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مكافحة اإلرهابآليات 
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عند التعامل مع ظاهرة خطيرة مثل ظاهرة اإلرهاب البد من الوقوف عندها والتعامل معها بغية 
تفكيك عناصر الجذب والقوة فيها ،وهذا ال يتأتى إلى عبر منظومة فاعلة تأخذ بنظر االعتبار ان 

،عبر عوامل متعددة لعل أولها اإلرهاب هو بنية اجتماعية استطاعت أن تحقق مرتكزاتها 
التعامل الخاطئ مع هذه الظاهرة األمر الذي يؤدي إلى كسبها مناعات مضادة ،وتغدو أكثر قدرة 

على االستفحال واالستشراء كلما كثر التعامل وردود الفعل الخاطئة ، اإلرهاب هو المفهوم 
هو إفرازات اجتماعية شكلت العنفي للسلوك الخارج من اطر الشرعنة واإلباحية القانونية ، و

فيها الثنائية النفسية والبيئية المريضة السلوك العنفي المجرم شرعا وقانونا  ، اإلرهاب بنية 
اجتماعية شكلتها عوامل متعددة ، هو الحدث وليس تفسيره أو أسبابه المفترضة ،وهو المادة 

ها النتزاع طمأنة الديناميتية التي تضرب المجتمعات لتحيلها دمارا   وتسلط تهديد
واستقراره، وحين تتفشى الظاهرة اإلرهابية فإنها تهدف إلى تحطيم البنى الديمقراطية   األمان

وأسسها القانونية ،وهي اآلن تعيش ربيعها في أكثر من بلد عربي، وبالرغم من التعامل الحازم 
ور المدروس مع هذه الظاهرة والذي حقق انجازات أمنية كبيرة في العراق اال أن الظه

والمقترن بآلة القتل والدمار يصيب الجهود بمقتل لتعيد حسابات الخطط األمنية وتوزيعها من 
، إن آليات التعامل مع الظاهرة   جديد ،مع تسويق إعالمي لعدة مناطق تشهد تطبيق القانون

القضاء اإلرهابية تفترض تحقيق منظومات مهمة تتفاعل في ما بينها لتحقق ثمار نجاحاتها في 
 :على هذه الظاهرة وهذه المنظومات هي 

وهذه المنظومة تتمثل في تجفيف المنابع التي تشكل استمرارية حياة :المنظومة الوقائية  - 1
 :هذه الظاهرة و تتكون من 

تعزيز التمسك بالهوية الوطنية المشتركة عبر ثقافة وتنظير فكري متزامن مع عمل : أوال 
لتماسك االجتماعي حول محور هذه الهوية ،مع الجهد البناء جماعي مدني خالق يزيد ا

والموضوعي في الحفاظ على الهويات الفرعية التي تزيد التماسك واللحمة المجتمعية ،يقابل 
ذلك دعم المرجعيات الدينية على ضرورة الحفاظ على التعايش والتنوع والتلون الديني 

هو االسمى وان الوطن هو األرضية المتسعة والطائفي واالثني والتركيز على أن اإلنسان 
للجميع وان مناخات المحبة هي الضامن وان أي خرق للبنية والسلم االجتماعي يلقي بظالله 
على امن واستقرار الجميع ،وان الوطن يتسع للجميع والهوية الوطنية هي الضامن ويمكن 

                                                             
 الصباح -الموسوي عمران ناصر 1
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 .رهابية تسمية هذه المنظومة باالستراتيجية الوقائية من الظواهر اإل
 

إعادة تأهيل ثقافة اإلنسان المواطن وفق المنظور الراهن وتخليصه من أدران مرحلة :ثانيا 
طويلة حاولت خلق ثقافات شوفينية عنصرية على حساب اإلنسان كقيمة وطنية والوطن كملكية 

ية جماعية ،إضافة إلى مراحل ما بعد التغيير والمناخات المزكومة بالسموم الطائفية والعنصر
وأنشطة فعالة على كل   وهذه الثقافات يجب أن تتحول إلى سلوكيات. التي تحيط بالوطن 

 .األصعدة االجتماعية والثقافية والسياسية 
 

إيجاد حلول منهجية للقضاء على ظاهرة البطالة وتحسين الواقع االقتصادي واالجتماعي : ثالثا 
رهابية ، واحداث ثورة اقتصادية اجتماعية للمناطق الفقيرة التي من الممكن أن تكون حاضنة إ

لتطوير البنى التحتية لإلنسان فيها والمناطق التي يسكنها حتى يشعر فيها المواطن بانتمائه 
 .والمحافظة على مكتسباته في وطن يضمن له حرية العيش والكرامة اإلنسانية 

 
والقومي والطائفي واالثني  شيوع ثقافة التسامح والتعايش وتقبل اآلخر بتنوعه الديني: رابعا

األصعدة االجتماعية كافة عبر التماسك   واحترام خصوصية اآلخر،وانعكاس كل ذلك على
االجتماعي للشرائح المكونة للبيئة والمنطقة التي يشكلونها دون اعطاء سمة األغلبية لشريحة 

ائفة او القومية معينة أو طائفة بحيث تكون صفتها كمنطقة محسوبة لهذا المكون او هذه الط
والتربوية والتعليمية واإلدارية بالشكل الذي يشعر الجميع بانتمائهم وتحقيق الطمأنينة 

 .االجتماعية والسلم المجتمعي 
 

ال شك ان القوانين الوضعية هي قوانين مقترنة بواقع معين وظرفية  :المنظومة التشريعية  - 2
ية الزمنية تستدعي بان تكون القوانين الوضعية زمنية وان التغيير في الواقع المكاني والظرف

متماهية معها ،فالقانون وجد ليكون حاكما ومنظما للعالقات المجتمعية ، والجريمة ظاهرة 
اجتماعية لها عواملها وأسبابها ،وبعد التقنيات الحديثة والتطور الهائل في مجال التقنيات 

رة ،وهذا األمر ينعكس أيضا على ظاهرة واألنظمة االلكترونية بحيث صار العالم قرية صغي
الجريمة اإلرهابية التي تدير خيوطها تنظيمات عالمية مما يستدعي وجود تشريعات وقوانين 

جنائية بمستوى التطور الذي يعيشه السلوك اإلجرامي المخالف للقوانين،وهذا يحتم على 
قوانين عابرة االستراتيجيات  األسرة الدولية أن يكون تعاونها كبيرا للقضاء على الجريمة عبر

الدولية المهيمنة على القرار ووجود منظومة جنائية دولية متطورة يقابلها نظام جنائي حديث 
محلي قادر على تكوين منظومة جنائية متكاملة ، وإذا علمنا ان الكثير من القوانين الجنائية 

 مصلحة الظاهرةموغلة في قدمها بحيث أن الزمن تجاوزها بكثير وهو ما يصب في 
 .اإلرهابية  
 

) وهي منظومة الردع العام وتأتي بعد أن تفشل المنظومات السابقة :المنظومة العقابية ـ  3

في الحيلولة دون وقوع الجريمة وتعني إيقاع العقوبات المقررة قانونا ( المنظومات الوقائية 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطويرأحد 

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

5 

تتوفر _ محاكمات _أصولية وتطبيقها على الجاني عبر الجهاز القضائي في إجراءات قانونية 
فيها الضمانات القانونية لكل أطراف الدعوى الجزائية،وقد اصدر العراق قانونا خاصا بمكافحة 

حدد فيه الجريمة اإلرهابية والعقوبة المقررة لها ،استكماال  2112لسنة ( 13)اإلرهاب بالرقم 

ة التطبيقية العقابية فقد المعدل، وبالرؤي 1969لسنة  111لما جاء في قانون العقوبات رقم 
 أصدرت المحاكم العراقية

الكثير من األحكام بحق الجناة لكن ذلك لم يمنع هذه الظاهرة من الظهور بأدواتها اإلجرامية 
التي تخلت عن أي مرتكزات إنسانية وصارت بمتبنياتها التكفيرية معادية بحقد اعمى واسود 

كان من ذلك ،وهو ما يؤكد ضرورة تفعيل المنظومة لكل حياة في العراق فلم يسلم اإلنسان أيا 
 .الوقائية للحد من تلك الظاهرة

ولعل المؤتمر الذي عقدته وزارة حقوق االنسان انبثقت عنه ستراتيجية لمكافحة اإلرهاب هو 
خطوة متقدمة في هذا المجال على ان تكون فعالة في التطبيق على ارض الواقع مستفيدة   من 

 .لدولي في ذلك الجهد الوطني وا
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العراق في خطر بعد انقالب ابي غريب
2
 

 
التفجيرات االخيرة التي حدثت في العراق وخلفت مئات الضحايا من االبرياء بين شهيد وجريح 

عكست العجز الواضح في اجهزتنا االمنية وهشاشة الخطط الموضوعة، ويعكس التراجع في , 
بالتأكيد ان ما حصل من تفجيرات هو معد , والكبيرة في العراقاداء المؤسسات االمنية الكثير 

له بصورة منظمة ومدروسة سلفا ، خصوصا ونحن نعلم ان اغلب الجيوب واألوكار االرهابية قد 

 .دمرت بعمليات عسكرية
، 2113من تموز عام  21األحداث التي تلت الهجوم على سجن أبو غريب والتاجي في الـ 

التابع للقاعدة، كشفت عن إختفاء " الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام"والذي تبناه تنظيم 
ثالثه من كبار القاده األمنيين ، وهؤالء الثالث هم من أكثر المقربين لرئيس الوزراء ، والسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا، كيف يختفي ثالثة أمنيين يتقلدون مناصب أمنية هامة في آن واحد؟ ما 

سبب في تركهم بمناصبهم؟ وهل كانت ساعة الصفر لإلنقالب الذي حدث في سجن هو السر وال
ابي غريب ، وهل هي لحظة الهجوم على السجن وتحرير السجناء؟ وما عالقة بعض األمنيين 

 والسياسيين العراقيين بهذه العملية؟
تالها عمليات كل تلك التساؤالت شكلت وقتها مادة لتبادل االتهامات بين السياسين في العراق، 

تفجير متنقلة للضغط نحو عدم التحقيق في الموضوع، وفي ظل ما دار في العراق من تفجيرات 
ضخمة، بدأت المجموعات المسلحة والمرتبطة بدولة العراق اإلسالمية المتواجدة في سوريا 

زة كل ذلك تم بعد إجتماعات وتنسيق على أعلى المستويات بين أجه. هجوما  منسقا  على دمشق

 .مخابرات خليجية وتركية وبعلم وإشراف المخابرات األميركية
وهدفت تلك اإلجتماعات والتفجيرات ونشر الفوضى األمنية الى تحضير مسرح العمليات لعمل 
عسكري أمني ترافق فيما بعد مع مسرحية الكيماوي في الغوطة الشرقية وقرع طبول الحرب 

 ...األميركية على سوريا
ن أن إستخدام المجموعات اإلرهابية بدعم من بعض الدول الخليجية وتركيا في الخالصة تبي

لتنفيذ إنقالبات وتفجيرات أمنية تخدم سياسة تلك الدول وربما في المستقبل سيشكل دعم 
اإلرهابيين من قبل تلك الدول سياسة ُيعتمد عليها لتحقيق أهداف التنافس اإلقتصادي والنفطي 

 .على اإلستقرار العالمي واإلقتصادي والمالي مما ُيشكل تداعيات خطيرة
مثل هذه الخروقات االمنيه الخطيرة ، تعطينا دالئل واقعيه ان االرهاب أقوى من المؤسسة 

االمنيه ، وأنهم بقدرتهم هذه يمكنهم من اختراق الحصون والمناطق المتحصنة في العاصمة 

 . بغداد

                                                             
 صوت عراقي حر – محمد حسن الساعدي 2

 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطويرأحد 

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

7 

لدخول المنطقه الخضراء ، والسيطرة على رئاسه وهذا ما أثبته التقارير الوارده بوجود مخطط 
الوزراء ، واغتيال القاده والمسؤولين هناك ، والسيطرة بعد ذلك على شبكه االعالم العراقي ، 
لبث البيانات التي تمهد للسقوط ، وإعالن السيطره على بغداد ، كل هذا يتم بقياده الرجل الثاني 

) صدام ، وبقايا البعث ، بالتعاون مع التنظيم اإلرهابي  ، وبمساعده كبار فدائيي( عزه الدوري )

 . ( تنظيم العراق والشام
ان ما يحصل اليوم في العراق اليمكن ان يكون بعيدا  عما يحصل في سوريا، خصوصا في ظل 
المواقف االخيرة من العراق في عدم وقوفه مع مشروع التغيير في سوريا، والمواقف االخيرة 

سياسية الحياد في مواقف الجامعة العربية من القضية السورية، مما اعطى للعراق في تبني 
حافزا  للجماعات االرهابية في سوريا للتحرك لضرب العراق من الداخل، وبعد التوجيهات التي 

اعطيت الى المقاتلين العرب بالقتال في العراق، لزعزعة الوضع االمني هناك وإحداث فتنة 
رق االخضر واليابس، وفي ظل هذه المعطيات نحن مقبولون على طائفية كبيرة وخطيرة تح

ازمة وصراع خطير في المنطقة فالمشهد السوري القى بضالله على الوضع العراقي حيث أنه 
أخذ منحنيات متصاعدة خالل الفترة السابقة، هذا أذا ما اخذنا بعين االعتبار الوضع الداخلي 

الكتل السياسية، كل هذه المؤشرات تجعلنا نعتقد ان  العراقي المتزعزع اصال  والتصارع بين
المنطقة تمر بظروف حساسة وخطيرة جدا ، هذا فضال عن االختراق الكبير للمؤسسات االمنية 
من قبل البعثيين الصداميين والسيطرة على اماكن ومراكز حساسة في تلك المؤسسات، فضال  

 . الدولة عن الفساد االداري والمالي المستشري في مؤسسات
في ظل هذا اصبح العراق بين المطرقة والسندان، وأصبح الشعب العراقي الطرف الضعيف في 
هذه المعادلة، وأصبح بين كفي الصراع بين القوى االقليمية المتنازعة، فها ياترى سيكون له 

 . موقف من هذا الصراع للخروج من هذه االزمة
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 3 جواز السفر العراقي
 
 

  

 
 

 

ليس من الغرابة مطلقا  أن يحصل الجواز العراقي على ثاني أسوأ جواز في العالم حين سبقتنا 

 .الصومال الى ارتقاء المركز األول
، وتلك النتجية جاءت بسبب القيود ”Henley & Partners“ جاء ذلك في استبيان لدليل

عالم، ففي حين يستطيع الكبيرة التي تفرض على منح هذا الجواز تأشيرة الدخول الى دول ال

بلداَ في العالم بدون تأشيرة أو  113المواطن الفنلندي والسويدي واإلنكليزي الدخول الى 

بلدا   112تأشيرة بدون مقابل ويستطيع المواطن األمريكي واأللماني والدانيماركي الدخول الى 

بلدا  من  32ول سوى الى بدون تأشيرة أو تأشيرة بال مقابل أيضا ؛ فان العراقي ال يستطيع الدخ

بلدان العالم منها الكثير من البلدان كجيبوتي والصومال ومدغشقر وبعضا  من دول أفريقيا 

فرض القيود على التأشيرة يعتبر أداة “أن  ”Henley & Partners“ يرى دليل !الفقيرة جدا  

التأشيرات هي “، موضحا  ان ”مهمة للحكومات لمراقبة حركة المواطنين األجانب عبر الحدود
ويضيف الدليل ان ” معيار لمعظم البلدان من أجل تحديد هوية األجانب الراغبين بدخول أراضيها

تأشيرات الدخول هي أيضا  مؤشر على العالقة بين الشعوب من مختلف البلدان ومركز البلد “
الم، في من هذا التوصيف علينا قياس مدى عالقتنا مع شعوب ودول الع.”ضمن المجتمع الدولي

بعض األحيان، نطالع مشاكل إنسانية كبيرة يكون العراقيون جزءا  من مأساتها كان آخرها 

قتيال  21المركب الذي غرق قبالة جزيرة كريسماس آيلند شمال غرب استراليا وراح ضحيته 

-8حينما غرر عراقّي بمجموعة من المواطنين وأستلم منهم مبالغ .. لبنانيا  بينهم نساء وأطفال
.. مثال بسيط جدا  تناقلته أغلب القنوات اإلعالمية العالمية .أالف دوالر لنقلهم الى هناك 11

وعلى الرغم من أن ذات القنوات تتناقل في بعض األحياء أخبار عن نبوغ العراقيين في بعض 
وتلك لم تكن .. بلدان العالم إال إن ذلك لم يستطع أن يمحو الصورة السوداوية عن شعب العراق

وليدة عهدنا الجديد بل رافقتنا تلك الميزة منذ أن دخل العراق في حربه مع إيران وحين ساهمت 
الحروب المتالحقة التي أعقبتها في تشويه صورة شعبنا ، صاحب الحضارات، أمام وجه العالم 

 .أجمع
لتي إن أغلب البلدان التي تقدمت في تلك القائمة ألسوأ الجوازات في العالم هي من الدول ا
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وهذا دليل .. تعاني من أزمات أمنية وسياسية كبيرة والتي ال تمتلك مؤشرات تنمية بشرية عالية
على انعكاس أزماتنا األمنية والسياسية واالقتصادية على مدى مقبولية أبناء شعبنا أمام شعوب 

وع العالم وعلى الخارجية العراقية أن تعمل بجد أكبر في محور تلك الصورة وإيالء الموض

 .أهمية قصوى لمحاولة أن نجدد ثقة العالم بنا ونزيد من مقبولية مواطنينا في دول العالم
وفي مفارقة أخرى وفي ذات السياق، السفارة البريطانية في العراق، بريطانيا إحدى الدول التي 

، تفرض رسوما  كبيرة تفوق طاقة الكثير من العراقيين !”تحرير العراق وشعبه“ساهمت في 
ض منحهم تأشيرة الدخول ومثال ذلك أن إعالميا  عراقيا  حصل على دعوة من أحد األحزاب لغر

ملء استمارة خاصة بالتأشيرة : االنكليزية إللقاء كلمة في أحد المؤتمرات في لندن فماذا حصل

دوالرا ومن ثم الحصول على موعد عندما يتم تقديم تلك االستمارة الى  132الكترونيا بمبلغ 

العراقي  TPI دوالر مع كشف حساب من مصرف 311ة البريطانية في العراق وبمبلغ السفار

يوما  ليأتيك الجواب  21ومن ثم تتم المقابلة وأخذ طبعات األصابع، األدلة الجنائية، بعدها تنتظر 

هذا مثال بسيط .. ألف دينار عراقي هباء منثورا 632بالرفض وتذهب أموالك البالغة أكثر من 
مستوى التعامل مع المواطن العراقي من الدول التي ساهمت حتى في تهديم صورته على 

الوضاءة أمام العالم حيث لم يفت في عضد تلك السفارة أن هناك مواطنون كانوا يرغبون في 

 .آالف دوالر 11العالج وال غيره، مع وجود تأشيرات دخول لبلدان أوربية يصل سعرها الى 
العراقي اليوم بحاجة الى جهد حكومي متكامل من قبل كل الوزارات إن تحسين صورة الجواز 

عسى أن نتمكن بعد حين أن نتجول في .. فيها وعلى رأسها الوزارات األمنية ووزارة الخارجية
العالم بحرية وأن يكون هناك هدف كبير أمام الحكومة في أن تزيد من عدد البلدان التي تستقبل 

 .حفظ هللا شعب العراق.. و تأشيرة بدون مقابلأبناء شعبنا بدون تأشيرة أ
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الدستور انموذجا  .. محنة الديمقراطية العراقية 
4

 

 

              
 

 
في الدول الديمقراطية، ال وجود لشخص يحكم، أو حتى مؤسسة وإنما ثمة وثيقة عليا تسمى 

بمعنى أنها تعلو على جميع وهي عليا . بالدستور هي المرجع األول والوحيد للسلطة السياسية
القوانين والتعليمات التي تصدرها المؤسسة التشريعية، ويعد باطال وغير ذي قيمة كل نص 

الوثيقة حتى تكتسب شرعيتها الذاتية ينبغي ان تتوفر فيها شروط . قانوني يخالف تلك الوثيقة
ع هذه الوثيقة عديدة لذلك، منها ما هو ظاهري كوجوب أن تكون السلطة التي قامت بتشري

منتخبة من قبل الشعب والموضوعي أن تلبي تطلعات وآمال الشعب بصورة واضحة وتوفير 
وجود مثل هكذا وثيقة تتوفر فيها تلك الشروط . الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك األهداف والتطلعات

ر فيه أي هو دليل على ديمقراطية تلك الدولة ودستوريتها، أما أنها تملك دستورا  لكن ال تتوف
من الشروط المطلوبة لشرعيته هو بمنزلة ستار أو غطاء لنظام آخر بعيدا  كل البعد عن 

ومن الطبيعي ان نظاما  مأزوما  غير واضح المعالم، يعاني من اضطراب مستمر، . الديمقراطية
ومتها من الطبيعي ان ينتج دستورا  مأزوما ، يتخذ منه ستارا  لديمومة أزمته البنيوية التي بديم

الدستور العراقي الدائم، برغم انه يحتوي على بابين للحقوق . يضمن بقاءه أكبر قدر ممكن
والحريات التي تعد من أكثر النصوص الدستورية تماشيا  مع حقوق اإلنسان، يعد دستورا  

 مفخخا  باإلشكاليات والتناقضات والتصورات الخاطئة للواقع بما يجعله عبئا  على النظام بأكمله
  .ومعوال  يساعد على هدم ذلك النظام أكثر من مساعدته على بقائه

منها ما هو متعلق بالدستور ذاته ومنها ما : إن اإلشكاليات الخاصة بالدستور هي على نوعين 
يتعلق بتطبيقه سواء  من قبل الحكومة أو البرلمان، على الرغم من ان عدم التطبيق السليم 

عه الذي كان عليه تقدير مدى إمكانية تطبيق هذا النص من للنص الدستوري يعود الى مشر  
ان أولى إشكاليات هذا الدستور هي ان غالبية مواده بقيت ومنذ تشريعها حبرا  على . عدمه

ورق، غير مفعلة، وال يمكن تفعيلها في الوقت الحاضر في ظل الظروف السياسية واالجتماعية 
الدستور ما هي إال مبادئ عامة أو أطر عليا ترسم والمعروف أن مواد . التي يشهدها العراق

الطريق للقوانين التي هي أدنى من الدستور والتي يتحدد بموجب تلك النصوص دستورية 
ومعنى هذا ان . وينظم ذلك بقانون: القوانين من عدمها، لذلك تنتهي معظم مواد الدستور بعبارة

لنأخذ مثاال على . لفوضوية وعدم التنظيممن دون هذا القانون سوف تبقى تلك المادة تعاني ا

هذه الفقرة ال معنى لوجودها مادامت . تنظم خدمة العلم بقانون: تقول 2فقرة  9المادة : كالمنا

خدمة العلم غير مطروحة في الوقت الحاضر وال يمكن طرحها في المستقبل لسبب أنها يجب ان 
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ر حتى تتم مناقشته أو إقراره وقد ال يقر تنظم بقانون وهذا القانون قد يستغرق دورتين أو أكث

 12أما المادة . في ظل االنقسام السياسي المزمن الذي يعاني منه المشهد السياسي العراقي

وهي التي يمثل تفعيلها حاجة ملحة كونها تتعلق بالسيادة الوطنية ورمز الدولة في الخارج 
لمعروف ان العراق ال يمتلك يوما  فا. والداخل والمتمثل بالنشيد الوطني وشعار الجمهورية

وطنيا  لالحتفال به وال علما  ثابتا  وال حتى نشيدا ، فكلها مؤقتة وبالنسبة لليوم الوطني الذي كانت 
وزارة الخارجية كثيرا  ما تتعرض للحرج كون العرف الدولي يتطلب تبادل التهاني بين الدول في 

ا  وطنيا  ما عدا العراق وال أتصور ان في المستقبل أعيادها الوطنية حيث ان لكل دول العالم يوم
الفقرة ثانيا  من . سوف يتم اعتماد يوم كون هذا الموضوع مثار خالف كبير بين الكتل السياسية

تنظم بقانون األوسمة والعطالت الرسمية والمناسبات الدينية : المادة نفسها والتي تقول
تفعيل هذه المادة عبر سن قانون لهذه األمور  يعد. والوطنية والتقويم الهجري والميالدي

ضرورة وطنية ملحة خصوصا  وان البلد يعاني ن فوضى كبيرة في مسألة العطالت والمناسبات 
الدينية التي تأخذ أياما  طويلة من السنة وبتفاوت بين محافظة ومحافظة وأخرى، نتيجة 

ال يجوز نزع : فقرة ثانيا تقول 23ة الماد. لخضوع األمر الى الحكومات المحلية في المحافظات

الملكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم بقانون، أتصور ان ال مبرر 
لوجودها كون القانون الذي ينظم هذه المسألة موجود وهو قانون االستمالك الذي بين فيه 

كما ان التعويض العادل لهو من . دكيفية إجراءات االستمالك بين الدوائر أو بين الدوائر واألفرا
كما ان ثمة مواد دستورية تطلب قانونا  . ابسط حقوق اإلنسان وال حاجة لورود نص فيه

لتنفيذها وهذه القوانين مقرة مسبقا  حتى قبل سقوط النظام بعقود لكن العبرة التي يريدها 
ري واالن ديمقراطي فمن المشرع هو مراجعة تلك القوانين التي أقرت في زمن النظام الدكتاتو

التي هي من أكثر المواد إثارة  31أما المادة . المؤكد أنها قد تخالف الدستور مما يتطلب تعديلها
هذه . وينظم ذلك بقانون.... العراقيون أحرار بااللتزام بأحوالهم الشخصية: للجدل والتي تقول

وهذا  1929لسنة  188نافذ المرقمالمادة التي يتطلب تنفيذها إلغاء قانون األحوال الشخصية ال

أوال  63ولكن ثمة مواد كالسابقة تحتاج الى قانون كي تفعل منها المادة . ضرب من المحال

. تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون: والتي تقول
يازات البرلمان وكذلك فهذه المادة لم تبق أياما  معدودة حتى تم سن قانون خاص برواتب وامت

إذا كان البرلمان عاجزا  بعد . األمر بالنسبة للسلطات األخرى كمجلس الوزراء ومجلس الرئاسة

سنوات من التغيير عن سن قانون صغير واحد فكيف به قد شّرع بعد سنتين فقط من التغيير  11
إذن دستور مليء  عن إصدار الدستور الدائم الذي يعد القانون األعلى في البالد؟ أليس هو

باألخطاء الكبرى؟ لم اإلصرار على إصدار دستور مشوه يعرقل مسيرة العملية السياسية أكثر 
 مما يجعلها تتقدم؟
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 5!!.. لحكومة العراق... لنرشح رئيسا جديدا 
 
 
 
 
 
 

 

وضعت عنوان هذا المقال في أعلى الصفحة وانتظرت دقائق محاوال تكوين صورة عن شخصية 
باشرت باستعراض . توافر فيها سمات رجل الدولة األول وأعني هنا رئيس الوزراءعراقية ت

عددا من الوجوه داخل مجلس النواب وخارجه من بين قادة وأعضاء الكتل السياسية الكبيرة 
واجهت مشكلة اختيار الشخصية المناسبة لذلك الموقع الهام لمستقبل   والصغيرة ، لكني

 .العراق
الشخص المالئم ارتأيت أن أدرج أمامي قائمة بالسمات الواجب توافرها وللوصول الى 

 :بشخصية رئيس الحكومة العراقية المنتظر وهذه هي 
 :السمات الشخصية : أوال 

أن اليكون الرئيس القادم من أثرياء قانون الرواتب والعطايا المعد من قبل الحاكم المدني  -1
ائر واستئصال الروح الوطنية من ممارسي السياسة فذلك كان مشروعا الفساد الضم. بريمر

 .العراقية وهو ما حصل

أن يتعهد بالغاء قانون بريمر الذي يستنفذ أمواال طائلة بدون ضرورة واستحقاق ، ويعمل  -2

 .على تشريع نظام جديد ينسجم مع سلم الرواتب في ادارات الدولة المدنية والعسكرية

والمالية ليبين بالدليل المادي حرصه على المال العام وترفعه أن يكشف عن ثروته المادية  -3

 .عن االثراء على حساب شعبه

أن ال يكون متعصبا طائفيا ، فالتعصب يكبح المشاعر االنسانية لدى القائد السياسي ويحكم  -3

 .عليه باالنغالق واالنكفاء عن ثقافة عموم الناس
 :السمات الوطنية العامة : ثانيا 

ون وطنيا حريصا على حقوق مواطنيه دون تمييز، فيكون سنيا مع الشيعة ، وشيعيا أن يك -1
مع السنة ، كرديا مع الكرد ، صابئيا مع المندائيين ، أيزيديا مع األيزيديين ، وشبكيا مع الشبك 

 .، مسيحيا مع المسيحيين عندما يتعرضون للمظالم أو انتهاك الحقوق

المواطنين حسب الكفاءة الثقافية والتعليمية ، ويضمن  أن يعمل على اتاحة الفرص لكل -2
 .تحقيق المساواة والعدالة بينهم

 .أن ال يتدخل في االنتخابات لصالحه هو أو لصالح أي جهة موالية له -3
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ويسعى لجعل الدولة العراقية نموذجا حقيقيا  البالد،أن يعزز النظام الديمقراطي في  -3
 .التفكير والعقيدة والنشاط السياسي الوطنيللديمقراطية تحترم فيه حرية 

أن يعزز األخاء الوطني بين كل العراقيين انطالقا من أن الوحدة الوطنية هي الضمانة  -2
 .لحماية الوطن والشعب من األعداء الخارجيين

أن يتعهد بحل المشاكل القومية واالثنية بالتفاهم المشترك عبر الحوار وعدم اللجوء الى  -6
 .والعنفالقوة 

أن ينبذ سياسات العهد المنصرم في معاداة القوى السياسية اليسارية كالحزب الشيوعي  -1
والمنظمات الديمقراطية األخرى انطالقا من مبدأ ان العمل الوطني واالخالص لحقوق الشعب هو 

 .المعيار للحكم على جدارة ووطنية أي حزب سياسي أو فرد

 .السلطة التنفيذية عن القضاء ومجلس النواب والصحافةأن يتعهد باحترام استقاللية  -8
وقد . بعد كتابتي لتلك السمات أعددت قائمة بأبرز القادة السياسيين حسب الحروف األبجدية

اخترت الشخصيات وفق ظهورهم على المسرح السياسي فكانت أكثريتهم من صناعة زلماي 

فهم من دون منازع سياسي . 2113عام  خليل زاد ومؤتمر لندن الذي عقد قبيل احتالل العراق

 .جيل مرحلة فترة االحتالل وما بعدها
وبصرف النظر عن وجود من هو أكثر كفاءة وأنصع تاريخا وطنيا خارج الدائرة الضيقة التي 

تتصدر المشهد السياسي العراقي الملتبس فان الوجوه التالية هي وحدها من يحتكر العمل 
 : وهم. السياسي في عراق اليوم

 السيد ابراهيم الجعفري  -1
 السيد أحمد الجلبي -2
 السيد أياد عالوي -3
 السيد اسامة النجيفي  -3
 السيد برهم صالح -2
 حسين الشهرستاني. د  -6
 السيد نوري المالكي -1
 السيد مسعود البرزاني  -8
  السيد عمار الحكيم -9

 لسيد خضير الخزاعييا -11
 د صالح المطلك  -11
 .لسيد هوشيار زيباريا -12

ال أرى ما يمنع السياسي الذي برز أثناء فترة االحتالل ومابعده من من وجهة نظري الشخصية 
تبوء المناصب الحكومية ما دام يحرص على ضمان االستقالل الوطني للعراق ويعمل بكل جد 

األخذ بهذا المعيار يعتبر شرطا اساسيا . للتعجيل بتنمية قدراته االقتصادية وتحسين حياة شعبه
 ؟؟..قيادة العراق ، لكن هل حقا سيوفى بهذا الشرط لدخول معترك المنافسة على 
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لقد تشكلت حكومات في كل من ألمانيا واليابان برعاية أمريكية بعد انهيار التحالف النازي بعد 
الحرب العالمية الثانية ، فكانت حكومات وطنية بحق عملت بمثابرة وحرص شديدين على اعادة 

 .ركته الحرببناء بلديهما بعد الخراب الشامل الذي ت
لقد عملت الحكومتان والقوى السياسية المشاركة فيهما بكل جد وبالتعاون مع قوى االحتالل 

على توفير العيش الكريم لمواطنيهم وقادتهم ليتقدموا دول العالم اجمع في مجال التنمية 
 .االقتصادية واالجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي

ن مركز ثالث ورابع أكبر اقتصاد في العالم على التوالي ، ويتمتع فاليابان وألمانيا اليوم تحتال
قيام حكومة عراقية بفعل أو . شعباها بأفضل مستوى معيشي بالمقارنة مع دول العالم األخرى

في عهد االحتالل ال يتعارض مع الرغبة الحقيقية التي يوظفها هذا السياسي أو ذاك للمساهمة 
فاذا نجح سياسيوا اليابان وألمانيا في اعادة . حياة شعبه المعاشية في اعادة بناء الوطن وتطوير

بناء بلدهم ، فما يمنع سياسي عهد االحتالل من االقتداء بهم والسير ببلدهم نحو البناء والتنمية 
 ؟؟..االقتصادية

لكن السؤال المطروح على كل لسان في عراق اليوم هو ، ما هي نسبة النجاح الذي حققته تلك 
كومات العراقية خالل السنين العشرة الماضية على طريق تقدم العراق اقتداء ومقارنة الح

 ؟؟..بحكومات اليابان وألمانيا 
 .ال شيئ يدعو للفخر: اجابتي على التساؤل 

فالكتل السياسية التي أنبثقت عن تلك المرحلة ، سواء عبر االنتخابات أو بدونها احتكرت العمل 
ق عبر تشريع قوانين انتخابية تحابي بشكل صريح كتلها لتعزيز بقائها السياسي بشكل شبه مطل

وبذلك أحلوا دولة الكتلة محل دولة الحزب القائد ، وفرضوا . في السلطة أطول فترة ممكنة
 .ديكتاتورية التحالف بديال عن ديمقراطية األكثرية

ن جديد ، وأولئك الذين وبذلك يكون الحلم بنظام ديمقراطي واعد قد تبخر وعاد حلما ورديا م
استبشروا به وصفقوا ورقصوا احتفاء وجدوا أنفسهم أمام واقع لم يكن بحسبانهم ، والشك 

 .صدموا ولهم الحق في ذلك
وقد أثبتت حكومات االئتالفات السياسية فشال ذريعا في بناء دولة المؤسسات المدنية والتنمية 

والتصريحات والتعهدات عن التعاون والتآخي فبرغم البيانات . االقتصادية والوحدة الوطنية
والعمل المشترك ازدادت االنقسامات السياسية والطائفية داخل المجتمع العراقي ، وتزداد يوما 

 .يعد يوم عزلة الكتل السياسية الحاكمة في كل من بغداد وأربيل عن جماهير عموم الشعب
يتصدرون المشهد السياسي خالل السنين أكثرية العراقيين على معرفة بسيرة السياسيين الذين 

العشرة الماضية ، واذا ما درسنا كل شخصية منهم على ضوء السمات الشخصية والعامة التي 
أوردناها بداية المقال لن نحصل إال على حفنة منهم ممن تتوفر فيهم بعضا من المصداقية 

 .ونقاوة وصواب المواقف السياسية
ر من مؤشرات عن شخصية افتراضية للقائد السياسي الغيور السمات المذكورة تلك ليست أكث

على شعبه حقا قوال وعمال ، وليس من اللياقة أن أقوم هنا باسقاط هذا السياسي و االنحياز 
 .لذاك ، فهذا األمر متروك للناس يعبرون عنه بالطريقة التي يشاؤون بما فيها صناديق االنتخاب

يد المالكي الذي يطمح لوالية ثالثة فله الحق في ذلك اذا لم بالنسبة لرئيس الوزراء الحالي الس
لكن عليه أن يعيد تقييم انجازاته خالل فترة توليه منصبه التي . يتعارض مع الدستور العراقي
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لقد استغرقت فترة حكمه مدة من الوقت كافية النجاز خطتين . ستبلغ عشرة سنوات قريبا
 .قع االقتصاد العراقي ومستوى معيشة شعبهاقتصاديتين خمسيتين كانتا ستغيران وا

لكن التغيير المتوقع ليس فقط قد تأخر بل لم يبدأ بعد ، وحتى يدعم رغبته في الترشح لفترة 
. ثالثة عليه أن يبين انجازاته على األرض ، ال قوال ، وال على الورق بل بالدليل المادي الواضح

وحده سينتصر على منافسيه ويعزز الثقة به  وبذلك فقط سيحصل على تأييد شعبه ، وبفضل ذلك
 .كسياسي جدير باالشادة

التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية تزداد صعوبة وتعقيدا وتستدعي جهدا متواصال من 
ففي بداية واليته . حكومته بالتعاون مع المجتمع الدولي ، لكنه كما يبدو يخسر في هذا المجال

ا واحدا هو انتصاره على المليشيات االرهابية في ما عرف بصولة األولى كان له انجازا مهم
لقد رفعت تلك المأثرة من رصيده الوطني في عيون وقلوب الناس ، لكنه توقف . الفرسان

 .عندها في حين يتوالى االخفاق األمني والسياسي واالقتصادي في مختلف الميادين
والسياسات االقتصادية ، والى أدوات مالية العراق اليوم بحاجة الى تغيير الوجوه السياسية 

ونقدية تحفز على النمو االقتصادي وتشجع رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في التنمية 
 .االقتصادية العراقية

والعراقيون يطمحون الى توجهات جديدة الستغالل الموارد الطبيعية غير المستغلة أو المستغلة 
نحن بحاجة الى سياسة . نامية الستغالل موارد صادرات النفطجزئيا ، وسياسة جديدة أكثر دي

انفاق حكومية تشجع على االستثمار وخلق فرص عمل جديدة ، وأن يجري توجيه سياسة 
 .االستيراد بما يخدم تطوير القطاعات االنتاجية العراقية

نهجهم  الناس تتطلع الى جيل جديد من الساسة الوطنيين القريبين من همومهم ، ساسة لهم
استئصال العنف : الوطني الواضح ، أبعد نظرا وأشد تصميما في التعامل مع قضاياهم الملحة 

فواحدة من أسباب االستياء الطائفي هي . وكبح االرهاب ، لكن قبل كل شيئ معالجة أسبابه
 .البطالة المستشرية في كل مناطق العراق التي لم يتم التعامل معها بجدية عالية وبسرعة

فهذه تحتاج  السنية،لجة ظاهرة الشعور بالغبن السائدة بين أبناء مجتمعنا من الطائفة معا
. اهتماما خاصا ووقفة وطنية جادة ليس من قبل الحكومة فحسب بل من كافة القوى السياسية

فالغبن جرح مؤلم يزداد ايالما مع استمراره وعدم السعي لمعالجته ، ومع أن بعض المبالغة قد 
انتشار مشاعر الغبن ، لكن ال ينبغي أبدا تجاهله ، ومن الضروري البحث المكثف شجعت على 

 .الجاد عن حلول جذرية وآنية له
أحد السبل الهامة للتعامل مع الظاهرة هو قطع الطريق على وسائل االعالم الستغالل الظاهرة 

بنفس الوقت . عراقيةالطائفية داخل المجتمعين الشيعي والسني بهدف تفتيت الوحدة االسالمية ال
ينبغي تعميق الصالة المباشرة بين المسئولين الحكوميين ووجهاء المجتمع السني الذين 

 .يشعرون بمرارة التهميش
وتحتم المصلحة الوطنية أيضا تنظم حوارات صريحة ومباشرة مع ابناء الطائفة السنية 

ري الفتنة الطائفية لوضعهم وجها لوجه مع الحقائق على األرض ولقطع الطريق على مثي
 .بصرف النظر من وراءها

تتبنى تلك الحوارات توضيح الواقع االجتماعي ألبناء الطائفة السنية بأنهم ليسوا وحدهم 
المغبونون والمسكوت عن حقوقهم ، فالمجتمع العراقي بسنته وشيعته وبقية طوائفه يكابد نفس 
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ة لم تقدم للشيعة أكثر مما قدمته للسنة ، الحكومة الحالي. مشاكل الحياة االقتصادية والسياسية
 .انها حكومة النخبة التي وضعت مصالح احزابها وقادتها فوق مصلحة المجتمع العراقي ككل
الجزء الظاهر من المعضلة العراقية اليومية هي الفساد المالي والمسئولون يعرفون ذلك ، 

متورطون فيه ، ولهذا السبب  لكنهم ال يتخذون أية خطوات أو اجراءات لمكافحته ، ألنهم
 .يلوذون بالصمت كلما ارتفعت األصوات ضد الفساد

على رئيس الوزراء العراقي الجديد أيا يكون أن يأخذ تلك الحقائق مأخذ الجد ، فالفرص ال تأتي 
" مقالي هذا موجها للسيد المالكي بشكل خاص ، أجسد فيه الحكمة الصينية القائلة . تباعا

 ".الجراح تؤذي ولكنها تشفي الحقيقة كمبضع 
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القضاء العراقي والمعايير الدولية
6 

 

 

 
 
 

  

تدارس مجلس عصبة األمم التقرير الخاص للجنة الخاصة بدراسة  1932كانون الثاني  28في 

وسطر التقرير المستلزمات العامة التي يجب أن . البريطاني النضمام العراق الى عصبة االمم 
م تحديدها بان تلك االقاليم يجب أن يكون لها ي تم المنتدبة لنيل استقاللها والتاألقاليتتحلى بها 

حكومة مستقرة، ويجب أن تكون قادرة على حفظ األمن والسالم، ويجب أن يكون لها مواردها 
كان من اثر ذلك التقرير ان اصبح هاجس بناء . المالية، وأن تتمتع بمنظمات قضائية وتشريعية 

قضائي يتمتع باعلى درجات المصداقية ووجوب تقويمه هاجسا  متعاظما  لدى اصحاب نظام 
القرار الذين بنوا قواعد الدولة العراقية الجديدة في ذلك الحين وخصوصا الملك المؤسس فيص 

ذلك مبدأ العدل اساس الملك واهم قواعد تحقيق العدالة وجود قضاء نزيه  ياالول حافزهم ف
من اجل تحقيق تلك الغاية عمل الملك المؤسس ومساعدوه . من قوة قضائها  وكفؤ فقوة الدولة

على اجتذاب صفوة الصفوه من رجال القانون العراقيين من الذين كانوا يحملون اعلى 
الشهادات من باريس مثل توفيق وناجي السويدي ومن اسطنبول مثل نوري القاضي ومنير 

ن منهم المسيحيون واليهود مثل رزوق شماس القاضي وسليمان فيضي وغيرهم كثيرون وكا
وداوود ساسون باالضافة الى االستعانه بالخبرات االجنبية لتحديث النظم القضائية التي ورثها 

العراق من الدولة العثمانية وبهذا الصرح القضائي استطاع العراق ان يمتاز في احكامه 
تفقههم في الدين والشريعة وان القضائية وفي كفاءة قضاته وفي غزارة علمهم القضائي و

اال ان مايحز في النفس ان تظهر تقارير دولية تنتقد هذا . يكونوا متميزين بين بقية الدول
لذلك سنستعرض المعايير الدولية ومدى تطبيقها في . القضاء ذو التاريخ المجيد والطويل 

  .النظام القضائي العراقي 
االسس االولية للمعايير الحديثة لحقوق اإلنسان والتي مع انشاء منظمة االمم المتحدة تم وضع 

تدعو إلى االحترام الشامل لحقوق االنسان والحريات األساسية لجميع الناس بدون تمييز على 
أساس الجنس أو النوع آواللغة أو الدين وقد استخدم واضعوا الميثاق تعابير ذات معنى واسع 

ضع اليات حماية حقوق االنسان في االدوات القانونية ليفتحوا الطريق امام اجيال المستقبل لو

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1938الالحقة وبعد ثالث سنوات تبنت األمم المتحدة عام 
ليمهد الطريق لوضع معايير ملزمة لحقوق اإلنسان والعدالة الجنائية المطبقة في جميع أنظمة 

القانون المدني او القانون العام او القانون العرفي  القوانين ،سواء كانت تلك االنظمة تقوم على
وفي الحقب التي تلت تبني إعالن حقوق اإلنسان ،قامت األمم المتحدة بتطوير مجموعة من .

                                                             
6

  الحوار المتمدن - زهير جمعة المالكي 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D2%E5%ED%D1+%CC%E3%DA%C9+%C7%E1%E3%C7%E1%DF%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4070
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المعايير واألنماط اإلجرائية لحماية االفراد ضد السياسات والممارسات التي تخرق حقوق 
وأهم هذه المعايير تم إدخالها في الميثاق الدولي اإلنسان األساسية في عملية العدالة الجنائية 

  . 1916مايو 23للحقوق السياسية والمدنية والذي دخل حيز التنفيذ في 

من خالل استقراء نصوص القانون الدولي المتعلقة بالمعايير الدولية نرى انها اما ان تكون 
خاص بالحقوق المدنية معايير ذات طبيعه اتفاقية سواء كانت دولية مثل العهد الدولي ال

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ,  1966والسياسية 

اتفاقيات جنيف ,  1981اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , وغيراإلنسانية 

ع اتفاقية القضاء على جمي, وبرتوكوليها اإلضافيين  1939األربع الخاصة بالنزاع المسلح 

والتي نصت على التزامات  1991و اتفاقية حقوق الطفل عام ,  1966أشكال التمييز العنصري 
أما عن اتفاقية مناهضة التعذيب . محددة يجب أن تتقيد بها الدول األطراف في قضائها الجنائي 

ف فإنها تفرض التزامات محددة على الدول األطراف فيما يتعلق بتنفيذ بنودها في  1983
او اقليمية مثل .ل مع األدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني أو المعنوي التعام

االتفاقيات االوربية واالفريقية واالمريكية واالتفاقيات الموقعه ضمن اطار جامعة الدول العربية 

رة الفق)، والمادة الرابعة عشرة 1938فالمادتين العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . 

تلقى الضوء على ايجاد  1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( األولى
تعريف وعناصر التعريف للمحاكمة التي تعتبر عادلة بمفهوم القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  :والتي مكن تقسيمها الى المعايير التي تتعلق بالمتهم والتي تتركز في المعايير التالية 

 الحق في الدفاع و االستعانة بمحام. 1

 علنية المحاكمة. 2

 إمكانية الطعن. 3

 حق المتهم في إعالمه بحقوقه. 3

 مبدأ افتراض البراءة. 2

 الحق في إعالم المتهم بسبب اإليقاف. 6

 الحق في عدم التعرض للتعذيب. 1

 تطبيق مبدأ الشرعية. 8

 :يلي  و المعايير الدولية التي تتعلق بالمحكمة وهي كما

  االختصاص. 1

  االستقالل. 2

  الحياد. 3

  القانونية والديمومة. 3
لو توجهنا بالنظر الى النظام القانوني العراقي لوجدنا ان القوانين العراقية قد تناولت تلك 

المعايير ولذلك سنحاول تناول كل منها لبيان الكيفية التي تعامل معها القانون العراقي مع تلك 
 .المباديء 

 :الحق في الدفاع و االستعانة بمحام. 1
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يعني ذلك أن  يحق للمتهم الدفاع عن نفسه و إبداء أوجه دفاعه دحضا الدعاءات االتهام، و ال
إثبات براءته، الن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل جهة االتهام و  ئالمتهم يقع عليه عب

تي يخولها القانون للمتهم أمام الجهات يعد الحق في الدفاع من أهم الضمانات القانونية ال
القضائية، فله الحق في اختيار محامي أو محامين للدفاع عنه بكل حرية، وقد اكد الدستور 

من الدستور واعتبره حقا مقدسا  19هذا الحق في الفقرة رابعا من المادة  2112العراقي لعام 

من قانون اصول المحاكمات  123دة ومكفوال في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة كما نصت الما
ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له  -ثانيا)الجزائية العراقي على 

.( القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه
ر المتهم على قبول محام اخر عدا كما الزمت الفقرة ج من نفس المادة قاضي التحقيق بعدم اجبا

على قاضي التحقيق او المحقق حسم  -ج)المحامي الذي يختاره المتهم حيث نصت على 
موضوع رغبة المتهم في توكيل محامي قبل المباشرة بالتحقيق، وفي حال اخيار المتهم توكيل 

. ( مي المنتدبمحام فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحا
فالمشرع العراقي قد ساير جميع التشريعات المقارنة التي تمكن المتهم من الدفاع عن نفسه و 
االستعانة بمحامين و ذلك سعيا للوصول إلى محاكمات عادلة للمتهمين و ضمانا لعدم المساس 

 .بالحقوق و الحريات األساسية لإلنسان

  عالنية المحاكمة. 2

مة أمرا  مهما  في ضمان مصالح الفرد والمجتمع ككل، وتقر المواثيق الدولية تعتبر علنية المحاك
بأحقية المحكمة أن ُتبعد كل الجمهور أو جزء منه في بعض الحاالت ، وبشكل عام، فإن جلسات 
المحاكم يجب أن تكون علنية بما في ذلك الصحافة وأن ال تقتصر على فئة خاصة من الناس، 

وهذا مااكده الدستور العراقي وقانون . لقة يجب أن تكون األحكام علنيةوحتى في القضايا المغ

يجب ان تكون جلسات )والتي نصت على  122اصول المحاكمات الجزائية النافذ في المادة 

المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية ال يحضرها غير ذوي 
لمحافظة على االداب ولها ان تمنع من حضورها فئات معينة العالقة بالدعوى مراعاة لالمن او ا

  .( .من الناس

  أمكانية الطعن. 3
يصعب الوصول إلى الحقيقة أو ضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه في جميع األحوال 

بناء على الحكم الصادر ألول مره في الخصومة الجنائية ، فقد تشوب الحكم الجنائي عند 
ألخطاء اإلجرائية أو الموضوعية ، أو يبين بعد صدوره ما يجعله مجافيا للوقائع صدوره بعض ا

أداة  –فالطعن في الحكم .أو القانون ، األمر الذي يتعين معه فتح باب الطعن في هذا الحكم 
شرعها القانون للتظلم تداركا  لخطأ القاضي وتحسبا  النحرافه ، فالقاضي مهما اتسعت ثقافته 

وقد حدد قانون اصول المحاكمات . ته إنسان غير معصوم من الخطأ أو الزللوتأكدت نزاه
الجزائية وقانون المرافعات المدنية اسلوب وطرق الطعن في كافة القرارات التي تصدر عن 

العمل بكافة القوانين والقرارات التي تمنع الطعن باي قرار  2113المحاكم وقد توقف منذ عام 
  قضائي

  اعالمه بحقوقه حق المتهم في. 3
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من حق المتهم الحصول على الوقت الكافي والتسهيالت إلعداد الدفاع واالتصال بالمستشار 
الوقت المناسب يعتمد على الظروف في كل قضية وتلك التسهيالت .القانوني لذي يختاره المتهم 

داد قضيته يجب أن تشمل الحق بالوصول إلى الوثائق واألدلة األخرى التي يطلبها المتهم إلع
باإلضافة إلى الفرصة لالتصال باإلستشارة القانونية، وعندما ال ينوي المتهم الدفاع عن نفسه 
شخصيا  أو يطلب شخصا  يختاره، يجب أن يكون قادرا  على االتصال بمحام، وتمكين المستشار 

قيد أو القانوني لالتصال بالمتهم بسرية كاملة ويحق للمحامين االتصال بعمالئهم بدون أي 

من قانون اصول المحاكمات  123وقد اشارت المادة . مؤثرات أو ضغوط أو تدخل من أي جهة
قبل اجراء  -ب)الجزائية لهذا الحق واعتبرته ملزما لقاضي التحقيق قبل البدء بالتحقيق 

 :التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعالم المتهم ما يلي
 .ال يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضدهان له الحق في السكوت، و -اوال
ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي  -ثانيا

 .تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه
مي قبل المباشرة على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محا -ج

بالتحقيق، وفي حال اخيار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق او المحقق المباشرة باي 
  . ( .اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب

 مبدأ افتراض البراءة. 2

على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في  19اكد الدستور العراقي في الفقرة خامسا من المادة 
ادلة وهو نفس المبدأ الذي نص عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم محاكمة ع

 . 1911لسنة  23

 الحق في إعالم المتهم بسبب اإليقاف. 6

من الحد األدنى من الضمانات في الجلسات الجنائية هو حق كل فرد أن يتم إعالمه بلغة يفهمها 
تهم بمجرد توجيه التهمة من سلطة مختصة، عن التهمة الموجهة إليه، ويعني ذلك إعالم الم

ويدخل في ذلك، عندما يقرر التحقيق في المحكمة أو النيابة اتخاذ إجراءات ضد فرد مشتبه به 
ويمكن تلبية ذلك بذكر التهمة شفاهة أو تحريرا ، .. في ارتكاب جريمة أو إتهامه علنا  بذلك

وهذا المبدأ . بها التي تقوم عليها التهمةبشرط أن تعكس المعلومات القانون والحقائق المدعاة 

من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي التي  123من المادة ( 1)اشارت اليه الفقرة 
على حاكم التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خالل اربع وعشرين ساعة من  -نصت على ا

ويدون اقواله بشانها . وبة اليهحضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنس
مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه الزما الستجالء 

  .( .الحقيقة
 

 الحق في عدم التعرض للتعذيب. 1
ان اتجاه المشرع العراقي في هذا المجال يتمثل في نهوض المسؤولية الجزائية للشخص الذي 

من قانون العقوبات العراقي ( 333)ق، وهذا ما قرره المشرع العراقي في المادة ينتهك هذا الح

يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف : )، والتي نصت على أنه1969لسنة  111رقم 
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بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير؛ لحمله على االعتراف بجريمة، أو 
بشأنها أو لكتمان أمر من األمور أو إلعطاء رأي معين بشأنها،  لإلدالء بأقوال أو معلومات

  ( .ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة والتهديد

  تطبيق مبدأ الشرعية. 8
تتمحور ضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية أساسا حول مبدأ الشرعية باعتباره أحد 

دلة للمتهم حيث تضمن له المساواة و الحماية، المبادئ األساسية التي تضمن المحاكمة العا

والذي نص  1969لسنة  111وهو ما امده الدستور العراقي وقانون العقوبات العراقي رقم 
على أنه ال جريمة وال عقوبة اال بنص ، فالمشرع من خالل نص هذه المادة أراد أن يبين أنه 

ؤدي ذلك بالتبعية ال محالة إلى بطالن كل عند انتفاء القانون أو النص القانوني أو عدم وجوده ي
اإلجراءات التي قد تتخذ ضد الشخص سواء كانت إدانة أو عقاب حماية لألشخاص عن طريق 

 .منع المساس بالحريات خارج األطر القانونية و يعتبر هذا المبدأ وليد الفقه الفرنسي

 :المحكمة المستقلة و المحايدة والقانونية . 9
انات التي تم النص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم لعل من أهم الضم

هي ان تكون المحكمة مستقلة و أول إشكالية تثار في هذا السياق هو أن تكون  1911لسنة  23
المحكمة مختصة، و المشرع العراقي قد أولى أهمية بالغة لقواعد االختصاص و اعتبارها من 

لفتها تؤدي إلى البطالن المطلق لإلجراءات، كما أنه باإلمكان إثارتها في النظام العام أي أن مخا
جميع مراحل الدعوى، و قد نظمت القواعد العامة لالختصاص بأحكام القانون ، كما عالج 

إشكالية تنازع االختصاص و هذا دليل على نية المشرع إرساء قواعد تضمن محاكمة عادلة 

واعتبر  2112لية المحكمة فقد نص عليها الدستور العراقي لعام أما بالنسبة الستقال. للمتهمين

من الدستور وكذلك  19ان القضاء مستقل والسلطان عليه اال الحكام القانون كما ورد في المادة 

من اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات باالضافة الى القوانين االخرى  31مانصت عليه المادة 

  2112االعلى لسنة  وكان اخرها قانون مجلس القضاء
أما مبدأ الحياد فيقصد به أن ال يكون للقاضي أي تصورات مسبقة حول القضية المعروضة 

هذا بالنسبة لحياد القاضي، و كذلك الحال بالنسبة لحياد المحكمة باعتبارها . عليه للفصل فيها
و لقد .د المحكمةجهازا قضائيا، ألنه من غير المعقول أن نطالب القاضي بالحياد و نستثني حيا

كرس المشرع العراقي فكرة حياد القاضي في قانون اصول المحاكمات الجزائية و ذلك من خالل 
  إمكانية رد القضاة طبقا ألحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية

 
بعد كل ماتقدم وكما تناولناها بالتفصيل تبين ان النظام القضائي العراقي من الناحية القانونية 

القل يطبق كافة المعايير الدولية العقدية او العرفية اال اننا نرى بان السبب في صدور على ا
  :التقارير السلبية عن المنظمات الدولية يمكن ان تلخص فيما يلي 

التجاذبات السياسية التي قررت ان تضحي بسمعة القضاء العراقي في سبيل المصالح . 1
في احكام القضاء وخصوصا عن طريق التصريحات  السياسية سواء عن طريق محاولة التدخل

الصحفية التي يطلقها بعض السياسين وينسبها الى القضاء كأن يصرح احد اعضاء مجلس 
النواب بان المحكمة سوف تغلق التحقيق في احد القضايا التي حظيت باهتمام الراي العام 
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قي ومن ناحية اخرى نجد فمجرد صدور مثل التصريح يعتبر اسائه الى تاريخ القضاء العرا
بعض السياسيين قد اغراهم سكوت القضاء عن الرد الى التمادي في اطالق االتهامات والتي 

  .تطعن في مصداقية القضاء العراقي 

م ايجب ان نعترف بوجود عدم وضوح في القوانين التي تحكم النظام القضائي العراقي فقد ق. 2
متيازات اعضاء المجلس في جلسة واحدة في حين مجلس النواب في اقرار قانون رواتب وا

تأخر اقرار قانون مجلس القضاء االعلى مدة عشرة سنوات ومازال قانون المحكمة االتحادية 
العليا يخضع للتجاذبات السياسية بالرغم ان المسؤولية التاريخية لمجلس النواب والحكومة 

ياتهم وان تبتعد وتتنزه عن اي مصالح تحتم ان تكون القوانين التي تنظم القضاء من اول اول
  .سياسية قصيرة االمد 

مع االحترام الشديد لالساتذه االفاضل في مجلس القضاء االعلى ولكافة السادة القضاة ولكن . 3

بقاء القضاء في برجه العالي بعيدا عن بناء جسر من العالقات المؤثره مع المنظمات الدولية 
جهات الى البحث عن المعلومات لدى جهات غير ذات اختصاص او ومع الرأي العام يدفع تلك ال

ذات مصالح ذاتية تدفعها الى نشر معلومات خاطئة عن النظام القضائي وخصوصا ان اسلوب 
عمل المنظمات الدولية بصورة خاصة هو البحث عن الحقيقة من عدة مصادر ثم مقارنتها فعدم 

ل الى المعلومات يدفع تلك المنظمات الى وجود مصدر موثوق للمعلومات او صعوبة الوصو
استخدام ماهو متاح ومتيسر وتلك المنظمات لم تعد تقتنع بالكليشهات التي التسمن والتغني من 

ان عمل المحكمة يتوقف عند اصدار القرار اما التنفيذ فهو مسؤولية الجهات " جوع من قبيل 
ي عمل القضاء باعتبار ان جهاز فمثل هذا التصريح هو اقرار بوجود ضعف ف" التنفيذيه 

االدعاء العام هو جزء من السلطة القضائية وعدم تنفيذ القرارات القضائية يعتبر من الجرائم 
فيجب على السلطة القضائية خلق قناة كفؤه . التي يجب على جهاز االدعاء العام متابعتها 

ورها متابعة عمل المنظمات والشفافة للتواصل مع الرأي العام ومع المنظمات الدولية يكون د
الدولية واعداد االجابات المقنعه للرد على التقارير واالسئلة التي تطرحها تلك المنظمات وتأخذ 
زمام المبادرة في خلق عالقات مثمرة مع تلك الجهات بدل من التحصن في بروج عاليه وبعيده 

  .عن ارض الواقع 

واعضاء االدعاء العام مع المعايير الدولية تعزيز ثقافة التواصل لدى السادة القضاة . 3
للمحاكمات الدولية وعدم االكتفاء بالمحاضرات التي غالبا ماتكون نظرية تردد ماهو موجود 
فعال في الكراسات والمطبوعات التي تنشرها المنظمات الدولية بل يجب تطعيم ذلك بالدروس 

م المختلفة بغية تدارس تلك التجارب العملية المستقاة من الوقائع التي حصلت في دول العال
  .واستسقاء العبر والدروس منها 

يجب ان نخلق عملية مراجعة دورية للتقارير التي تصدرها المنظمات الدولية ومعرفة . 2

المؤشرات السلبية التي اشرتها تلك التقارير واسبابها ومعالجتها سواء بالوسائل المتاحة لدى 
 .عانة بتلك المنظمات نفسها لالستفادة من خبراتها في هذا المجال السلطة القضائية او باالست
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النظام الضريبي في العراق عبأ غير منصف
7
 

 

 
 

 
 

، وحتى يومنا 1921اعتادت الدوائر الضريبية في العراق، ومنذ تأسيس الحكم الوطني سنة 
اساس التقدير والتخمين هذا، استحصال الرسوم الضريبية من المواطنين المكلفين بادائها على 

مبتدئين من مقدار المدخوالت التي يحصل عليها المواطن خالل سنة كاملة من عمله المهني او 
 من رواتبه الوظيفية ، تتصاعد وتنخفض في كثير من االحيان،

بما تقرره الحكومات وبحسب ما ترتأيه، وهي في هذا االمر تأخذ بنظام الضرائب التصاعدية 
ضرائب الثابتة، بحسب اهواء تلك الحكومات ووجهات نظرها من التي تعاقبت ومرات بنسب ال

على حكم العراق، وهو بالطبع ما يتبع ايضا  في جميع الدول االخرى ، و في العراق وهو ما 
استقرت عليه، ان تستحصل هذه الرسوم الضريبية على اساس التقدير بتشكيل لجان 

راد المكلفين بدفع الضرائب، وتستحصل منهم هذه الرسوم مدخوالت االف  تقوم بتقدير  تخمينية
سنويا  عن طريق المحاسبة وكشف االرباح الحقيقية التي يصرح بها المكلفون ، وقد ثبت فشل 

هذه الطرق، وساعدت اصحاب الدخول العالية الكبيرة من التهرب بشكٍل واضح من هذه 
تناسب ومدخوالتهم الحقيقية، مستغلين شتى الضرائب كليا  او جزئيا  بحسب االحوال، وبما ال ي

االساليب المخادعة او المخالفة التي يمارسوونها للتمويه على لجان التخمين المكلفين لمحاسبة 
دخول هذه الحيتان المالية الهائلة ، وقد يكون ذلك بارشاء بعض هؤالء المخمنين من اصحاب 

ربية، فيقدرون ارباح هذه الحيتان النفوس الضعيفة التي تزخر بهم لالسف البلدان الع
االقتصادية من اصحاب الشركات الضخمة والمصانع الكبيرة بشكل يقل كثيرا  عن حقيقة 

من ارباحهم الفعلية،وما يجب   %1ارباحهم السنوية، ويكتفون بجزء صغير منها قد ال يتجاوز 
اليين التي كان يجب ان يدفعوه بشكل صحيح، فيسبب ذلك خسارة كبيرة لخزينة الدولة من الم

ان تدخل هذه الخزينة من ارباح هؤالء الجشعين، بينما قد يتضرر بنفس الوقت اصحاب الدخول 
البسيطة التي تفرض عليهم هذه اللجان التقديرية الجائرة ضرائب بنسب اكثر من واقع ارباحهم 

بالطبع ان . االحيان المتواضعة، مما ال تتناسب وارباحهم القليلة أو المنعدمة في بعض  الفعلية
اجحاف كبير لشريحة كبيرة من ابناء الشعب فيستحصلون منهم رسوما  كان االولى ان   هذا

اسلوب اخر اكثر   يستحصلوها من اصحاب الكروش المنتفخة ، مما يستدعي التفكير اليجاد
تفاقمة موائمة لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين والتخلص من هذه الفوضى المتراكمة والم

والتي تسبب خسائر بالمليارات من الدوالرات لو اتبعت اساليب اكثر حصافة في استحصال 
لعموم   الرسوم الضريبية من ابناء الشعب ، واني في هذا المجال اقترح طريقة اكثر انصافا  
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الشعب، وبنفس الوقت تحافظ على حقوق الخزينة، وهي ال تعتمد على التقدير العشوائي كما 
اآلن داخل المؤسسات الضريبة، فلو اتجهت الدولة الى الغاء طريقة استحصال الرسوم يحصل 

الضريبية وفرض بدلها رسم الطابع على الخدمات التي تقدم بشكل فعلي للمواطنين، وفرض 
رسوم على البضائع المباعة فعال  من المحالت التجارية او التي تباع من المصانع المنتجة لها 

البيع التي تزود بها المشترين او الصاق طابع على كل مادة تباع على  عن طريق وصوالت
قد تحقق هذه الطريقة .علبتها التي توضع بها او الوعاء أي كان نوع الوعاء وهو امر سهل

العدالة الكاملة للدولة وتحافظ على اموالها، وتحقق التوازن بالنسبة للمواطن البسيط او 
نعها من التهرب من دفع الضريبة بما يتناسب وحقيقة ارباحها للشركات التجارية الضخمة وتم

الواقعية، دون ان تتمكن من اتباع وسائل الغش والتدليس للتهرب من هذه الضريبة او دفع 
مبالغ قليلة ال تتناسب وارباحها الصحيحة، وبالتالي فهذه الطريقة تمنع أي مواطن من التهرب 

تعطيلها، وبنفس الوقت سوف توفر امواال  هائلة مازالت  من الضريبة، او التأخر عن دفعها او
تهدر بسبب ما يتبعه التجار الكبار او اصحاب الشركات العاملة داخل الوطن، باعتماد الدولة كما 

خربي الذمة، ممن يعقدون الصفقات مع الحيتان الكبيرة ويفلتوهم من .. هو حاليا  على المخمنين
فتقوم طريقة االعتماد على رسم الطابع .. م بصورة دقيقة دفع الضرائب التي تُستحق عليه

بتحقيق العدالة التامة، وتغلق جميع المنافذ من التهرب من دفع الضريبة ، وتتحقق بنفس 
وخاصة في موضوع الخدمات فكلما احتاج .. الوقت المسؤولية التضامنية بين ابناء الشعب 
االكبر عن هذه الخدمات، وكلما   أن يقدم االموالالمرء الى المزيد من الخدمات عليه بالمقابل 

كانت احتياجات المواطن اقل من الخدمات فهوليس بحاجة لدفع المال، وبذلك تصبح جميع 
النشاطات البشرية داخل الوطن الواحد محكومة بقدر معين وبمقدار الخدمة او الفائدة التي تقدم 

ها من االسواق، إذ كما تفعل الحكومة في له أو بمقدار الحاجة التي يحصل عليها او يشتري
احتساب صرفيات الكهرباء وتستحصل من المواطن الرسوم بقدر ما يستهلكه فعال  من الطاقة، 
فيحتسبها العداد المنصوب في كل بيت، فبامكان الحكومة ان تضع رسوما  معينة عن كل خدمة 

بقيمة رسم الطابع الذي يؤخذ مقدرة باهمية تلك الخدمة وتفرعاتها وجسامتها، ويقدر ذلك 
عنها، وهو ما كان متبوع ومعمول به في العهد الملكي ،بما كانت تسمى رسوم االستهالك التي 

تم الغائها خطأ في الخمسينات من القرن الماضي ، والتي يجب إعادة العمل بها، وفرض 
موال الضائعة والتي الرسوم االستهالكية المشار اليها، فهي بالتأكيد سوف تدر الكثير من اال

تقدر بماليين او مليارات الدوالرات سنويا ، يمكن ان تضاف الى الخزينة العامة، وتنشأ بها 
المشاريع المتعددة التي يكون المواطن بامس الحاجة لها في كل وقت ، ويمكن أن تنصب 

ن البضائع توضع في المعامل والموالت التجارية الضخمة، لحساب المباع م  عدادات الكترونية
فعال  من قبل تلك الشركات شبيهة بعدادات الكهرباء، فإن لم تستطع ان تضبط االمور بشكل 

  !وبهذا تتحقق العدالة المنشودة   كامل، ولكن على االقل سوف تحدد من الزوغان الى حد كبير
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النفط العراقي واستغالله في دفع قاطرة التنمية 

االقتصادية
8
 

 
العراقي اعتمادا كليآ وبشكل رئيسي على القطاع النفطي في تكوين الناتج يعتمد االقتصاد 

وتتكون واردات النفط ,من اجمالي الدخل القومي العراقي%( 92)حيث يشكل ما نسبته ,القومي

حيث اعتمد العراق اثناء فترة الحصار على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ,من العملة الصعبة

حيث سمح العراق بالتبادل النفط مقابل السلع والخدمات ( 1996)بدأ تطبيقه عام 

 ..(والمستلزمات الطبية الخ,الغذاء)الضرورية

تم التوجه ,(بول بريمر)ومجيء الحاكم المدني على العراق ( 2113)وعند غزو العراق عام 

وسمح بريمر بأمتالك شركات غير عراقية على ,نحو الخصخصة للشركات النفطية في العراق
أي من استخراج النفط حتى تحويله الى ,( من المنبع الى المصب)ية استخراج النفط عمل

وقد ادى ذلك الى التوجه نحو اقتصاد السوق وما رافقه من تحوالت في ,مشتقات نفطية وبيعه
لكن ما يهمنا األن هو اذا اعتمد العراق بشكل رئيسي وتصديره كمادة خام ,االقتصاد العراقي
ذلك ألن النفط فيه انواع كثيرة تشتق منه تصل الى اكثر ,القتصاد القومي يؤثر سلبآ على ا

تعمل على استخراج النفط وتنويعه ,فال بد من وجود شركات وطنية رصينة ,نوع ( 311)من

أذ أن استغالل هذا المنتج على احسن وجه يؤدي الى اكتفاء البلد من ,الى عدة انواع في البلد 
ة وبيع الفائض النفطي من جهة اخرى وهذا اآلخير يؤدي الى تحسين احتياجاته النفطية من جه

ميزان المدفوعات بجذب رؤوس اموال جديدة من الخارج الى الداخل وبالتالي زيادة احتياطي 
الدولة من العملة الصعبة وهذا بدوره يؤدي الى التوجه نحو االستثمارات وينمو الدخل بعد ذلك 

وبما ان العراق يعتمد على تصدير منتج واحد في الوقت , ى االمامويتم تشغيل ماكنة التنمية ال
معنى هذا , ويستورد بقية السلع والخدمات من الخارج,الحاضر ويستورد مشتقات نفس المنتج 

وبما ان العراق يعتمد على ,بسبب سوء استغاللها ,معطلة ( المادية والبشرية)ان موارد العراق
فلو فرضنا أن ,قومي ايضا يستأثر بشكل كبير على مجمل الناتج تصدير سلعة واحد فأن ناتجه ال

فالبد لنا استغالل , عدا النفط,العراق جميع موارده معطلة وهذا تحصيل حاصل على ارض الواقع
هذا المنتج لتوجيه ايراداته نحو عملية التنمية لكن مع كل األسف يتميز اقتصاد العراق 

كأن تكون نسبة ,منتج او الصناعي يتميز بعدة مميزات غير المنتج ألن البلد ال( بالريعي)

من الصناعة التحويلة في تكوين الناتج القومي حيث أن ارتفاع هذه النسبة يدل على , %(22)
أي )وهذا بدوره يؤدي ايضا الى دفع عملية التنمية االقتصادية ,أن البلد منتج وصناعي ومتطور
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لكن كما قلت تميز اقتصاد العراق , (قتصادية المنتجةرأس المال االجتماعي والبنى التحتية اال

واالستمرار في , %(11)بالريعي وأنخفاض نسبة الصناعة فأنها ال تشكل على األقل ما نسبته

تصدير مادة اولية والتوجه الكبير نحو االستيرادات السلع االستهالكية كل هذا يؤدي الى حودث 
وألن العراق بلد مستهلك يقوم ,الل ميزان المدفوعات وبالتالي اخت, اختالل هيكلي في االقتصاد

بسبب , بأستيراد السلع االستهالكية بدرجة كبير ويستورد السلع الرأسمالية بنسبة ضئيلة
وأن ارتفاع األول ,ارتفاع الميل الحدي لألستهالك للفرد العراقي وأنخفاض الميل الحدي لألدخار

صعبة من البلد من الداخل الى الخارج ألغراض وانخفاض الثاني يؤدي الى خروج العملة ال
وان ارتفاع الميل الحدي لألدخار يؤدي الى الى ارتفاع حجم االستثمارات ,استهالكية غير منتجة

 ..هذا من ناحية ,وذلك بسبب وجود العالقة الطردية بين األدخار واالستثمار 
زنة تتكون من هذه االيرادات وتنفق أذ أن الموا, ومن ناحية اخرى كيفية استثمار ايرادات النفط 

وهذا بطبيعة الحال ,نحو االستثمار   هذه االيرادات نحو التشغيل وال يتم توجيه اال نسبة قليلة
يفسره الفساد االداري والمالي المستشري في البلد وسيطرة السياسيين على المؤسسات النقدية 

ذه أدت الى تراجع نسب النمو في وتوجيه هذه المؤسسات حسب اهوائهم ؛ وكل ه,والمالية 
ألن توجيه ايرادات هذه الثروة حو التشغيل وعدم توجيهها نحو االستثمار والخصخصة ,البلد 

هذا وأن البلد يعاني من ,ونحو الشركات المختلطة الوطنية يؤدي الى تدهور الوضع االقتصادي,
هذا ,(اليد العاملة)الموظفينبطالة مقنعة كبيرة في جميع دوائر الدولة ووجود فائض كبير من 

وبالتالي حدوث موجات تضخمية في ,يعطي انطباعا الى أن االنتاج يتزايد ولكن بنسب متناقصة
 ..قطاع العمل

المادية )ان مشكلة العراق ليس في ندرة الموارد لكن المشكلة هي سوء استخدام هذه الموارد
فما يحصل االن هو تنمية للتخلف ,جتمعانوبما أن التخلف نقيض النمو وبالتالي ال ي, (والبشرية

فلو كان هناك سياسة ! وليست تنمية اقتصادية وهذا يفسره الفساد المستشري في البلد
وهنا تضهر لنا مشكلة هي ,اقتصادية رشيدة لكان باالمكان النهوض بالواقع العملي االقتصادي 

أذ ان ,في البلد (ياسياالقتصاد الس)االخرى تؤدي الى الرجوع الى الوراء بسسب غياب 
االقتصاد والسياسة هم وجهان لعملة واحدة فأن عدم تبويب المفهومين في هدفآ واحد ال يمكن 

أذ ,وهناك اهمال واضح في السياسة االقتصادية لدى بقية القطاعات االقتصادية ,نجاح أي منهما
اكب التغيرات الحاصلة مع ان قطاع الصناعة القائد في عملية التنمية شبه منهار في البلد ولم يو

ألن االثنين مكمالن لبعضهما فان اهمال السياسة ,وبالتالي اهمال قطاع الزراعة , مرور الزمن
فال بد من توجيه السياسات لدعم هذين ,االقتصادية ألي منهما يؤدي الى ااألضرار باآلخر

الى التقليل من  هذا جانب وجانب اخر هو ان دعم هذين القطاعين يؤدي,القطاعين المهمين 
ألن عدد المشتغلي في القطاع ,والقضاء على البطالة والفقر ,االستيرادات الضرورية والكمالية 

وانهيار هذا القطاع يسبب مشكلة كبيرة وعبء ثقيل على ,مليون شخص (1)الزراعي يقدر ب 

حياة وهذا ايضآ يؤدي الى مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية تنعكس على ال,الموازنة 

وما رافقه من ,(2113)هذا وأن دخول قوات االحتالل االمريكي الى العراق بعد ,السياسية 

فهناك احصائيات على بعض قطاعات ,انهيار في جميع القطاعات االقتصادية والبنى التحتية 
اذ بلغت نسبة البطالة حسب تقارير وزارة التخطيط الى ,االقتصاد وعلى نسبة البطالة والتضخم 
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مليون (1)وارتفاع نسبة االمية والفقر الى , %(39)وتسارع معدالت التضخم الى ,%( 31)
وبخصوص الزراعة فأنها تسير في طريق ,امي حسب تقارير أممية ويعيشون تحت خط الفقر

وقطاع الصناعة شبه منهار حيث تقدر نسبة انهيار هذا ,المعاكس وأن انتاجه في السالب 

 %(..81)الى   القطاع
  
 :الصةالخ

نستنتج مما سبق أن جميع القطاعات في الوقت الحالي ال تؤدي الى دفع عملية التنمية الى 
وأن القطاع القائد االن هو ,االمام ألنها شبه منهارة ويستوجب اعادتها من خالل سياسات هادفة

ولكنه عوض عن القطاعات ,القطاع النفطي وهذا االخير ال يتم استغالله على احسن وجه
فالنفط في العراق يعمل ..رى في سير العملية االقتصادية والسياسية واالجتماعية الخاالخ

في (نسوة فلسين)فبدون النفط ما, كرقاص الساعة الذي يسيطر على مجمل حركة الساعة 
ة ظفال يتبجح السياسيين ويبتهجون من هذه االمول الطائلة فأنها في أي لح,الوقت الحاضر 

ونضل نصفك )فاض اسعار النفط ونقع في فخ المديونية الخارجية تختفي بأنهيار او انخ
فال تفرحوا بهذه االموال ألننا اآلن في تبعية اقتصادية وسياسة وفكرية وثقافية يصعب , (باليدين

 .التخلص منها
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دور التربية ..بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

والتعليم في الوقاية من الجريمة
9

 

 
 

 
وقد عانته البشرية . أمر طبيعي عرفته كل المجتمعات البدائية والمتمدنة على السواءاإلجرام 

... في الماضي وما زالت تعانيه شرورا  كبيرة، وال يمكن تصور مجتمع ما يخلو من الجريمة
واإلجرام ظاهرة انحالل اجتماعي أكثـر مما هو تخلف ، ذلك ألننا نرى المجتمعات المتمدنة أكثـر 

على الجريمة ، مخرجة أنماطا جرمية يقف العالم أمامها مبهورا  بتلك الممارسات التي إقباال 

 ...استفحلت في كل عصر ، وأخذت منه ما يعينها على الممارسة الجرمية
من الممكن أيضا ان نقول أن اإلجرام انحالل اجتماعي نظرا  ألنه يهدد طاقات منتجة في الحياة 

ثم نفتقد  -المجني عليه –قتل مثال  نفقد عضوا  من أعضاء المجتمع ففي جرائم ال.. االجتماعية 
ونخسر بذلك مشاركتهم في اإلنتاجية االجتماعية، يضاف إلى ذلك ما  –بالتالي الجاني أو الجناة 

ولكن هذا كله ال يعني أن .. يعد لمواجهة الجريمة من أجهزة ومعدات شرطوية بمالكاتها 
بل معنى هذا أن فيه جزءا  أو .. فيه الجريمة ال يعتبر كله منحال   المجتمع الذي تظهر أو تنتشر

 . أجزاء من عناصر االنحالل يتناسب مقدارها مع نسبة اإلجرام ومعدات الجريمة في كل مجتمع
ما هو األجرام ؟ فإنه البد من اإلقرار بأن الكثير من األعمال التي تعد ممارساتها : وإذا سألنا 

وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد ذلك .. قد ال تعد كذلك في مجتمعات أخرى جرمية في مجتمع ما 

( فرنسو األول )حرم  1632ففي سنة .. ولكنه ضارب في القدم  -ليس بمستحدث –األمر 
ينفون من يمتنع عن ( األيونيون)وكان ! الطباعة في فرنسا وجعل عقوبة من يمتهنها الشنق 

( أثينا)وأهل .. كانوا يقتلون القائد المهزوم ( طاجةقر)الضحك في بعض المناسبات ، وأهل 
وكانت العزوبية جريمة ... كانوا يحكمون بإعدام القادة إذا لم يدفنوا قتالهم طبقا  للتقاليد الدينية 

يحاسب عليها القانون الجيولياني ،وهذه األمثلة داللة على أن اإلجرام غير محدد بطائفة معينة 
وال يمكن القول أيضا  إن اإلجرام منحصر في األعمال الشريرة بل قد  من األعمال دون غيرها ،

يطول إطالق صفة الجريمة أعماال صالحة ، وقد ال تصبغ بعض األعمال الضارة بصبغة جرمية 
وما زلنا مع التاريخ ،فقد أُعدم سقراط بتهمة إفساد العقول رغم انه كان يعمل على إصالحها . 

                                                             
 المدى - معتز محي عبد الحميد. د 9
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وعلى .. في أممهم رغم أنهم كانوا يرشدونهم إلى طريق الصالحوُعذب أنبياء واتهموا .. 
النقيض هناك أعمال ضارة وال تعتبر إجراما كاحتكار البضائع والغالء في أيام الحروب 

لم نجد من يصنفها على أنها أعمال إجرامية ، إذا  ال يمكن أن نعرف الجريمة إال .. واألزمات 
ون هو الذي يعين األعمال الممنوعة ويضع لها عقوباتها فالقان.. من خالل النصوص القانونية 
والقانون ليس قائما  بذاته بل هو تعبير عن البنية األساسية .. التي توقع على من يرتكبها 

ودراسات الجريمة وما كشفت .. للسياسة واالقتصاد واألخالق في المجتمع ، ومن خالل القانون 
تأليف ( المجتمع ومشاكله)نيف المجرمين ، وفي كتاب عنه عرفنا أنماط الجريمة ومنها تم تص

  :قُّسم المجرمون إلى أربعة أنواع( جروف صاموئيل)
  .المجرم بالفطرة، وأثبتت الدراسات أنه نوع نادر الوجود ولكنه موجود: النوع األول
ية وهو من يكتسب النزوع إلى الجريمة من البيئة االجتماع: المجرم بالعادة : النوع الثاني

  .المحيطة به
  .وهو من يندفع للجريمة بحكم عوامل عرضية مفاجئة: المجرم بالعرض: النوع الثالث
المجرم المريض وهو من يكون به خلل عقلي أو نفسي يدفعه إلى ممارسات : النوع الرابع

والنوع الثاني هو األكثر شيوعا  ، ومن أسباب الجريمة ما يمكن إرجاعه إلى أسباب . جرمية 
وتلك هي . منها ما هو خارجي ومنها الداخلي أي المتصلة بالشخص ذاته.. فقر نفسه ال

وإذا نظرنا إلى األسباب الخارجية لوجدنا أن البيئة الطبيعية .. الظروف األساسية لإلجرام 
واالجتماعية لها آثارها ، فاإلحصائيات تدل على أن جرائم القتل واالعتداءات بأنواعها هي 

وجرائم االعتداء على األموال هي جرائم األقاليم الباردة وكذلك مواسم .. يم الحارة جريمة األقال
الشتاء ، كل هذه األمور أحصتها دراسات فأكدت أن اإلجرام ال يعود إلى اإلقليم وحده بل إلى 

تشابك عوامل حضارية ، وتأتي البيئة االجتماعية بدورها في اإلجرام ، فنجد أن أغلبية العناصر 
جرامية هي إفراز النحطاط مستوى األخالق في األسر واضطراب الحياة االجتماعية والتزاحم اإل

وغياب الوازع الديني ، ثم نجد عيوب القوانين وتلك .. السكاني واإلهمال التربوي والتعليمي 
الممارسات التي تجعل من بعض السجون بؤرا  لتعليم اإلجرام بدال  من تقويم األفراد والمحكوم 

ففيها يختلط مجرمو العادة بمجرم الفطرة مع مجرم العرض فتزداد نسبة خلق مجرم ... ليهم ع
جديد يفشي المجتمعات بعد نهاية عقوبته بما ال تستطيع بعض األجهزة في الشرطة مقاومته أو 

كالنوادي .. غير المدرسة .. تقويمه، وانه لمن المؤسف أن نالحظ في بعض المجتمعات أوساطا
بؤرا  تزين لروادها .. والمالهي وأماكن بيع وتعاطي الخمور والمخدرات وحبوب الهلوسة الليلية

يضاف لها نمط تربوي آخر يسهم في ترسيخ اإلجرام انه تلك .. وتغري باقتراف الجريمة
األجواء المفتوحة التي يستطيع أي فرد ان يتطلع إلى كل موبقات العالم بالضغط على زر واحد 

وتكون الجريمة مدللة . وتكثر المغريات وهذا ما يحدث حاليا  مع اإلنترنيت . .فتسهل األمور 
لالنحالل ، بل أن ما يعرض من أمور تسهل العمل الجرمي وتمجد من يمارسونه وكأنها دعوة 

مفتوحة لكل أمر مستهجن ، وفي اآلونة األخيرة ، الحظ العالم تدفق جنسيات غريبة غزت أغلب 
م بيض وقلوب سود تبث كل ما ينافي األخالق ، وظهرت معها نمطية بلدان المنطقة بأجسا

إجرامية هي تفشي الدعارة في أوساط المجتمعات العربية لخلخة قيمها الراسخة وتقاليدها 
العريقة ، انه لمن المؤكد ان اغلب مرتادي السجون ناقصو تعليم أو أميون وهذا ال يعني أن 
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ولكن التعليم والثقافة يؤديان إلى شيء من االستقرار في ..  المتعلم بعيد بالضرورة عن اإلجرام
يضمنان لإلنسان حياة مستقرة تبعده عن مغريات اإلجرام ، وتزيدان الوعي والشعور .. الحياة 

  . بالمسؤولية
فاإلصالح التربوي هو السياج الواقي من .. علينا أن نعي أهمية التربية وأن نحرص عليها 

بتعد عن أي نمط جرمي ال نريده لمجتمعنا العراقي الذي نرجو له الرفعة اإلجرام نبعد به ون

 .والتقدم واالزدهار
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النرجسية الفردية والنرجسية المجتمعية
10 

 
  

 
 

قام بدراسة هذه النظرية وتطويرها . النرجسية هي إحدى أهم اكتشافات فرويد في ِعلم النفس

فالنجرسّية األّولية تظهر . 1911وفيلسوف، ولد سنة وهو عالم نفس تحليلّي " إريك فروم"
عند الجنين والرضيع، بحيث ال تكون له أّية عالقة مع الُمحيط الخارجي، فهو ال يميِّز بين ذاته 

فالحقيقة الوحيدة الموجودة عنده هي جسده، وأحاسيسه، وحاجاته الفطرية، وال . وغير ذاته
وهكذا ُتمثِّل الِوالدة "يقول فرويد في هذا المجال . إليهيكون العالم الخارجي موجودا  بالنسبة 

ل، وإلى أّول اكتشاف لألشياء  انتقاال  من نرجسّية ُمكتفَية بذاتها، إلى إدراك عالَم خارجي ُمتحوِّ
يبقى اإلنسان نرجسّيا  إلى حدٍّ ما، حتى بعد أن يجد أشياء "ويتابع فرويد فيقول ". المحسوسة

ه هكذا يمكن تحديد النرجسية في المعجم الفرويدي على ". "اللّبيدو نحوها خارجية ملموسة يوجِّ
أّنها انتقال من حالة النرجسية المطلقة، إلى القُدرة على التفكير موضوعّيا  والشعور بُِحّب كامل 

 ".نحو األشياء المحسوسة، وهي قدرة ال تتعّدى أبدا  حدودا  ُمعّينة
  
 :النرجسّية الفردية -

تعني حّب الذات أو األنا، وهي موجودة في كلّ شخص مّنا لكن على مستويات النرجسية 
أو ( ناضج)إّن شخصا  يمكن وصفه بأّنه : "يقول فروم في كتابه جوهر اإلنسان. ُمتفاِوتة

هو الذي الذي انحصرت نرجسيته ضمن نَِسٍب مقبولة اجتماعيا ، إّنما من دون أن ( طبيعي)
ترتبط ارتباطا  وثيقا  باألنا، فكلّما زادت النرجسية، َكبَُرْت األنا فالنرجسّية ". تختفي تماما  

فقِلَُّة النرجسية عند صاحبها تجعل منه إنسانا  من ِصنف األولياء والقديسين، . والعكس صحيح
 .وكثرتها عنده تجعله من صنف المجانين

 –بِنَسٍب متفاوتٍة  –البّد من أّن معظمنا قد صادف أشخاصا  في حياته لهم المواصفات ذاتها 
 :للنرجسي كالتي َسنْوِردها

ه إليه-    .ال يهتمُّ بآراء الغير.النرجسيُّ هو اإلنسان الذي ال يتقبَّل أي نوٍع من النقد الذي يوجَّ
 .َيعتبِر أّن حقيقة الوجود تنتهي عند حدود منطق عقله فقط- 
 .هو الذي يمتلك الحقيقة والرأي الصواب- 
 .جاهل، وال يفهميظنُّ أن غيره - 
ه إليه انتقاد  ما، يفعل واحدا  من شيئين-   :عندما ُيَوجَّ

                                                             
 البالغ - عماد سامي سلمان 10
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ل إلى ذئب كاسر في رّدة فعله، حتى لو كان هذا .إما تجاُهل االنتقاد وإفراغه من قيمته أو يتحوَّ
 .النقد إيجابيا  

 .في حال فَشله، يضع كلّ اللَّوم على اآلخرين-
 .ُيَجيِّر هذا االنتصار إليه وحده –أو يقودها  –يعمل معها في حاِل انتصار المجموعة التي - 
 .إّنه إنسان ُمعجب  بنفسه لدرجة الجنون- 
ث النرجسيُّ إلينا، يستفيض بسرد أخباره الخاصة التي ال تهّم أحدا  غيره أو يتحدث - عندما يتحدَّ

أو تفّوقه على  عن جماله، ثروته، سياراته، انتصاراته، قّوته الجسدية، ذكائه، عبقرّيته،
يكون َصْمتُُه لتجميع ( في حال ترك لنا هذه الفُرصة)وعندما يحيُن دورنا بالكالم . إلخ... اآلخرين

 .األفكار التي ينوي قولها لنا بعد أن ُننِهي جملتنا، وليس ليسمعنا
ر أيَّ شيٍء خارجا  عنه، وُيبالغ إلى حدٍّ كبيٍر في كل شيء يعتب"-  ره جزءا  فالنرجسيُّ ال ُيقدِّ

 ".منه
حين يمّر النرجسي بسياراته على طريق ضيِّق باتجاه عكسي للسير ويُصادف سيارة تمر -

باالتجاه الصحيح المعاكس له، ال يتقبَّل فكرة الرجوع إلى الخلف للسماح للسيارة القادمة 
جوع إلى الخلف وبدون َكلٍَل حتى لو أدى هذا الموقف   .إلى القتلبالمرور، فيطلب من سائقها الرُّ

  
 :النرجسية المجتمعّية -

ل األنا . والعكس صحيح" أنا"إّن النرجسية ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالـ ويمكن للنرجسي أن يحوِّ
( أناه)فاإلفالس بالُمراهنة على . الفردية إلى األنا المجتمعّية، خاّصة عندما ُيصاب باإلحباط

ل النرجسي عبادة  ونعني بالمجتمعية )المجتمعية ( أناه)ية إلى عبادة الفرد( أناه)الفردية، ُيحوِّ
 (.إلخ... األنا القومية، القبلية، العشائرية، الدينية، الِعرقية الطائفية، الجنسية، والُعنصرّية

عوارض النرجسية الفردية إلى النرجسية " جوهر اإلنسان"يَشبِّه إريك فروم في كتابه 
فالُعنف ونزعة الثأر ِهَي ِهَي عند . إلى الجماعةهذا المرض " عدوى"الجماعية، حيث تنتقل 

إّن الُبلدان التي َتمَّ تدنس رايتها أو : "النرجسية الفردية أو المجتمعية، فيقول في هذا السياق
لكي يلتئم الجرح . إهانة زعيمها، غالبا  ما يجتاحها َتعطُّش  شديد  للثأر يقود إلى حروٍب جديدة

إّن أعمال الثأر، . ق الُمعتدي إللغاء اإلذالل الذي َتَسبَّب بهالذي أصاب النرجسية، يجب سح
 ".دية كانت أم قومية، غالبا  ما تنبع من حاجة لتضميد ُجرٍح نرجسيٍّ من خالل إبادة ُمَسبِّبهرف

ني  فعندما ال يتبقى لي أّي شيء يمكنني أن افتخر به في ذاتي، يتملَّكني خوف عظيم من عدم َتَمكُّ
ي الفردية، أي األنا الفردية، أتعلَّق بأيِّ شيٍء ُيشعرني باالنتماء، فأَجيِّر طقوس من ِعبادة ذات

، وحتى ِعبادة فريقي الرياضي ...عبادة األنا الفردية إلى عبادة َعشيرتي، طائفتي، ِعْرقِي،
ل لديّ   .الُمَفضَّ

ب األعمى وعدم تقبُّل اآلخر  .من هنا، تبدأ فكرة التعصُّ
ل فكرة  :تتحوَّ

 ..."األفضل، األقوى، األذكى،انا "
 :إلى فكرة

 ..."نحن األفضل، األقوى، األذكى،"
 :من ُثمَّ إلى األفكار التالية
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نحن األفضل
 

وُهم األسوأ
 

نحن على حقٍّ 
 

وُهم على باِطل
 

نحن إلى الجّنة
 

وُهم إلى النار
 

نحن الخير
 

وُهم الشر
 

...نحن
 

...وُهم
 

 

وبما . والشر، فإننا نكرههم وُنحارب الشر بمحاربتهم وتدميرهم وبما أّننا نكَره السوء، الباطل،
يصبح قتل أطفال أعدائنا عمال   –كنرجسيِّين  –فبالنسبة لنا (. ال شيء)وُهم َنِكَرة (كلّ شيء)أننا 

 .بطولّيا ، وبالتالي، َقْتلُ أعدائنا لجنودنا عمال  إرهابيا ، وجريمة حرٍب من الدرجة األولى
د نرجسّيته الفردية أو المجتمعّية، يتملّكه هلع  شديد  على أناه إذا شعر النرجس ي بخطٍر ما ُيهدِّ

ومن دون رادٍع أو " كلّ ما يملك أو ال يملك"بـ" كلّ ما يملك"التي ال َيملك غيرها، فُيدافع عن 
 .وازع، وال ينتهي به األمر إال بتدمير خصمِه أو تدمير نفسهِ 

، "أنا"وُكلّما زاد اإلعجاب المرضي بالـ. ُكْرهُه لكلِّ عقيدٍة أخرى ُيقابل تعلٌّق النرجسي بعقيدته
زاد الخوف على فدانها، وبالتالي زاد النرجسّي ضراوة في الدفاع عنها مهما كلَّف األمر من 

أنا على حّق وأنا من يجب أن يعيش، وغيري على باطل مصيره المحتوم "ففكرة . تضحيات
ي في النهاية إلى" الموت رة وناضجة، لدرجة ال يمكن للنرجسي أن يرى  تؤدِّ نزعة ُعنف مبرَّ

رة والظالمة على غيره  .نتائجها المدمِّ
ت وتمرُّ حروب دينّية، طائفّية، مذهبّية، عنصرّية، وقومّية،  ففي التاريخ القديم والحديث، مرَّ

رة دائ)و(... الوقائّية)و( الدفاعّية)تخلَّلتها أبشع أنواع المجازر  ك (. ما  الُمبرَّ لقد كان المحرِّ
 .األساسّي لهذه الحروب، قادة نرجسيُّون ساهموا من خاللها بالكثير من الويالت للبشريَّة جمعاء

  
 (كيف ننتصر في معركة الحياة/ إلى ُمَخيَّر.. ِمن ُمَسيَّر)كتاب : المصدر
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العفو؛ آثاره، وحاجتنا إليه
11
 

 
 

 
كتاب الحياة، وكلّما استطاع اإلنسان أن يتقرب من هذا الكتاب من المعلوم إّن القرآن الكريم هو 

علما  وعمال ، ازداد حيوّية ونشاطا ، واستطاع استيعاب المعاني الحقيقية للحياة، ذلك ألّن الحياة 

 .على درجات؛ فهناك من األحياء من هو مّيت، كما أّن هناك من األموات من هو حّي يرزق
توّغل وأمعن في جهله كلّما توّغل في الموت، وعلى سبيل المثال فاّن إّن اإلنسان الجاهل كلّما 

 .اإلنسان الذليل كلّما كانت ذلّته أكثر شموال  لكيانه، كلّما كان الموت هو الصبغة الطاغية عليه
والفقر، والذلّ، والجهل، كلّ ذلك هو من عالمات الموت، في حين إّن العلم والعمل الصالح هما 

 .ات الحياة، والقرآن الكريم يزيدنا حياة ألّنه يزيدنا عّزا  ونشاطا  وعمال  من عالمات وآي
 العفو وصّية القرآن الكبرى

ومن أهم الوصايا التي أوصانا بها الخالق جلّت قدرته، والتي أّكد عليها في كثير من المواضع، 
فوائد التي ترتجى فما هو العفو، وما هي ال. أّنه قد أوصانا بأن يعفو بعضنا عن البعض اآلخر

 من هذه الصفة، وما هي الحكمة من ورائها؟
 للعفو حدود

في البدء البّد أن نقول إّن العفو له حدود، فال يجوز العفو عن الظالم إن كان هذا العفو يزيده 
فهذا ليس من العفو في شيء، فان قال الضعيف إّنني أعفو . تجّبرا  على هللا تعالى وظلما  للعباد

، فاّن عمله هذا ال يسّمى عفوا ، بل هو ذلّ وصغار وحقارة؛ بل العفو أن تصفح عّمن عن القويّ 
فعندما يكون . هو مثلك، أو دونك، ولذلك أّكدت األحاديث على ضرورة العفو عند المقدرة

اإلنسان المؤمن مقتدرا ، فان صفة العفو البّد أن تتجلّى عنده، ألّنه سيعفو عن اإلنسان الذي هو 

 .حين إن يده هي العليا، وهو قادر على أن يأخذ حّقه دونه في
 فلسفة العفو

إّن فلسفة العفو ليست دفع اإلنسان الى التمادي في الجرائم، أو ترك حدود هللا سبحانه وتعالى، 
بل إّن فلسفته الحقيقّية محاولة إبعاد جّو الذنب والجريمة عن المجتمع، وبناء على ذلك فان 

القضاء على الذاتيات واألنانّيات؛ فمن المعلوم : يتوّخى تحقيق عّدة أهداف منهاالدين اإلسالمي 
. أّن النسبة األكبر من الصراعات االجتماعية منشؤها حّب الذات، والجري وراء المصالح الذاتّية

فتفكير كلّ إنسان في مصلحته يسّبب حالة نمّو الصراعات، في حين أّننا بحاجة إلى تآلف القلوب 
ببها وصفائها، وبحاجة إلى أن ال تقوم بيننا حجب الضغائن واألحقاد وسوء الظّن لكي وتحا

فعندما تكون في قلب اإلنسان المؤمن تجاه أخيه . نستطيع أن نتعاون في سبيل تحقيق أهدافنا
فمن طبيعة . المؤمن األحقاد والضغائن، فاّن قدرته على التآلف والتعاون ستنخفض الى الصفر

                                                             
11

 مؤسسة السبطين العالمية 
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أّما إذا كان قلبه . ه إذا أحّب أحدا ، فاّنه يحّب أن يلتقيه، ويتحّدث إليه، ويتعاون معهاإلنسان أنّ 
مشحونا  بالضغينة والحقد تجاه أخيه، فاّنه سوف ال يستطيع أن يتعاون معه؛ بل ال يكون 

 فاإلنسان إّنما يعمل بنشاط عندما يكون قلبه نقّيا ، أّما إذا كان. بمقدوره أن يندفع في العمل
مشغوال  بإضمار الحق لآلخرين والبغضاء وخوض الصراعات االجتماعية، فاّن هذه الحالة 

 .سوف ال تشّجعه على القيام بالمزيد من العمل
وعلى هذا فاّن القلب المتشّتت والمشحون بالهموم المختلفة ال يمكن لصاحبه أن يرّكز في 

نسان الذي يحظى بالتشجيع على العمل أما اإل. تفكيره، ويخرج بنتيجة إيجابية من هذا التفكير
الصالح من قبل األشخاص المحيطين به فاّنه سوف يجد في نفسه إندفاعا  الى القيام بالمزيد من 

وعلى العكس من ذلك اإلنسان الذي يواجه التثبيط والتهم من قبل أفراد مجتمعه . هذا العمل
لسلبّي تجاهه، وبالتالي فان قدرته على والمقّربين إليه، فاّنه سوف يُشغل فكره بهذه الموقف ا

 .العمل سوف تنخفض الى حّد كبير
ولذلك؛ فاّن القرآن الكريم يأمرنا بالعفو، ألن اإلنسان يعيش عادة حالة التوّهم بأّنه مظلوم، وأّن 

وهذا هو أحد األساليب التي يستخدمها الشيطان .. اآلخرين يحقدون عليه، ويهضمون حقوقه
اإلنسان على العمل، ولذلك ترى هذا اإلنسان يفّكر دائما  في نفسه، ويتصّور أّنه أكبر لشلّ قدرة 

 .مما يراه اآلخرون
أّما اإلنسان المؤمن فاّنه يطلب من هللا تعالى دائما  أن ال يرفعه بين الناس إالّ ويضعه عند نفسه 

 يصاب بحالة التكّبر، وقد فهو ينظر الى نفسه بحيث يراها أقلّ من حجمها، فال. بقدر تلك الرفعة
اللهم إّني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني : "جاء في دعاء كميل في هذا المجال

فاإلنسان المؤمن يطلب ". وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا  قانعا  وفي جميع األحوال متواضعا  

 .من هللا جل وعال أن يرزقه صفة التواضع في جميع األحوال
اّن الغالبية العظمى من الناس يزعمون أّنهم أكبر من حجمهم، فيتوّهمون أّن اآلخرين ومع ذلك ف

يهضمون حقوقهم ويظلمونهم ويسلبون منهم المناصب والمراكز التي من المفروض حسب 
ومن أجل أن يعالج القرآن هذه الحالة فاّنه يحّث اإلنسان على العفو عن ... زعمهم أن يشغلوها
وعندما ينّمي اإلنسان هذه الخصلة في نفسه، فاّن قلبه سيبقى . حّقا  قد ظلموه اآلخرين إن كانوا

وبالتالي سيندفع نحو العمل، .. محافظا  على صفائه ونقائه، فال يكون فيه حقد على اآلخرين
وفي هذه الحالة فاّن هللا . وتكون سجّيته العفو والصفح والتغاضي عّما يرتكبه اآلخرون بحّقه

سيلقي محّبته في قلوب اآلخرين، فهو تعالى الذي يؤلّف بين قلوب المؤمنين، وهو جلّت قدرته 

 .الذي يجعل المحّبة بين القلوب المتنافرة
 العفو والنشاط الجسميّ 

ولذلك؛ فاّن من المستحّب في صالة الليل أن يدعو اإلنسان ألربعين مؤمنا  بأسمائهم، فعندما 
اإلنسان إيمانا ، فاّن المؤمنين بدورهم سوف يدعون  يدعو لهم في جوف الليل حيث يشّع قلب

وهكذا ستسود المحبة أفراد المجتمع، وعندما تزداد القلوب المتحاّبة المتآلفة فاّنها سوف . له
وباإلضافة الى ذلك فاّن القلب عندما يكون نقّيا  طاهرا  خالصا  من . تستطيع أن تصنع المعجزات

فلقد أثبت علم النفس . الة راحة واطمئنان نفسّيين على الدواماألحقاد، فاّن صاحبه سيكون في ح
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الحديث أّن خمسين بالمائة من حاالت التعب واالرهاق، إّنما هي نتيجة امتالء القلب بالهموم 

 .والمشاغل والصفات األخالقية السلبّية التي سبقت اإلشارة إليها
ن عندما يكون ديدنه العفو والصفح عن وهكذا؛ فاّن اإلسالم إّنما يأمرنا بالعفو ألّن اإلنسا

اآلخرين فاّن قلبه سيكون نقّيا  مطمئنا ، وال يمكن أن يصاب بالتعب واالرهاق، ألن اإلرهاق يظهر 

 .نتيجة للحاالت النفسّية المتمّثلة في الحزن والغّم ال نتيجة لعمل الجسم
 العفو موجب للعـزة

لعّزة اإلنسان كما روي عن أبي عبد هللا عليه  يكون موجبا  ( العفو)وباإلضافة إلى ذلك فاّن 
عليكم بالعفو فانَّ العفو ال يزيد العبد إالّ عّزا  : "قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: السالم قال

فعندما . فاذا ما عفا أحدنا عن اآلخر، سيتحّول المجتمع الى مجتمع عزيز". فتعافوا يعّزكم هللا
فاّن أعمالنا سوف تسمو، وتكون أفضل، وباإلضافة إلى ذلك  يعفو بعضنا عن البعض اآلخر،

وعلى العكس من ذلك فعندما يكون المجتمع منشّقا  على . سيكون المجتمع مجتمعا  متماسكا  
نفسه، وتسوده الصراعات الداخلّية، وتنخر في كيانه، فاّنه ال يلبث أن يتحّول الى مجتمع ذليل، 

 .هة الى نفسه بدال  من أن تكون مّتجهة الى العدوّ ألّن صراعاته كلّها سوف تكون متج
فاالنسان المؤمن . إّننا إذا أردنا أن يعفو هللا تعالى عّنا، فاّن علينا أن نعفوا عن إخواننا المؤمنين

عندما يّتخذ موقف العفو عن أخيه المؤمن، يجدر به أن يعلم بأّن هللا عز وجل أولى بالعفو 

 ."منه
بعض مّمن هو غير مستعّد مطلقا  ألن يعفو عن اآلخرين، فتراه ال ينسى ولألسف؛ فاّن هناك ال

. األخطاء والذنوب التي ارتكبت بحّقه، فيفّكر فيها، ويعاني منها حّتى تتحّول الى عقدة في نفسه
في حين إّنه لو فكر وتأّمل قليال ، فاّنه سرعان ما يكتشف أّن األذى النفسي الذي سّببه لنفسه 

في تلك األخطاء هو أكبر بكثير من اآلالم النفسّية التي يعاني منها بسبب عدم  بسبب التفكير
صفحه عن اآلخرين، وتفكيره غير المجدي في المواقف السلبّية التي بدرت منهم إزاءه، 

وباالضافة الى ذلك؛ فاّن تغاضيه عن أخطاء اآلخرين من شأنه أن يجعل قلبه نقّيا  طاهرا ، ومن 

 .لّل من مشاكلهشأنه أيضا  أن يق
 العفو عند القدرة

كما أشرنا إلى ذلك ترتفع قيمته عندما يكون في موضع القدرة، وخصوصا  إذا كان هذا  -والعفو 
العفو صادرا  من الحاكم والممسك بزمام أمور المجتمع؛ فهو إن أخذ الناس بالعنف والشّدة 

سوف يثورون عليه، فال يمكنه أن  فاّنهم سوف ال يحتملون وال يطيقون شّدته، وبالتالي فاّنهم

 .يحكمهم ويسيطر عليهم
والرسول األكرم صلى هللا عليه وآله إّنما استطاع أن يملك الجزيرة العربّية، بل وقلوب جميع 

فمن المعروف أّن قبيلة قريش شّنت . المسلمين في أنحاء األرض بعفوه وصفحه وتسامحه
انت هذه الحروب حروبا  شرسة وقاسية، وكانت حروبا  عديدة ضّده صلى هللا عليه وآله، وك

ممارساتهم ضّد النبي صلى هللا عليه وآله قبل الهجرة ممارسات وحشّية غير إنسانية، وقد 
بلغت هذه الممارسات ذروتها من القسوة والوحشّية عندما عمدوا الى قتل عمه حمزة بطريقة 

ناسيا  تلك األعمال الوحشّية التي وحشّية، ولكّنه مع ذلك عفا عن قريش عندما فتح مّكة مت
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في حين إّنه كان بامكانه أن ".اذهبوا فأنتم الطلقاء: "مارسوها معه ومع أقاربه وأصحابه قائال  

 .ينتقم منهم، ويبيدهم عن آخرهم، ويقتلهم شّر قتلة، ومع ذلك فقد عفا عنهم عند المقدرة
يعة السامية، ألّننا نعيش ظروفا  قاسية، وعلى هذا؛ إّننا بحاجة اليوم الى مثل هذه األخالق الرف

والحياة التي نحياها حياة صعبة، وإذا ما لم نتمّتع بصفة العفو عن بعضنا البعض، فاّن قسوة 
الحياة سوف تؤّثر فينا سلبّيا ، فاذا بالواحد مّنا يتحّول إلى برميل بارود بسبب المصائب 

اته الغربة، والمشاكل التي يصادفها من قبل والمشاكل التي يواجهها مثل هجرته من بلده، ومعان
المجتمع المحيط به، وإذا ما أصبحت هذه الحالة جماعّية فاّن خطر التمّزق والتشّتت سوف يهّدد 

 .المجتمع برّمته
وبناء  على ذلك فاّننا اليوم أحوج ما نكون الى تربية الصفات اإليجابية في أنفسنا؛ هذه الصفات 

فالعاملون في سبيل هللا عز وجل .. صفة العفو، والتسامح، وكظم الغيظالتي تقف في مقّدمتها 
بمسيس الحاجة إلى هذه األخالق؛ فهم يعيشون حالة الصراع مع أعدائهم، ولذلك فاّنهم 

 .يحتاجون إلى أن تكون صدروهم رحبة واسعة لكي ينطلقوا في مجاالت العمل الرسالي
 العفو من عزم األمور
َولََمن َصَبَر »: لبعض، وعلى صعيد عالقاتنا الداخلّية، فقد قال ربنا سبحانهبالنسبة إلى بعضنا ا

 (33/الشورى)« َوَغَفَر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم االُُمورِ 
ولكّن التفسير األقرب أن نقول « إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم االُُمورِ »: ولعلّ هناك تفسيرات عديدة لعبـارة

بحاجة فيها الى عزم، فـاذا ما أراد االنسان أن يحمل حمال  ثقيـال  فاّنه يحتاج إن هذه األمور نحن 

 .إلى إرادة وعزيمـة، وإلـى استعداد نفسّي لكي يكون بإمكانه حمل هذا العبء
وهكذا الحال بالنسبة إلى العفو، فاّنه يعتبر من ضمن األخالق التي من الصعب على اإلنسان أن 

لى ملكة وسجّية له في نفسه؛ بل هي بحاجة إلى استعداد وتمرين وتدريب يتحلّى بها، ويحّولها ا
طويل، ولذلك أشار هللا سبحانه وتعالى إلى أّنها من عزم األمور؛ أي من األمور التي ال يمكن أن 
تصدر من اإلنسان إالّ إذا كان ذا إراداة قوّية، وعزم ال يلين على كظم عواطفه، ومشاعر غضبه 

 .لذين يسيؤون إليهإزاء األشخاص ا
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األمر بالمعروف والنهي عن .. أسمى الفرائض

المنكر
12 

 
  

 
 

يكون في آخر الزمان قوم  ُيّتبع فيهم قوم  مراؤون : أّنه قال( ع)عن أبي جعفر الباقر - 1
يتقرؤون ويتنّسكون، ُحدثاء سفهاء، ال يوجبون أمرا  بمعروف وال نهيا  عن منكر، إاّل إذا أمنوا 

يطلبون ألنفسهم الُرَخص والمعاذير، يّتبعون زالت العلماء وفساد عملهم، يُقبلون على  الضرر،
الصالة والصيام وما ال يُكلّفهم في نفٍس وال مال، ولو أضّرت الصالة بسائر ما يعملون بأموالهم 

إّن األمر بالمعروف والنهي عن . وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها
عليهم فيعّمهم  –عّز وجلّ  –فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هناك يتّم غضب هللا المنكر 

 .بعقابه، فيهلك األبرار في دار الفّجار والصغار في دار الكبار
إّن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل األنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام 

كاسب، وتَُردُّ المظالم، وتعمر األرض، وينتصف من الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ الم
األعداء، ويستقيم األمر، فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم، وصّكوا بها جباههم، وال تخافوا في 

بِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيْظلُِموَن )هللا لومة الئم، فإّن اّتعظوا وإلى الحّق رجعوا فال سبيل عليهم  َما السَّ إِنَّ

هنالك فاهدوهم (. 32/ الشورى( )َوَيْبُغوَن فِي األْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ أُولَئَِك لَهُْم َعَذاب  أَلِيم   النَّاسَ 
بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ، وال باغين ماال ، وال مريدين بظلم ظفرا ، حتى 

 .يفيئوا إلى أمر هللا، ويمضوا على طاعته

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضهُْم أَْولَِياُء َبْعٍض : )بعد قوله تعالى( ع)وقال أمير المؤمنين -2

، فبدأ هللا باألمر بالمعروف والنهي عن (11/ التوبة( )َيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 
وذلك . ض كلّها هّينها وصعبهاالمنكر فريضة منه لعلمه بأّنها إذا اُّديت وأُقيمت استقامت الفرائ

أّن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى اإلسالم مع رّد المظالم ومخالفة الظالم، 
 ".وقسمة الفيء والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حّقها

  
 :مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ليغّيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع من رآى منكم منكرا  ف(: "ص)قال النبّي -1

 ".فبقلبه وذلك أضعف اإليمان
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:" يقول يوم لقينا أهل الشام( ع)إّني سمعت علّيا  : وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه قال- 2
أّيها المؤمنون إّنه َمن رآى عدوانا  يعمل به ومنكرا  ُيدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبريء، 
ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، وَمن أنكره بالسيف لتكون كلمة هللا العليا 

وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، وقام على الطريق، ونّور في قلبه 
 ".اليقين

صال فمنهم المنِكُر للمنَكر بقلبه ولسانه ويده فذلك المستكمل لخ(: "ع)وقال اإلمام علّي -3
الخير، ومنهم المنِكُر بلسانه وقلبه التاركة بيده فذلك متمّسك بخصلتين من خصال الخير 

ومضّيع خصلة، ومنهم المنِكُر بقلبه التارك بيده ولسانه فذلك الذي ضّيع أشرف الخصلتين من 
وما . الثالث وتمّسك بواحدة، ومنهم تارك  إلنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك مّيت األحياء

، وإّن  أعمال البّر كلّها والجهاد في سبيل هللا عند األمر والنهي عن المنكر إال كنفثٍة في بحٍر لّجيٍّ
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يقّربان من أجٍل وال ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك 

 .كلمة عدٍل عند إماٍم جائر
  

 :من يجب عليه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقد ُسئل عن األمر بالمعروف والنهي عن ( ع)سمعت أبا عبدهللا : "عن مسعدة بن صدقة قال-1
إّنما هو على القوي المطاع، : ال، فقيل له، ولم؟ قال: المنكر أواجب  هو على األُّمة جميعا ؟ فقال

يقول من  العالم بالمعروف من المنكر، ال على الضعيف الذي ال يهتدي سبيال  إلى أيٍّ من أّي،
ة  َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر : )الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب هللا عّز وجلّ قوله َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

، فهذا خاّص غير عاّم كما قال هللا (113/ آل عمران( )َوَيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

ة  َيْهُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ َوِمْن َقْوِم : )عّز وجلّ  على : ، ولم يقل(129/ األعراف( )ُموَسى أُمَّ

أّمة موسى وال على كلّ قومه، وهم يومئٍذ أمم  مختلفة، واألُمة واحدة فصاعدا  كما قال هللا عّز 

ِ : )وجلّ  ة  َقانِت ا لِِلَّ  ".يعا  لِل عّز وجلّ مط: ، يقول(121/ النحل( )إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

إّنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه : "قال( ع)عن أبي عبدهللا الصادق -2
عالم  بما يأمر به، تارك  لما ينهى عنه، عادل  فيما يأمر، عادل  فيها ينهى، رفيق : ثالث خصال

 ".فيما يأمر، ورفيق  فيما ينهى
  

 :التعامل مع أهل المعاصي

ِ يُْكَفُر بَِها َوُيْسَتْهَزأُ بَِها َفال : )لىقال تعا-1 لَ َعلَْيُكْم فِي اْلِكَتاِب أَْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت هللاَّ َوَقْد َنزَّ
َ َجاِمُع اْلُمَنافِقِيَن وَ  ا ِمْثلُهُْم إِنَّ هللاَّ ُكْم إِذ  ِريَن فِي اْلَكافَِتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا فِي َحِديٍث َغْيِرِه إِنَّ

ا َم َجِميع   (.131/ النساء( )َجَهنَّ

َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن فِي آَياتَِنا َفأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَّى َيُخوُضوا فِي َحِديٍث : )وقال تعالى-2

ْكَرى َمَع اْلَقْوِم ال ْيَطاُن َفال َتْقُعْد َبْعَد الذِّ َك الشَّ ا يُْنِسَينَّ الِِمينَ َغْيِرِه َوإِمَّ  (.68/ األنعام( )ظَّ

 ".أن نلقى أهل المعاصي بوجوٍه مكفهّرة( ص)أمرنا رسول هللا (: "ع)وقال أمير المؤمنين - 3

إذا مّر بجماعٍة يختصمون لم َيجزهم حتى ( ع)كان أبو عبدهللا : عن غياث بن إبراهيم قال-3

 .اّتقوا هللا اّتقوا هللا يرفع بها صوته: يقول ثالثا  
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ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون : "البن المغيرة( ع)أبو عبدهللا الصادق وقال -2
ُجعلت فداك، : ما يدخل علينا به األذى أن تأتوه فتؤّنبوه وتعذلوه وتقولوا له قوال  بليغا ، فقلت له

 ".اهجروهم واجتنبوا مجالسهم: إذا  ال يطيقون وال يقبلون مّنا، فقال

يا كميل قل الحّق على كلّ حال، وواّد : "في وصّية له لكميل بن زياد( ع)المؤمنين وقال أمير -6
المّتقين، واهجر الفاسقين، يا كميل جانب المنافقين وال تصاحب الخائنين، إّياك والتطّرق إلى 
أبواب الظالمين واإلختالط بهم واإلكتساب منهم، وإّياك أن تطيعهم وأن تشهد مجالسهم بما 

، يا كميل إن اضطررت إلى حضورها فداوم ذكر هللا تعالى والتوّكل عليه، واستعذ بالِل ُيسخط هللا
من شّرهم، واطرق عنهم، وأنكر بقلبك فعلهم، واجهر بتعظيم هللا عّز وجلّ، وأسمعهم فإّنهم 

 ".يهابوك وُتكفى
  

 :الراضي بالمنكر كفاعله

غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه من شهد أمرا  فكرهه كان كمن (: "ص)قال رسول هللا -1
 ".كان كمن شهده

حسب المؤمن عذرا  إذا رآى منكرا  أن يعلم هللا من نّيته : "قال( ع)وعن أبي عبدهللا الصادق -2
 ".أّنه له كاره

وفيهم ( ع)ألي علّة أغرق هللا عّز وجلّ الدنيا كلّها في زمن نوح (: "ع)ُسئل اإلمام الرضا -3
وسائرهم اُغرقوا برضاهم بتكذيب المكّذبين، ومن غاب عن أمٍر ... له؟ فقالاألطفال ومن ال ذنب 

 ".فرضي به كان كمن شاهده وأتاه
  

 :من يرى المعروف منكرا  والمنكر معروفا  
  كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم (: "ص)قال النبي

نعم، وشرٌّ من ذلك، كيف بكم : رسول هللا؟ فقالويكون ذلك يا : تنهوا عن المنكر، فقيل له
نعم، : يا رسول هللا، ويكون ذلك؟ قال: إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له

 "وشرٌّ من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا  والمنكر معروفا ؟
  

 :عقاب التاركين لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ال يزال الناس بخيٍر ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر : "أّنه قال( ص)روي عن النبي - 1
وتعاونوا على البّر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلّط بعضهم على بعض، ولم يكن 

 ".لهم ناصر في األرض وال في السماء

إّني معّذب من ( ع)أوحى هللا عّز وجلّ إلى شعيب النبي : "قال( ع)وعن أبي جعفر الباقر -2

يا رّب هؤالء (: ع)قومك مائة ألف، أربعين ألفا  من شرارهم وسّتين ألفا  من خيارهم، فقال 
 ".داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي: األشرار، فما بال األخيار؟ فأوحى هللا عّز وجلّ إليه

روف ولتنهّن عن لتأمرّن بالمع: "يقول( ع)سمعت أبا الحسن : وعن محّمد بن عرفة قال-3
 ".المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعوا خياركم وال يستجاب لهم
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أّيما ناشىء نشأ في قومه ثّم لم ُيؤّدب على معصية كان هللا أّول : "قال( ع)وعن أبي عبدهللا - 3
 ".ما يعاقبهم به أن ُينقص في أرزاقهم

ة بذنب الخاّصة إذا عملت الخاّصة بالمنكر إّن هللا ال يعّذب العامّ (: "ع)وقال أمير المؤمنين -2
سّرا  من غير أن تعلم العاّمة، فإذا عملت الخاّصة بالمنكر جهارا  فلم تغّير ذلك العاّمة استوجب 

 ".الفريقان العقوبة من هللا عّز وجلّ 

أن ما أقّر قوم  بالمنكر بين أظهرهم ال يغّيرونه إال أوشك : "قال( ع)وعن أبي عبدهللا الصادق -6
 ".يعّمهم هللا بعقاٍب من عنده

إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يّتبعوا األخيار (: "ص)وقال رسول هللا - 1
 ".من أهل بيتي سلّط هللا عليهم شرارهم، فيدعوا خيارهم فال يستجاب لهم

  
 :األمر والنهي لألهل واألقارب

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم : )نزلت هذه اآليةلّما : "قال( ع)عن أبي عبدهللا الصادق -1

ا أنا عجزت عن نفسي، ُكلِّفُت : ، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال(6/ التحريم( )َوأَْهلِيُكْم َنار 

حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وأن تنهاهم عّما تنهى عنه (: ص)أهلي؟ فقال رسول هللا 
 ".نفسك

ا: )أبي بصير في قول هللا عّز وجلّ  وعن-2 : كيف أقيهم؟ قال: قلت( قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهلِيُكْم َنار 
تأمرهم بما أمر هللا وتنهاهم عّما نهاهم هللا، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد 

 .قضيت ما عليك
 (:ص)قال رسول هللا 

عن ُعمرهُ فيَم أفناهُ، وعن جسدِه فيَم أبالهُ، وعن مالِه : ال تزول قدما عبٍد حتى ُيْسألَ عن أربعٍ "
 ".فيم أنفقُه ومن أْيَن اكتسَبُه، وعن محّبتنا أهل البيت

 


