في البصرة شرارة انتفاضة آذار (. شعري

  .امتدت إلى الناصرية فالمحافظات األخرى وكادت ان تطيح بنظامه لوال حماية أمريكا له
سيكولوجيا كراهية العراقيين يجد أنها ناجمة عن تخوفهم من كارثتين أخالقية  والذي يتقصى

فالسياسي الذي قصد الناس قبيل االنتخابات يدعوهم النتخابه، كان في وعده لهم  .وسياسية
" كلمة شرف" عملية أخالقية تعني في عرفهم االجتماعي ..بتحقيق ما ينتشلهم من واقع مؤلم

ونكث وعده، وفي سلوكه هذا مخادعة، أي إظهار " فوّزوه"بعد أن لكنه جعلهم خلف ظهره 

 .غير ما في النفس، والخادع ذئب محتال كما يرد في القاموس المحيط
ينعم بالكهرباء فيما هم يتلظون " بفضلهم"وهذا السياسي الذي صّيروه حاكما عليهم صار    

                                                             
6

 المدى - قاسم حسين صالح.د 
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 وان تخذل من ائتمنك تعني في قيم !.بحرارة قيظ ما شهدته بلدان أفريقية
انقسموا ( نسبة لمكان سكناهم) واألنكى أن السياسيين الخضر . والغادر جبان"..غدرا..لعراقيا

تاركين ناس العراق موزعين في قرى ..إلى فرقاء، وتخندقوا كلّ يدعي أنه األحق بحكم العراق
ا واقعها يعود لما قبل أشبه بمستوطنات لألمراض والتخلف،ومدن لها منها االسم فيم

قرن،وأطفال يفتشون في القمامة عن لقمة خبز في بلد الخيرات، وخمسة ماليين في بقاع العالم 

   .يعانون الغربة والمذلّة
والحقيقة المّرة التي أفرزتها سنوات ما بعد التغيير ان معظم من كانوا يصفون انفسهم 

سوا اعتباريا حين استلموا السلطة وأن الشعب أفل( ونستثني المخلصين منهم وهم قلّة)مناضلين
وهذا عكس المنطق،اذ يفترض أن المناضل ينال حب وتقدير الناس حين ..بوجودهم  ازداد شقاءً 

خسروا انفسهم وأن (المناضلين )وما حصل ان ..وإن الشعب يكون مرتاحا..يكون في السلطة

 !الشعب خسر عشر سنوات قد تتبعها عشر
جي لهذا النوع من المناضلين هو أن طبيعة شخصياتهم من الصنف الذي والتحليل السيكولو

يتحكم به دافع السيطرة على اآلخرين الذي يتعارض مع خدمة الناس إال بما يضمن بقاءه في 
وهو صنف خطر على الديمقراطية،ألن النظام الديمقراطي يؤمن بمبدأ التداول السلمي ..السلطة
ي طارد له ألنه يدفعه نحو التمسك بالسلطة المؤدي حتما إلى فيما داخله السيكولوج..للسلطة

وهنالك فرق بين مناضل يعّد إسقاط سلطة استبدادية غاية، وبين من يعّد إسقاطها . طغيانه فيها
ويبدو ان كثيرين منهم كانوا منضوين في . وسيلة لغاية أسمى هي خدمة شعب وازدهار وطن

 .طموحات قادتهامعارضة ،كانت معارضة من أجل نفسها و
،لكنهم تركوا العراقيين يعيشون " خدمة الناس"وقد يهون األمر لو أن المناضل التزم بمعيار  

فعشرات آالف الخريجين .في محن صنعوها ويستمرون في صناعتها وال نية لديهم لمعالجتها
من حملة البكالوريوس بال عمل،وعاطلون تبلغ نسبة المهندسين بينهم أكثر من خمسين 

وعاصمة كان الشعراء يتغنون بها لجمالها تحولت إلى ..ومدن خربة،وقرى موبوءة..بالمئة
وسياسيون صريحون وآخرون بأقنعة مقاولون تحولوا إلى ..أخطر وأوسخ مدينة بالعالم

في أبشع وأجشع مافيا في تاريخ .. في شبكة من حيتان وأسماك متنوعة األحجام( حرامية)
وال أظن أن . عن محاسبة فاسدين ومفسدين ألنهم محسوبون عليهم  الفساد بالعراق ،وسكوت

 ."الجنايات"استلم السلطة وارتكب هذه "مناضل"أحدا يعترض على إسقاط صفة 
إن كراهية الناس لحكامهم الديمقراطيين صارت مشروعة ألنهم ما اهتموا بأحوالهم التي 

ّنة خضراء فيما العراقيون شبه يعيشون مرّفهين في ج..زادوها سوءا، وألنهم مثل سابقيهم
وبرغم ما هو أوجع من المآسي التي هم فيها، فإن كلّ فريق منهم !.أحياء في جهنم حمراء

" منشغل بعسكرة حزبه وعشيرته ومتملقيه، غير مكترثين بحال لن يطيقوا العيش فيه شهرا
اضطرهم (..صديق)وبها يكونون قد وّفوا حق الصبر على ..فيما العراقيون تحملوه عشر سنوات

  .إلى ان يسحبوا أيديهم من يده
وليس صحيحا ما قاله كاتب أمريكي قبل أيام بأن العراقيين أغبياء في قبولهم بحكامهم 

وله نعيد القول بأن العراقيين كانوا ،من قبل االسالم،يوصفون بأنهم ما استسلموا ..الحاليين
لو ان أمريكا رفعت حمايتها لهم لرأيت  وله نؤكد.لضيم وما رضخوا لظالم وال انبطحوا لسلطة
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: فضال عن سبب آخر يجعلهم يصبرون..كيف سيفرون من غضب العراقيين إليكم وإلى حلفائكم
وهذه أوجع حاالت التناقض الوجداني التي يعيشها ..خوفهم ان يطاح بنظام ديمقراطي

 !أن يكرهوا شيئا هم بحاجة إليه:العراقيون
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في المجتمعات العربية ثقافة استجداء الحقوق
7 

 

 
 
 

ظاهرة االستجداء في بلداننا العربية ظاهرة موروثة منذ عهد دولة الخلفاء الراشدين وصوال 
الى العهد العثماني المظلم، الذي يعد بمثابة المسمار االخير الكاسر لظهر العرب، وقد تكون 

االقتصادي الجائر المفروض دوليا صورته الكارثية االقرب للخيال هي بمثابة صورة الحصار 

 .1113بعد احدث الكويت عام
كان نظام صدام البائد من احقر االنظمة العربية في طريقة تعامله مع حاجات ومتطلبات 

المواطنين ،عندما اسماها بالمكرمات، وهي اموال وثروات وعائدات النفط والموارد الطبيعية 
ة اخرى لكنها متفاوتة، والغريب انها موجودة في الوطنية،هذه الحالة موجودة في دول عربي

مملكة نجد والحجاز والبحرين وعمان وحتى الكويت المبتلية بآفة الفساد، المشكلة تكمن في 
طبيعة المواطن العربي وبيئته المتخلفة المهملة، فاالنسان في هذه المجتمعات خاضع 

سرية، والثقافات والسياسات الرسمية الخائطة لالعتبارات الدينية ،والعادات والتقاليد القبلية واال
 المتوارثة،

الى اليوم يعاني المواطن العربي والعراقي تحديدا من سوء معاملة موظفي الدولة للمراجعين، 
ويشكك بكفاءة وعدالة توزيع وتنفيذ وتطبيق وممارسة االداء الخدمي واالداري المقدم له، او 

 ة االعتبارية المتنفذة،المتميزة لبقية االفراد ذو الخصوصي
فتجد ان المستشفى على سبيل المثال ال الحصر تقوم قيامتها عندما يكون المريض من ذوي 
العالقة البينية او من اقرباء احد المسؤولين،بينما يهمل الباقون، مما يؤثر سلبا على نفسية 

 .وحالة المريض والمحيطين به 
للمواطنين بين المجتمعات الغربية والشرقية او يعزوا البعض ان الفرق في تقديم الخدمات 

 العربية،تكمن في مشاركة افراد المجتمع الغربي بخزينة الدولة من عائدات ضريبة الدخل،
المفروضة على مختلف شرائح المجتمع من الموظفين والعاملين واصحاب المصالح الصغرى  

االوربية كاليونان لوجود فشل في  والكبرى، ويحملون االزمات المالية التي تعصف ببعض الدول
قوانينها وانظمة الضرائب لديها،ومن هنا فالدولة ملزمة بتقديم كافة الوسائل الخدمية واالدارية 
للمواطنين بطريقة كفوءة ومستمرة، ولكن هذه النظرية ليست صحيحة بالمطلق، والدليل سقوط 

، والذي نعتقد انه كبرنامج اقتصادي وانهيار اسواق العقارات في الواليات المتحدة االمريكية
فاشل تديره البنوك حصريا، سيطيح بدول اخرى مستقبال، ومع هذا فمعظم الدول العربية تعمل 

لكنها بطبيعة الحال غير محتاجة لمثل تلك االنظمة الضريبية المعقدة،  بالنظام الضريبي البدائي، 
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في وضعه المالي الجيد برفع رسوم  لوجود عائد نفطي هائل،تصور ان العراق بدأ يعمل وهو
 .مراجعة دوائره الرسمية مع ردائة الخدمات المقدمة

النظام الديمقراطي الذي قفزت اليه المجتمعات العربية دون ان تؤمن على نتائج قفزاتها 
 الفوضوية،فتح ابواب الفساد المالي واالداري بشكل مخيف،

خ مرة اخرى لثقافة استجداء الحقوق والمطالب يهدد امن واستقرار تلك الدول ،ويعزز او يرس 
المشروعة،المتمثلة بتوفير السكن الالئق وفرص العمل والعيش الكريم،وضمان الحقوق 

 االجتماعية والصحية والتربوية والمعاشية وغيرها،
بينما هذه الحقوق يجب ان تنتزع انتزاعا من الحكومة والمؤسسات الدستورية االخرى، بحيث 

ة سائدة تتعود عليها االجيال القادمة،عبر معرفة الطرق االخالقية السليمة في تصبح ثقاف
المطالبة بها او استعادتها والحصول عليها،بعد ان تمتلك الجماهير لثقافة واعية ترسم لهم 
اساليب الضغط المباشر على المؤسسات الحكومية، وااليمان او االقتناع بان اكثر المشاكل 

االجتماعية او الشخصية سببها الرئيسي هو االهمال الحكومي المحلي او  والحوادث واالزمات
المركزي، كأنتشار ظاهرة الجرائم المنظمة، والتحرش الجنسي، وجرائم السرقات واالعتداءت 

،وصوال الى حوادث الطرق،والمشاكل االسرية المتعلقة بالوضع االقتصادي او الصحي او 
ن اغلب الدول الغربية تمارس ادوارا متعددة في مجال التدخل الخاص لهم ،ولهذا نجد ا  النفسي

الرسمي لحل او معالجة مشاكل المواطنين داخل وخارج المنزل، كدراسة وتحليل ومناقشة 
اسباب المشاكل االجتماعية وبقية الحوادث اليومية او االعتيادية،كحوادث الطرق ،او انتشار 

 .مراهقة الخظاهرة العنف االسري ،او العنف في سن ال
مانود ان نوصله الى القارئ الكريم ان المعاناة اليومية التي يعاني منها المواطن العربي 

والعراقي تحديدا، المسؤول االول والرئيسي فيها ليس االبوين وشماعة الحظ والقدر، وانما هي 
ت الداخلية مسؤولية الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية، التي يجب ان تتحمل تبعات االزما

والخارجية،وتمارس هذه المؤسسات دورها الفعال في بناء دولة عامرة زاهرة بالنشاط 
 والحركة االقتصادية والتجارية والتنموية،

اما ان تجد في عراق مابعد البعث ان جميع وزارات ومؤسسات الدولة مخترقة من قبل مافيات 
ية فيه كالبنك المركزي والتجاري العموالت والرشاوى، بل وتخترق اهم المؤسسات المال

 الوطني،
لتبقى توسالت المواطن المغلوب على امره في الحصول على حياة امنة مستقرة مستمرة،تشعر 

قصص وحوادث فقر وعوز وحاجة مع وجود   معها احيانا بالغثيان لتكرار مانسمعه من
 .الموازنات االنفجارية او البالونية المنفوخة بالكذب

اتصلت امرأة عراقية باكية لبرنامج ديني قدم الجمعة الماضية من على قناة العراقية باالمس 
 .......تشكوا حالها ام لثالث بنات وولد يحتاج الى عملية ووو 

لماذا يسكت االنسان عن حقوقه ويبحث عن وسائل سهلة لكنها متعبة نفسيا، كطريقة االذالل 
لقطف شيئا من فتاتها،وبيده ان يزلزل االرض من  والتمسح بعباءة ومعاطف وايادي المفسدين

تحت اقدام المسؤولين النائمين في عسل الديمقراطية، هم وابناءهم وحواشيهم، يحضرني هنا 
قصة دارت بيني وبين مهندس ايراني معارض لالسلوب االيراني في ادارة الحكم، ولنتصور ان 

المتجاوز لخمسين الف تومان  احتجاج الموظف المهندس االيراني على راتبه الشهري
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تقريبا وبين العائلة العراقية التي كانت تعيش هناك بستر وبستة او ثمانية االف  1112  عام
تومان، منها االيجار والكهرباء والمواصالت ولقمة العيش وبقية الحاجات، والزالت هذه 

ر من شيعة العراق الحادثة تثير استغرابي لشعب مجاور يلطم وينوح ويبكي في عاشوراء اكث
،ولكنه الينام تحت راياتها كسوال تاركا حقوقه، بل يعرف كيف ينتزعها من بعض العمائم،حتى 
هذا الجار لم نستفد منه شيئا، ومن حقه ان يفتخر بحضارته الحية، ومن حقنا ان نبعث الروح 

 بحضارتنا من جديد،
،مع انهم اكثر مكونات المجتمع ولكن بقي شيعة العراق جسرا لمرور عربات الفساد المسرعة 

ترى لماذا قطعت اوصال رئيس الوزراء الراحل نوري السعيد .. العراقي فقرا ومعاناة وظلما 
 ...والوصي عبد االله
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حيرة المثقف في الواقع العربي الراهن
8 

 
 

 
 
 

 وصل فقد الثمن، كان مهما التغيير يؤيد أحدهما فريقين إلى العربي العالم في المثقفون ينقسم
 من الكثير وكاد القسوة غاية في واجتماعية وسياسية اقتصادية أوضاع من اليأس حافة إلى

 ال حصينة قالع وكأنها المستبدة األنظمة بدت حتى التغيير فرص ضياع ظلّ  في يتبّدد أن أحالمه
 قسماً  أن سّيما وال بحذر، التغيير إلى نظر فقد الثاني الفريق أما تحطيمها، أو اقتحامها يمكن
 من الكثير في عنه بعيدة التغيير، قوى بعض أن اكتشف مفاجئ وبشكل غّرة، حين على أُخذ منه

 شكلياً، فوقياً  رآه فقد عميقاً، جذرياً  التغيير يريد كان حين ففي والمستقبلية، الراهنة أطروحاتها
 .اجتماعية وعدالة واسعة وحّريات مدنية بدولة حلم في السنين لعشرات انتظره ما ليس وهو

  
 الخارجي التدخل منسوب ارتفع المواقف، في والتباعد واالستقطاب الداخلية الحيرة هذه وإزاء

 ينسوا أن الجديد المشهد زحمة وفي المثقفين من الكثير وكاد مباشرة غير أو مباشرة بصورة
 من العديد محنة كانت وتلك الخارجي، العدوان أيضاً  كثيرون ينسى مثلما الداخلي، الطغيان
 ثالث في األمر وتكّرر . العدوان ونار الطغيان نار نارين، بين وقعوا الذين العرب المثقفين
 للعراق، األمريكي الغزو عند والثانية للكويت العراقية القوات غزو عند األولى :أساسية محطات
 السورية المسألة بصدد سّيما ال العربي، الربيع موجة بعد واستقطاباً  قتامة أكثر الصورة وتظهر

. 
 وال العدوان، عن تتحدث وهي الطغيان تنسى ال بحيث متوازنة، كانت التي تلك قليلة قلّة رّبما

 إلخالص معياراً  يعتبر اليوم الموقف هذا مثل ولعلّ  الطغيان، عن تتحدث وهي العدوان تنسى
 األسود بين المواقف اتخاذ سهالنيست اللذين الفريقين من نقداً  لقي وإن حتى لثقافته، المثقف

 المثقف هاجس أن حين في مسبقة، وتصّورات إيديولوجية معايير من انطالقاً  واألبيض،
 ال دونها ومن الحر وتفكيره إبداعه حاضنة وهذه شيء، كلّ  وقبل أوالً  الحرية هو األساسي

 . األخرى اإلنسانية القيم وعن الحياة حق عن الدفاع حتى له يمكن
 ضد اإلنسان صراع خصوصاً  األزل، منذ اإلنساني للوجود األساسية القيمة تمثل يةفالحر

 الفلسفات وانقسمت واألديان، الحضارات اختلفت ومهما الطبيعة، ضد وصراعه اإلنسان
 الظلم وبين والشر الخير بين للصراع األساسي الحافز تمّثل ظلّت الحرية فإن والمجتمعات،

 اتخذ وقد وتطّورها، المجتمعات تقدم مع تأثيره، ويزداد بقوة يحظر ريةالح معيار ولعلّ  .والعدل
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ً  الحرية إلى المسار  مختلف أضافت والتدّرج وبالتراكم العصور، مرّ  على ومعّقداً، طويالً  طريقا
ً  المعاصر، بشكله ظهر حتى لتعميقه إليه تنّوعاً  والثقافات الحضارات  الثورة في وخصوصا
 مؤسسات في ثم ومن قوانين في الحقاً  تبلورت وحقوق جديدة مفاهيم عبر الفرنسية،

 ال كمدخل توّفرها شرط دون من الرائدة اإلنسانية القيم عن الحديث يمكن ال بحيث ومساءالت،
 . اإلنساني للفضاء عنه غنى
 من عانى الباردة الحرب فترة في خاص بشكل العربي والمثقف عام بشكل المثقف كان وإذا

 والمعسكر االشتراكي المعسكر بين اآليديولوجي الصراع احتدام ظلّ  في خصوصاً  كثيرة، ضغوط
 إلى وصوالً  دوالر، البترو أو النفط بحقبة ُعرف ما فترة في تعاظمت معاناته فإن الرأسمالي،
 الحرب أعقاب في أقيم الذي القطبية الثنائي الدولي بالنظام عصفت التي الدراماتيكية االنهيارات

 الداخلي الصراع صعيد على ليس أحياناً  المعاناة لدرجة المثقف حيرة وتعّمقت . الثانية العالمية
 الصراع قرن عشر التاسع القرن كان وإذا أيضاً، الدولي الصراع صعيد على بل فحسب،
 قرن وهو والعشرين الحادي القرن فإن اإليديولوجي، الصراع قرن العشرين، والقرن القومي،
 . االقتصادية سّيما وال المصالح قرن ويعتبر بامتياز، العولمة

 حصلت التي التغييرات بعد ما دائرتها توسيع في ويأمل الحّرية إلى يتطلّع اليوم مثقف كان وإذا
 في يحصل ما يترقب وظل واليمن، وليبيا ومصر تونس مثل العربية البلدان من العديد في

 التي العارمة الفوضى بسبب تبّددت أحالمهو خابت آماله من الكثير فإن بالغ، باهتمام سوريا
 الذي والعنف والدمار والخراب األمني االنفالت وحالة الخارجي، التدخل وحجم المنطقة، ضربت
 المثقف معاناة وتحّولت . والكرامة الحرية شعاراتها أولى من كان التي التغيير، حركات أعقب

 التطرف قوى وجود بسبب األخرى، جهةال من شظاياها انفالت إلى سابقاً، الحرية شحّ  من
 . والتحريم التكفير موجات وارتفاع والغلو

 العنف انفجار) وسلبياتها (القديمة األنظمة من التخلص) بإيجابياتها التطّورات، هذه لعلّ 
 اإلسالموي أو اإلسالمي التيار لصعود وكان المثقف، في بليغ نحو على أّثرت (والفوضى
 بعد سّيما ال المثقفين، من الكثير إحباط في الجديدة العوامل أحد سي،السيا المشهد وتصّدره

 األولى الرسائل فإن أخرى جهة ومن جهة، من السابقة والعروبية اليسارية المشاريع فشل
ً  اإلسالمي، للمشروع  أو مصر في سواءً  مشجعة تكن لم السلطة إلى وصل أن بعد وخصوصا

 تشاؤم في زاد ما والتأثيم، التحريم قرارات معها ملتح منه مؤثرة أطراف كانت حيث تونس،
 باندالع خصوصاً  . طويلة لسنوات منها عانى التي والقنوط اإلحباط حالة في وأسهم المثقف

 القضايا تلك من وغيرها والعشائرية واإلثنية والمذهبية الطائفية وتفريعاتها الثانوية الصراعات
 . جمل وال فيها لهم ناقة ال التي
 حّرية هو المفقود، هاجسه ظلّ  المجتمع، هموم هي التي العامة همومه إلى إضافة ثقفالم

 هالل صاحبنا طريقة على اآليديولوجيا أطباق لها ينّمق للسلطات تابعاً  التحق إّما فتراه التعبير،
 أحقاً  أحدهم سأله فلّما ”بويه بني“ عن كتاباً  البويهي، الدولة عضد إلى كتب الذي الصابئ،

 حيان أبو طريقة على أو ”نلّفقها وأكاذيب ننّمقها أباطيل“ إنها بلى، أجابه ذلك؟ لتفع
 المعركة أتون في قضاها عقود سبعة طيلة وساجل وجادل وحاور وناقش كتب الذي التوحيدي،

 إلى كتبه ما كل أطعم التسعين، مشارف على وهو شأوه، بلغ فلما عصره، في والثقافية الفكرية
ً  جدواها لقلّة أحرقها إنه :قائالً  النيران  . موته بعد قدرها يعرف ال من على بها وّظنا
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 ”المظلمة“ الوسطى القرون كّهان أيدي على السمّ  كأس تجّرع فقد غاليلو، سبيل سلك أنه أو
 االنكفاء المثقف فضلّ  أخرى حاالت وفي . تدور ظلت األرض لكن الدين، باسم التفتيش ومحاكم

 طريقة على وذلك . الوقت لكل أو لحين إبداعه خسرنا أو نفسه فخسر م،األما إلى الهرب أو
 تحّدث الذي العلوي هادي نموذج أو لالحتجاج، وسيلة العزلة اختار الذي حمدان جمال معالجة

ً  الصينية التاوية بالفلسفة وربطه الصوفي التاريخ باستعادة الكوني المثقف عن  عمق مشترطا
 التي الصورة تلك واللذائذ، والسلطة المال :الثالث الخساسات عن رفعوالت والروحانية المعرفية

 .نفسه العلوي هادي يمثلها
 حرية ومنع التفكير وتجريم الفكر تحريم على كثيرة نماذج واإلسالمي العربي عالمنا وفي

 . اآلخر مع والتعايش للتعددية والتنّكر االختالف حق ومصادرة الحوار ورفض والرأي التعبير
 اإلطالقي، الواحد الرأي فكرة مّثلت الحقيقة في لكنها مختلفة يافطات تحت المفاهيم تلك سادتو

 كانت وإنْ  حتى المحكومين على الطاعة توجب حيث الحقيقة، امتالك يّدعي الذي الشمولي،
 . والقانون والشرعية العدل من أساسها تستمد ال الحكام سلطة

ً  السلطة إن  يمكن مدنية أم عسكرية حزبية، غير أم حزبية جمهورية، أم ةملكي أنظمتها كانت أيا
 بالقوة الرأي وفرض التسلّط محاوالت مع ترافقت إذا العرب قالت كما عضوضاً  ُملكاً  تصبح أن

 وسائل صاحبتها إذا أما القانون، سيادة مبدأ وتعطيل المساءلة وضعف الرقابة وغياب
 وال ووحشية قسوة أكثر غدت سوداء، ايةودع جديدة تضليل وأساليب حديثة تكنولوجية

 بالديماغوجيا أو واإلكراه بالتعذيب منها التبرؤ أو عقيدة انتزاع تستهدف حين وذلك إنسانية،
 . والتزييف

 مهمة، ميادين مقتحمين متميزاً  دوراً  العشرين وأوائل عشر التاسع القرن في المثقفون لعب لقد
 االشتراكية، إطار في االجتماعية العدالة لتحقيق دعيا موسى سالمة بعده ومن شميل فشبلي
 عبدالرحمن أما . الديني الفكر بتطوير اهتم عبده ومحمد المرأة بتحرير نادى أمين وقاسم

 حسين الشيخ وفعل االستبداد، طبائع عن وتحّدث الحكم نظم تغيير على شّدد فقد الكواكبي
 الحركة تلك إن ولعمري . اإلسالمية جامعةال إلى األفغاني ودعا التوجه بهذا بعده النائيني

 الصراع مستوى وفي المنطقة في الفكري التطور عموم في الالحقة تأثيراتها تركت اإلصالحية

 والحركة إيران في 1136 عام المشروطة حركة وكانت .األجنبية الهيمنة ضد التحرري العربي

 ومع .بالدستور والتمسك الحكم ظمن لتحديث دعوة تركيا في بعد فيما (1138 عام) الدستورية
 حرية وخصوصاً  الحرية فإن بعدها، أو االستقالل بتحقيق سواءً  الالحقة، التطور مراحل كل

 ومختومة محّرمة منطقة باعتبارها عوملت بل مفقودة، ظلت المثقف واستقاللية والتفكير الفكر
 .أللغامبا زرعها تم فقد قليالً  عنها التخفيف جرى وإنْ  األحمر بالشمع

 على الثقافة لهذه إخالصه مبلغ على يقوم يحملها التي الثقافة وكرامة لكرامته المثقف حفظ إن
 سيادة ظل في سواءً  بالسياسي الثقافي معادلة كثيراً  اختلّت وقد . زريق قسطنطين تعبير حد

 في ورائدها الستالينينية هيمنة خالل من أو إيطاليا في والفاشية ألمانيا في النازية األفكار
 نظير ال وتصفيات قمع حملة شهدت والتي السابق، السوفييتي االتحاد في ”جدانوف“ الثقافة

 ضد وبخاصة إرهاب حملة شهدت التي المتحدة الواليات في المكارثية فترة خالل أو لها،
 مكافحة يافطات تحت واإلسالمي العربي العالمين في المثقف تطويع محاوالت خالل أو المثقفين
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 نحو على اليوم إنتاجه إعادة أو السائد، الخطاب وتسويق الهيمنة فرض بهدف الدولي اإلرهاب
 . التنوير لواء يحمل أن ُيفترض الذي وهو التغيير حيرة في المثقف أوقعت بحيث جديد
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يبرالية بالمفهوم االسالميالل
9 

 
 
 

االنبياء والمرسلين ابي القاسم محمد واله الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف 
 الطاهرين

ان االسالم يعطي كل حق حقه ويصنف التيارات على حسب مفهمومها رغم اختالف 
والتي يسعى كل تيار للحصول عليها   مصطلحاتها كما اعطى الحرية الصحية والمدروسة

وهو اختيار المجتمع  ونالحظ الغرب اعطوا للديمقراطية هذا المعنى والذي دعى له االسالم
حرية يتساوى فيها الناس كافة بدون النظر الى اللون والعرق والقومية واللغة والدم 

وهى كلمة غربية   والجغرافية او الطائفة او المذهب او الدين اما مفهوم االسالم لليبرالية
 ويكون هنا تعريف الليبرالية  والمراد منها نصرة الطبقة العاملة والكادحة

ب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة بدون قيود في السياسة واالقتصاد ، وينادي بالقبول مذه
بأفكار الغير وأفعاله ، حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله ، شرط المعاملة 

والليبرالية السياسية تقوم على التعددية اإليدلوجية . بالمثل اي تقبل الطرف المقابل افكاره 
والليبرالية الفكرية تقوم على حرية االعتقاد ؛ أي حرية اإللحاد ، وحرية . ظيمية الحزبية والتن

السلوك ؛ أي حرية الدعارة والفجور ، وعلى الرغم من مناداة الغرب بالليبرالية والديمقراطية 
ن ولك   يتصرفون ضد الحرية الفردية والشعوب في عالقاتهم الدولية والفكرية  إال أنهم نراهم

النه هناك غموض   فيبقى معناها بقلب مؤسسها وما علينا  لليبرالية  ليس هناك تعريف خاص
في نفس المصطلح و نشأت الليبرالية في التغيرات االجتماعية التي عصفت بأوربا منذ بداية 
 القرن السادس عشر الميالدي، وطبيعة التغير االجتماعي والفكري يأتي بشكل متدرج بطيء

والمفهوم األساسي في هذه المرحلة هو مفهوم ذات اإلنسان باعتباره الفاعل , كوين مرحلة الت
  .صاحب االختيار والمبادرة 

ومفهومها األساسي هو مفهوم الفرد العاقل المالك لحياته وبدنه وذهنه وعمله , مرحلة االكتمال 
, اإلقطاعي المتفكك وعلى أساس هذا المفهوم شيد علم االقتصاد العقلي المخالف لالقتصاد , 

والمخالف لسياسة االستبداد المترهل , وشيد علم السياسة العقلية المبني على نظرية العقد 
  .المنخور 
ومفهومها األساسي هو مفهوم المبادرة الخالّقة من المحافظة على الحقوق  ,االستقاللمرحلة 

  .الواقعيل الخيالي إلى الملك وهو تطور من العق ,البطيءواالعتماد على التطور  ,الموروثة
ومفهومها األساسي هو مفهوم المغايرة واالعتراض وترك مسايرة اآلراء , مرحلة التقوقع 

أن هذه الكلمة ( رانزولي)يالحظ  ألن الخالف واالعتراض يبعد عن التقليد ويولد اإلبداع, الغالبة 

                                                             
9

 مؤسسة السبطين العالمية -الشيخ ستار الحميد العبادي 
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تستعمل دائماً في إيطاليا بالمعنى  بينما تكاد, تستعمل في إنكلترا خصوصاً بالمعنى االقتصادي 
  .السياسي الديني 
أن يحدد معنى الحرية فيقول  –أحد أقطاب الليبرالية في القرن التاسع عشر  –ويحاول طوكفيل 

إن معنى الحرية الصحيح هو أن كل إنسان نفترض فيه أنه خلق عاقالً يستطيع حسن :"
مستقالً عن اآلخرين في كل ما يتعلق بذاته  يملك حقاً اليقبل التفويت في أن يعيش, التصرف 

ونظراً لكون الحرية مفهوماً عاماً يوصل إلى التعارض  وأن ينظم كما يشاء حياته الشخصية
والتنازع بين الحريات المتناقضة فإن هيمون يتمنى أن توضع الليبرالية في مقابل النظرية 

ندئذ يمكن أن تكون األولى وع("االنفالت)وهذا تغيير لمفهوم الحرية , االنفالتية 
, معتبرة بوصفها النظرية األخالقية والسياسية التي تتوق إلى حرية الفرد أيما توق (الليبرالية)

وتحّد في الوقت نفسه من المطالبة أو الحصول على هذه الحريات عندما تغدو إباحيات مضرة 
تية أن تكون صورة للفردية التي في المقابل يمكن للنظرية االنفال( بمعنى إعالن الحقوق)باآلخر 

التعترف بأي حد مألوف وقانوني للحرية الفردية فهي وحدها الحكم على حقوق الفرد وفقاً 
 لقوته

ويقابل الليبرالية مجموعة من المصطلحات المناقضة لمفهوم الحرية بالمعنى الليبرالي مثل 

, كومة الفردية المطلقة المستبدة والحكومة األوتوقراطية هي الح  autocrtismeاالستبدادية 
أخذت الليبرالية أطواراً متعددة بحسب الزمان والمكان وتغيرت مفاهيمها في أطوارها المختلفة 

  .، وهي تتفق في كل أطوارها على التأكيد على الحرية وإعطاء الفرد حريته وعدم التدخل فيها
  :ويمكن أن نشير إلى طورين مهمين فيها

  :الية الكالسيكية الليبر: أوالً 

أبرز فالسفة الليبرالية الكالسيكية، ونظريته تتعلق بالليبرالية ( م 1732) يعتبر جوك لوك 
السياسية، وتنطلق نظريته من فكرة العقد االجتماعي في تصوره لوجود الدولة، وهذا في حد 

  .ذاته هدم لنظرية الحق اإللهي التي تتزعمها الكنيسة
ه من فالسفة العقد االجتماعي بأن السلطة أو الحكومة مقيدة بقبول وقد تميز لوك عن غير

 األفراد لها ولذلك يمكن بسحب السلطة الثقة فيها
وهذه الليبرالية اإلنكليزية هي التي شاعت في البالد العربية أثناء عملية النقل األعمى لما عند 

  .لو لهم تسميتهاألوربيين باسم الحضارة ومسايرة الركب في جيل النهضة كما يح
وهي التي " ليبرالية ألوكز" وهي التي يمكن أن يحددها بعضهم بـ: " يقول القرضاوي 

أوضحها جوك لوك وطورها االقتصاديون الكالسيكيون ، وهي ليبرالية ترتكز على مفهوم 
التحرر من تدخل الدولة في تصرفات األفراد،سواء كان هذا في السلوك الشخصي للفردأم في 

 الطبيعية أم في نشاطه االقتصادي آخذاً بمبدأ دعه يعمل حقوقه

الليبرالية االقتصادية وهي الحرية المطلقة في المال دون تقييد ( م1713)وقد أبرز آدم سميث 
  .أو تدخل من الدولة

وقد تكونت الديمقراطية والرأسمالّية من خالل هذه الليبرالية، فهي روح المذهبين وأساس 
وهذه في الحرية االقتصادية " دعه يعمل " توحاة من شعار الثورة الفرنسية تكوينها، وهي مس

  .وسيأتي التفصيل في مجاالت الليبرالية. في الحرية السياسية" دعه يمر " 
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  :الليبرالية المعاصرة : ثانياً 

اسع فمنذ أواخر القرن الت. تعرضت الليبرالية في القرن العشرين لتغّير ذي داللة في توكيداتها
عشر، بدأ العديد من الليبراليين يفكرون في شروط حرية انتهاز الفرص أكثر من التفكير في 

وانتهوا إلى أن دور الحكومة ضروري على األقل من أجل توفير . شروط من هذا القيد أو ذاك
  .الشروط التي يمكن فيها لألفراد أن يحققوا قدراتهم بوصفهم بشراً 

. التنظيم النشط من قبل الحكومة لالقتصاد من أجل صالح المنفعة العامةويحبذ الليبراليون اليوم 
وفي الواقع، فإنهم يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي، وللتخفف من معاناة 

  .اإلنسان
التأمين ضد البطالة ، قوانين الحد األدنى من األجور ، ومعاشات كبار : وهذه البرامج تتضمن 

  .الصحيالسن ، والتأمين 
ويؤمن الليبراليون المعاصرون بإعطاء األهمية األولى لحرية الفرد ، غير أنهم يتمسكون بأن 

 أي  Autocratic. على الحكومة أن تزيل بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحرية
 . .حاكم استبدادي

حول فهم وتأطير المفاهيم  والنقاش المستمر والجدل بين التيار اإلسالمي والتيار الليبرالي
والمصطلحات الغربية التي يروج لها التيار الليبرالي الذي ينتصر الى طبقة العمال دون الغير ، 
وهذا الجدل واالختالف منبثق من عدم فهم كال التيارين بما ينادون له، فبعض من المسلمين لم 

الشرع الحكيم والتي جاءت في  تتبلور عنده كل األفكار والمفاهيم اإلسالمية التي نادى بها
المتمثله بمحمد صل هللا عليه واله والطاهرين   مصدريه األساسيين كتاب هللا وسنته الشريفة

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الذين يروجون للمفاهيم والمصطلحات الغربية هم اآلخرون لم 
ر ناهيكم أن بعضهم لم يفهموا كنن هذه المصطلحات عند الغرب فلم يعرفوا منها إال القشو

وطالما أن الحالة هذه فمن المؤكد والطبيعي أن ينشأ اختالف بين !! يفهموا شيئا عنها البتة
إن السبب الذي جعل التيار اإلسالمي يبعد النجعة أحيانا .. هذين التيارين اإلسالمي والليبرالي

صادر يجانبها الصواب عن مضامين الشريعة الصحيحة ولكون هذا التيار يستقي تعاليمه من م
في آحايين كثيرة، ولكون هذا التيار لم يتماس مع المصادر الشرعية األصلية الصحيحة وهي 

اوصيكم او اني تارك ) والعترة الطاهره كما اوصى بذلك النبي صل هللا عليه واله  القرآن الكريم
، فإنه أحيانا ينداح (ضفيكم الثقلين كتاب هللا وعترتي اهل بيتي اليفترقا حتى يردا علي الحو

بعيدا عن الصواب حينما يريد إفهامنا للتعاليم اإلسالمية، إذا فإن الركون واالرتماء في أحضان 
أشياء غير صحيحة فإنه من المؤكد أن بعض أطروحات هذا التيار تنأى عن الصواب ومن ثم ال 

ن مصطلحات ومفاهيم يستطيع هذا التيار اإلسالمي تمييز الغث من السمين مما يحاطون به م
إن هذا الفهم العاجز متأت من عدم التوغل في صميم المفاهيم ! غربية ُتجلب إلينا من الغرب

واألفكار التي توجد في مصادر اإلسالم األصيلة القرآن الكريم وصحيح السنة، إنه من المؤكد أن 
سمين، والصواب الدين اإلسالمي متمثل في مصادره األصيلة ليس عاجزا عن فرز الغث من ال

من الخطأ مطلقا، وإنما نحن الذين نعجز عن هذا التمييزمن عدم فهمنا لمضامين وأفكار اإلسالم 
التي منشؤها كما قلت آنفا كتاب هللا وسنة رسوله، إننا اليوم وفي كل يوم بحاجة ماسة إلى أن 

 .تكون استنباطاتنا ومخرجاتنا من هذه المصادر
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ر الليبرالي الذين يسوقون لبعض مضامين هذا التيار فهم اآلخرون لم أما ما أتوجه به إلى التيا
إن هذا المصطلح الذي ساد ذكره عندنا اليوم في اآلونة ! يفهموا مضامين ومصطلح الليبرالية 

األخيرة يحمل في طياته معان غير المعاني التي وجدت إبان وجود هذا المصطلح والغرض الذي 
الليبرالية تحمل عند انبثاقها معان سامية وهو نصرة العمال على ُوجد من أجله عند الغرب، ف

. أرباب العمل، أو بمعنى أصح إن الليبرالية هي أخذ الحق للعمال الذين ُظلموا من قبل أربابهم
إذا من هذا المنطلق فالليبرالية لها معان سامية .. هذا هو معنى الليبرالية إبان نشوئها األول

لغرب مشوهة الوجه والمضامين ولوينا عنقها إلى أشياء ال تمت لمعناها ولكننا جلبناها من ا
األصيل بصلة تذكر،فحسبنا أن الليبرالية هي الحرية بدون حدود وال قيود وهي التملص عن 

كال إن الليبرالية تُظلم عندما نفهمها هذا الفهم السقيم وعلى ذلكم قيسوا على !! تعاليم األديان 
فمثال إن نشوء العلمانية عند ..كالعلمانية والديمقراطية إلى آخره مصطلحات غربية أخرى

الغرب كان هدفه التخلص من ربقة علماء الدين في الغرب ورجال الكنيسة الذين أساؤوا للدين 
المسيحي الصحيح، فعندما جدف وهرطق رجال الكنيسة وأتوا بتعاليم تخدم مصالحهم 

المجتمع الغربي آنذاك حاول أن يتخلص من هذه التعاليم وأهوائهم،ثار عليهم المجتمع الغربي، ف
التي ال تمثل الدين المسيحي الصحيح، فمن المؤكد أن المجتمع الغربي آنذاك إذا وجد تعاليما 
مشوهة وخرافات أتى بها رجال الكنيسة فمن المؤكد أنهم سيثورون عليها، وكذلك مصطلح 

فهي مقبولة ولها مبررها، أما  -في قضية ما  الديمقراطية إذا كانت تحارب استبداد شخص ما
إذا كانت الديمقراطية هي أن تذهب مع األكثرية ولو جانبهم الصواب فهي ديمقراطية جانبها 

الصواب، أما إذا كانت الليبرالية في معناها األصيل هي أخذ الحق للمظلوم من الظالم، وإذا كانت 
ن، وإذا كانت الديمقراطية هي منع االستبداد في العلمانية هي محاربة الذين يهرطقون في الدي

فال نشك لحظة واحدة أن هذه األفكار هي من معاني األديان السماوية السامية ال  -قضية ما 
سيما الدين اإلسالمي، فطالما أن هذه المصطلحات لها مفهوم ينضوي تحت عباءة الدين 

مشوهة فُتفهم الليبرالية على أنها  أما إذا كان لهذه المصطلحات معان. الصحيح فهي مقبولة
العيش بدون قيود وُتفهم أن العلمانية هي مصادرة األديان، وُتفهم الديمقراطية على أنها الذهاب 

فمتى كانت هذه المصطلحات هذهو الغرض منها فهي  -مع األكثرية ولو كانوا على خطأ 
ا أريد أن أخلص إليه في هذا ممقوتة عند جميع األديان السماوية، ومن ثم يجب محاربتها، م

المقال المتواضع شكال ومضمونا هو أن وجود االختالف بين هذين التيارين اإلسالمي 
والليبرالي هو ألنهما لم يقفا على أرض صلبة، ولم يكن بينهما قواسم مشتركة، وهذا االختالف 

ر الليبرالي تلك لن يرتفع إال إذا فهم التيار اإلسالمي اإلسالم على حقيقته، وفهم التيا
المصطلحات التي يروجون لها فهما عميقا، ومن ثم يرتفع االختالف بينهما، وبالمناسبة فإنه 

قفز إلى ذهني في ثنايا هذا المقال شيء هام أال وهو هل اإلسالم عاجز عن إيجاد الحلول ومن 
من ذلك إن جميع  إن الدين اإلسالمي بل دعوني أبعد -كال!! ثم يكمل بما عند الغرب من مفاهيم؟

األديان السماوية تحمل في مضامينها حلوال مناسبة لجميع مشاكل الزمان والمكان، فديننا 
اإلسالمي ما ترك شاردة وال واردة إال وأعطانا علمها وقد نطقت آيات الذكر الحكيم بهذا قال 

ْطَنا فِي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ }: تعالى ا َفرَّ لْ }: ، وقال تعالى{مَّ َنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َوَنزَّ
ْوِعَظًة }: ، وقال تعالى{َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِِمينَ  َوَكَتْبَنا لَُه فِي األَْلَواِح ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ

ٍة َوْأُمْر َقْوَمَك َيأُْخُذوْا بِأَ  إذا إن . {ْحَسنَِها َسأُِريُكْم َداَر اْلَفاِسقِينَ َوَتْفِصيالً لُِّكلِّ َشْيٍء َفُخْذَها بِقُوَّ
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وإن السنة .. الدين اإلسالمي ليس عاجزا عن تلمس الحلول لجميع مشاكل الحياة والحالة هذه
إن المسلمين أحيانا . الصحيحة هي األخرى تحمل مضامينا وأفكارا لجميع مشاكل الحياة

م عاجز عن وضع الحلول لمشاكل الزمان ُيصابون وُيمنون بأمور خانقة ويرون أن اإلسال
! والمكان ومن ثم يذهبون إلى تنظير آخر سواء كان من عندنا نحن المسلمين أو عند الغرب 

إن اإلسالم لو أننا ذهبنا نتوكأعلى مصادره األصيلة لم نعيش في أي ضائقة من  -كال وألف كال 
انا الصواب فإننا سوف نقف حيارى األمر، ولكننا يوم ارتمينا على مصادر أخرى يجانبها أحي

وسأقول لكم شيئا هاما بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إن التيار . تجاه معضالت الزمان والمكان
الذي يعشق ما عند الغرب على عالته ويعشق مخرجاتهم الحضارية متناسيا تعاليم الدين 

يانا مخرجات هزيلة، ومن اإلسالمي هو بسبب أن مخرجات الذين يشتغلون بالدين اإلسالمي أح
ثم ال تروق لمن يتطلع إلى ما عند الغرب من مخرجات، وإني هنا ال أبرر للذين يعشقون ما عند 

الغرب من نتاج حضاري جانباصواب ألنه من الواجب عليهم هو قبل العكوف على دراسة ما 
باختصار شديد إني . عند الغرب أن يعكفوا على دراسة ما عندنا من تعاليم حتى يتبين لهم الحق

ال ألوم التيار اإلسالمي إذا لم ترق لهم أطروحات التيار الليبرالي السيما إذا كان التيار الليبرالي 
يأتي بتعاليم جانبها الصواب، كما أني ال ألوم التيار الليبرالي إذا ذهب إلى ما عند الغرب بسبب 

ان الليبرالية تنادي بحق  أنه لم يجد بغيته في أطروحات التيار اإلسالمي ولكن بما
الفردية والشعوب اال انها شعارات ليس لها حقيقية واقعيه بل حبر على ورق اين هي   الحرية

هذه   من قضايانا االسالمية وقضية فلسطين واين هي من االستبداد والتميز العنصري والقومي
ب ان اليسموا باالنسانية نحن افضل الشعوب وغيرنا خدم لنا بل يج  اسرائيل دائما تنادي وتقول

المعنى   واليعطي للكلمة  مع االسف نالحظ من يدعي هذه التسميات يمتلك االزدواجية بالتعبير
الحقيقي لها كما يدعون لكن ما اروع الحرية عند المفهوم االسالمي بحيث اعطى كل حق حقه 

 .ينضمن حدود واطر مرسومه تعطي للفرد حقه وعدم التجاوز على حريات االخر
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المجتمع في وأثرها النميمة
10 

 

  

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 الطاهرين الطيبين بيته آهل وعلى محمد سيدنا على هللا وصلى العالمين رب هلل الحمد

  ..…الدين يوم قيام إلى واآلخرين األولين من أجمعين أعدائهم على الدائم واللعن المعصومين

 تربية على الحث كثرة (السالم عليهم) واألوصياء األنبياء سيرة في المتأمل على يخفى ال
 عز هللا ملكوت إلى اإلنسان مستوى رفع على تعمل والتي الفاضلة، بالملكات وتهذيبها النفس
 القيم بناء على كالمهم في البليغ التأكيد نجد فإنا األبرار علمائنا سيرة إلى نظرنا وإذا وجل،

 .واالجتماعية الفردية حياته في الصحيح التوجه االنسان يتوجه حتى والدينية األخالقية

 اإلنسانية والصفات بالفضائل وتحليتها الرذائل من النفس تخلية عملية على علمائنا أكد ولقد
 صلى) قال لذلك ثانياً، النفسية الرياضات إلى وبالمبادرة أوالً، بالمعرفة إال يتم ال وهذا الراقية،

 األكبر، الجهاد عليهم وبقي األصغر الجهاد قضوا بقوم مرحباً ) :حربية لسرية (وآله وعليه هللا
   (النفس جهاد :قال األكبر؟ الجهاد وما هللا رسول يا :قيل

 الضوء تسليط هنا وسنحاول والرغبات والنزعات األهواء من جيش ضد يكون النفس جهاد

 .والمجتمع بالدين  فتكاً  به وكفى النميمة وهو إال االمور هذه من نوع على

 جسد ينخر الذي الخبيث المرض هو زال وال المجتمعات دمرت التي القذرة الذنوب من والنميمة

 .العالقات جميع

 هذا صريعة أصبحت وأخوة صداقة من وكم الرياح، إدراج ذهبت زوجية عالقة من فكم

 .القاتل السرطان

 يا بلى : قالوا ، بشراركم أنبئكم أال) :قال أنه (وآله وعليه هللا صلى) هللا رسول عن روي فقد
   (المعايب للبراء الباغون األحبة، بين المفرقون بالنميمة، المشاؤون :قال هللا، رسول

 االنسان يرتكب قد ألنه الشر، أهل هم النميمة أهل أن المقدسة الرواية خالل من وواضح
 المعاصي أهل شرار ولكن ـ هللا عصم من إال ـ معصية من إنسان يخلو يكاد وال بل ، المعاصي

 .النميمة أهل هم

فٍ  ُكلَّ  ُتِطعْ  َوال)فقال الشنيع الفعل بهذا يقوم من الكريم القرآن ذم وقد ازٍ *َمِهينٍ  َحالَّ  َمشَّاءٍ  َهمَّ
 (بَِنِميمٍ 

 .والعياب الطعان به والمراد الهمز من مبالغة: والهماز

                                                             
10

 نور االسالم الثقافية – الشيخ عدنان الحسيني 
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 قوم إلى قوم من الحديث نقال هو به والمشاء واإلفساد، السعاية معناها النميم: بنميم والمشاء
 . بينهم اإلفساد وجه على

 الناس في الوقاع والهماز) : اآلية يخص فيما (عليه تعالى هللا رضوان) الطبرسي الشيخ يقول
 الحروف من حرف الهمزة ومنه اعتماد بشدة الدفع فيه واألصل ، به يعيبهم ان له ليس بما

 الكالم بنقل الناس بين التخريب : والنميم اعتماد، بشدة الصدر من تخرج رةنب فهي المعجمة،
 ريحه بحدة ألنه المشموم النمام ومنه بمعنى، والنميمة والنميم بعض، على بعضهم يغيظ الذي

   (نفسه عن كالمخبر

 :أسبابها

 العيوب تجسس أي (العثرات طلب) مبحث في تنبيه النميمة مبحث (السعادات جامع) جعل

 .والحسد العداوة نتائج من انها :،ويقول وإظهارها والعورات

 القوة في رداءة عنده النمام ألن بل حسد أو عداوة من تكون ال قد انها األخالق علماء ويقول
 . واالنبساط لالهتزاز موجبة تكون النميمة حدث فإذا الشهوية

 يسيء لكي بوسعه ما فيعمل هللا، في نمتحابي اثنين يروا ان لهم يروق ال من الناس من وهناك
 أن يحاول األطراف من طرف قبل من فيه مرغوب غير انه أحسّ  وإذا العالقة، هذه ويخرب

 .يحب من مع عالقاته يقطع أن ويحاول الوسائل بشتى يؤذية

 المهم في الكالم في بلذة ويشعر وعي دون يتكلم ان يحب الناس بعض ان أيضاً، األسباب ومن
 التي األمور بعض لسانه من فيسقط اللغو، كثير فيكون المهم، غير وفي واألمور، اياالقض من

 .إليها يتنبه ال سموم فيها يكون

 وتكلم زيد، على العتب من بحالة مر يكون قد منها عديدة، بدوافع صديقه على صديق يتكلم قد
ً  ثم ظلمه داً زي أن معتقداً  زيد في ظن سوء في وقع قد يكون وربما ثالث، أمام بهذا  تكلم أيضا

 .ومختلفة عديدة فالدوافع آخر، أمام بذلك

 بل فيه، المقول من الذمة براءة ذلك بعد طلب وربما ويندم، رأيه عن هذا يرجع زمن بعد وربما
ً  العالقات وتبقى األخوة فتسير حقه، في منه صدر بما ويصارحه  أن المفروض أن خصوصا

ً  فعل، أو قال ما على مصر غير عةبالشري وملتزم متدين مؤمن كالهما  فعالً  كان إذا كله هذا طبعا

ً  وكان قال قد  .بذلك يتفوه لم وربما مظلوماً  كان ان بالك فما ظالما

 أن فيحاول الكالم، عنه نقل الذي قبل من مظلوم بأنه يشعر الكالم ينقل من أن األسباب ومن

ً  يحب من مع عالقاته ويدمر به يوقع ُ  يُِحبُّ  ال )باآلية مستعينا
وءِ  اْلَجْهرَ  هللاَّ  َمنْ  إاِلَّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  بِالسُّ

 قد فعالً  انه اليقين بهذا اتى أين فمن باطل، بها يراد حق وكلمة شيطان شرك إال هذا وما( ُظلِمَ 

 .وخيال وهم هذا كل يكون قد إذ قال؟ ما وقال ظلمه

 في شخص يتكلم فقد ،(إله ال) سبيل على واألقوال الحديث نقل في متخصصون أناس وهناك
 كالم او مثالً  مزاح حالة في يكون كأن النمام، نقله الذي الجدي المراد عن خالٍ  وسياق ظرف
 نقل على فقط تقتصر ال والنميمة عدواني، بشكل ُينقل به وإذا منقصة، او مفسدة فيه ليس عابر

 .ترعالمخ الكالم حتى فيها يدخل بل فعالً  المقال الكالم او األلفاظ

 رجالً  أن: ورد لذا العالقات، بتخريب يقوم ثم ويزوقه الكالم عنده من يخلق أحيانا النمام ان أي
 ثم أياماً، الغالم فمكث فاشتراه، رضيت، :فقال النميمة إال عيب فيه ما :للمشتري فقال عبداً  باع
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 أقدر كيف :لتفقا شعره، في لك اسحره وانا عليك يتسرى أن يريد زوجك أن :مواله لزوجة قال
 قال ثم شعرات، نومه عند قفاه من وأحلقي الموسى فخذي نام إذا :فقال شعره؟ اخذ على

 المرأة فجاءته فتناوم تعرف، حتى لها فتناوم تقتلك أن وتريد خليالً  اتخذت أمراتك ان :للزوج
 لقبيلتينا بين القتال فوقع الزوج، وقتلوا اهلها فجاء وقتلها، فقام تقتله أنها فظن بالموسى

 . بنيهم األمر وطال
 :اخرى أبواب في النميمة دخول

 بصاحبه باألمان شعر الذي المؤمن هذا ألن وافشاءه، الستر هتك باب في النميمة تدخل وقد
 السر هذا يفشي الصاحب بذلك وإذا به واثق وهو ويشتكي ، أمر من به يشعر ما له ونقل

 .األمان ويطعن الستر ويهتك

   (إمانة فهي التفت ثم الحديث الرجل حدث إذا) (:وآله وعليه هللا صلى) عنه روى

   (أمانة بينكم الحديث) (:وآله وعليه هللا صلى) عنه وروى

 .قلبه على الكرب وإدخال المؤمن مضايقة باب في النميمة تدخل وقد

 بـ يدعونه ما وهذا المجتمع، في بالخلل تصاب ان من وسمعته شخصيته على يخاف فالمؤمن
 مؤهل غير وأنه اخوانه ذمة يرعى ال مغتاب رجل أخيه عند يكون بذلك ألنه ،(المعنوي القتل)

 وفي الناس بين وسمعته شخصيته على يحافظ أن دائماً  يحاول عام بشكل إنسان وكل لألخوة

 .المجتمع

 هذه ان وقال ،العصم تهتك التي الذنوب لي اغفر اللهم) :السالم عليه السجاد اإلمام يقول
 ـ الناس عيوب ذكر ـ الناس يضحك ما تعاطي ـ بالقمار اللعب ـ الخمر شرب :يلي كما الذنوب
  (الريب أهل مجالسة

 .العصم هتك عوامل من عامل بشكل ترى كما وهو بحثنا مورد هو الناس عيوب ذكر أن

 بها يفرق النميمة، رالسح أكبر من ان) (:السالم عليه) الصادق هللا عبد أبي اإلمام عن وجاء
 ويكشف الدور، بها ويهدم الدماء، بها ويسفك المتصافيين، على العداوة ويجلب المتحابين، بين
  (بقدم األرض على وطيء من أشر والنمام المستور، بها

 الطاهرين وآله محمد على هللا وصلى العالمين رب هلل والحمد
 

 

 


