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الجيش مستقالً ، شواهد تأريخية كي يكون
1

 

  

 
 

يخوض هذه األيام الجيش العراقي البطل معارك مهمة ضد عصابات القاعدة وداعش اإلرهابية، 

، في تراجع أمني لم  2213بريء خالل عام ( آالف مواطن 8) بعد حصيلة شهداء فاقت الـ
واألحزمة الناسفة تتصدر يتوقعه المواطن العراقي ولم يأمله في أن تعود أخبار المفخخات 

 .نشرات األخبار 
فبعد مالحقة طارق الهاشمي المدان بجرائم إرهاب ، قامت الحكومة بمالحقة وزير المالية رافع 

العيساوي بتهم إرهاب أيضاً ، ولما أحس الشارع السني بخطر التطهير الطائفي التي ُتتهم 
ية واإلعتصامات كي تعبر عن رفضها الحكومة عادة بها نهض وانتفض إلقامة الجمع اإلحتجاج

 .لسعي الحكومة للقضاء عليهم من خالل تصفية رموزهم السياسية 
وما إن بدأت اإلعتصامات بدأت معها الهتافات والخطابات التحريضية التي تؤجج األزمة 

وراح بسببها عشرات اآلالف من  2228الطائفية التي ودعها العراق بعد تكاتف أبنائه عام 
اء من العراقيين ، وتزامناً مع هذا التحريض من قبل سياسيين معروفين ونواب في األبري

البرلمان بدأت تعود المفخخات في المدن العراقية وعلى رأسها العاصمة بغداد ، وربما وصلت 

 .رغم شدتها  2228 – 2223تأثيراتها الى كردستان اآلمنة التي لم يصلها شيء خالل فترة 

بالمكون السني إال  2213ربط بين التفجيرات التي شهدها العراق خالل عام ونحن ال نريد أن ن
أن فئة من هذا المكون هو من مّهد لهذه التفجيرات ، على األقل على مستوى التحريض 

والتأجيج اإلعالمي وإثارة وشحن عوطف البسطاء ، وهذا ما أثبتـته أحداث ساحات اإلعتصام 
 .في الرمادي خصوصاً 

مام الحكومة العراقية باعتبارها المسؤول األول عن أمن العراقيين إال أن تتخذ موقفاً وما كان أ
تجاه ما يحدث في الرمادي من احتجاجات ، أوالً كي تنفذ مطالبهم وثانياً حتى تكون مشاركتهم 

في االنتخابات دون عائق أو رادع أمني سواء من المتطرفين من اإلرهابيين الداعشيين 
، وثالثاً كي تقضي على الزمر اإلرهابية التي استغلت الهيجان العاطفي والطائفي والقاعديين 

 .كي تمرر وتنفذ غاياتها
أما أوالً فقد سعت الحكومة لتنفيذ معظم المطالب المشروعة للمحتجين والمعتصمين في الرمادي 

ن ما تبقى بشهود شخصيات سياسية وعشائرية قريبة منهم ، وحتى لو افترضنا عدم تحقيقها فإ
ال يستحق أن تكون االعتصامات بهذا الحجم وهذه الكيفية بحيث تثير الضغائن والكراهية بين 

أبناء الشعب ، فكل الشعب له مطالب وله اعتراضات ومؤشرات فساد على الحكومة ونقص في 
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الخدمات ، وكله يطالب بحقوقه من خالل التظاهرات واالعتصامات ولكن ال تصل الى درجة 
 .طية على اإلرهابيين التغ

من انعدام الوضع األمني الذي أدى الى ( السنية)وأما ثانياً فطالما شكى أبناء المناطق الغربية 
منعهم من المشاركة في االنتخابات سواء البرلمانية منها أو البلدية ، وهذا سيؤثر كثيراً على 

التوازن وتبقى مشاكل انعدام الثقة تمثيلهم في السلطات التشريعية والتنفيذية والخدمية فينعدم 
 .والتهم القائمة ، والشعب أكبر الضحايا 

وأما ثالثاً فقد خططت الحكومة للقضاء على هذه العصابات اإلرهابية التي تفتك يومياً بأبناء 
الشعب العراقي من دون تمييز بما فيهم أهالي الرمادي والفلوجة وسامراء وغيرها من المدن 

الخطوة رغم أنها جاءت متأخرة إال أنها مهمة تصب في مصلحة الشعب  الغربية ، وهذه
 .العراقي

 !لماذا جاءت هذه الخطوة متأخرة ؟ : وهنا يأتي السؤال 
لقد أصبح الجميع يعرف غايات السياسيين وخططهم للحصول على مكاسبهم السياسية حتى ولو 

ة األساس الى المالكي كتخطيط منه على حساب مواطنيهم وأبناء بلدهم ، فاإلتهام يأتي بالدرج
للفوز بوالية ثالثة ، وقد ال يمتلك المالكي من الجواب الشافي والكافي في إقناع من يتهمه إال أن 

 .يعترف بقصوره أو بتقصيره في إهمال تطهير األنبار من اإلرهابيين طوال عام كامل تقريباً 
مستقل وال يخضع لألهواء السياسية وقد يوجه السؤال الى الجيش العراقي على أساس أنه 

لماذا ! المريضة للسياسيين ، لماذا لم يقُم الجيش بتطهير محافظة األنبار طوال السنة الفائتة ؟ 
للدعاية االنتخابية ، وسمح ( ثأر القائد محمد ) سمح للسياسيين أن يستغلوا الحملة األخيرة 

 .وضع الشعبي أيضاً للدعاية االنتخابية للسياسيين اآلخرين من المعسكر اآلخر أن يؤججوا ال
لو قام الجيش بعمليات التطهير بمجرد حصولهم على المعلومات التي تثبت تدخل القاعدة 

وداعش في ساحة االعتصام واستغاللها لخلّص الشعب العراقي من المفخخات وخلّصه من 
يها العامل األمني لكسب المزايدات السياسية والدعايات االنتخابية التي يستخدم السياسيون ف

 .األصوات بغض النظر عن النتائج واآلثار واألضرار 
أنه جيش الوطن وليس  –أي جيش وليس الجيش العراقي فقط  –إن من يّدعي أن الجيش 

أن يدعمه معنوياً فقط ، وإال هناك  -إذا أحسنا الظن  -جيش الحاكم فهو بعيد عن الواقع ويريد 
البلدان المتخلفة ومنها دول الشرق األوسط تثبت أن الجيش كان  شواهد تأريخية خصوصاً في

وما زال أداة بيد الحاكم وطوعاً لسياسته ، فإن كان الحاكم جائراً كان الجيش ظالماً وإن كان 
 .الحاكم مصلحاً كان الجيش كذلك 

في تضع تصرف الجيش بيد رئيس الوزراء  –ومنها الدستور العراقي  –بل إن أغلب الدساتير 
األنظمة البرلمانية وبيد الرئيس في األنظمة الرئاسية ، بل وتمنع أي قائد عسكري أن يتسلم 
منصباً سياسياً مهماً مثل الوزراء ورئاستهم خوفاً من االنقالبات العسكرية التي تفسد الحياة 
ة الديمقراطية ، وبعبارة أخرى ال يريدون أن يكون الجيش طوع نفسه بل يجب أن ينقاد لساس

 .البالد 
وهذا أمر طبيعي ، فالجيش كمؤسسة حكومية تخضع حالها حال أي مؤسسة حكومية رسمية 

لقيادة وسياسة رئيس الدولة أو من يمثله ، وإال إن لم تكن بيده فكيف له أن ينفذ برنامج 
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حكومته السياسي الذي تعهد به أمام الشعب وأمام ممثليه ، فكيف يحافظ على األمن ويضع 
 .قتصادية ناجحة وخطة خدمية نافعة إن لم يكن بيده كل األمور سياسة ا

 :والشواهد على أن الجيش كان ويبقى أداة بيد الحاكم كثيرة نذكر منها شواهد قريبة العهد بنا 

لو كان الجيش للوطن وليس للحاكم العترض الجيش على ما : اإليرانية  –الحرب العراقية  -1
قيين من دفع مئات اآلالف من الضحايا واألسرى وما خلّف ذلك قام به صدام وجنب بذلك العرا

 .من تبعات اجتماعية واقتصادية على العراق 

لو كان الجيش للوطن وليس للحاكم الجتنب دخول الكويت ألن ذلك : اجتياح العراق للكويت  -2
 .سيدخل العراق في عقوبات تستمر لسنوات 

تي ُتحكم بالحديد والنار قبل الربيع العربي في ما حدث في مصر وتونس وباقي الدول ال -3

لو كانت جيوشهم للوطن وليست بيد الحكام لدافعت عن شعوبها ومنعت االضطهاد :  2211

إذ ُيفترض  2223الذي كان السمة األبرز في تلك األنظمة ، وكذلك األمر في العراق قبل 

و الدخول في  1991ة عام بالجيش العراقي أن يمتنع عن ضرب الشعب العراقي في انتفاض
حرب معروفة النهاية مع دول التحالف ، إضافة الى الحرب التي شنتها الواليات المتحدة مع 

 . 2223حلفائها إلسقاط حكم صدام عام 

والتي جاءت بحكام في األعم : اإلنقالبات العسكرية التي حدثت في العراق وباقي دول العالم  -4
بمصلحة الوطن والشعب ، فلماذا نفذ الجيش هذه االنقالبات  األغلب دكتاتوريين ال يفكرون

 .وساند الطغاة ضد أبناء شعبه ما دام يراعي مصلحة الوطن ومصالح أبناء شعبه 

األنظمة الدكتاتورية جميعها تعتمد على جيوش جّرارة عتيدة أفرادها وجنودها من أبناء  -5
، فلماذا ال تنتفض هذه الجيوش ضد  الشعب ، ومثال ذلك واضح في كوريا الشمالية وكوبا

 .حكامها إلنقاذ أبناء الوطن من معاناته 
  

وأن الجيش ال يضرب أبناء جلدته وأن الجيش (( الجيش سور للوطن )) إن ما يقال عن أن 
جيش الوطن ال جيش الحاكم يكون صحيحاً عندما تكون األنظمة الحاكمة أنظمة ديمقراطية 

فضلون مصالحهم الشخصية والحزبية والقومية والفئوية على والحكام فيها وطنيون ال ي
مصلحة الوطن والمواطن وال يميلون ألجندات الدول األجنبية ، بعد وجود مثل هذه األنظمة 

يكون عندها الجيش وطنياً وهو سور للوطن ويدافع عن مصالح وطنه ، فتتولد عند الجيش قادة 
ألنهم يرون قادتهم السياسيين وصّناع القرار في البلد  ومراتباً عقيدة وطنية تؤمن بهذه المبادئ

أول من يطبق ذلك ، أما العكس فال يمكن لجيش أن يكون وطنياً ما دام القادة السياسيون غير 
 .وطنيين 
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 بيان  .. العراق في" داعش" ضد عسكرية عمليات

والنصرة داعش ضد أميركي
2 

 

 
هو األول من نوعه، فالبيان الصادر عن  داعشأصدرت الواليات المتحدة بيان ضد 

الخارجية األميركية دعا بكل وضوٍح دول المنطقة إلى اتخاذ إجراءاٍت عمليٍةلمراقبة  وزارة
األجانب إلى سورية ووصف  تمويل وتجنيد تنظيم داعش وجبهة النصرة ولمنع تسرب المقاتلين

 ً  . ا يجري في العراق وسوريةمم داعش بالعدو المشترك يمثل موقفاً أميركياً الفتا
من  األنتحاريين بإدخال مئات "داعش" بإن هناك معلومات عن قيام تنظيم  اشارت مصادر امنية

هؤالء  دول عربية واسيوية الى العراق لتنفيذ عمليات ارهابية، واشارت المعلومات الى ان
عى ويس. االنتحاريين يجري تدريبهم في معسكرات بمحافظتي نينوى واالنبار

والقاعدة في العراق إلى فرض سيطرتهما على مناطق غرب العراق وشماله "داعش"تنظيم
لهم في  "إمارة" بصدد إقامة"داعش" ويرى الخبراء أن. السورية الغربي القريب من الحدود

على  نجحت بفرض سيطرتها "داعش"إن وأفادت مصادر أمنية .ونينوى األنبار

وشهدت  .الليل ى حدود األنبار ونينوى خاصة مع حلولالواقعة عل رسن والدهل أبو مناطق

مداهمتهم  عسكرياً من الفرقة السابعة اثناء 16مقتل  2213ديسمبر  21يوم  محافظة االنبار

 .كم غرب االنبار 422 وكراً تابعا لتنظيم القاعدة في منطقة الحسينيات ضمن وادي حوران

 عملية عسكرية واسعة

عملية الشبح في صحراء االنبار لمطاردة  2213العراقية شهر مايس شنت قيادة القوات البرية 

وسوريا، لتعقب  الذي يربط العراق باألردن ،92وكانت تستهدف منطقة الكيلو . القاعدة
الحدود  عمليات الجزيرة انتشارها على وكثفت التي تنشط فيها الجماعات المسلحة المسلحين ،

. منفذ الوليد في األنبار الى ربيعة في الموصل اً منكيلومتراً بدء 642العراقية السورية 

العسكرية لمطاردة " اسود العراق"، عمليات2215اكتوبر  26يوم  وانطلقت في محافظة االنبار

تدمير معسكر كامل لما يسمى   تنظيم القاعدة في الصحراء الغربية، فيماأعلنت الحكومة العراقية
 .والشام العراق بدولة
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 ار مالذ للقاعدةصحراء االنب 

تعد محافظة األنبار جزءاً من هضبة الجزيرة العربية، سطحها متموج تظهر عليه بعض التالل 

ونظراً النحدار أراضيها وفقر نباتها الطبيعي  وادي حوران الصغيرة وعدد كبير من الوديان مثل

ارتفاع للهضبة الغربية بالقرب من  يصل أعلى .فهي معرضة للتعرية الشديدة

متراً فوق مستوى سطح البحر وتنخفض في  822إلى ما يزيد على  األردنية حدودال

طريقه في الهضبة  نهر الفرات يقطع. متراً فوق مستوى سطح البحر 75إلى  الحبانية مناطق

 .الثرثار والحبانية والرزازة ا تدريجياً باتجاه منخفضاتالغربية والتي تنحدر صخوره

حاضنة ومالذ الى تنظيم   2223كانت ألمنطقة الغربية في اعقاب الغزو االميركي للعراق  

اخرى حتى عام " جهادية"والى تنظيمات " الدولة االسالمية في العراق والشام "   القاعدة ثم

اعدة وتخرجه من مناطقها، لكن بقيت المنطقة الغربية لتقاتل عشائر االنبار تنظيم الق  2226

وكشفت نتائج . تمثل مالذا جغرافيا أحاديا لما يسمى بالدولة االسالمية في العراق والشام 
في ألعراق، بأن هنالك معسكرات تدريب تقام للمقاتليين ، خاصة   التحقيقات مع مقاتلي القاعدة

شهدت . منطقة البو كمال  عند  نبار ومن الشمالعند الحدود السورية من جهة محافظة اال
صحراء االنبار نشاط ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق ـ الجهاد والتوحيد 

ومقتل خليفته ابو ايوب وابو عمر ألبغدادي زعيم تنظيم ما يسمى دولة  2226ومقتله في 

وقال المحلل  .كم شمال بغداد 172جنوب غرب مدينة تكريت   2212العراق أالسالمية في 
قبضة الحكومة في االنبار والتركيز على بلدات  ان تطورات مثل اضعاف" باترك كوك بورن 

وان هجمات القاعدة عادت مرة اخرى في  ،"عنها بشكل صحيح ومدن الفرات لم يتم االبالغ
شركات  ن البقال الىتقوم ما تسمى بالدولة االسالمية بفرض اتاوات على الجميع م الفلوجة فيما

الهاتف النقال وشركات المقاوالت في مدينة الموصل شمال العراق وقدوصلت التقديرات الى 
 .حصولها على عائدات بلغت ثمانية ماليين دوالر شهريا

 القاعدة  تركيا بوابة دخول

 2213ديسمبر  7في " ألبي بي سي"إشارة إلى تقرير

خدمون منازل آمنة في جنوب تركيا تمهيداً للعبور إلى يست األجانب خاصة القاعدة مقاتلي فأن
وقال مسؤول عن إدارة أحد  .أن طريقة الدخول أمست أكثر تنظيماً من السابق وان سورية،

بريطانياً  22شخصاً من بينهم  152إن نحو  ريحاني الحدودية المنازل اآلمنة ويقع قرب بلدة

عادة  عناصر القاعدة المنزل أن صاحب ضحوأو .في غضون ثالثة اشهر فقط إستخدموا منزله
في المنزل قبل العبور إلى سورية وفي طريق العودة يستخدمون  ما يقضون يوماً أو اثنين

ألمصادر الدبلوماسية السورية  .انتظاراً لرحالت العودة إلى أوطانهم المنزل مرة أخرى
ان وغيرها من الدول ودّربتهم بأّن تركيا استقبلت إرهابيين من ليبيا والشيشان وكازاخست تقول

 .في معسكرات خاصة
التوصيات تشير الى ايجاد اتفاقات ثنائية واقليمية للضغط على تركيا بسد منافذها مع سوريا 

إن ايجاد ضغوط سياسية على تركيا، سوف يعمل . وايقاف سياستها بدعم التنظيمات الجهادية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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الدور التركي في المنطقة . لك في سورياعلى خفض منسوب العمليات القاعدية في العراق وكذ
 .كان سلبيا للغاية ينبغي مواجهته" ألثورات العربية" خالل 

 أليعربية

إن احد أهداف داعش بالسيطرة على المنافذ الحدودية في العراق وسوريا ومع الحدود التركية، 
خنق بقية تاتي من إستراتيجية، حصولها على االمدادات اللوجستية والموارد المالية و

لمرور وادخال االنتحاريين " داعش"اليعربية ممكن ان يكون ممرا هاما الى. التنظيمات
إن لبلدة اليعربية  .هذا الممر يعتبر اكثر اهمية من بقية المعابر. والمقاتليين الى العراق

من  2213في ديسمبر  لجان حماية األكراد لقد تمكنت .عسكرية في التنقل والحركة أهمية

الكردية الواقعة  ذات االغلبية رأس العين من بلدة"العراق والشام الدولة االسالمية في" طرد

واشتبكت داعش مع القوات العراقية عند الحدود في اعقاب . شمالي سوريا قرب الحدود التركية
 .ذلك، ربما أليجاد منفذ للعودة الى االراضي العراقية خلف منفذ اليعربية

 القاعدة تمويل

، ألتقاريراإلستخبارية تعطي تفاصيل "الجهاديين"يعتبر اساس عمل تنظيم القاعدة و ألتمويل
حول أهمية التمويل، فألجهاديون والمقاتلون الذين يتطوعون للقتال يختارون الفصائل األكثر 

" الدولة األسالمية في العراق وألشام"على سبيل المثال أن . تنظيما واالكثر دفعا وتسلحا
اح التنظيمات االخرى الجهادية في العراق والشام بسبب ما تتمتع به من استطاعت اجتي

امتيازات مالية وتسلح، هذا دفع الكثير من األلوية وألكتائب بالقتال تحت رايتها بعد ان كانت 
" داعش"كذلك في العراق بسبب ما يتمتع به تنظيم . تقاتل تحت رايات اخرى منها الجيش الحر

تمويل مرتفعة جدا تمكنه ان يقوم بتفحير عشرات السيارات يوميا، ساعد من شراسة وامكانيات 
يعتبرالتمويل . على حصوله على مجندين، مقاتليين جدد مستغلة البطالة واالوضاع االقتصادية

" إنعدام التمويل يعني إيقاف اإلرهاب"اساس عمل الجماعات المسلحة، بعض النظريات تقول
 ".داعش"التمويل لتنظيم  وهذا يعني ضروري معرفة مصادر

 القاعدة اليوم اقوى

ألوانه  ان اعالن االنتصار بعد مقتل اسامة بن الدن كان سابقا أميركيون يقول مسؤولون
واخطر من اي وقت  معتبرين ان تنظيم القاعدة الذي يدعم الحرب في سوريا هو اليوم اقوى

وافريقيا وما زال يهدد اوروبا  واجتذب اتباعا في الشرق االوسط فان التنظيم قد قوي .مضى
ندوة نظمها  في كلمة القاها خالل يقول في البحرية جيمس ماتيس الجنرال المتقاعد  .واميركا

 وقادرعلى القاعدة يتسم بالمرونة تنظيم"مركز جيمستاون للدراسات، ان 
متزايد من من عدد  قادته ضربات موجعة لكنه ما زال ينتشر، وهو يستفيد تلقي فرغم .التأقلم

مناخ جيد للتناسل والتوسع " الجهاديين" اما الصراع في سوريا فقد منح القاعدة و ".المناطق
والتدريب، ربما لم تظهر نتائجه بعد، لكن بعد أشهر اي بعودة المقاتلين الى دولهم سيشكلون 

تال، وهذا هؤالء اكتسبوا خبرة قتالية كبيرة ابرزها التفخيخ وفنون الق. تهديدا خطيرا لالمن
لقد كشفت . يعني ممكن ان تستفيد القاعدة من خبراتهم في سوح قاعدية اخرى مستقبال

التحقيقات مع معتقلي القاعدة، بأنهم يتفقوا على وسائل تواصل اجتماعي، خاصة ان اغلبهم من 
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ار وهذا يعني إن إستمر. الشباب ويجيد لغة االنترنيت والتواصل االجتماعي اكثر من الجيل االول
 .الحرب في سوريا، يخلق مقاتلون جدد

 خيارات القاعدة

، لم تكن االولى فقد 2212ديسمبر  22إن العملية الواسعة التي تجريها القوات العراقية في 

وعملية اسود العراق في  2213في شهر مايس   سبقتها عمليات واسعة ابرزها عملية الشبح

عمليات العسكرية الواسعة خاصة اذا كانت ال. وهي خطوة باألتجاه الصحيح. 2213اكتوبر 
مفاجأة وسريعة ممكن ان تمكن القوات العراقية من الحصول على المعلومات وعلى الوثائق 

صحراء االنبار . وهذه الوثائق والمعلومات التقل اهمية عن مسك قيادات التنظيم. السرية
علوماتية ذكرت بان داعش تستخدمها القاعدة بسبب وعورتها، ماقبل هذه العملية تقارير م

 .من الصحراء، وسط غياب السلطة% 42تسيطر على 
فهي تعتمد الكر والفر في العراق . القاعدة تتبع إستراتيجية مسك االرض والثانية الكر والفر 

وتعتمد القاعدة . هي تختار االهداف وتقوم بضربها وتحدد االهداف والتوقيت. في هذه المرحلة
ان . دأ الرعب والصدمة لتحقيق اهداف غزواتها او عملياتها العسكريةفي ارهاب خصومها مب

مراجعة عمليات القاعدة في العراق وبقية دول المنطقة باتت معروفة من خالل التفجير المزدوج 
اما الخيار الثاني، فهو إعالن . بأحزمة ناسفة الى داخل الهدف"األنغماسيين"واندفاع انتحاريين 

تنظيم . ، هذا الخيار يكون دائما في حاالت الغياب التام الكلي الى السلطةاإلمارة ومسك األرض
. هو تنظيم انتهازي يستغل غياب السلطة، ويختفي امام العمليات العسكرية"داعش" القاعدة و 

فهي . هذا التكتيك معروف عن القاعدة في اغلب المناطق التي تشهد مواجهة وحرب مع القاعدة
بيل المثال في الرقة ـ احدى محافظات سوريا لكن لم تستطيع اعالن أعلنت امارتها على س

إعالن الدولة األفتراضية يتوجب على . بهائواليتها في محافظات اخرى رغم وجودها ووجود كتا
التنظيم إقامة المحاكم الشرعية، والسيطرة على ادارة المحافظة وتكون هي المسؤولة عن 

القاعدة، داعش ربما عملها الشعبوي اقل من انصار الشريعة  .توفير المواد الغذائية والخدمات
أنصار الشريعة تحاول التغلغل في المجتمعات من خالل توفير الحماية والمحاكم . والنصرة

لذا ما تناقلته االخبار ووسائل االعالم حول اعالن داعش امارتها . والخدمات والمواد الغذائية
الفترة هو احتمال ضعيف جدا لعدم تمكنها من مسك االمن،  االسالمية في صالح الدين خالل هذه

 .لذا هي تتبع الكر والفر في العراق في هذه المرحلة .رغم تراجع االمن في العراق

ة على إمساك االرض وتمكين السلطة ظالتوصيات في تنفيذ العمليات الواسعة، هو المحاف
القاعدة وداعش على تنفيذ عدد من  تميل. والحوكمة فيها مابعد انتهاء العمليات الواسعة

العمليات العسكرية في مراكز المدن والمحافظات خالل العمليات العسكرية الواسعة من اجل 
إن مواجهة االرهاب اصبح مسؤولية دولية . تخفيف الضغط عنها وارباك القوات الحكومية

ليمي والدولي في مجال واخالقية، لذا محاربة االرهاب في العراق يتطلب الدعم والتنسيق االق
إن صحراء االنبار اثبتت بأنها . الخبرات واالستخبارات والمعلومات اكثر من الجهد العسكري

" داعش"بيئة خصبة بسبب تضاربيها الجغرافية، التي تستغلها القاعدة، باالضافة لذلك فأن 
قات قديمة منذ عام االخرى لديها امتدادات قبلية في المنطقة ولديها عال"الجهادية"والتنظيمات 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

11 

وهذا مايتطلب من الحكومة القيام بمشروع متكامل . تحاول القاعدة االستفادة منها 2223
 .بالتوازي مع العمليات العسكرية الواسعة،لدعم األمن الوطني  اقتصادي تنموي للمستقبل البعيد
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غياب فكرة الدولة في وعي الطبقة السياسية 

الراهنة
3 

 

 

 

 

بعد مرورعشر سنوات من سقوط النظام الديكتاتوري بفعل الطبيب الدولي الذي وجد من  تبين
المناسب التعجيل باسقاط هذا النظام قبل ان يكون العامل الداخلي العراقي الذي نضج هو االخر 

الجراء هذا التغييروقد يفاجىء الدول الكبرى ويسقط هذا النظام في لحظة تاريخية قد تكون غير 
ة استراتيجيا لدولة مثل الواليات المتحدة االمريكية دائما ماتهتم بحماية مصالحها محسوب

القومية ولذلك ترى ان من بين مسؤلياتها تنظيم وصياغة الخارطة الجيوسياسية على مستوى 
اال اننا نحاول ان . العالم سواء في المدى المنظوراوالبعيد وهو امريعتبرمن اولوياتها السياسية

عبرمراجعة تاريخية لهذه المرحلة لمعرفة نوعية الطبقة السياسية التي تشكلت نستعرض 
صيرورتها في المنافي ثم راحت تستكمل بناءها السياسي في ضوء هذا التدافع االيديولوجي بعد 

اصبح لدينا بموجبه هذا المشهد السياسي العراقي الراهن بعد , التغيير وصعودها الى السلطة
وع الدولة العراقية الجديدة وفق اشتراطات الحداثة والديمقراطية وحقوق تبني امريكا لمشر

ولذلك انطلقت فكرة التأسيس وفق هذه المفاهيم بوصفها الراعي لهذا المشروع . االنسان
بجوارهذه الرومانسية السياسية الحالمة التي كانت مختبئة في وعي رجاالت الطبقة السياسية 

ي الوصول للسلطة لتحقيق هدف فكرة الدولة وكان هذا التصور التي كانت هي االخرى تحلم ف
يعشعش نظريا في المخيال السياسي العراقي ايام المعارضة ضد النظام البائد وقد وجد له صدى 
عميق في الذات الموهومة عند أغلب هذه النخب السياسية التي هي االن تمسك بزمام السلطة 

صيف بعض القوى السياسية الرديكالية المشاركة في حتى بعد خروج االحتالل على طريقة تو

 2225ان من يراقب كيفية تشكل الحكومات ابتداءا من حكومة الجعفري االنتقالية عام. السلطة
التي انبثقت من اول انتخابات شهدها تاريخ العراق السياسي المعاصروسبقها كتابة 

بتشكل حكومات دائمية تقضي  التي بشرت 2212و 2226دستوردائمي ثم اعقبتها انتخابات 
اربع سنوات حتى تأتي اخرى في اعقابها وفق هذه المفاهيم قبلت الكتل السياسية ان تمضي 
العملية لبناء الحكومات اوكما نسميه التبادل السلمي للسلطة وهي خطوات مبشرة على ان 

ألستراتيجي الذي العراق يمضي في طريقه لتأسيس الدولة وليس ارث بناء السلطة االان الخطأ ا
لهذا التأسيس هوماصطلح عليه بناء الحكومات التوافقية التي يجب ان يشترك " شكل فايروسا

                                                             
 البغدادية نيوز -رياض الفهد 3
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الجميع اوحكومة المكونات والطوائف وهذا ما جعل الطبقة السياسية الراهنة والنستثني  فيها
الهامشية التي  احدا من هذا انها قد اختارت تعبيد مسار األنحراف الخطيرالذي بنيت عليه الدولة

لن تستطيع حلحلة جميع ازماتها مادام هناك تبسيط لفكرة التعاطي مع فرضية تأسيس الدولة 
لذلك من الضروري اعادة تصحيح المسارات عبر تفكيك االزمات التي نشأت وتراكمت واصبحت 

حكومات ان عدم االتفاق على تعريف شكل هوية الدولة وكيفية بناء ال. عائقا امام بناء الدولة
التي يجب ان تخضع لألليات الديمقراطية التي تعمل فيها اغلب الديمقراطيات الناضجة في العالم 

في ظل الرقابة الفاعلة لعمل الحكومات على قاعدة االغلبية السياسية ومعارضة فاعلة هو ما 
ة ال تستطيع ان هذا يعني اننا امام كتل سياسي. قاد الى فايروس التوافقية في العملية السياسية

ان تتماهى مع اي مشروع للدولة في ظل غياب عقد اجتماعي سياسي ثقافي يمكن ان يتفق 
عليه الجميع وكل الذي يجري هو صراع على المكاسب الحزبية والشخصية والمكوناتيه وهي 

مشكلة العراق السياسية ولم تتبلور بعد الكتلة التاريخية الوطنية التي يمكن ان تخوض في 
مشروعها السياسي الذي يحقق لها فكرة التأسيس وبناء الدولة، دولة المواطنة، السيما  انجاز

في ظل غياب الوعي السياسي لدى هذه الكتل السياسية ومن هنا ال يمكن الحديث عن بناء 
ربما االنتخابات القادمة التي ستجري في . قريب لفكرة الدولة في ظل هذا االنسداد السياسي

يلة بزحزحة بعض االنسدادات المستحكمة في ذهنية الطبقة السياسية العراقية كف 2214العام 
 .الراهنة لكي يفكروا بعقلية رجل الدولة وليس السلطة وقد يقول قائل لي انك تحلم
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مؤهلون لتسنم منصب الرئاسةال
4 

 

 
 

، 2225استعرت هذا العنوان من مقال نشرته في أعقاب االنتخابات التشريعية في العراق سنة 

؟ هناك في اللغة الفرنسية ..وكان السجال يدور حول من هو الشخص الذي سيحكم العراق

والمقصود به المؤهلين لتسنم منصب الرئاسة من بين  les présidentiables هومصطلح 

عادة قلة يعدون على اصابع اليد  présidentiables ، وهؤالء الــعدد كبير من المرشحين
الواحدة وربما أقل، ممن لديهم بعض الميزات والصفات والكفاءات التي تجعلهم قادرين على 

لكن هذا المنطق ال يمكن أن يطبق في العراق فكل واحد من السياسيين . تحمل هذه المسؤولية
ة على تحمل هذه المسؤولية وانها موجودة عنده فقط يجد في نفسه وحده الكفاءة والقدر

هناك . ويفتقدها االخرون خاصة المنافسون له من داخل حزبه او من االحزاب المنافسة االخرى
من غامر في تقديره واعلن أن االنتخابات القادمة ستفضي الى توزيع جديد للمناصب فرئاسة 

ن للمالكي للمرة الثالثة ورئاسة البرلمان الجمهورية ستكون للنجيفي ورئاسة الحكومة ستكو
فها هو العراق . وانا اعتقد إنه تسرع في توقعاته رغم إن ذلك ليس بالمستحيل. ستكون لألكراد

. يدخل مرة أخرى في أخطر معادلة سياسية سوف ترسم مستقبله بال شك لعقود طويلة قادمة
ة على أسس مذهبية وطائفية وقومية لقد بدأت التحالفات القائمة والكتل السياسية المتحالف

استناداً الى مبدأ المحاصصة، بالتفكك واعادة التشكل في خضم نقاشات سرية وعلنية محمومة 
ومفاوضات عسيرة بين مختلف االطراف والشخصيات السياسية المشاركة في العملية السياسية 

ة مقتدى الصدر يقود فالتيار الصدري بقياد. المريضة التي اعقبت سقوط النظام الصدامي
صراعاً شرساً ضد حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي السيد نوري المالكي زعيم 

ائتالف دولة القانون وعضو التحالف الوطني الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة ووسائل 
يات للحصول على والية ثالثة ال يمانع فيها الدستور ألن هذا األخير لم ينص على تحديد وال

القائمة العراقية لم يبق . الحكام في السلطات الثالثة سواء في الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان
فيها سوى االسم والدكتور أياد عالوي يشعر باإلحباط واليأس من جراء ابتعاد حلفاء األمس من 

س حوله وحيداً في الساحة مع تنظيمه السياسي حركة الوفاق والذي فشل في مهمته كرئي
انتقالي للحكومة لمدة عام مثلما فشل في تحقيق األغلبية النيابية لصالحه لتشكيل الحكومة بعد 

كما فشل خلفه الدكتور ابراهيم الجعفري الذي أطيح به رغماً عنه . 2212و  2225انتخابات 

وتم التوافق على بديل له في شخص الرجل الثاني آنذاك في تنظيم حزب الدعوة وهو االستاذ 

النيابية حيث  2214وهان نحن اليوم نعود للمربع األول عشية انتخابات عام . ري المالكينو
                                                             

  جريدة المواطن -جواد بشارة. د 4
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سيدخل العراق بال أدنى شك في فترة جديدة من االضطرابات واالنتكاسات األمنية وصعوبات 
التوافق السياسي المرتكز على دعامة مبدأ المحاصصة والتوازنات في توزيع المناصب في 

من خالل زيارتي األخيرة للعراق واقامتي هناك لمدة شهر تقريبا من اواسط  .السلطات الثالث

لمست بنفسي نفور العراقيين من مختلف االتجاهات والفئات  2213اكتوبر الى اواسط نوفمبر 
واالنتماءات من الطبقة السياسية الحاكمة وانهيار الثقة فيها فالجميع يتكلم بلغة سلبية ويندد 

األلسن حكايات وقصص وإشاعات عن الفساد والسرقات والمحسوبية  ويفضح وتتردد على
والمنسوبية واستغالل السلطة ونهب المال العام وتردي الخدمات وانهيار المنظومة األمنية 

برمتها مما يحول دون تشكيل حكومة عراقية شرعية منتخبة بنزاهة تكون قوية وفاعلة 
ديها برنامج حقيقي النتشال البلد من الهوة التي ومنسجمة تسود اعضائها الثقة المتبادلة ول

وال ننسى . سقط فيها واعادة الثقة للمواطن العراقي المسحوق والمبتلى والعاجز عن فعل شيء
كذلك دور وتأثير القوى اإلقليمية المحيطة بالعراق والتي تتحكم بمصيره واختيار حكامه 

رأسها إيران والسعودية وتركيا واألردن  وقبولهم أو عدم قبولهم بهذا الشخص أو ذاك، وعلى
ودول الخليج، وبالطبع ما ستؤول إليه المأساة السورية من حلول ومخارج لها أثمان لن يكون 

وأيضاً موقف الواليات المتحدة األمريكية المسؤولة عما أصاب . العراق بعيدا عن شرارتها
المتحدة، وقبلهم جميعاً موقف العراق من كوارث ومحن، وموقف المجموعة الدولية واألمم 

هناك أسماء يتداولها المراقبون والمحللون . الشعب العراقي واختياراته في صناديق االقتراع
السياسيون برز بعضها على الساحة العراقية من خالل المناصب التي تبوأها في الفترة 

لكن  2223سع من نيسان االنتقالية والمؤقتة التي أعقبت سقوط النظام الصدامي السابق في التا
السلطة وممارستها استهلكت البعض منهم وقضمت مصداقيتهم لفشلهم في تقديم إنجازات 

ملموسة للمواطن العراقي في مجال الخدمات واألمن والنزاهة واإلخالص ومحاربة الفساد إذ أن 
ستكون  فمهما. العكس هو الذي استشرى وتفاقم وكشف عجزهم عن قيادة البلد نحو بر األمان

نتائج االنتخابات القادمة، ينبغي اوال التوصل إلى إتفاق مع التحالف الكردستاني الذي يعلن اليوم 
استياءه من الحكومة الحالية ويكشف عن خالفاته معها للعلن ويقوم بعملية تصعيد للمواقف 

في  والمشاكل القائمة بين اإلقليم وحكومة المركز خاصة في ملف األمن والحصة المالية
الميزانية وملف كركوك ورواتب البيشمركة الخ والشخص الوحيد القادر على معالجة كل ذلك 

والمرشح األوفر حظاً هو الدكتور عادل عبد المهدي القيادي البارز في المجلس األعلى للثورة 
 اإلسالمية في العراق وأحد أعمدة اإلئتالف العراقي الموحد والذي شغل منصب وزير المالية في

حكومة الدكتور إياد عالوي ونائب رئيس الجمهورية في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري 
وحكومة نوري المالكي األولى ثم استقال طواعية من منصبه، وهو مثقف مبدع وسياسي بارع 

ومخضرم ومحلل سياسي عريق خبر جميع األيديولوجيات وذو تاريخ مشرف في مقارعة 
لي ومن عائلة سياسية وعشائرية معروفة ومحترمة تعرض للخطر الدكتاتورية والحكم الشمو

واالغتيال عدة مرات من قبل اإلرهابيين وهذا شرف له وقدم تضحيات كبيرة كان آخرها إغتيال 
شقيقه المستشار في الحكومة ولديه عالقات سياسية دولية عديدة ومعروف على الساحة 

هذا المنصب الحساس، أي منصب رئاسة العالمية فليس هناك من هو أكفأ منه في شغل 
الحكومة القادمة السيما وهو مقبول ومفضل من قبل الحلفاء األكراد في اإلئتالف الحكومي 
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القادم ألنه معروف باعتداله وصداقاته القديمة مع القادة األكراد وال يمكن أن يتحول إلى 
جربته الحياتية الطويلة جداً في ديكتاتور ألن ذلك يناقض مبادئه وتربيته وثقافته وقناعاته وت

المنفى القسري في أوروبا وفهمه العميق لنظريات وأشكال الحكم المتنوعة القائمة في العديد 
 .من دول العالم وهو متدين
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هجرة مسيحيي العراق كارثة لمسلميه
5 

 

 
  

 الجزء األول -هجرة مسيحيي العراق كارثة لمسلميه 

 
مة الشعب العراقي بكل أطيافه وتلونه الديني والقومي والطائفي والسياسي من يعاني : المقدِّ

فحقق من ترويج . 2223حالة التشرذم والتناحر التي زرعها المحتل األمريكي منذ نيسان عام 
ودعم سياسة فّرق تسد، حالة دخيلة غريبة جدا على طبيعة تكوين هذا المجتمع المسالم 

سوس في دعم األحزاب الدينية الطائفية والقومية الالوطنية نجح بتخطيطه المد. والمتاّخي
فساهمت إدارتهم الفاسدة وجرائمهم الشنيعة في إكمال المخطط المرسوم . لتسلّم مقاليد الحكم

لتغيير أخالقية اإلنسان العراقي والنسيج األجتماعي وإنهاء كيان الدولة بتدمير بنيتها التحتية 
حالة الفوضى الخالّقة المفتعلة وديموقراطية بريمر الهزيلة الى  أّدت. وسرقة مصادر إقتصادها

ضياع السلطة الوطنية وغياب القانون لتسود شريعة الغاب والحقد والثأر على الساحة العراقية 
نالت الطبقة الوسطى . لُتدِخل البالد والعباد في دوامة العنف واإلنتقام وإنعدام األمن واألمان

لمسالمة الضعيفة القسط األكبر من التهميش المفتعل واإلضطهاد الجائر المتعلمة والشرائح ا
واإلعتداء المرسوم واإلرهاب العنيف وكان الشعب المسيحي العراقي في مقدمتهم، فشّجعْت هذه 

الحالة المزرية االالف من المسيحيين إلختيار الهجرة قسرا للحفاظ على حياتهم من بطش 
مة بالشارع العراقي وإنعدام السلطة العادلة التي تحاسب المجرم المليشيات الطائفية والمتحكّ 

 .والمقّصر
  من هم مسيحيو العراق؟

يّتفق معظم المؤرخين والمستشرقين واألنثروبولوجيين وتشهد أثار تاريخ حضارة اإلنسان في 
بالد النهرين التي تزّين بعض منها متاحف الغرب الشهيرة بأن غالبية أبناء الشعب المسيحي 

العراقي ينحدرون من ساللة بابل و أشور حيث تمتّد جذورهم التاريخية الى أكثر من سبعة أالف 
كان لهذا الشعب العريق في العصور السابقة سواء قبل إنبثاق الديانات السماوية وبعدها . سنة

دور فّعال في بناء حضارة وادي الرافدين ورفدها بشتى العلوم اإلنسانية والقوانين الشرعية 
والفنون المبدعة واألداب الرفيعة التي ساهمت بجدارة في عملية تنوير اإلنسان ونقله من 

أما في عصرنا الحديث فلقد طرق المسيحيون العراقيون . ة والجهل الى التحّضر والرقيالبداو
أبواب العلم والمعرفة والثقافة واّتخذوها منهال كأسالفهم إلغناء البيت النهريني بشتى المجاالت 

ساهم سياسيوهم برفد الحاكم العراقي بالمشورة الوطنية النزيهة، أنشأوا . والخدمات
بنوا المدارس والجامعات . وعالج أطبائهم وجراحيهم مئات أالالف من المرضى المستشفيات

                                                             

 الحوار المتمدن- سالم موسى مروكي 5

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4317
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وأتقنوا اللغة العربية باإلضافة للغتهم السريانية وساهم العديد من اللغويين في إثراء اللغة 
العربية بالمصطلحات والمرادفات والمعاجم والتراجم، أنشأ المثقفون المسيحيون في منتصف 

بنة األولى لمهنة الصحافة فأضحوا روادها حيث أصدروا العديد من المجالت القرن التاسع الل
والصحف ليغّطوا بإنتاجاتهم األدبية والصحفية كافة ميادين الحياة كما ألّفوا وطبعوا مئات الكتب 

أنجبت هذه الشريحة . حيث تشهد مطبعة األباء الدومنيكان جهدهم المتمّيز في هذا المجال
ن المتخّصصين بشتى العلوم األكاديمية والحرفيّين المتمّيزين لتخدم المجتمع األصيلة اآلالف م

مازالت ذاكرة العراقيين تستذكر إبداعات المسيحّيين الفنّية في . العراقي بمهنّية عالية ومشّرفة
. مجال المسرح والموسيقى والغناء حيث أضفت على الحياة اإلجتماعية للعراقيين نكهة خاصة

لعراقيين ال يتذّكر البطوالت الرياضية لعمو بابا ورفاقه الذين رفعوا راية العراق خّفاقة َمْن ِمَن ا
أما رجال الدين فلعبوا دورا روحيا فّعاال في صقل شخصية . في المالعب الوطنية والدولية

العراقي المسيحي ليكون القدوة بأخالقه السمحاء وُمثله اإلنسانية المعروفة لدى كافة اإلخوة 
نستنتج من كل هذا بأن الرعيل العراقي المسيحي لعب دورا أساسيا وإيجابييا في . مسلمينال

. تنمية العراق وتطوره ولبعض رجاالته ومثقفيه شأن كبير جدا في بناء نهضة البالد وتقّدمها
) كتب األستاذ فارس كمال نظمي مقال تحت عنوان تحليل الشخصية المسيحية العراقية جاء فيه 

مارست دور األكثرية المتحضرة " كماً "إن األقلية المسيحية ...دينون لكم يا مسيحيي بالدناإننا م
سيّكف العراق أن يكون عراقاً ... فال ترحلوا عن وطنكم وتتركوننا عالقين في غربتنا.. ".نوعاً “

رونا رجاًء، ال تغاد. أنتم األكثرّية الحقيقية بحساب التمّدن، فال تتّخلوا عن امتيازكم هذا. بدونكم
  !(.فال وطن لكم إال هنا . انتظروا هنا، وتناسلوا بقوة هنا

 أين تكمن الكارثة؟
إن التكنلوجيا الحديثة لوسائل اإلعالم والماكنة العسكرية الجّبارة التي أنتجها اإلقتصاد الحر 

رة المتمركز بيد فئة معّينة في العالم الغربي مكنتها في عصرنا هذا من السيطرة على إدا
السياسة الدولية والتحكم بأمور العالم دون قيد أو شرط مستهدفة تطبيق عقيدتها التاريخية 

المختارة، فشرعت هذه الفئة بتفصيل ثوب العالم الجديد حسب قراءاتها مستندة على نصائح 
وإنطالقا من مبدأ الحياة . وإرشادات علمائها في مجاالت الدين والسياسة واإلجتماع واإلقتصاد

ألقوى السائد حاليا ومنذ نشأة اإلنسان على المعمورة ورغم تشّدق بعض األصوات الضعيفة ل
بمبادئ حقوق اإلنسان والعيش المشترك الصادرة من هيئة األمم المّتحدة وجمعيات دولية أو 

  :نقرأ األحداث وسيناريوهاتها في العراق كما يلي. كيانات دينية هزيلة
 

دهاليزه المظلمة للحرب العراقية اإليرانية وأطال أتونها ألكثر من خّطط أخطبوط الغرب في  -1

ثمان سنوات ثم أوقع نظام صدام الدكتاتوري في شرك إحتالل الكويت ليبرر أمام المجتمع 
الدولي حملته العسكرية المدّمرة بحّجة تحرير الكويت ليفرض الحصار اإلقتصادي الجائر على 

. لتمزيق البنية التحتية واإلنسانية 2223مفتعل بإحتالل العراق عام البالد، ويكلل عدوانه األثم ال
لقد أنهكت كل هذه الحروب وما تلتها البالد إقتصاديا وخلّفت أمراض إجتماعية جسيمة وخطيرة 

واودت بحياة ماليين الضحايا البشرية وهّجرت ماليين المواطنين، كان مسيحيو العراق على 
صغيرة ال تقوى على حماية نفسها داخل فوضى مزرية لذلك فّضلت  قمة الخاسرين لكونهم أقلية
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  .شريحة كبيرة منهم مرارة هجرة الوطن على العيش في ظروِف قاهرة

إستهدف المخطط الغربي من سياسته المرسومة مسبقا إستنزاف وإخالء العراق من الطبقة  -2

لبناء الّدولة الحديثة عن طريق  الوسطى المتعلّمة والكفاءات التي تعتبر الّركيزة األساسّية
إضطهاد وقتل األكاديميين الوطنيين والخبراء المهنيين والمثّقفين المبدعين لخلق الجهل 

م المحتل الظالم وال . والفوضى والفساد والعنف إليقاف عجلة النهضة والتقّدم داخل البالد لم ينظِّ
ئم أو محاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم الحكومة العراقية الهزيلة تحقيقا رسميا حول هذه الجرا

ونتيجة لمخلّفات هذه السياسة الرعناء هاجرت أعداداً هائلة من هذه الشريحة المتنّورة يتقدمها 
أالالُف من مسيحيي العراق الى العالم الغربي الحاضن للعقول لإلستفادة مجانا من خبراتها 

دوالرات إلعدادها لتكون الدعامة األساسية وتجاربها بينما يفتقدها الوطن والتي كلّفته باليين ال
  .لبناء نهضته وتقدمه

رّوج الغرب فكراإلسالم السياسي المتطّرف بدعم بعض األحزاب الدينية المنتفعة فخدع  -3

ماليين المغفلين ببدعة الربيع العربي ليثير الفتنة بين طوائف المسلمين وبين المسلمين 
ضطهاد مسيحيي العراق ظّنا منها بأنهم كفارا وأعداء اإلسالم والمسيحيين لتنفرد فئة ضالّة في إ

فشّن إرهابيوها حمالت إبادة جماعية إبتدأت في البصرة ثم إنتقلت . يجب إقتالعهم من جذورهم
إّن ما يعانيه الشعب المسيحي من . الى بغداد والموصل وما زال قطارها يطحن البقية الصامدة

وحشّي واالغتصاب الشنيع والخطف العشوائي وطمس لهويته عملية القتل المنّظم والذبح ال
الوطنية والقومية والدينية عن طريق فرض بدع تنافي كل الشرائع السماوية والقوانين 

تقوم اليوم عصابات الشر التي . الدولية،فأنها لجريمٍة نكراء ال يمكن لشريٍف السكوت عنها
العراقية والمجتمع الدولي المتجاهل لمحنة يندى لصنيعها الجبين بمرأى ومسمع من الحكومة 

هكذا لم نجد حاكما وطنيا شريفا يعاقب القتلة أو . هذا الشعب المسالم بإضطهاد المسيحيين
منادي بحقوق اإلنسان في العالم الغربي يطالب عمليا بحمايتهم ال بل فتح أبوابه على 

ضعاف كيانه ولتعجيل إنصهارهم مع مصراعيها إلحتضانهم ال حّبا بهم بل إلفراغ العراق منهم إل
  .المجتمعات الجديدة لمحو جذورهم البابلية األشورية من قاموس أقوام البشر

لقد تمّيز مسيحيو العراق منذ القدم وليومنا هذا بإخالصهم وإنتمائهم لتربة بالد النهرين  -4

إنني أخشى . التاريخي الزكية إيمانا منهم بأنهم سكانها األصليون وحملة السند الشرعي إلرثها
في المستقبل القريب خلّو العراق من هذه الشريحة األصيلة المتأصلة بجذوره وعندئٍذ سوف 

تستفحل لدى المترّبصين الغرباء الطامعين فكرة اإلستحواذ على ما تبقى من هذا الوطن 
اد الى حضارة لإلنقضاض عليه، وهنا تكمن الكارثة حيث اإللتجاء الى فكرة إنتماء العرب واألكر

وادي الرافدين القديمة غير واردة في قاموس الطمع الغربي عندها سُيحاَسب المسلمون كدخالٍء 
وعليه يتوّجب على مسلمي العراق عربا وأكرادا وتركمان التشّبث . ومحتلّين لبالد الرافدين

ووجودهم بمسيحيه وبقية أقلّياته الصغيرة من صابئة ويزيديين ليشكل عتقهم بجذور األرض 
بين المجتمع العراقي جسرا منيعا لترصين الوحدة الوطنية ودرعا صلدا أمام تخرصات ضامري 

  .الشّر لبالدنا العريقة مهد حضارة اإلنسان
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 الخالصة

أحبائي مسلمي العراق ألْم تّتعظوا من الخطأ القاتل بتهجير اليهود لتعاودون الغلطة ثانية مع 
لثقة بإستمرار مستقبلهم معكم نتيجة اإلضطهاد الدامي والمعاملة لقد فقد معظمهم ا. مسيحييكم

إن عملية ترحيل المسيحيين من العراق تستهدف إطفاء شمعة أصيلة أخرى من نوره . السيئة
يؤّكد المؤرخ سّيار . لكي يستفحل الظالم بين صفوفكم ويعيدكم الى الوراء ليس عقودا بل قرونا

، (نذروا أنفسهم من أجل العراقيين على إمتداد السنين)سيحيين الجميل في إحدى أبحاثه بأن الم
فبالدنا المنكوبة ومجتمعنا الجريح تحتاج لنكهة شخصية مسيحيي العراق التي تتصف باإلتزان 
والتسامح، فهم مسالمون ينبذون العنف والكراهية دعاة المحبة والتألف والعيش المشترك بين 

نيون بتفكيرهم وعقالنيون بسلوكهم الشخصي واإلجتماعي، كافة أبناء الطيف العراقي، علما
عادلون بحكمهم مؤمنون بمبادئ حقوق اإلنسان دعاة الحرية الحقيقية والديموقراطية 

الصحيحة، يعاملون المرأة بإحترام ويقدسونها ألنها رمز العطاء في عقيدتهم، رعاة العلم 
يعشقون الحياة بكل . قون في قولهم وعملهموالثقافة والتعامل النزيه والسلوك األمين فهم صاد

عراقنا المنهك بأمس الحاجة . فروعها وفنونها وينشدون لسمو اإلنسان مهما كان إنتمائه
ألناس يّتصفون بهذه المبادئ ليشكلوا مع الطّيبين من أبناء البالد خميرة المحبة والسالم التي 

علوان التميمي في إحدى مقاالته واصفا لقد كتب إسماعيل . بها يْعتِمر العراق وتشفى جراحه
إن تهجيرهم من .... إنهم جسور النهضة وقاطرة الحداثة ورموز اإلبداع ) مسيحيي العراق 

العراق هو بمثابة ضربة قاصمة للنسيج الوطني العراقي الذي تشكل منذ االف السنين وسيحرم 
  (.الوطن من خيرة أبنائه وخبرتهم ومن خيرة مبدعيه وكوادره 

لقد إنتبهت الحكومة الكردية في الشمال الى هذه الخسارة الفادحة فإحتوت اآلالف من : مالحظة
المسيحيين المضطهدين من وسط البالد وجنوبها ووفرت لهم الحماية حتى في قرى سهل 

نينوى لكن لم َتتوّفر فرص العمل لكسب قوتهم اليومي ونتيجة لذلك هاجرت ومازالت تهاجر 
  .نهم خاصة بعد أحداث دهوك وزاخو التي أودت بمحالتهم ومصادر رزقهمأعداد كبيرة م

 
 .منذ القدم يتحدى هذا الرعيل المسالم كل عوامل اإلنقراض ولم يتنازل يوما عن هويته الوطنية
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العدالة غياب على الدليل هو – التسول
6
 

 

 
 
 

كل حلقة هي سبب ونتيجة . .مرصوصبنيان .. بعضها للبعض اآلخر .. للتخلف حلقات مترابطة 
بمعزل عن اسبابها ونتائجها وعن . .التخلففال يمكن معالجة حلقة من حلقات .. لالخرى 

  ..عالقتها بالحلقات االخرى 
؟ وحيث تترسخ .. والحريه . .والمساواة. .العدالة.. اقامة : هي .. كما ان للتقدم ؟ بنية تحتيه 

وهذا يجعل االنسانية متوحدة بتوجهها .. ورفض العبودية ؟ لغير هللا ؟. مبادىء رفض الذل ؟
كما ويجب ان .. في استلهام معاني الخير . ومنه . .نحوههدف واحد تتوجه .. لخالقها فقط ؟ 
صالح والبناء للشعب واالمة واقامة اال((.. االمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) تترسخ ثقافة 

  ..وان تتوفر للشعب والفرد اجواء الحرية في الرأي والتفكير ؟؟.. 
تلك هي مبادىء االمام ابا عبد هللا الحسين عليه السالم ؟ والتي بدء مظلوموا العالم الباحثون 

.. جاج ؟بدأوا ينتبهون للتحرك باروع واضخم مسيرة احت.. الثائرون من اجل الحرية والعدالة ؟
وحيث طغت على فطرة . .والحريةومن كافة اقطار االرض ؟ يسعون للوحدة من اجل العدالة 

بالفقير من " فكل ذي مقام رفيع تراه يتسابق متوسال.. اروع صور اخالق التواضع .. االنسان 
وليغسل له .. ان يمنحه شرف تدليك وغسل رجليه وتنظيفها .. الى كربال ؟" المتوجهين سيرا

وكما شاعت اجمل وارفع صور الكرم فالموائد متواصلة .. وحتى حذاءه ؟؟ .. بسه ويصلحها مال
فترى الناس .. فال جائع وال متسول ؟ وال سرقة ؟؟ فكل له كل مايحتاجه ؟.. في الطرقات ؟

يخدمونه .. عليهم ؟" ان يقبل تشريفهم ان يكون ضيفا" يتسابقون متوسلين بمن اتى زائرا
.. ومن ال يحضى بضيف تراه يبكي ويتوسل لسوء حظه ؟.. خدمة شرف لهم ؟اقصى درجات ال

والمستقرة في ضمير , تجد لها السمة االنسانية .. هناك وفي هذا الجو االنساني النقي ؟ .. 
تلك .. تجد لها اجواء سمو الفطرة االنسانية ؟, تحت طبقات من سنين الظلم والقهر , الفطرة 

وال شعور بالقهر او اليأس . .محتاجوال .. فال جوعان .. الناس عليها ؟هي فطرة هللا التي فطر 
وحيث تشعر .. احاسيس اروع ينابيع الوجدان :.. وحيث تنطلق من فطرتها ... .متسولوال .. ؟

الى مجتمع الحكومة لسلطة .. انك قد وصلت الى نهاية ما يحلم به االنسان من الوصول اليه ؟
بتنظيم مجتمع .. بل يبدأ ضمير االنسان النقي السليم " .. وقهرا" براليقود االنسان ج, متسلط 

والمالئكة .. ذلك هو مجتمع الخير .. ويعطي كل عمله وجهده ؟.. الناس ؟ كل اليأخذ االّ حاجته 
  ؟؟

.. وفي مسيرة اربعينية االمام الحسين عليه السالم ؟.. بان كربال , وعن دراسة , وانا مؤمن 

                                                             
  كولف ميديا  -هادي ناصر سعيد الباقر 6
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على ارض (( السومريون )) وهذه التسمية كان قد اطلقها , رض المقدسه وكربال هي اال
ستكون .. ؟؟ (( االرض المقدسة )) وتعني باللغة السومرية (( كرابيلو.. )) كربالء اليوم ؟

عجل ( االمام الحجة المنتظر ) لمبايعة .. الجتماع اكبر مؤتمر عالمي او كوني ؟" كربال مكانا
ليكون قائد مسيرة . .وملّتهكل حسب دينه .. تنتظره كلّ شعوب االرض  والذي.. هللا ظهوره ؟؟

وسينال كل (.. ابليس ) وتوقف عمل وقدرة . .الظلمونهاية . .والحرية. .العدالة. .نحو.. العالم 
وحلم .. ذلك ما استقرؤه من مسيرة تاريخ العالم ؟.. حي على الحقوق التي وهبها هللا له ؟

  ..شعوبه ؟
 
  قـــــــــــاءقوق البح

)) بسم هللا الرحيم الرحيم ((. حقوق البقاء)) هبة من هللا تعالى لكل كائن حي ؟ هي : تلك هي 
؟ هي ((حقوق البقاء )) و .. صدق هللا العظيم (( الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .. 

على حق الغير ؟  واالّ ألصبح اعتداء..  .للشبعال .. من اطعام من الجوع .. الحق في العيش ؟
بسم هللا الرحمن الر (( الحق في العمل . )) .وكذلك((... فما جاع فقير االّ بما مّتع به غني )) 

وان ليس لالنسان االّ ما ((.. )).. وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوته والمؤمنون )) حيم 
.. من معّوق .. ؟((في اموالكم حق للسائل والمحروم .. )) و((..سعى وان سعيه سوف يرى 

ولكل له حسب حاجته في العيش . .قدرتهويعطي حسب .. فكل عليه ان يعمل .. وغير قادر ؟
وكذلك .. ومن حقوق البقاء هذه كذلك هو الحق في تكوين العائلة بكل شروطها ؟.. .. والحياة ؟

لكية االرض وله الحق في م.. الحق في االمن واالمان والتحرر من الخوف ؟. .الحيفان للكائن 
واالنسان , فان فقدان الكائت الحي ... عن الخوف ؟" وتوفر السالمة بعيدا.. للسكن والعمل ؟

.. من تشرد .. ؟((االنقراض )) فانه ينتقل الى طريق .. بعضها او كلها ؟(( حقوق البقاء )) الى 
ا هي من وهذه كله.. واستجداء لحقه .. او انهيار وضعف .. وجريمه .. وسرقه . .وعدوان

 ..والتوسل به ؟.. ؟((التسول )) صور 
وعدم االيمان به .. لهو المؤشر على الشرك باهلل .. هذه (( حقوق البقاء )) وان فقدان اي من 

؟ والعدالة ((العدالة ))وهو الدليل على فقدان .. ,سبحانه وتعالى _, والتجاوز على ارادته .. ؟
(( باهلل الواحد )) واإليمان .. ؟تعني التوجه ((ه اال ّ هللا ال ال. )) ؟((.. شعبة من التوحيد ))هي 
قد يقبل .. فاهلل سبحانه ؟.. بوسيلة واحده ؟.. لهدف واحد .. وتوجه واحد .. ال شريك له .. 

وفي المحاصصة .. ففي التعددية تكون المحاصصه ؟.. توبة الكافر ؟ ولكنه ال يغفر للمشرك ؟
ومعادلة منطق .. ؟((التسول )) هو الطر يق الى . .الحقوقوان في ضياع .. تضيع الحقوق ؟
-  :هي .. البحث للتسول ؟

  فقدان العداله ـــــ يؤدي الى ــــــــ ضياع الحقوق ــــــــــ يؤدي الى ــــــــ التسول
  التســـــــــــول

فعند خروجي  .. ..لعلي اراها وأتلمسها وقد نمارسها كلنا ؟.. وللتسول مظاهر وصور متعددة ؟
حقي في اساسيات الخدمات , حقي من امانة بغداد " : متسوال متوسال, وكغيري . من بيتي 

.. وفي السوق للتسوق حيث يتجمع حولي جموع من االطفال.. .. لصحتي ؟" البلدية ؟ حماية
وفي .. في اللعب :.. وهم ممن فقدوا حقهم .. ي المدرسه ؟فمكانهم الطبيعي كان ان يكون 

يستجدون ان اشتري . .حولييتجمعون .. وفي الجو العائلي السليم ؟.. وفي الصحه .. عليم الت
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.. نوا حمالين لما اتسوقه ؟او يتوسلون بي ان يكو.. ؟؟((سوق عالّكة الت)) منهم ما يبيعونه من 
.. مسؤلين عن اعالة عوالهم " ليكونوا ر جاال.. هؤالء االطفال قد اختزلوا فترة طفولتهم .. 

فنحن ننتظر ما نصنعه .. وحقهم في التعليم .. تركوا مدارسهم .. لفقد عائلهم ؟ ام لعجز فيه ؟
ومنذ , ... كما اننا فشلنا وال زلنا نفشل .. .. من االميين والجهله ؟" وبما كسبت ايدينا ؟ جيال

ي بناء ف.. للكبار ؟؟ ولكننا ماضون بنجاح (( مشاريع محو االميه ))في اكذوبة , سبعون سنه 
  ..الذي ال يبؤشر على اي اشراق ؟.. وهم جيل مستقبلنا ؟.. امية وجهل الصغار ؟

سم من لم اجده في بحوثي أوهو ب((.. معسكر الرشيد " )) مخترقا.. ثم وانا ماض في مسيرتي 
  فهو يحج سنة ويغزو سنه ؟؟ فليس هناك من وقت.. غير رشيد ؟" .. غير دكتاتر ا.. ؟

وهذا الرشيد هو الذي كان .. ؟؟" متسوال" مما نستنتج ان شعبه كان فقير ا.. ليتفقد شعبه 
وفي بقايا ((.. .. اينما تمطري فان خراجكي سيكون لي ؟)) ؟؟ ((السحابة)) يحاول ان يسرق 

" هربا.. ممن فقدوا بيوتهم ؟..؟((الحواسم ))وهم من ابناء " .. ارى اطفاال.. معسكر الرشيد 
. .وشيوخهم.. وهؤالء صغار هم .. من الصفيح ؟": واستوطنوا بيوتا.. الرهاب الطائفي من ا

.. يتوسلون .. اراهم وهم يمرقون بين السيارات.. رجالهم ومعوقوهم ؟. .ونسائهمبناتهم 
ما تجود به ايدي راكبي السيارات .. او وهم يستجدون .. لبيع ما يعرضونه .. متسولين

  ..من حقوقهم ؟" هؤالء يتسولون بعضا.. موم الذي تقذفه السيارات ؟متعرين للتلوث بالس..
  ( ..عليه السالم ) كما شبهه االمام علي بن ابي طالب .. فالفقر 

 ((الفقر هو الموت االكبر )) 
  ..؟((صور التسول )) وما بعده تتكرر هي نفس .. وعلى طول معسكر الرشيد 

اي ((.. الروبابكيا )) حيث هناك تنتشر اماكن بيع . .؟(( ساحة الطيران )) وحتى وصلت الى 
وقد تطورت اصنافها .. ؟((اللنكات ... )) القديمه ((الخرده )) وغيرها من .. المالبس القديمه 
.. بسبب انتشاروازدياد الفقر في العراق ؟.. الى تنوع اصنافها ؟" اضافة.. الى اثاث متنوعه 

الذي يدير ماكنة تقدمهم ما يشتروه من نفطنا .. ول الغربيه ؟فقد جاءت لنا ازبال االسياد من الد
ودون ان تستثمر ((.. البانزين )) كما يتبخر .. التي تتبخر عندنا؟.. بالماليين من دوالراتهم ؟

بل تختفي في .. بل التسول والفقر ؟؟.. فاه ؟تدر على الشعب الخير والر.. ريع على االرض مشا
  :ونحن .. الفساد ؟دهاليز المحاصصة وانو اع 

  كالعيس في البيداء يقتلها الضمأ والماء فوق ظهورها محمول
  اغنى بلد في العالم فيه افقر شعب: واالّ كيف نفسر 

وسوق لتصريف السيء .. مكبات لمخلفات الدول المتقدمه ؟ وفضالت مالبسهم ؟: فعراقنا هو 
وهذه كلها مؤشرات تخلفنا .. ؟ والدواء.. من بضاعتهم ؟ وما ينتجون من مشكوك الطعام 

وانتشار المفاهيم المخربة للنسيج .. وىالثقافة .. وتزايد البطالة ".. وصناعيا. ".زراعيا
نستوردها بالدوالرات التي هي ثمن بيعنا .. والتسول ؟. .والجريمةوانتشار الفقر .. االجتماعي ؟

وهم ( .. (اللنكات )) الت بيع فكلمنا رأينا تزايد ازدحام الجموع على هذه مح.. لنفطنا ؟
فكلما ازداد اعداد هذه .. لون متزاحمين لشراء هذه االزبال القديمه الوافده الينا بثمن ؟ويتس

" اكيدا" وكلما كان هذاا مقياسا.. كلما ازدادت اصناف واعداد هذه االزبال ؟.. الجموع ؟
ان الفقر بالعر اق : من يقول  ومنافق و كّذاب او جاهل.. وصريح على ازدياد الفقر بالعراق ؟

  ..ولعله يقصد العكس ؟؟.. ؟% 19الى % 25قد تراجع من 
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.. انت تر ى وتسمع ان عدد العاطلين عن العمل في العراق في تزايد مستمر وهو كبير ؟
والسبب هم غلق مصادر العمل مهما .. لقوته وحاجته ؟.. هو متسول : والعاطل عن العمل 

.. متسولين الحصول على فرصة عمل ؟. .متوسلين. .يتزاحمونلين فترى العاط.. كانت ؟
الن من بيده .. لم تعد مقياس الوظيفه وشرط القبول للعمل ؟.. فشهادات االختصاص والخبره ؟

  .,.اال ختيار تنقصه هذه ؟
شعب العراقي هم باالكثرية فقراء ؟ بمعنى النقص الى الحاجات و طريقة اشباعها لهل تدرك ان ا

 ؟؟
وكل االجهزة .. من الشار ع " داءتاب.. هو ضحية الجهاز االداري ؟.. ومن الفقر والتسول ؟

  اغلبية الشعب هم من ضحايا اجهزة... الى اجهزة القضاء " وحتى وصوال.. االدارية 
وضياع وقته في متابعة ومراجعه .. فالشعب انهكه التعب .. والروتين القديم ؟؟.. االدارة ؟

فالشعب تراه .. الجهاز وعامليه ؟ اوبيروقراطية هذ.. وتسلط .. ا اجراءاات مشاكله وسببه
.. فالشعب في خدمة الحكومة وجهازها .. حقه في انجاز معامالته ؟" متسوال" يركظ متوسال

فضياع وقت المواطن في اجراأت متابعته لحقوقه لسنين ؟ يسبب تر اكم الفقر .. وليس العكس ؟
  ..وترسيخه ؟؟

حيث سار بجانبي شيخ يحاول .. ت في مسيرتي من ساحة الطيران والى الباب الشرجي ثم تحول
فاني لم افطر .. هل لديك الف دينار )) وهمس بخجل .. ان يجعل من مالبسه ذات هيئة محترمه 

انا مدين لكم  قلت له.. ؟"بقيت وحيدا قلت له هل انت مسيحي قال نعم وقد.. ؟(( لحد اآلن 
عندما .. زمن لحصار في العهد السابق ؟.. اعدتني واآلالف من المسلمين وللكنيسة التي س

وقدمت شكوى على صدام حسين الى بابا .. ذهبت لكنيسة االرمن الكاثوليك في الكراده ؟
وكنت قد قدمها الى ممثلية االمم المتحدة .. الفاتيكان ؟ على الفتك باخوتي وعمومتي واقاربي 

وهذه السنه وقبلها تعرض .. ة الصليب االحمر في بغداد ؟؟والى رئيس لجن.. في اربيل 
والكثير منهم .. فهاجروا واغلقت كنائسهم .. المسيحيون الى االرهاب والقتل والتهجير ؟

عندما الحظ االمام علي بن ابي طالب : وهذا يذكرني بحادثة . ".وعلنا" يمارسون التسول سرا
فاجابه قنبر (( .. ماهذا ؟؟)) فه ؟ فصاح في قنبر في سوق الكو" عجوزا" عليه السالم متسوال

قلت ما هذا ؟ ولم اقل من )) فاجابه امير المؤمنين ((.. انه نصراني يا امير المؤمنين ؟.. )) 
كما .. وامر بتخصيص حق له في بيت المال (( .. ؟" ولفظتموه ضعيفا" هذا ؟ استعملتموه قويا

ي موضوع فقراء المسيحيين عناية خاصه ؟ النهم واني الرجو الحكومة ان تول.. للمسلمين 
وحتى في هذا العهد .. زمن الحصار في العهد الصداميء .. كانوا يقدمون المساعدة للمسلمين 

..  
وحقوق االنسان لحفظ ..للحصول على حقوق البقاء له ؟" فالشعب العراقي يتوسل متسوال

 ..فالمعادلة غريبه ؟.. كرامته كأنسان 
العالم بثروات اسطوريه ــــــــــ فيه افقر شعب في العالم بكل حقوقه ــــــ والفقر  اغنى بلد في

 ..يعني التسول ؟؟
  واما السائل فال تنهر

ذل .. يكفي السائل ... صدق هللا العظيم (( واما السائل فال تنهر )) .. بسم هللا الرحمن الرحيم 
فان ماء .. مهما قيل لك عنه ؟.. او تكذبه ؟.. فال تنهره ؟.. السؤال الذي يعانيه المتسول ؟
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  ..يقطره عند اي كان ممن يسأله ؟.. وجهه العزيز ؟
  فال يعرف الجرح االّ من به الـــــم

االّ من انغلقت بوجهه ابواب .. من الصعب ان يتمكن احد ان يشعر ويصّور معاناة ذل التسول ؟
.. وتنظيم تجاره ؟.. تتحول الحاجه الى مهنة ؟وقد .. ومن دفعته الحاجه الى التسول ؟.. الرجاء 

بل واصابتهم .. واستثمار العوق ؟.. وتأجير الرضع ؟.. ومافيا تستخدم االطفال .. او الى اجرام 
  ..وسلوك ؟. .وثقافته.. وذله .. لباسه (( للتسول )) ولكن يبقى .. وارهاب ؟.. بالعوق 

وان تخرج من طي .. اعالن واذاعة اسرارها هو ان يتم .. ولعل الوصول الى اية حقيقه 
وهذه هي اآللية الي اصالح وتنميه (( .. الشفافية )) الكتمان الى دائرة العلن وتلك هي فكرة 

  ..؟
فقد اضطررت ان امارس .. فلم يعرفه حتى اهل بيتي ؟" .. وألول مرة . .سّريولعلي قد افشي 

  (( ..مجدي )) واصبح (( .. التسول )) 
هجمة .. وغياب السلطة والقانون ؟؟.. والفقر .. عن ضغط الحاجه (( .. التسول )) ارست نعم م

ارهاب منظم من دول .. ؟((ومن اغلق عليه بابه فهو آمن)).. وانا في بيتي .. بربريه ارهابيه 
وحكومة ال تدري وال تهتم لشعبها .. ومحتل لئيم الستراتيجيه ؟.. ؟؟!!اخوة في الدين .. جوار 

دون ان نعرف الى بيتنا متى ..هربت بنفسي وعائلتي بما علينا من خفيف الثياب ؟.. بيه ؟ وما
غرفة شبه خربه  في.. الستقر حيث انا ؟.. ؟.. وخسرته بما فيه ؟.. فتم سرقة بيتي .. االياب ؟

.. وانا اسكن معها خربة بااليجار ؟.. كانت معي صراصير المجاري لها فيها سكن ودار ؟.. 

ان : او تقول .. الحكومة بالتعويض دون امل ؟.. ولحد اآلن تتوعدني وتوعدني  2226ومنذ 
وانا اتوسل باسلوب التسول بمراجعة الدوائر التي تضخمت .. العوض على هللا فتوسل ؟

.. ثالثة االثافي , وكما يقولون , ثم كانت .. تعتاش على تعاسة الشعب المهجر ؟" .. متخومة

" سنه خدمة  25لصناعه بالغاء المعمل الذي يمل فيه ابني الوحيد لمدة عندما قامت وزارة ا
الذي يقضي بحق االحالة على .. بحسب القانون الذي كان قبل دولة القانون ؟.. مضمونة 

وباقي .. دولة القانون طردته .. الى ان قانون .. او نقله الى مؤسسة اخرى ؟.. التقاعد 
.. .. اصبح ممن اعيلهم ؟.. وبعد ان كان يعيلني .. والتسول ؟الى شارع البطالة .. المنتسبين 

في كيسه من المال ما كان يبادله " متسوال.. وصحوت عندما الحظت .. فخنقتني ضغط الحاجه 
((.. .. بالتسول " )) سأقوم اذا.. فقررت ... ؟((الخردنه)) لمن هو بحاجة الى "((.. تصريفا))

باليه (( دشداشة )) حتى تسترني .. ندما اصل زاوية معينه وع(( .. افندي " )) فاخرج صباحا
)) وورقة امامي مكتوب عليها .. واتربع اال رض .. اتخمر لستر معالمي (( ايشماغ )) و.. 

وبدأت .. وهو مال هللا ؟. .حقيفانا استجدي بعض .. ؟(( المال مال هللا والسخي حبيب هللا 
وتحت التهديد القتل بثمن هو دون البخس " اضطرارا وعندما بعت بيتي.. استعيد بعض عافيتي 

النظام الرأسمالي التنافسي االمريكي )) وبعد ان ادركت ان الحكومة والمجتمع يعيش يذهنية .. ؟
وتقاليدنا العشائرية تؤمن .. ويحتقر الضعيف المغلوب ؟, وليس االصلح , البقاء لالقوى .. ؟((
فلم يبق امامي .. ؟؟((الصوج من المقتول مو من القاتل ) )ان الذنب هو ذنب الضعيف الفقير .. 

كي اكمل مشواري لؤكون .. ان يمد في عمري . .القديرباهلل " متوسال((.. اتسول )) غير ان 
الصدامي ما تركني مهدم االخوة  فقد اخذ مني العهد.. مانين من العمر ؟؟ثوانا في ال.. حياتي ؟
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فال زال الشار ع هلل .. وطنه الشار ع . .ومتسولومهدم . .ومفقود. .معدومبين .. واالقارب ؟
)) يف هي معانات هذه هي بعض االشارات تصور لنا ك.. وللفقراء المضطهدين المطاردين ؟

 ؟؟(( المتسولين 
لخدمة .. ما لدي من معرفة للبيع " وبدأت اعرض متاجر ا.. فلقد اقلعت بعد ذلك عن التسول ؟

ما اضاع ويضيع علي .. االّ ان ازدحام المرور وصعوبة التنقل .. ؟؟ من يرى ويجد فيها الفائده
.. طيب القلب" فقدتها بسبب التخلف عن الموعد ؟؟؟ وسرقات من يراني ساذجا. للرزق " فرصا

  ؟؟؟
  ما هو الحــــــــــــــــــــــل

حقوق ) )وما هي واين يجب ان تكون .. لعلي قد صورت من اسباب الفقر والتسول ما يكفي 
فمن االسباب نستنبط الحلول .. ماهي الحلول ؟.. والسؤال هو .. وحقوق االنسان ؟.. ؟((البقاء

  :..وتتلخص .. 
  ..فهي جذر الحل ؟.. باقامة العدالـــــــــــة والمســــــــــاواة ؟

ح وما اقترحته على بعض منهم من حلول لالصال.. ولعلي اذكر ما رواه لي من المسؤولين ؟؛ 
- ..:؟(( التسول )) يمكن ان يكون فيها من الطريق للقضاء على ظاهرة .. ؟

عندما كان ضمن وفد لزيارة احد ى جمهوريات ((.. خالد الشامي )) ما رواه لي االستاذ  -1
وهي من الجمهوريات الفقيره التي تشتري نفطها من البورصه العالميه .. يوغسالفيه السابقه ؟

ما عليه االّ ان يأخذ بيان الوالده الى الجهة .. ؟؛" د الحد المواطنين مولوداعندما يول: وقال .. 
.. فتقوم بتسجيله وتخصيص راتب شهري له يوضع باسمه في حساب له بالبنك ؟.. الرسمية 

يتم تسليمه له لتساعده في مشاريع عمله او دراسته .. وعند بلوغه الثامنة عشر من العمر 
ونحن عراق غني  –لتطبيق مثل هذا المشروع " قدمت تقريرأ" :.. ثم استرسل قائال.. .. ؟؟

:.. اجبته .. ألنه مقدم لتجربة دوله صغيره فقيره ؟؟.. االّ ان الموافقة لم تتم عليه ؟.. , -" جدا
.. التي تبهرها الصروح المادية الكبيرة ؟.. ان مثل هذا الرفض يدل على الذهنية البدويه ؟

  ..االنساني ؟والخالية من المحتوى 

مما ينفي حالة .. وبحضور وقوف معنا .. ؟(( الدكتور احمد الجلبي )) ف لي مع قوفي مو -2
على طريق التقدم " ووضعه سريعا.. ان حل مشاكل العراق ؟ -..:اقترحت له .. ؟.. السريه ؟

ا دامت فم.. فما علينا االّ تشريع ثالثة قوانين ؟.. ونحن دولة غنيه .. هو سهل وبسيط .. ؟
فان هذا يتطلب .. ان يشارك في عملية التنميه ؟.. ان من حق الشعب :.. حقوق االنسان توجب 

يتطلب تشر يع القوانين الثالثة اآلتية .. وتوزيع الثروات ؟.. ارساء قواعد واسس العدالة " اوال
-  :وهي.. 

.. وهو قانون دولي  ..ان يكون لكل مواطن حصة في الموارد الطبيعيه ؟.. يع قانون ؟رتش - أ
  ..وقاعدة في الدول المتقدمة والديمقراطية ؟.. ومن اسس الشرع االسالمي 

الفرد العراقي مضمون من المهد الى اللحد (( .. الضمان االجتماعي العام )) قانون  يعتشر - ب
  ..في كل حاجات حياة االنسان ؟.. 
التي هي من خصائصها التخصص ..  ((المستوطنات البشريه المتخصصة ))تشريع قانون  - ت

  ..في جذب العمالة المتخصصة العراقيه وحل مشكلة البطالة 
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وتوجيه هذه المستوطنات البشرية للعمل كأداة فاعله .. واالستفاده من االختصاصات المختلفة 

 ((...ان الفوك ما يقبلون ؟؟.. )) وكان جواب الدكتور ؟.. في عمليات التنميه ؟

تعني بالشرائح الضعيفة والغير قادره .. ؟(( المواساة والرحمه )) ح تأسيس مؤسة كما اقتر -3
رعاية سكن .. والمعاقين ؟.. والمتسول .. واالرامل .. والفقير .. من الطفل اليتيم .. بالمجتمع ؟

  ..في كل مراحل حياتهم ؟.. وتأهيل .. وتر بية .. ومعيشة .. ؟

وضمانها وتوفيرها لكافة الشرائح .. حقوق االنسان ؟سن التشريعات الملزمه لرعاية  -4
  ..االجتماعية 

من اتباع اسلوب توزيع الهبات و .. وتوابعها من المحلية ؟.. عدم ترك المنظمات االجنبية  -5
والتي " .. واخباريا" ماديا.. والتي تصب في منفعة هذه المنظمات " .. المعونات الدعائية شكال

او .. وحصر هذه العمليه فقط بمؤسسة المواساة والرحمه ؟.. ذا االنسان تشكل اهانه لكرامة ه
  ..وزارة حقوزق االنسان ؟

نظرية البيت الرأسمالي )) بمؤلفاتي وآخرها " ولكنني تطرقت اليه مرارا.. ولعل الكالم يطول ؟
الحوار )) وما عليك االّ ان تتطلع عليها في..والبنى التحتية لاليكولوجيا البشرية ((.. الحر 

 ((....المتمدن
  ..وم هللا التوفيق ؟

 هادي ناصر سعيد الباقر/ الخبير اال يكولوجي 
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 قراءة في ظاهرة التسرب من الدراسة في العراق 
7
 

 

 
 

 
 

 
  

االحداث المشردين واللذين يمارسون االستجداء في الشوارع وتقاطعات   ان تزايد اعداد
تتناسب   ظاهرة عمالة واستخدام االحداث والقاصرين في اعمال الباإلضافة الى تزايد   الطرق

خطيرة تهدد مستقبل التنمية   واعمارهم او طاقاتهم وقابلياتهم الجسدية ، كلها تشير الى ظاهرة
واالمن في العراق ، اال وهي ظاهرة التسرب من   البشرية في العراق وبالتالي تهدد االقتصاد

مشكلة كبيرة، وآفة من اخطر اآلفات التي تواجه التربية   باتتالمدارس في العراق والتي 
األجيال في العراق لكونها تزيد معدالت األمية والجهل والبطالة وتضعف   والتعليم ومستقبل

 . االقتصادية واإلنتاجية للمجتمع والفرد  البنية
خص وهي الطعام بالدرجة إلى تلبية االحتياجات اليومية الثابتة ألي ش  ولقد دفع الفقر و الحاجة

منهم   ثم الملبس والمسكن األسر العراقية الى أن تدفع بأطفالها إلى العمل وتطلب  األساس
ونحن نعرف جيدا ضيق   المساعدة في توفير المال الالزم لألسرة بدال من التوجه إلى المدارس

عراقي يعيش من الشعب ال  %42حيث تشير اإلحصائيات إلى أن , فسحة العيش في العراق

ومليون أسرة تعيش على ,(العراقية   حسب إحصائية وزارة حقوق اإلنسان) تحت مستوى الفقر

حسب وزارة ) دينار شهريا(  132ـ 72) تتراوح بين  معونات شبكة الحماية االجتماعية التي

وهذا بدوره يشكل عوامل ضغط على األطفال لترك (.العراقية   العمل والشؤون االجتماعية

أطفال عراقيين تتراوح أعمارهم بين  9منظمة اليونيسف أن طفال من كل   و تقدر. دراسةال

والرابعة عشرة يعملون في مهن مختلفة مثل صباغة األحذية أو البيع في   الخامسة
. كينتين  وما إلى ذلك، حسب ما جاء في الدراسة التي وضعتها بي..ودفع العربات   الشوارع

بيئة العمل غير   العاملون في العراق من ظروف عمل قاسية، إذ ان في وقت يعاني االطفال
اجراءات الحماية والسالمة   مؤمنة وال توجد اي وسائل حماية من اصابات العمل و تنعدم

تفتيشية، فضال عن جملة من المشكالت لها   المهنية اثناء العمل مع عدم وجود جهات رقابية
من مشاكل اقتصادية وازمات سياسية وامنية دفعت الى   هعالقة بوضع البلد العام وما يعاني

 . ولحد يومنا هذا 2223المدارس في العراق منذ عام   تفاقم ظاهرة التسرب من
أن العراق كان قد حقق تقدما ملموسا في عقد السبعينيات على مستوى   ومن الجدير بالذكر

تعليمي   ل حرب الخليج األولى نظامفحسب تقرير اليونسكو أمتلك العراق قب, األطفال  استيعاب
االبتدائي ما يقارب   من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة قدرت نسبة المسجلين فيه بالتعليم
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وحسب تقرير المنظمة العربية للتربية   ,مقارنة بأعداد األطفال في سن التعليم االبتدائي% 122

ليم االبتدائي قد هبط في العراق إلى ما التسرب في التع  فأن معدل 1973والثقافة والعلوم عام 

وكان هذا أوطأ معدالت تسرب في الدول , األول والخامس االبتدائي  بين الصف% 5يقارب 
. نال العراق في نهاية السبعينيات جائزة اليونسكو على حملة محو األمية  ثم. النامية

حجم   ة والتي وسعت منساهمت في ذلك الطفرة المالية المتحققة من العوائد النفطي  وقد
 .اإلنفاق على التعليم

واالقتصادية والسياسية التي نجمت في اعقاب االحتالل   اال ان الظروف االجتماعية واالمنية

على . والى يومنا هذا أدت الى تفاقم ظاهرة التسرب من المدارس  2223  االمريكي للعراق منذ
قللت من   طة بإدارة االحتالل االمريكي والتياالحصائيات التي قامت بها جهات مرتب  الرغم من

 عامر صالح في  حجم ظاهرة التسرب من المدارس والتي حذر من اعتمادها الباحث العراقي
مطمئنه وال تعكس الحقيقة ألنها   حيث يذكر أن تلك المؤشرات غير 2229دراسة نشرها عام 

س حقيقة األوضاع الجارية في العراق وال تعك  تعبير عن متوسط النسبة المئوية في عموم
كونها , على ارتفاع وتفاقم ظاهرة التسرب بمحافظة ذي قار  "ويضرب مثال, مختلف المحافظات

بمقدار  2227فقد بلغت نسبة التسرب في هذه المحافظة للعام " نسبيا  من المحافظات اآلمنة

في   ألف 32من أصل أالف متسرب  8استنادا إلى اإلحصائيات التي تشير إلى أن هناك   27%

أي , ضعفين  أكثر من, فقد بلغت نسبة التسرب 2228أما في العام , المدرسة االبتدائية

منهم نهاية العام   تسرب 2227تلميذ دخل المدرسة عام  122أي بمعنى أخر أن من كل ,69%

على و,تلميذ دخل المدرسة  122  تلميذا من 72تسرب  2228وفي العام الذي تاله , تلميذا 27
المتمثلة في هجر مقاعد الدراسة واالنقطاع   هذا األساس نلتمس أبعاد هذه الظاهرة الخطيرة

نسب التسرب هذه مستخلصة فقط من أعداد المسجلين في   وعلى ما يبدو فأن. النهائي عنها
ولم نعثر على دراسات ميدانية حديثة بهذا , عام وتسربوا في نهايته  هذه المرحلة في بداية كل

والتي , فة في دراسة التسربتستند إلى التقنية العلمية المعرو  لخصوصا
والتي تبين لنا بشكل تتبعي هذه الظاهرة ابتداء من الصف " األفواج   طريقة"تسمى
وتوضح , ابتدائي إلى الصف السادس ولم يتخرجوا أو انهوا فقط الصف الخامس  األول

مأساوية   إلى هذه الطريقة فقد نتوقع نتائجواستنادا . أيضا حجم التسرب في كل سنة  لنا
األعداد الباقية السيما وأن   وما يتسرب من, ارتباطا بالمعلومات اإلحصائية المذكورة أعاله

االجتماعية، بمعنى أن التلميذ في مرحلة المراهقة يرى   فقد قيمته  التعليم في المرحلة الثانوية،
عداد كبيرة يعاني من البطالة، فال يجد مردود لتعليمه وتخرج من الشباب بأ  أن من أنهى تعليمه

 في المدرسة  نتيجة االمر الذي يفقده ثقته وايمانه ليس فقط بالمستقبل بل من جدوى البقاء  وال
. 

اسباب التسرب من الدراسة في العراق   مع ما سبق ، البد لنا من التذكير بان من" واتساقا
بسبب الفساد االداري والمالي في قطاع التربية   لتعليمالهدر في مخصصات قطاع التربية وا

مما أدى بدوره إلى ضعف اإلنفاق على ,بغيره من قطاعات الدولة   والتعليم في العراق أسوة
مستلزماته من كوادر تعليمية وأبنية صالحة وكتب منهجية وقرطاسيه   التعليم وتوفير

ومن الضروري التذكير هنا أن , اعمدرسية ولتغطية مختلف نشاطات هذا القط  ولوازم
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كان   2229المدارس المبنية من الطين والقصب والخيام في محافظة ذي قار في العام   عدد

مجموع سكانها   من% 57وأن نسبة األمية فيها لنفس العام كانت قد بلغت , مدرسة 222يبلغ 

 . البالغين قرابة المليونين
ارس في العراق يتصدرها جنوح أولئك الذين تركوا مقاعد للتسرب من المد  ان النتائج المتوقعة

والتقاليد   ووقوعهم فريسة للممارسات والسلوك المنحرف المخالف للقانون و للعرف  الدراسة
والمتمثلة بالجيل الشبابي الذي   امام تطوير الموارد البشرية" واآلداب االمر الذي سيكون عائقا

كما البد من معالجة البطالة ، . للشعب   ة االساسيةسيشكل في المستقبل الكتلة البشري
متكاملة، وال يمكن أن نأخذ حلول جزئية ونقول أننا   فالموضوع جزء من منظومة مجتمعية

االمر رفع مستوى األسر، فهناك مشاكل تعليمية مرتبطة بثقافة   نحل المشكلة، وعليه يتطلب
التعليمية مردها انخفاض المستوى االقتصادي  العراقية ، فكثير من المشكالت  الفقر في األسر

التربوية وما يؤدي   ان االستقرار السياسي واألمني هو المطلب رقم واحد الستقرار العملية  .
ويضمن , بالنظام السياسي والتربوي  إليه من انخفاض نسبة العنف وتعزيز ثقة األسر والتالميذ

 .ات و القتل واالختطاف واالرتهانوالمفخخ  يوم مدرسي هادئ خالي من التفجيرات
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البطالة ومصاعب التحديات التي تواجة االقتصاد 

العراقي
8 

 

 
تعد البطالة من المصاعب والتحديات الرئيسية التي تواجه االقتصاد العراقي لما لها من 

انعكاسات عميقة على االوضاع االجتماعية واالقتصادية ومما يزيد من حدة هذه المشكلة 
استمرارها ووجودها مدة طويلة مع استمرار ارتفاع معدالتها في السنوات االخيرة وظهورها 

بأشكال وانواع مختلفة فضال عن ان اقتصاد العراق يعاني بشكل خاص من بطالة هيكلية ناجمة 
عن ضعف القطاعات االقتصادية في استيعاب االعداد المتزايدة من االيدي العاملة القادرة على 

بالمئة من مجموع قوة العمل في  62- 52والراغبة فيه حيث تقدر نسبة البطالة مابين  العمل
حاولت من خالل هذا الموضوع تسليط الضوء على ظاهرة البطالة التي تنتشر بشكل . العراق 

واسع بين فئات المجتمع العراقي دون ان توجد الدولة لها اي حلول او معالجات جذرية 
 .بشكل تام وتخليص المجتمع من اثارها الخطيرة  الستئصالها وانهائها

فكانت البداية مع الباحث االقتصادي قيس العبيدي الذي حدثنا قائالً ان من ابرز خصائص سوق  
العمل العراقية ارتفاع وتأثير نمو العرض من العملة نتيجة ارتفاع معدالت نمو السكان والقوى 

الناتج عن عدة عوامل منها ضعف معدالت االستثمار العاملة مقارنة بنمو الطلب على العمالة 
ومن ثم ضعف القدرة على توليد فرص التشغيل وتواضع مستويات االنتاج وكفاءة االدارة مما 
يترتب عليه من استفحال مشكلة البطالة خاصة بين الشباب المتعلمين فقد طالت هذه الظاهرة 

بشكل متزايد وكذلك زيادة العاطلين عن  من خريجي الكليات والمعاهد  في السنوات االخيرة
العمل في المناطق المدنية بسبب تزايد الهجرة من الريف الى المدينة ودخول المرأة في سوق 
العمل اضافة الى عدم توفير البيانات الكافية والدقيقة حول هذه الظاهرة ما يجعل من الصعب 

في حين يقول االستاذ مجيد الراوي . ا تحديد حجمها والوقوف على نتائج الجهود المبذولة لحله
تدريسي في مادة االقتصاد ينبغي علينا اوالً ان نعرف ما معنى البطالة وانواعها ومعرفة اثارها 

في اداء االقتصاد العراقي وانعكاسات ذلك على سوق العمل ومن ثم معرفة خصائص سوق 
ابها واثارها االنسانية واالجتماعية العمل في االقتصاد العراقي ومعرفة البطالة في العراق واسب

اما السيد فالح . واخيراً معرفة سبل الحد من مشكلة البطالة في العراق وطرق عالجها 
السامرائي احد الخبراء في الشؤون االقتصادية فيقول تمثل البطالة موضوعاً مهماً في النقاشات 

بوضوح والتعريف الرسمي للبطالة المتعلقة بسوق العمل ولكن معناها الحقيقي اليعرف دائماً 
وفقاً لمنظمة العمل الدولية هو حالة الفرد المتعطل عن العمل في الوقت الحالي الذي يبحث عن 
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عمل نشط لفترة من الزمن يتفق عليها الموظف ورب العمل وفي هذا الصدد ينبغي ان يراع 
مل في اليوم وعدد ساعات التمييز بين البطالة والعمالة الناقصة وكذلك بين عدد ساعات الع

 :العمل في االسبوع ويضيف قائالً 
في ضوء هذا المفهوم انتقل التركيز من البطالة كمشكلة اجتماعية رئيسية في خلق فرص  

للعمل كمهمة اقتصادية رئيسية وهذا يتطلب قياس عدد االفراد الذين يبحثون في الوقت الراهن 
وفي القياس ( اطار العمل ) الى وضع ما يعرف بـ  عن عمل بحثاً جدياً وفعلياً وقد ادى ذلك

المشترك للعملة والبطالة ويشير الى ان الهدف الرئيس من التعريف هو الحصول على مؤشر 
شامل عن األداء االقتصادي واوضاع سوق العمل ذلك ان ارتفاع مستوى البطالة يعني ان 

 . فرص العمل محدودة وان كثيراً من االفراد اليجدون عمالً 
اما االستاذ هاشم الدليمي تدريسي في مادة االقتصاد فيقول ان هناك انواعاً عديدة من 

التي يعيشها االقتصاد العراقي فهناك البطالة الدورية وتسمى بالبطالة االنكماشية وهي   البطالة
بطالة متجددة ناتجة عن الكساد واالنكماش االقتصادي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات 

لمنتجة ويضيف قائالً ان الظروف المستجدة والتغييرات االقتصادية المحتملة حيث السياسات ا
من البطالة اذ توقفت العديد من المشاريع الحكومية   االقتصادية ساهم في ظهور هذا النوع

وتعثر العديد من المشاريع المختلفة والخاصة عن العمل على المنافسة الشديدة بين منتجاتها 
تجات المستوردة مما ساهمت في تسريح العديد من العمال واصبحوا في عداد العاطلين والمن

عن العمل وهناك البطالة البيانية او الهيكلية وهي اشد حدة من البطالة الدورية وتمتد عموماً 
لفترة زمنية طويلة وهذا النوع من البطالة هو عدم توفر العمل لمن هم قادرون على العمل 

فيه بسبب فشل السياسات التشغيلية وعدم انتظام اسواق العمل وضعف القدرة والراغبون 
االستيعابية للنشاط االقتصادي وهي تشكل مجموع االقتصاد العراقي اي بمعنى ان هذه البطالة 

ناتجة عن فيض االيدي العاملة غير الفنية وهناك البطالة االحتكاكية وهذا النوع من البطالة 
الوظائف الشاغرة واالفراد العاطلين عن العمل فقد تكون فرص االعمال  ينشئ عن عدم توافق

الشاغرة بحاجة الى اشخاص ذوي مؤهالت خاصة وليس من العاطلين وفي العراق يوجد هذا 
النوع من البطالة منذ فترة طويلة والناتجة عن سوء توزيع قوة العمل الذي ينجم عنة انخفاض 

بأقرانة في الدول االخرى اي ان انتاج الفرد ادنى من مستوى  انتاجية العامل العراقي مقارنة
المقنعة فقد سميت بهذا االسم على اعتبار انها   اما البطالة. قدراتة وخبراته ومستوى تعليمه 

غير مكشوفة والبعض يسميها البطالة المستترة وهي نتيجة الترهالت التي تصيب الجسد 
جات االساسية المطلوبة وهذا النوع من البطالة موجود االداري وسوء توزيع العمل وفقا للحا

بشكل واسع في الدول النامية ومنها العراق خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد 
بعد حل العديد من المؤسسات والمشاريع وتوقف العديد من المشاريع التابعة للقطاع الخاص 

الى مؤسسات القطاع العام التي تعاني اصالً فائضاً مما اضطر العديد من العاملين الى التوجه 
في قوة العمل للوصول الى فرص خاصة بعد ارتفاع مستوى الرواتب للعاملين في مؤسسات 
الدولة واخيراً البطالة الموسمية وهذه البطالة غالباً ماتكون رهن االحوال المناخية والعادات 

موسمية التي يقتصر االنتاج فيها خالل فصل معين االجتماعية التي تظهر االنشطة االقتصادية ال
من السنة كما هو الحال في القطاع الزراعي وكذلك في بعض الصناعات االستهالكية بحيث 

يتعطل الكثير من العمال عن العمل في هذا الجزء من السنة بسبب الظروف السالفة والى جانب 
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التي تشير الى ان   منها البطالة الفنيةهذه االنواع من البطالة توجد انواع اخرى للبطالة و
التقدم العلمي التكتيكي البد وان يترك اثاراً جانبية على المجتمع وبالتالي فأن التطور 

                                      .التكنولوجي له تأثير هو االخر في نشوء البطالة
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9هل يفتقر العراقيون للتفاؤل؟
 

  

 
 

 

ن من خالل تجربتي الخاصة، ومعرفتي بالشعب العراقي الذي أنتمي إليه، أستطيع   أن أخمِّ
وأعيش في نسيجه االجتماعي منذ اكثر من نصف قرن، بأن الفرد العراقي يفتقر للروح 

المتفائلة وللفكر المتفائل، ويميل الى التشاؤم والسلبية في التوّقع والحدس والسلوك بل وفي 
ضح، عندما تسأل العراقي عن شيء معين يقبل اكثر من إجابة، فإنك القول أيضا، بكلمة أو

ستحصل منه على الجواب ذي التوّقع السلبي المتشائم، ويتبع هذا الرأي أو القول او الكالم 
 .المجرد، سلوك فعلي متشائم، ينبع من حالة نفسية تقوضها الرؤية السلبية لالحداث

تقف وراء هذه السلبية، فإننا سنجد الكثير من وعندما نحاول أن نستقصي االسباب التي 
االسباب التي تؤكد وجودها وتعمقها، وتجعلها ظاهرة تستحق الدراسة بعناية، وتستحق العالج 

المؤكد بطبيعة الحال، والواقع ان هذه السلبية في الرؤية والتفكير والكالم المقترن بالسلوك، 
رة امام تقدمه، ألن التفكير االيجابي يؤدي في يؤثر على طبيعة حياة المجتمع، ويقف كحجر عث

الغالب الى نتائج ايجابية، ولهذا يؤكد علماء النفس أن التفاؤل يؤدي الى النجاح، بسبب الوضع 
النفسي المتوازن الذي يعيشه الفرد المتفائل، على العكس تماما ممن يحمل رؤية متشائمة، إذ 

ي ينم عن ضعف في االرادة فضال عن النكوص الذي تراه دائما في حالة من العجز والخمول الذ
 .تنطوي عليه أفكاره وأفعاله ايضا

لهذا يذهب العلماء المعنيون بالنفس، الى أن الفرد المتفائل سيكون ذا شخصية منتجة ناجحة، 
ويصح العكس، حيث الفشل يالزم االنسان المتشائم على نحو شبه دائم، كونه يفتقر للرؤية 

دة الصلبة، هذا التوصيف نجده في نفسية الفرد العراقي، إذ يكون في الغالب السليمة واالرا
متلكئا مترددا، مكبال بالتوقع المسبق للفشل والتراجع، وهذه الظاهرة الشك انها تؤثر في حركة 

المجتمع وتطلعه الى امام، حيث ينحصر التفكير في دائرة سلبية وفي افق ضيق، يجعل الفرد 
ر على االنتقال من حالة السلب الى اإليجاب، أي من حالة السكون والتخلف، والمجتمع غير قاد

 .الى حالة الحركة والحيوية والتقدم
وتعزى أسباب هذه الظاهرة الى طبيعة المجتمع العراقي وجذوره ايضا، لذلك البد من تجديد 

ي نقلت الرؤى، وبث منظومة تفكير معاصرة، يمكنها مواكبة أنماط التفكير الراهنة الت
المجتمعات الى حالة من التطور واالزدهار ال يمكن نفيها او عدم االعتراف بها، لذلك نالحظ ان 

ثمة مجتمعات تتحلى بنوع من االصرار على التغيير، وتجديد التفكير، تمكنت من نبذ حالة 
مر الذي الخمول والعجز والسكون، بسبب نظرتها المتفائلة للحياة، وامتالكها لقوة اإلرادة، األ

                                                             
 شبكة النبأ -علي حسين عبيد 9
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انعكس على سلوك االفراد وتفكيرهم وأقوالهم ايضا، فالفرد المتفائل يكاد قاموسه يخلو من 
مفردات التردد والجزع والالمباالة، باالضافة الى تفكيره الذي ينطوي على بعد النظر دائما، 

 .وهو امر يسهم بصورة جادة في نقل المجتمع من الرتابة والتخلف الى حاضنة العصر
يث عن اهمية معالجة هذه الظاهرة تستدعي جهدا من الضخامة بمكان، بحيث تشترك فيه الحد

جميع المنظمات الحكومية والمدنية المهتمة والمعنية بالثقافة والفن والتعليم، لزرع وترويج 
وتطوير منظومة جديدة من التفكير والسلوك، ال عالقة لها بالشعور الراسخ للتشاؤم في الرؤية 

الفردية والجمعية على حد سواء، بمعنى مطلوب بذل جهود مضنية وكبيرة ومنسقة ال  العراقية
عشوائية، يتم التخطيط لها بدقة عالية وتخّصص مبرمج وعميق وجاد، لكي نحصل على درجة 
نجاح أكيدة في درء خطر الرؤى السلبية المسبقة التي تخّيم على العقل والفكر والسلوك الذي 

 !.بنسبة عالية يتلبَّس العراقيين
ُترى هل العراقيون يفتقرون للتفاؤل في الرؤية والسلوك حقا؟؟، نعم هذه ظاهرة يمكن الصحاب 

الشأن مالحظتها، وال يحتاج االمر الى عناء كبير لمعرفتها، لكن العناء يكمن في الشروع 
 !.بالمعالجة
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كيف نتعامل مع رب العالمين
10

 

 

 تعامل مع رب العالمينال أدب

 

 
 

 .الرزقهمُّ   وتصادر ممتلكاته المعنوية  السلوك الروحي لإلنسان  من األشياء التي تنافس
في كثير من  -فهذا التفكير  كثيرون منا عندما يفكر في همِّ الرزق ومستقبل حياته المادية 

مدعاة للجشع والحرص والقلق واستعجال الرزق وحتى االلتفاف حول الحالل  -األوقات 
القرآن الكريم يطرح هذه المشكلة في سورة الجمعة  .البنوكوالحرام لكي يرفع رصيده في 

ۤواْ إِلَْيَها َوَتَرُكوكَ َوإَِذا   )) : َن ٱللَّْهِو َوِمَن  َرأَْوْا تَِجاَرًة أَْو لَْهواً ٱنَفضُّ ِ َخْيٌر مِّ َقآئِماً قُلْ َما ِعنَد ٱهللَّ

َجاَرةِ  اِزقِينَ  ٱلتِّ ُ َخْيُر ٱلرَّ نالحظ أن الذي َصدَّ الصحابة عن  ((   11 سورة الجمعة -َوٱهللَّ
المكان المسجد   هذ الموقف عندما نتأمله.  رة واللهو التجا( ص)لخطبة الرسول   االستماع

ما هو هذا المستوى المتدني   النبوي ، الخطيب هو رسول هللا الذي الينطق عن الهوى ،
قائما ولم يبق في المسجد إال القليل من   (ص)حيث ُيترك رسولُ هللا ... ؟ للمسلمين 
معنى ذلك أن اللهو والتجارة نِدٌّ الستماع .  و انفضوا إلى التجارة والله  ، واألغلبية المسلمين 

 . وللهدى بشكل عام   (ص)خطبة الرسول 
  

هذه اآليات من سورة . علينا أن نتأمل   إن سورة الجمعة ال تعرض قضية تاريخية محضة
تجارة مع هللا تعالى وتجارة األسواق ، وهذا : بين تجارتين   الجمعة في مقام بيان صراع

غ . منذ القدم وإلى يومنا هذا الصراع قائم  ما الذي َيصدُّ عن ذكر هللا عزوجل ؟ ما الذي يفرِّ
إلى شهر   من شهر رمضان من المصلين ؟ ما الذي يقلُب اإلنسان رأسا على عقب   المساجدَ 
تنقلب  ظلمناه،شهر رمضان شهر القرآن والدعاء إلى شهر شوال هذا الشهر الذي ...شوال ؟ 

الناس ُيَعاِملون شهَر رمضان كما عامل المسلمون النبي   .رمضاند شهر الموازين تماما بع
من ..  في سورة الجمعة ، فالناس إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها بعد شهر رمضان( ص)

 مشاكل اإلنسان في طريق الهدى هم الرزق وخطبة اليوم
  

 : فقر اإلنسان إلى هللا 
فقير ، حتى السلطان واألمير والحاكم هؤالء أخرجهم هللاُ من القرآن يحكم على اإلنسان بأنه   

ً )) ،  بطون أمهاتهم ال يعلمون شيئا َهاتُِكْم الَ َتْعلَُموَن َشْيئا ن ُبُطوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجُكم مِّ َوَجَعلَ لَُكُم  َوٱهللَّ

                                                             
 كة السراج في الطريق الى هللاشب 10
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ْمَع َوٱألَْبَصاَر َوٱألَْفئَِدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن  إذا أراد هذا الطفل الماء والحليب  ((78النحل  –ٱْلسَّ
ُ ُهَو  ))  كما تبكي أُي دابٍة من دواب األرض يبكي ِ َوٱهللَّ اُس أَنُتُم ٱْلفَُقَرآُء إِلَى ٱهللَّ ٰيأَيَُّها ٱلنَّ

أن الناس كلهم  هذا هو المبدأ األول الذي يتوجب علينا اإليمان به  (( 15فاطر  –ٱْلَحِميُد  ٱْلَغنِيُّ 

... ، هذا الغني   ، مع األسف أنَّ غالبيتنا ال يؤمن بالقرآن في مقام العمل هو الغني فقراء وهللا 
من أين جاء بما لديه ؟ هل هو من ذاته ؟ لو كان كذلك لبقي عنده إلى أبد اآلبدين   هذا الحاكم

قبل أن يأتي إلى الدنيا يأتي فقيرا وعندما يذهب يذهب  .. .رخيصبل يخرج من الدنيا بكفن 
ُكمْ  )) :يقول تعالى  را ، فقي َدٰى َكَما َخلَْقَنٰ ُكْم َوَراَء  َولََقْد ِجْئُتُموَنا فَُرٰ ْلَنٰ ا َخوَّ ٍة َوَتَرْكُتْم مَّ لَ َمرَّ أَوَّ

، إذا آمنا بهذه الحقيقة هل تبقى ذرة شك في ضرورة االلتجاء  ((  94سورة األنعام  -ُظُهوِرُكمْ 
َهاتُِكْم الَ ))  نتصل بالغني المطلق الذي، يجب أن   لهذا المنبع األبدي للغنى ن ُبُطوِن أُمَّ أَْخَرَجُكم مِّ

ً ))  (( 78النحل  –َتْعلَُموَن َشْيئاً  ْهِر لَْم َيُكن َشْيئا َن ٱلدَّ ْذُكوراً  َهلْ أََتٰى َعلَى ٱإلِنَساِن ِحيٌن مِّ -  مَّ

له هذا الجفاء مع الغني يكون اإلنسان   هل من العقل والمنطق أن  أَو بعد ذلك (( 1اإلنسان  

ًة )) : في آية أخرى( ع)يقول تعالى عن موسى ... المطلق ؟ ا َوَرَد َمآَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ َولَمَّ
اِس َيْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم ٱْمَرأََتيِن َتُذوَداِن َقالَ َما َخْطُبكُ  َن ٱلنَّ َما َقالََتا الَ َنْسقِي َحتَّٰى ُيْصِدَر مِّ

َعآُء َوأَُبوَنا َشْيٌخ َكبِيرٌ  لِّ  َفَسَقٰى لَُهَما ٌ  (23)ٱلرِّ روي عن علي  (( 24القصص  –  ُثمَّ َتَولَّٰى إِلَى ٱلظِّ
كليم هللا عندما يحتاج إلى  ( ع)موسى (ما طلب إال خبزا يأكله )  : ( ع)في شأن موسى ( ع)

يبدي افتقاره لرب العالمين  (( 24القصص -َربِّ إِنِّي لَِمآ أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر َفقِيٌر : )) خبز يقول
، ونحن في أمورنا العادية وكأننا ال نحتاج لرب العالمين ، رغم أن األدب مع رب العالمين 

يا موسي، سلنى كلّ ما تحتاج إليه، )  :ي الرواياتيقتضي أن نطلب منه كل شيء ، فقد ورد ف
 . (حتى علف شاتك و ملح عجينك

 
 :شكر النعمة  

ُكْم َوٱْشُكُرواْ لَهُ  )) :يقول تعالى    ْزِق َربِّ لم يحرم  هللا سبحانه وتعالى  (( 15سبأ  – ُكلُوْا ِمن رِّ
لمختلفة من الطيبات ، يقول الرزق علينا ، ولوال قدرة هللا في الخلق لم نأكل هذه األنواع ا

اِرُعوَن )) :عزوجل  هو الذي ... هو الذي زرع   (( 64  الواقعة –َءأَنُتْم َتْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن ٱلزَّ
ولكن ... كل ذلك متاعا لكم ... هو الذي أخرج النبات من ماء واحد وتربة واحدة ...أنبت 

ُسلُ ُكلُوْا ِمنَ .))  اشكروا له َباِت َوٱْعَملُواْ َصالِحاً إِنِّي ٰيأَيَُّها ٱلرُّ يِّ المؤمنون  –بَِما َتْعَملُوَن َعلِيٌم  ٱلطَّ

وليس من االنصاف أن تأكل رزق رب العالمين وال تعمل صالحا ... هللا لم يحرم الرزق  ((  51

 .الحالل مباح ولكن يجب أن يحول إلى طاقة لشكر هللا  إن الرزق . 
  

 :الرزق بيد هللا 
اقمن    ِة ٱْلَمتِينُ )) صفات هللا عزوجل أنه رزَّ اُق ُذو ٱْلقُوَّ زَّ َ ُهَو ٱلرَّ

الذاريات  – إِنَّ ٱهللَّ

هو : المتين  وهي صيغة من صيغ المبالغة ، أي أن هللا يبالغ في رزقه ، ذو القوة  :  (( 58

قول تعالى صاحب القوة هو مسبب األسباب ، كما وردت جملة من اآليات القرآنية في الرزق ، ي

 : (( ً َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجا ُض أَْمِرۤي ))  :  ويقول في آية أخرى ((...  2الطالق  - َوَمن َيتَِّق ٱهللَّ َوأَُفوِّ

َ َبِصيٌر بِٱْلِعَباِد  ِ إِنَّ ٱهللَّ  بصير لماذا قال تعالى   للتفكر، هذه اآلية تدعو   (( 44غافر   -إِلَى ٱهللَّ
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أراد عزوجل أن يلفت األنظار إلى  –وهللا العالم  –لعله ...  بصير بي ؟ بالعباد ولم يقل إن هللا
، فالكل   نقطة جوهرية أن الرزق يأتي عن طريق العباد وهو رب العباد وهللا بصير بالعباد

َوإِن )) :متساٍو في العبودية له وهو ربهم ، والرزق من عنده هو لجميع العباد ، ويقول تعالى 
 ُ
بَِخْيٍر َفالَ َرآدَّ لَِفْضلِِه يَُصيُب بِِه َمن َيَشآُء ِمْن   بُِضرف َفالَ َكاِشَف لَُه إاِلَّ ُهَو َوإِن ُيِرْدكَ َيْمَسْسَك ٱهللَّ

ِحيُم  ِعَباِدِه َوُهوَ  ... ذرية صالحة.. إذا أراد هللا أن يعطيك ماال (( 127يونس  –ٱْلَغفُوُر ٱلرَّ

أال يعد من الكفر بأن نقول أنهم يغلبون هللا   كوأهل األرض يجتمعون على خالف ذل معافاة 

الٌ لَِّما ُيِريُد ))   عزوجل في قراره فاهلل َمآ أَْمُرهُ إَِذآ ))  وفعال صيغة مبالغة (( 16البروج  –َفعَّ إِنَّ

ُ لِلنَّاِس ِمن   ))  (( 82يس  –أََراَد َشْيئاً أَن َيقُولَ لَُه ُكن َفَيُكوُن  ا َيْفَتِح ٱهللَّ ْحَمٍة َفالَ ُمْمِسَك لََها مَّ رَّ

ا َتْدُعوَن ِمن   (( ))  2فاطر  –ُيْمِسْك َفالَ ُمْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِدِه َوُهَو ٱْلَعِزيُز ٱْلَحِكيُم  َوَما قُلْ أََفَرأَْيتُم مَّ

 ُ
ِ إِْن أََراَدنَِي ٱهللَّ ِه أَْو أََراَدنِي  ُدوِن ٱهللَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمتِِه قُلْ  بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ بُِضرف َهلْ ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِّ

لُوَن  ـُلُْلُمَتَوكِّ ُ َعلَْيِه َيَتَوكَّ تأملنا في مضمون هذه اآليات ، هل   لو  ((  38الزمر  –َحْسبَِي ٱهللَّ

ال . يبقى عند اإلنسان قلٌق في ميدان الرزق  اٌق مقتدٌر جباٌر قاهٌر فعَّ من صفات هللا تعالى أنه رزَّ

ِت (( ) 27األنبياء  –الَ َيْسبِقُوَنُه بِٱْلَقْوِل َوُهْم بِأَْمِرِه َيْعَملُوَن ))  ا يريدلم َوٰ َمٰ ِ َخَزآئُِن ٱلسَّ َوهلِلَّ

ِكنَّ ٱْلُمَنافِقِيَن الَ  ـٰ ُ ٱلَِّذي َخلََقُكْم ثُمَّ َرَزَقُكْم ثُمَّ ُيِميُتكُ (( ))  7المنافقون  –َيْفَقُهوَن  َوٱألَْرِض َولَ –ْم ٱهللَّ

أن الذي له الخلق له الرزق ، أنت مَسلِّم ...ما الذي تعنيه هذه اآلية المختصرة ؟  (( 42الروم  
هل الخلق من هللا والرزق من السلطان والتجار ... هلل في الخلق ، فلماذا ال تسلم له في الرزق ؟

الثالث بين الدماء عندما كنا في الظلمات !... هل هذا هو االنصاف ؟!... والمترفين في الدنيا ؟
نسبح األمر كان هلل عزوجل ، ولكن في الدنيا نعيش وكأن األمر ليس هلل إلى أن نموت ، اآلية 

تريد أن تقول أن الذي تولى خلقك هو الذي يتولى رزقك بشكل أولى من اآلخرين ، ما دمنا 
 !...ط ؟في الميالد وفي الممات فلم ال نسلم له في الوس سلمنا له في األول واألخير 

  
 :الرزق الباقي 

ً : ))يقول تعالى  الَِة َوٱْصَطبِْر َعلَْيَها الَ َنْسأَلَُك ِرْزقا ْقَوٰى  َوأُْمْر أَْهلََك بِٱلصَّ ْحُن َنْرُزقَُك َوٱْلَعاقَِبُة لِلتَّ نَّ

ْعَنا بِِه أَْزَواجاً : ))ويقول أيضا ((   132طه  – نَّ َعْيَنْيَك إِلَٰى َما َمتَّ ْنهُمْ  َوالَ َتُمدَّ َزْهَرَة ٱْلَحَياِة  مِّ

َك َخْيرٌ  ْنَيا لَِنْفتَِنهُْم فِيِه َوِرْزُق َربِّ فرزق هللا عزوجل خير بمعنى أفضل ،  (( 131طه  –َوأَْبَقٰى  ٱلدُّ
لو دامت لغيرك ما وصلت )  :وأبقى بمعنى أدوم ، رأيت على أحد القصور عبارة جميلة 

امُ ُنَداِولَُها َبْيَن ٱلنَّاِس )) :الكريم وقد ورد مصداق ذلك في القرآن  (  إليك آل  –َوتِْلَك ٱألَيَّ

... ، ما هو هذا الرزق ؟ فلنبحث عن الرزق الذي يبقى عندنا إلى أبد اآلبدين  (( 142 عمران
هل هذا فنى أم بقي في جدول   ...الذي تاجرته في ليالي القدر ، ركعتين الصالة بسبع التوحيد 

في اإلفطار وغيره ذهب وولى ؟ المتع التي   يمحى أبدا ، أما أنواع ما أكلته و ال.. أعمالك ،بقي 
كلها خيال ...   المتع التي تمتعنا بها في حياتنا ما الذي بقي منه... تمتعنا بها ماذا بقي منها ؟ 

في الصيف  البعض ذهب لالصطياف في الصيف أين الهواء المنعش ؟ . ذهب كله ... في خيال 
يوم . ؟ صليت قبل قليل صالة الظهر هذا يبقى ال يمحى   في هذا الهواء القاتلاآلن يعيش 

ويخرج معه شاب جميل ، ويقول أنا  القيامه في ذلك الموقف العصيب ُيبعث اإلنسان من قبره ، 
سأبقى معك ، وكلما مر هول من أهوال يوم القيامة يقول ال تقلق أنا سأقضي حاجتك ، عجبا 
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ِه َوأَبِيهِ . ِفِرُّ ٱْلَمْرُء ِمْن أَِخيه َيْوَم يَ !!...))  ِحَبتِِه َوَبنِيِه   . َوأُمِّ يفر من ((  36/  34عبس  –َوَصٰ
، ومن أخيه حتى ال يطالبه بشيء فيتوارى عنه ، من هو هذا الشاب في هذا اليوم   زوجته

إلى قلب أخيك  أنا السرور الذي أدخلته... يسأله من أنت يقول له أتعلم من أنا ؟!... العصيب ؟
فكيف يإحياء صالة الليل والحج والعمرة وإحياء  سرور واحد،  المؤمن ، هذا عمل واحد ، 

يسند بقبيلة من األنصار واألعوان حينها ، وما هي في حقيقتها إال  فلعله ... ؟.... ليالي القدر
نَّ َعْيَنْيَك إِلَٰى َما َمتَّعْ  ))  . أعماله التي عملها  ْنُهمْ َوالَ َتُمدَّ ْنَيا  َنا بِِه أَْزَواجاً مِّ َزْهَرَة ٱْلَحَياِة ٱلدُّ

بل قال لنفتنهم   لم يقل هللا لنكرمهم لنسعدهم ((131طه   –َوأَْبَقٰى  لَِنْفتَِنُهْم فِيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيرٌ 

ن لعله يتمنى أن لم يكن م ، الذي يبنى أكثر من حاجته لعله يطوق على رقبته يوم القيامه ، 
–خافضة رافعة ))  يوم القيامة. أصحاب العمارات ، وكان من الشاكرين على نعمة الكفاف 

بل يتمنى الكافر أن يكون ... المترفون يتمنون لو كانوا من أفقر عباد هللا  ((  3الواقعة  

ثم يقول  العاقبة ، ولم تكن له هذه    (( 42النبأ  -َوَيقُولُ ٱْلَكافُِر ٰيلَْيَتنِي ُكنُت ُتَراباً ))  ترابا

ِت َوٱألَْرِض أَْكـَبُر ِمْن َخْلِق ٱلنَّاِس ))  :سبحانه وتعالى  َوٰ َمٰ َخلََق ))  والذي (( 57غافر –لََخْلُق ٱلسَّ

ِت بَِغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها  َوٰ َمٰ اطلب من ... ، عندك دين  غير قادر على أن يرزقك  ((12لقمان  –ٱلسَّ

لُُه إاِلَّ بَِقَدرٍ )) كرب العالمين أن يقضي حلجت ْعلُوٍم  َوإِن مِّن َشْيٍء إاِلَّ ِعنَدَنا َخَزائُِنُه َوَما ُنَنزِّ –مَّ

 (( . 21الحجر  

  
 :ختام اآليات 

وما الداعي ؟ هل يحتاج هللا لعباده   ...كم يتحبب إلى هذا الظلوم الجهول ... هللا لطيف بعباده  
َمآِء ِرْزقُُكْم َوَما ) ولكن لطفا بهم ورفقا   ليتحبب إليهم ؟ ال ، هو الغني عن عباده َوفِي ٱلسَّ

: من الرزق في قوله تعالى   بهذا الوعد ، المزيد ابن آدم ال يكتفي  (  22الذاريات  –ُتوَعُدوَن 

ُكْم َتنِطقُوَن )) ْثلَ َمآ أَنَّ َمآِء َوٱألَْرِض إِنَُّه لََحقٌّ مِّ أيها اإلنسان هل تشك  ( 23الذاريات  –َفَوَربِّ ٱلسَّ
لماذا ال تعطل المحل يوم الجمعة لتحضر الصالة مع المؤمنين أتخاف . برزقي ، يقسم هللا بنفسه 

أو إنسان يفتح محال لجوارك يبد أ العزاء و ... من الرزق ؟ في أيام محرم تتشبث بالتجارة أكثر 
 لى ؟أين االطمئنان بوعده سبحانه و تعا تبدأ المصيبة ، خوفا من االفالس ، 

َوَمن   ) ما أنصفنا ربنا تبارك وتعالى ال في عبادته وال في التوكل عليه وال في االستعانة به 

 ً َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجا هل يتوقع اإلنسان أن .  ( 3الطالق  –َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث الَ َيْحَتِسُب  (2) َيتَِّق ٱهللَّ
ا ٱْلِجَداُر َفَكاَن لُِغالََمْيِن ) :هللا تعالى يقول يجد تحت جدار كنزا ؟ ما قيمة الجدار ؟ ولكن  َوأَمَّ

َتْحَتُه َكنٌز لَّهَُماَوَكاَن أَبُوُهَما َصالِحاً َفأََراَد َربَُّك أَن َيْبلَُغآ  َيتِيَمْيِن فِي ٱْلَمِديَنِة َوَكانَ 

ُهَما للغالمين   زا ليكون ذلك ثروةهللا جعل تحت الجدار كن ( 82الكهف  – َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما أَُشدَّ

اق ذو القوة المتين  زَّ  .اليتيمين في المدينة ، هذا هو الرَّ
  

 :الخالصة 

 .ال بد أن نؤمن بمبدأ الغني المطلق  -1

 .أن نؤمن بالفقر المطلق  -2

 .أن نؤمن بأن األسباب كلها بيد هللا  -3
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اك رزق أوسع ، هناك رزق أن نعلم بأن الرزق ليس محصورا بهذا الرزق المادي ، هن -4
 .الذرية الطيبة الزوجة الصالحة التوفيق في العبادة كلها من أنواع الرزق :   أبقى

أن صاحب الخلق هو صاحب الرزق ، الذي خلق الذهب من العدم أال يستطيع إن شاء أن  -5
 .يسوق إليك ما يشاء من ثروة ومال
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حل المنازعات واإلصالح بين الناس
11 

 
  

  
اِس َوَمْن َيْفعَ ) لْ َذلَِك ال َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن َنْجَواُهْم إاِل َمْن أََمَر بَِصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالٍح َبْيَن النَّ

ِ َفَسْوَف ُنْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما  (.114/ النساء( )اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاَّ
َ َوَرُسولَُه َوال تَ ) ابِِرينَ َوأَِطيُعوا هللاَّ َ َمَع الصَّ ( َناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ هللاَّ

 (.46/ األنفال)
المنازعات وحدوث المشاكل بين الناس ظاهرة مالزمة للمجتمع اإلنساني، وال يمكن أن يوجد 

 ..مجتمع من غير أن تكون فيه مشاكل وخالفات ونزاعات وجرائم ومخالفات
تّم الدراسات النفسية، ودراسات علم االجتماع، والعلم الجنائي والفلسفة وعلم األخالق وته

ية إلى نشوء المشاكل والنزاعات والجرائم  والتربية وغيرها من العلوم بدراسة األسباب المؤدِّ
 ..في المجتمع، والعمل على حلِّها ومعالجتها

د نظام الحياة وأمن المجتمع، واستقرار الوضع السياسي واإلقتصادي،  فإّن أخطر ما ُيهدِّ
ويعمل القضاء والقانون .. وسالمة الوضع النفسي لإلنسان هو الجريمة والنزاعات والخالفات

والسلطة على حماية المجتمع وحلّ مشاكله عن طريق تسمية الفعل الجنائي وإنزال العقاب 
.. بإرجاع الحقوق إلى أصحابهاأو حلّ المشاكل والنزاعات التي تنشأ بين األشخاص .. بالجاني

وفي حال ُتركت النزاعات والخالفات من غير حلول وال تسوية فإّنها تتطّور إلى مشاكل جنائية، 
 ..إذ يقدم البعض على ارتكاب الجريمة واإلقتصاص من الخصم، واللجوء للّثأر

ارتكاب إّن سالمة المجتمع وأمنه واستقراره يكمن في الحيلولة دون حدوث المنازعات و
ر، قبل أن تتطّور المشكلة، وتتحّول إلى أزمة بين األطراف  الجرائم، وحلّ المشاكل في وقت مبكِّ

 ..أو جريمة يدفع األفراد والمجتمع ثمنها الباهض
لذا (.. اإلصالح بين الناس)من األهداف األساسية لألنبياء والمرسلين والّرساالت اإللهية هو 

ز القرآن العناية، ويُ  ثقِّف المسلمين على أهمية اإلصالح بين الناس، وحلّ المنازعات التي ُيركِّ
جاً على المشاكل والنزاعات، كأّن .. تحدث في المجتمع فليس من أخالقية المسلم أن يكون متفرِّ

عمالً بقاعدة .. األمر ال يعنيه، بل هو مسؤول عن تحّمل تلك المسؤولية أمام هللا سبحانه وتعالى
 ..والنهي عن المنكراألمر بالمعروف 

ال َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن َنْجَواُهْم إاِل َمْن أََمَر : )ونورد من نصوص هذه الثقافة القرآنية قوله تعالى
 ...(.بَِصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالٍح َبْيَن النَّاسِ 

                                                             
 البالغ 11
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ّر والخصوص بين المتناجين: الّنجوى ة التآمر القرآن يشجب ويرفض مناجا.. هي حديث السِّ
والعدوان ونشر الفساد ومقاومة الحق والعدل، وينزع من هذا الفعل العدواني صفة الخير، 

ه إلى أّن الخير هو في بذل الصدقة الفقراء واأليتام .. بذل المال للناس المحتاجين.. ويوجِّ
ي اً واألرامل والمرضى والعاجزين، واألمر بالمعروف لبناء المجتمع وتنميته وتطويره مادِّ

.. وكلّ ذلك إصالح.. وإنسانياً، إذا ما حدثت المشاكل والمنازعات بين الناس، فالخير في ذلك
والخير في اإلصالح بين الناس، وحلّ المنازعات بينهم، وألهميِّة هذا العمل اإلنساني الكبير 

له الرسول   أال أخبركم(: "ص)ورد عنه قوله .. على المستحّب من الصوم والصالة( ص)يفضِّ
إصالح ذات الَبْين، فإّن فساد ذات الَبْين هي .. بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة

 ".الحالقة
ي األفراد المؤثِّرين في المجتمع، وإيجاد مؤّسسات ومجالس ومنّظمات مدنّية محلِّية،  إّن تصدِّ

قبل تطّورها، تعمل على حلِّ المنازعات واإلصالح بين الناس، عند حدوث المشاكل والمنازعات 
مها الفرد والجماعة للمجتمع  ..وقبل وصولها للقضاء، لهي من أهّم أعمال الخير التي يُقدِّ

إّن وجود مثل هذه المؤّسسات في األسواق وفي القرى واألحياء، يساعد على حلِّ المنازعات 
ي إلى وفّض الخصومات، كالّتي تحدث في األُسر، بين الزوج وزوجته، والتي كثيراً ما تنته

أو تحدث بين الجيران واألقارب والمتعاملين في .. الطالق، وهدم أركان األُسرة وتضييع أبنائها
األسواق؛ ألسباب مالية أو منازعات اجتماعية وعشائرية، أو بين الفالحين بسبب المياه 

 .إلخ... واألراضي
األُسرة، عندما يعرض نقرأ عناية القرآن الخاصة في إصالح المشاكل األُسرية، وحلّ منازعات 

 ً َوإِِن اْمَرأَةٌ َخاَفْت ِمْن َبْعلَِها ُنُشوًزا : )قال تعالى.. صورة من مشاكل األُسرة، ويدعو لحلِّها صلحا
ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت األْنفُُس الشُّحَّ  ْن  َوإِ أَْو إِْعَراًضا َفال ُجَناَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصلَِحا َبْيَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

َ َكاَن بَِما َتْعَملُوَن َخبِيًرا قُوا َفإِنَّ هللاَّ  (.128/ النساء( )ُتْحِسُنوا َوَتتَّ
ويرشد القرآن الكريم في آيات أُخر إلى آلّية عملية لحلِّ النِّزاع الذي يحدث بين الزوج 

ْبَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهَما َفا: )جاء هذا البيان في قوله تعالى.. والزوجة

َ َكاَن َعلِيًما َخبِيًرا ُ َبْيَنهَُما إِنَّ هللاَّ  (.35/ النساء( )َوَحَكًما ِمْن أَْهلَِها إِْن ُيِريَدا إِْصالًحا ُيَوفِِّق هللاَّ
ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسِهنَّ َثالَثَة قُُروٍء َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَ ) ْكُتْمَن َما َخلََق هللاَّ

ِهنَّ فِي َذلَِك إِْن أََراُدوا إِْصالًحا َولَهُ  ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوُبُعولَُتهُنَّ أََحقُّ بَِردِّ نَّ ِمْثلُ الَِّذي ُكنَّ ُيْؤِمنَّ بِاهللَّ

َجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرجَ  ُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ  (.228/ البقرة( )ٌة َوهللاَّ

وسّجل القرآن الكريم حادثة منازعات بين قبيلتين في عصر الّنزول، وحدث بينهما خالف 
وّجه المسلمين في ذلك الوقت، ودعاهم إلى أن ُيسارعوا لإلصالح بينهم والوقوف بوجه .. وقتال

 .النزاعالمعتدي الذي يرفض اإلستجابة لإلصالح وحلّ هذا 
لُوا الَّتِي َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َبْيَنهَُما َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى األْخَرى َفَقاتِ )

ِ َفإِْن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  َتْبِغي َحتَّى َتفِيَء إِلَى أَْمِر هللاَّ إِنَّ هللاَّ

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ *   (.12-9/ الحجرات( )إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللاَّ
ويكشف القرآن دعوته لإلصالح بين الناس وحل المنازعات والخالفات، وإنهاء المشاكل 

 ..ماعية، وجهود مدنية خارج دائرة القضاءبمبادرات اجت
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، وهو المعروف واإلحسان، وإلى تقوى هللا، وإلى اإلصالح  إّن القرآن يدعو المسلمين إلى البرِّ

َ ُعْرَضةً : )بين الناس فيخاطبهم بقوله قُوا َوُتْصلُِحوا َبْيَن  (1)َوال َتْجَعلُوا هللاَّ وا َوَتتَّ ألْيَمانُِكْم أَْن َتَبرُّ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ النَّ   (.223/ البقرة( )اِس َوهللاَّ
، وهي اإللتزام بأحكام (ص)ومّرة أخرى يدعو القرآن إلى تقوى هللا وطاعته، وطاعة الرسول 

وإصالح مشاكل المجتمع التي تحدث بين الناس، وحلّ .. الشريعة وقيمها اإلنسانية السامية
 .منازعاتهم بالتي هي أحسن

 ..( َ
َ َوَرُسولَُه إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِينَ َفاتَّقُوا هللاَّ  (.1/ األنفال( ) َوأَْصلُِحوا َذاَت َبْينُِكْم َوأَِطيُعوا هللاَّ

إّن المصلحين الذين يحلّون مشاكل المجتمع والمنازعات والخالفات التي تحدث بين الناس 
اإلصالح وحلّ  يستحّقون الثناء والتقدير والجزاء الكريم من هللا سبحانه، وذلك رفع لشأن

وفي إصالح المجتمع وتطهيره من المفاسد واإلنحرافات الفكرية .. المنازعات وتعظيم له
: نقرأ هذا التكريم والثناء في قوله تعالى.. والسلوكية، وإصالح العالقات اإلنسانية بين الناس

ا ال ُنضِ ) الَة إِنَّ ُكوَن بِاْلِكَتاِب َوأََقاُموا الصَّ  (.172/ األعراف( )يُع أَْجَر اْلُمْصلِِحينَ َوالَِّذيَن ُيَمسِّ

وال يفوتنا أن نذكر هنا الدور الذي أعطاه التشريع اإلسالمي للمتخاصمين في اختيار الَحَكم الذي 
إذا ما حدثت مشكلة في األُسرة والقرية والسوق والمحلّة، .. يحلّ المشاكل والمنازعة بينهما

ويسمى هذا .. كم الذي يتوصل اليه التحكيم ملزماً لألطرافوبين المتبايعين وغيرهم، واعتبر الحُ 
ً .. الحكم بقاضي التحكيم كم .. بحث الفقهاء هذا اللون من التحكيم والقضاء بحثاً قانونياً إضافيا

ماء.. ساهمت جهود المخلصين في إنقاذ أَُسر عديدة من الخراب واإلنهيار .. وكم ُحقنت من الدِّ
م من اإلنحراف واإلنهيار.. وكم أُصلحت من المشاكل وكم ُحلّت من المنازعات .. وكم قوِّ

 ..والخالفات
 ً ثنا أّن اإلصالح وحلّ .. فساِهم في اإلصالح.. إّن القرآن يدعوك ألن تكون ُمصلحا القرآن ُيحدِّ
وعندما يتعاون أفراد المجتمع ويُصلحون ذات بينهم، وما .. المنازعات إنقاذ من الهالك والدمار

جتمعهم، فإّنهم ُينقذون أنفسهم ومجتمعهم من الجريمة والسقوط والمنازعات فسَد من م
ل لنا هذا البيان بقوله.. واألحقاد الَة إِنَّا ال : )القرآن ُيسجِّ ُكوَن بِاْلِكَتاِب َوأََقاُموا الصَّ َوالَِّذيَن يَُمسِّ

 (.117/ هود( )ُنِضيُع أَْجَر اْلُمْصلِِحينَ 
وقاية من الهالك والدمار، فلنِق أنفسنا ومجتمعنا من الهالك فاإلصالح في تشخيص القرآن 

 .والدمار

َ َشِديُد اْلِعَقابِ ) ًة َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ قُوا فِْتَنًة ال ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ  (.25/ األنفال( )َواتَّ
 :وُيثبِّت القرآن مبدأين أساسين لإلصالح، هما

وعندما .. فالقرآن يريد أن يبني الحياة، على أساس الحّق والعدل.. الحق والعدلأساس : أّوالً 
: قال تعالى.. يحدث نزاع بين طرفين، يأمرنا القرآن أن نحلّ هذا النِّزاع بالعدل والقسط

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ )
 (.9/ الحجرات( )َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ هللاَّ

واألساس الثاني من األُسس التي يرتكز عليها اإلصالح، وحلّ المنازعات الذي يدعو له : ثانياً 
َوأَْن َتْعفُوا أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َوال َتْنَسُوا : )قال تعالى.. القرآن الكريم، هو أساس العفو والتسامح

 (.237/ البقرة...( )اْلَفْضلَ َبْيَنُكمْ 
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ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمْن ُعفَِي لَُه مِ ) َباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن َذلَِك َتْخفِيٌف ِمْن َربِّ ْن أَِخيِه َشْيٌء َفاتِّ

 (.178/ البقرة( )َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفلَُه َعَذاٌب أَلِيمٌ 

  
 :األسباب األساسّية للمنازعات -

من خالل وثائق .. ازعات بين األطراف المتنازعةعندما ندرس المشاكل والخالفات والمن
القضاء، واإلستماع إلى أطراف النِّزاع في المجاالت المختلفة، ومن خالل وثائق التأريخ 

 :واإلستماع إلى وسائل اإلعالم المعاصرة، نجد أهّمها

 :الخالف والنِّزاع على المكاسب والمصالح والموجودات المادية -1

 ..د أو العشائر والقبائل أو الّدولسواء في مجال األفرا
ويشهد التأريخ بأّن أخطر حروب اإلحتالل واإلستعمار كان من أجل السيطرة على الموارد 

وتشهد المحاكم ومؤّسسات القضاء أن معظم النزاعات .. الطبيعية واألسواق والطرق التجارية
 .أمثالهاالشخصية هي نزاعات حول الملكية أو الحقوق المالية أو الديون و

 :الخالفات الفكرية والعقيدية -2

راع .. ومن أهّم أسباب الخالف والنِّزاع واإلقتتال، هو الخالف العقيدي والفكري بين الناس فالصِّ
دعاة اإلصالح واإليمان باهلل وبقَِيم الحّق والعدل والخير، وبين الطواغيت وأتباع .. بين األنبياء

راع والنزاع البشري األفكار والعقائد اإللحادية هو من  ..أبرز مظاهر الخالف والصِّ
وكما شهد التأريخ ونشهد في عالمنا المعاصر الخالف بين المسلمين والوثنيين والمسيحيين 

أو بين الفكر الماركسي والفكر الّرأسمالي والفكر اإلسالمي، أو بين المذاهب الدينية، .. واليهود
مثل الكاثوليك .. ، وبين المذاهب المسيحية(ص)كمذاهب أهل السّنة وشيعة آل الرسول 

 ..ذلك من أهّم وأوسع وأخطر الخالفات والنزاعات بين الناس.. والبروتستانت وغيرهم
وكما هي مسألة فكرية وعقيدية، فإن حلّها يجب أن يكون فكرياً وثقافياً، فإّن الجهل بين عاّمة 

سبب وراء تغذيته وتأجيج خالفاته الناس والّتوظيف السياسي والنفعي لهذا الخالف، هو ال
 .وتعميقه

 ..والقرآن يدعو إلى حلِّ الخالفات الفكرية بين الناس بالطرق الفكرية والثقافية
َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ : )قال تعالى ...( اْدُع إِلَى َسبِيِل َربِّ

 (.125/ النحل)

َ َوال ُنْشِركَ : )ل تعالىقا بِِه  قُلْ َيا أَْهلَ اْلِكَتاِب َتَعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم أاَلّ َنْعُبَد إاِل هللاَّ
ِ َفإِْن َتَولَّْوا َفقُولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّ  ِخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن هللاَّ آل ( )ا ُمْسلُِمونَ َشْيًئا َوال َيتَّ

 (.64/ عمران

َئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ كَ ) يِّ أَنَُّه َولِيٌّ َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّ

لت( )َعِظيمٍ  َوَما يُلَقَّاَها إاِل الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها إاِل ُذو َحظف * َحِميٌم   (.35-34/ فصِّ

 (.46/ العنكبوت...( )َوال ُتَجاِدلُوا أَْهلَ اْلِكَتاِب إاِل بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ : )وقال
في حال حصول الخالف والنِّزاع ( ص)ويدعو المسلمين إلى االحتكام إلى هللا وسّنة رسوله 

ُسولَ َوأُولِي األْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَطِ : )بينهم، قال تعالى َ َوأَِطيُعوا الرَّ يُعوا هللاَّ
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ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلِكَ  ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ َخْيٌر َوأَْحَسُن  َتَناَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ

 (.59/ النساء( )َتأِْويال

 :ومية واإلقليمية والعشائريةالنِّزاعات الق -3
راع القومي .. ومن أخطر النِّزاعات أيضاً بين الشعوب واألُمم هي العصبية القومية والصِّ

ر المفهوم القومي والعنصري، وصارت له نظريات  والنِّزاعات العشائرية، ال سّيما بعد أن نُظِّ
ووضع .. لى قوميات متفاوتةوقسم بنو اإلنسان إ.. سياسية وإقتصادية وأمنية، بل وبيولوجية

ست الدول القومية، ونشبت  نظام األمن القومي، وتكّون مفهوم اإلستعالء القومي، وأُسِّ
 ..الصراعات القومية والعنصرية بين الناس

فليس لها أي أساس علمي أو .. والقرآن يرفض كل هذه النظريات والفوارق العنصرية والقومية
د .. بل هي عصبية انتمائية على أساس اللغة والّنسب ..أخالقي أو قانوني أو بيولوجي ويؤكِّ

والناس كلّهم أبناء آدم .. القرآن أّن الناس سواسية في اإلنسانية ووحدة المنشأ البشري
ً .. وحّواء ل فارقاً استعالئيا : قال تعالى.. واإلختالف في اللغة واللّون ال يعطي ميزة وال ُيشكِّ

( َماَواِت َواألْرِض َواْختاِلُف أَْلِسَنتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك آلَياٍت لِْلَعالِِمينَ َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ )

 (.22/ الروم)
فهذا اإلختالف آية من آيات هللا، تدعو إلى التأّمل في عظمة هللا وحّب الخير للجميع واحترامهم 

راع على موجودات وتكريمهم، وليس لإلستعالء عليهم وإيجاد الفرقة وال خالف بينهم، والصِّ
ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها : )قال تعالى.. الحياة اُس اتَّقُوا َربَّ َيا أَيَُّها النَّ

َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه وَ  َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيًباَوَبثَّ ِمْنهَُما ِرَجاال َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ ( األْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

 (.1/ النساء)
اُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَكْ ) ِ َيا أَيَُّها النَّ َرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ

 (.13/ الحجرات...( )أَْتَقاُكمْ 

 :اعات السياسية والحزبيةالنِّز -4

كان الصراع .. ومنذ نشأة السلطة والدولة.. إّن قراءة المساحة البشرية على امتداد تأريخها
على السلطة والتسلّط والقيادة هو من أهم أسباب النِّزاع البشري وأهّم وأخطر األزمات التي 

الت هذه النزاعات تتصّدر وما ز.. عانت منها البشرية، كالحروب والخراب والّدمار والعداوات
ر من اتِّباع القادة والّطواغيت ومن استعمال .. أسباب الصراع والخالف والنِّزاع والقرآن ُيحذِّ

القّوة الغاشمة ومن العدوان والتسلّط، ويعرض فرعون طاغية التسلط السلطوي مثاالً لهذه 
 (:ع)وأخاه هارون ( ع)قال تعالى مخاطباً النبي موسى .. الظاهرة

 (.43/ طه( )إْذَهبا إلى فِْرَعْوَن إنَّه َطَغى)
ْحيِي إِنَّ فِْرَعْوَن َعال فِي األْرِض َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطائَِفًة ِمْنُهْم ُيَذبُِّح أَْبَناَءُهْم َوَيْستَ )

 (.4/ القصص( )نَِساَءُهْم إِنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 
راع السياسي، فيقول ويتحدث في موقع آخر  :عن الفساد والصِّ

ُ ال يُِحبُّ اْلَفَسادَ ) / البقرة( )َوإَِذا َتَولَّى َسَعى فِي األْرِض لِيُْفِسَد فِيَها َوُيْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ َوهللاَّ

225.) 
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 :النِّزاعات األُسرّية -5
أهّم النزاعات البشرية هو  وعندما نتحّدث عن النزاعات البشرية، فالبّد من أن نثبت أن من

النزاع بين الزوج وزوجته، وانعكاس ذلك على أوضاع األبناء وبقية أفراد .. النزاع األُسري
وتحدث تلك الخالفات بسبب سوء الخلق من أحد الزوجين، أو عدم احترام حقوق .. األُسرة
 .إلخ... أحدهما باآلخر أو الغيرة الباطلة، أو األوضاع المالية لألُسرة، أو عدم قناعة.. اآلخر

وأكد على .. وقد تحّدث القرآن عن هذه الظاهرة كثيراً، وقام بوضع الحلول والمعالجات لها
واعتبر الطالق آخر .. التفاهم والتشاور والتحكيم بين الزوجين لحلِّ المشاكل والنزاعات

َخاَفْت ِمْن َبْعلَِها ُنُشوًزا أَْو  َوإِِن اْمَرأَةٌ : )قال تعالى.. العالجات التي كّرهها، وصرف النظر عنها
ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت األْنفُُس الشُّحَّ َوإِ  ْن إِْعَراًضا َفال ُجَناَح َعلَْيِهَما أَْن يُْصلَِحا َبْيَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

َ َكاَن بَِما َتْعَملُوَن َخبِيًرا قُوا َفإِنَّ هللاَّ  (.128/ النساء( )ُتْحِسُنوا َوَتتَّ

ُ َوإِْن ِخْفتُْم ِشَقاَق َبْينِِهَما َفاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه َوَحَكًما ِمْن أَْهلَِها إِْن يُِريَدا إِْصالًحا ُيَوفِّ ) ِق هللاَّ

َ َكاَن َعلِيًما َخبِيًرا  (.35/ النساء( )َبْيَنُهَما إِنَّ هللاَّ
وٍف أَْو َفاِرقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِهُدوا َذَوْى َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَقِيُموا َفإَِذا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ َفأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعرُ )

َ َيْجَعلْ 
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَمْن َيتَِّق هللاَّ ِ َذلُِكْم ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَّ ( لَُه َمْخَرًجاالشََّهاَدَة هلِلَّ

 (.2/ الطالق)

 :األنانية واألزمات النفسية النِّزاعات بسبب -6
تفيد الدراسات العلمية التي أجراها علماء النفس وعلماء اإلجرام واإلجتماع، أّن الكثير من 

الخالفات والمشاكل االجتماعية سببها الوضع النفسي والُعَقد والمشاكل النفسية لإلنسان، وأّن 
لصحة النفسية ألولئك المرضى، الحلّ لهذه المشكلة هو التربية والتوجيه السليم وتوفير ا
 ..وإعادة تنظيم الشخصية، وحلّ مشاكلهم التي يواجهونها

ح هذه الحقيقة بقوله ُروا َما بِأَْنفُِسِهمْ : )والقرآن الكريم يوضِّ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ َ ال ُيَغيِّ
...( إِنَّ هللاَّ

 (.11/ الرعد)

ُئ َنْفِسي إِ : )وقال تعالى وِء إاِل َما َرِحَم َربِّي إِنَّ َربِّيَوَما أَُبرِّ اَرةٌ بِالسُّ ْفَس ألمَّ / يوسف...( )نَّ النَّ

53.) 

اَها : )وقال اَها* َقْد أَْفلََح َمْن َزكَّ  (.12-9/ الشمس( )َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

َ بَِقْلٍب َسلِيمٍ * َيْوَم ال َيْنَفُع َمالٌ َوال َبُنوَن )
 (.89-88/ شعراءال( )إاِل َمْن أََتى هللاَّ

فاآليات تعتبر أّن األوضاع الداخلية واألفكار والحاالت النفسية والتكوين الباطني ألخالقية 
وأّن الكثير من المشاكل واألزمات واألوضاع .. اإلنسان هي الدافع األساس وراء سلوك اإلنسان

 .فسي لإلنسانالضارة بالفرد والمجتمع هي انعكاس للوضع غير الصحي للتكوين الفكري والن
لكي ننجح في التخلّص من المنازعات، وُتحقِّق جهود اإلصالح والوساطة أهدافها، ينبغي 

 :ُمراعاة عناصر أساسية، أهّمها

االهتمام بالتربية السليمة والتوعية والّتثقيف على خطورة المشاكل والنِّزاعات وضررها - 1
عقوبات قضائية تطال حياته حياة على حاضر اإلنسان ومستقبله، وما ينتظر المعتدي من 

 .أُسرته، وإّنه مسؤول أمام هللا سبحانه يوم الحساب
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العمل على حلِّ مشاكل اإلنسان المادية، مشاكل الطعام والشراب والجنس والخدمات - 2
 .إلخ... واألمن

ّيما دراسة أسباب المشكلة التي نسعى لحلِّها لتتوّفر أمامنا الصورة الكاملة للمشكلة، ال س- 3
 .خلفّياتها القديمة، والعالقة بين ماضي المشكلة وحاضرها

مها كل طرف قبل وضع الحلول-4  .دراسة الوثائق واألدلّة والحجج التي يُقدِّ

 .توفير فهم جيِّد لطبيعة األشخاص وتكوينهم النفسي الذين هم أطراف المشكلة-5

 .دث فيها المشكلة ومراعاتهامعرفة مطالب كلّ طرف ومعرفة البيئة واألعراف التي تح  -6

اختيار الوقت والمكان المناسب للقاء األطراف، وتوفير جّو نفسي وحوارّي مريح بعيد عن   - 7
وعندما يشعر الوسطاء بعدم تحقيق التقارب في الجلسة األولى، ينبغي .. التوتر واإلنفعال

صبر على الحوار وجهود تأجيلها بجوف نفسي مريح إلى وقٍت محدد أو ُيحّدد مستقبالً، ولن
 .الوساطة حتى حلّ المشكلة

وُيفّضل إذا كان هناك .. وضع تصّورات أولية للحلول ودراستها قبل عرضها كصيغة نهائية- 8

 .تباين بين األطراف في قبول الحلّ، تقديم أكثر من تصّور للحلِّ ُيرضي األطراف المتنازعة

األطراف المتنازعة، وال ينظر إليهم نظرة انحياز، أن يكون الوسطاء مّمن لهم مقبولّية عند -  9

 .أو ال يحظون باحترام البعض

 .أن تقبل األطراف اإللتزام بنتائج الوساطة والتحكيم- 12

عاءات المحتملة ولتثبيت -  11 توثيق ما يتوّصل إليه وسطاء الحلّ والتحكيم للحيلولة دون اإلدِّ
 .الحقوق وصيانتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الهوامش-         

وهي دعوة إلى تجّنب اليمين، وإن كان صادقاً، إال لضرورة مشروعة، كإثبات الحّق ودفع .. ال تكثروا من الحلف باهلل( 1)
 .الباطل

 


