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 1!جذل تغٍٍش اننظاو انى سئاسً

 
السٌاسً فً العراق من برلمانً  ال ٌتزحزح موقف من ٌجد له مصلحة شخصٌة بتحوٌل النظام

الى رباسً، مهما كانت المحاججة واقعٌة وصحٌحة، الن من ٌستغل مصالح العراق وموارده 
وٌجعلها مرتعا لمكاسبه الشخصٌة، ومجاال لتعظٌم ثرواته، عبر التسلط، وبعد كل هذا الخراب 

ى طرح دعوته كلما الذي عم، ٌكون النقاش معه غٌر منتج، فتجده ال ٌتردد فً االصرار عل
اعتقد ان الوقت مناسب لتمرٌرها، لكن النقاش هو فً غاٌة الضرورة مع المواطنٌن الذٌن 

ٌتطلعون الى بلد مستقر آمن ال إرهاب ٌعبث به وال فساد ٌستنزف ثرواته، هإالء الذٌن تولدت 
ما ٌحصل عندهم قناعة من ان أزمة البلد تكمن فً شكل النظام السٌاسً القابم، أي ان سبب 

 !عندنا هو ألن النظام برلمانً كما ٌعتقدون
من المعروف أن النظام السٌاسً هو الطرٌقة التً ٌتم بها توزٌع السلطة، وتحدٌد العبلقة بٌن 

السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة، واستنادا الى هذا ٌصنف علماء السٌاسٌة جمٌع النظم السٌاسٌة 
سً كما فً الوالٌات المتحدة، والبرلمانً كما فً برٌطانٌا، الربا: فً العالم الى ثبلثة ربٌسٌة

ونظام الجمعٌة كما فً سوٌسرا، وفً حالة األخذ ببعض مٌزات النظام الرباسً ومثٌبلتها من 
النظام البرلمانً فإن النظام الناتج ٌطلق علٌه تسمٌة النظام شبه الرباسً كما فً فرنسا، 

نظام جٌد ونظام سًء، وانما ٌتم تحدٌد شكل النظام وفقا وٌتحدث علم السٌاسٌة انه لٌس هناك 
لطبٌعة األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة، وان لكل نظام من هذة االنظمة اٌجابٌات وسلبٌات، وان 

نجاح النظام او فشله ٌخضع لعناصر عدٌدة، منها درجة التطور الحضاري فً البلد، التعددٌة 
بٌة وقانونها، القوى السٌاسٌة ودورها، التحدٌات السٌاسٌة االثنٌة والثقافٌة، االدارة االنتخا

واالقتصادٌة واالجتماعٌة واالمنٌة والثقافٌة التً تواجه البلد، لذا ال تصح المفاضلة دون فهم 

 .مجمل هذه العناصر
فالنظام السٌاسً البرلمانً العراقً قد تم إقراره فً الدستور، ولم تحصل معارضة جدٌة حوله، 

تحضار واضعو مسودة الدستور التجربة المرٌرة لفترة حكم النظام الرباسً التً دامت وذلك الس

، اذ اتسمت بالقبضة الحدٌدة والتفرد ونزعة الدكتاتورٌة التً ما زلنا 2003لغاٌة التغٌٌر عام 

نعٌش تداعٌات ارثها المقٌت، فان تغٌٌر النظام من برلمانً الى رباسً ٌكون بحكم المستحٌل 
اء تعدٌل دستوري، كما ان تعدٌل الدستور ٌتطلب جملة من اإلجراءات ٌصعب تحقٌقها دون إجر

من دون توافق سٌاسً واسع، وهذا واضح انه غٌر ممكن ضمن األوضاع المعقدة التً 
نعٌشها، فما هو مغزى طرح تغٌٌر النظام الى رباسً من قبل العارفٌن بكل هذه المعطٌات 

 ومآالتها؟

                                                           

 وكالة هنا الجنوب األخبارٌة –جاسم الحلفً  1
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لك هو حرف أنظار المواطنٌن عن السبب الربٌس لبلزمة الحقٌقة التً ٌبدو ان الهدف من ذ
تدفع بالعراق الى المجهول، وبعد تصاعد النقمة على المسببٌن فً تمكن قوى اإلرهاب متمثلة 

من السٌطرة على قرابة ثلث مساحة العراق، وتفشً الفساد ( داعش) بتنظٌم الدولة االسبلمٌة 
دولة، وكذلك تؤثٌر األزمة المالٌة واالقتصادٌة على الحٌاة وتمترسه فً مفاصل مإسسات ال

العامة والتً كشفت فشل الرإٌة االقتصادٌة التً تعتمد على مورد النفط تحدٌدا دون تنمٌة 

 .القطاعات االقتصادٌة االنتاجٌة االخرى
لبلد، ٌقٌنا هناك نقمة شعبٌة تتصاعد ضد النخب المتنفذة والمتحكمة باالوضاع السٌاسٌة فً ا

وٌتصل بها، الى جانب اسباب اخرى، ضعف اداء المإسسات السٌاسٌة، ومنها مجلس النواب، 
وتواضع انجازه، ٌرافقها غٌاب اإلرادة الوطنٌة، وفشل االدارة السٌاسٌة حتى اآلن فً اعتماد 
نمط ومنهج جدٌدٌن وعدم القدرة على ترتٌب االولوٌات، كل هذا، وغٌره، ٌفرض الحاجة الى 

ح النظام وإجراء تغٌٌر فً بنٌته وطبٌعته، عبر تخلٌصه من نظام المحاصصة المقٌت إصبل
واعتماد المواطنة، وهذا ال ٌتم بحصر السلطات بٌد واحدة، انما بتوسٌع المشاركة، وتمكٌن 

المواطنٌن سٌاسٌا، وتحسٌن طرق تمثٌلهم بشكل حقٌقً، وعدم تغٌٌب أصحاب مشروع 
الدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة، وتجسٌد ذلك عبر تشرٌعات قانونٌة  المواطنة، الداعٌن الى بناء

وتعدٌل ما هو نافذ من القوانٌن برإٌة تعزٌز المشاركة وتوسٌعها، ولٌس حصرها بكتل متنفذة، 
هً سبب االزمة وادامتها، وخلق اجواء تمكن القوى الدٌمقراطٌة التً لم تتلطخ اٌادٌها بدم 

د، بما ٌمكنها من ان تتمثل بحجمها الحقٌقً، وهذا ممكن عبر العراقٌٌن، ولم تتلوث بالفسا
اوسع مساهمة وطنٌة جدٌة، ٌسهم فٌها المواطنون بوعً وحماس عال من اجل إجراء التغٌٌر 

 .الممكن والمنشود
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مارا ٌعنً كشف وٌكٍهكس نهوثائك انسعودٌح فً 

هزا انظشف تانزاخ؟
2
 

 

 
 

بواسطة وٌكٌلكس ، التً تدٌنها اقلٌمٌا ودولٌا كدولة متخلفة رفع السرٌة عن الوثابق السعودٌة 
فالنظام . ومتآمرة ومعتدٌة على الشعوب ، وداعمة لبلرهاب امر ٌثٌر اكثر من سإال ؟ 

السعودي المتخلف الذي كما نظن ٌعٌش اخرٌات اٌامه بعد ان شاخ وهزل وبانت للعٌان كل 
ي كنظام المقبور صدام حسٌن فً اخرٌات اٌامه عٌوبه اصبح بالنسبة للضامن والمساند االمرٌك

الذي تبنى دكتاتورٌات مختلفة فً طرٌقة لحكم " النظام العالمً  " سبه بوجه ما ٌسمى بـ

 . المنطقة بشكل غٌر مباشر
اآلف شخص على المال والسلطة فً جزٌرة  7وهٌمنة عابلة وصل عدد افرادها الكثر من 

من والسلم الدولٌٌن مدعوما بنظرٌة تشجع االرهاب العرب ، وشكل وجودها خطرا على اال
وتدعمه هً الوهابٌة بطرٌقة تدخلها فً شإون دول فً المنطقة كسورٌا والعراق والٌمن 

وال تستطٌع دولة القطب الواحد امرٌكا السكوت علٌه بسبب من التهدٌد . ولبنان امر ٌثٌر القلق 
والموارد البشرٌة ، ووجود اسرابٌل التً ٌهم  المباشر لمصالحها فً منطقة غنٌة بالنفط والغاز

 . امنها امرٌكا بالذات
لذلك وكما ٌبدو جرى التفكٌر بخلخلة نظام هذه العابلة التً تجاوزت حدودها المرسومة لها 

امرٌكٌا ودولٌا ، وبدات تبرز عضبلتها الخاوٌة عن طرٌق الغزو العسكري كمثٌلها نظام صدام 

 . هدٌد امن المنطقة برمتهاالساقط فً غزوه للكوٌت وت
سبتمبر  11فً  " غزوتً نٌوٌورك وواشنطن" وعودة لما سمته ولٌدة الوهابٌة أي القاعدة بـ 

، ٌعرف الجمٌع دور المدرسة الوهابٌة الراعٌة لبلرهاب بما خرجت من شخوص  2001أٌلول / 

عاٌة الحاضن ارهابً نفذوا عملٌتً نٌوٌورك وواشنطن ، بر 19من  15ارهابٌة كان منهم 

الربٌسً لهم وهً مجامٌع ابمة ومفتً الفكر الوهابً من داخل السعودٌة ، وبتنفٌذ مباشر من 

 . ملٌاردٌر سعودي هو اسامة بن الدن
ورغم كل ما تفعله امرٌكا من تقدٌم للدعم للدولة الٌهودٌة ، وحماٌة مصالحها لكن ٌبقى تهدٌد 

غٌر مسٌطر علٌها فً المنطقة ، خاصة الصراع الدولة الٌهودٌة قابما فً ظل الصراعات ال
فما ٌحصل االن هو ضخ اعداد هابلة من . السوري الجار االكبر والمحادد للكٌان االسرابٌلً 

االرهابٌٌن بعد تدرٌبهم فً دول الطوق العربً التركً ، كتركٌا واالردن والسعودٌة ٌجعل االمن 

                                                           

 وكالة المعلومة -وداد عبد الزهرة فاخر 2
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هشا وضعٌفا فً ظل تعدد االراء واالفكار ،ونمو فً المنطقة التً تمثل اسرابٌل احد اقطابها ، 
قٌادات مٌدانٌة طامعة فً المال والجاه والسلطة خاصة ممن كان ٌعٌش وٌعمل ضمن افقر 

المجتمعات العربٌة ، كابو العبد ، وابو محمد والعدٌد من االبوات ممن كان ٌبٌع الفبلفل ، او 
راضً الزراعٌة ورأى فً نفسه االن قابدا ٌعمل فً تصلٌح السٌارات ، او اجٌرا عند مبلك اال

، المتحدث " طه صبحً فبلحة " مٌدانٌا ، ورقما سٌاسٌا صعبا كالمدعو ابو محمد العدنانً 

فً بلدة بنش قرب مدٌنة سراقب فً محافظة  1977الرسمً باسم الدولة االسبلمٌة ، ولد عام 

او حتى سٌده ابراهٌم . ل ابن عمه إدلب ، ولم ٌعرف غٌر ان ٌكون عامل بناء شبه ابكم كما ٌقو
ن مسجد ذالذي لم ٌكن اٌام حكم البعث سوى مإ" ابو بكر البغدادي " عواد ابراهٌم السامرابً 

صغٌر بحً مهمل من بغداد هو حً الطوبجً بعد ان نزح لبغداد من مدٌنة سامراء ، ومبات 

 . سقاط النظام السوريمن اجل اشاعة االرهاب بحجة ا" قابد" غٌرهم ممن اهلته الحرب كـ 
كذلك فقد نخرت مطامع السلطة النظام السعودي من داخله ، بعد ان تمت ما سمٌت ببٌعة ولً 

وولً العهد التً جاءت بالسدٌرٌٌن للسلطة وتوارثها المستقبلً ، حٌث شكل تصدر الجٌل 
ورهم فً الثالث من االحفاد ضربة لبعض ابناء عبد العزٌز االحٌاء الذٌن كانوا ٌنتظرون د

وجاء تعٌٌن الجنرال الصغٌر محمد بن سلمان كما اطلق علٌه هذا االسم بعض ابناء . السلطة 
العابلة المالكة لكً ٌتوارث السدٌرٌٌن قمة الحكم ، وبتفكٌر مركز من محمد بن سلمان كون 
 محمد بن ناٌف ال خلف له من الذكور سوى بنتان ال تتوارثان الحكم ، فٌكون انتقال السلطة

 . مباشرة بعد موته او تنحٌه بشتى االسباب لمحمد بن سلمان سهبل جدا
لكن تبقى غزوة الٌمن ، وردة فعل النظام السعودي من الخٌبة التً حصدها اثر التراجع 

المصري والباكستانً عن المشاركة فً غزو بري مباشر ، هً اللطمة التً وجهت للنظام 
ٌف ، وما تبعه من العروج لموسكو القناع الربٌس وجعلته ٌفكر بالذهاب صاغرا لمإتمر جن

بوتٌن من قبل محمد بن سلمان وفق اغراءات مالٌة لمشترٌات ضخمة بغٌة اقناع اٌران بحل ال 
ٌسكب وجه ماء السعودٌة وٌضمن هٌمنتها على الٌمن والمنطقة وٌعزز تواجدها العسكري 

 . المستقبلً بعد ان فضحت الحرب على الٌمن ضعفه وهشاشته
ٌبقى السإال المحٌر ، كٌف ستدار عملٌة اسقاط ، او تغٌٌر شكل النظام العابلً السعودي 

 . الوراثً فً ظل تضخم ورثة عبد العزٌز ال سعود بعد ان بلغ السٌل الزبى ؟
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انخشاب انثششي فً انعشاق
3 

 انجزء األول

 

المقدمة 
( فردرٌك إنجلز" )مستحٌل أن ٌتصرف شعب مضطهد بلٌاقة" 

الشعب العراقً متهم ومنذ زمن بعٌد، بؤنه شعب شقاق ونفاق وإنه ٌختلف عن غٌره من 
وأنه متطرف فً كل شًء، فً الحب والكراهٌة، فً . الشعوب فً ممارسته للعنف بإفراط

كما ... الخ...الوفاء والغدر، فً القسوة والرأفة والمبالغة فً الكرم واالنتقام، سرٌع الغضب
وص أن االسكندر المقدونً عندما احتل وادي الرافدٌن فً القرن الرابع قبل وٌقال فً هذا الخص

المٌبلد، عانى كثٌراً من شعبه، فقرر إبادته ونقل أناس من مناطق أخرى من العالم للسكن فٌه 
أرسطوطالٌس الذي رد علٌه أنه حتى  فاستشار أستاذه . لٌغٌر طباع شعبه بتغٌٌر دٌموغرافٌته

جٌل أو جٌلٌن سٌعود الناس الجدد إلى ذات السلوك، طالما عاشوا فً نفس لو عمل ذلك، فبعد 
وٌقصد بذلك أن البٌبة العراقٌة، الهواء والماء والمناخ، هً المسإولة عن . البٌبة الجغرافٌة
. سلوك العراقٌٌن

  
كما وٌعزي أستاذ علم االجتماع الراحل علً الوردي تطرف العراقٌٌن إلى تطرف البٌبة أٌضاً، 

فالمناخ حار جفاف صٌفاً وبارد قارس شتاءاً، كذلك إلى شدة درجة انحدار نهري دجلة والفرات 

أقدام لكل مٌل، حٌث الفٌضانات الغاضبة المفاجبة، مقارنة  5من الشمال إلى الجنوب بمعدل 

بانحدار نهر النٌل التدرٌجً، قدم واحد لكل مٌل، فتسٌر مٌاهه هادبة وفً شهور مناسبة 
إضافة إلى . لذلك فالشعب المصري أقل تطرفاً من الشعب العراقً. ة من الفٌضاناتلبلستفاد

أعتقد أن كل هذه العوامل . نظرٌة الوردي حول صراع البداوة والحضارة فً اإلنسان العراقً
.  صحٌحة وما تعرض إلٌه من مظالم، جعل هذا الشعب ٌتسم بالعنف طوال التارٌخ

( تارٌخ العنف السٌاسً فً العراق)ور باقر ٌاسٌن، كتاباً بعنوان وقد ألف الكاتب العراقً الدكت
اإلسبلمً، -فتتبع جذور العنف السٌاسً من عهد السومرٌٌن والبابلٌٌن مروراً بالفتح العربً

ألف من الوطنٌٌن العراقٌٌن  20الدموي الرهٌب الذي قتل فٌه نحو  1963شباط  8ولحد انقبلب 

.  م1258ن أسوأ على العراق من غزو المغول عام فً غضون أٌام قلٌلة والذي كا

وبعد كل هذه الكوارث والفظابع التً نزلت على العراقٌٌن، خبلل العقود الماضٌة والتً بلغت 
الذروة فً عهد نظام البعث، اعتقد أنه حان الوقت، بل ومن الضروري أن نترك ما درج علٌه 

فالشعب ٌتكون من أفراد، ولكل . والمساءلة المثقفون فً تجنب نقد الشعب واعتباره فوق النقد

                                                           
 موقع الدكتور عبدالخالق حسٌن –عبد الخالق حسٌن .د 3
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. شعب طابعه وشخصٌته المتمٌزة ومعدل سلوك األفراد هو انعكاس للثقافة االجتماعٌة الموروثة
وال شك فإن العراق الٌوم ٌحتاج إلى مبات الباحثٌن فً علم النفس وعلم االجتماع من أمثال 

االجتماعٌة ومعالجتها بالوسابل  علً الوردي، لتشرٌح هذا المجتمع والكشف عن أمراضه
.  العلمٌة، ال بالمدٌح الرخٌص والنفاق االجتماعً والتستر على هذه األمراض

 :نماذج من الخراب البشري فً العراق
سؤنقل هنا بعض األمثلة على الجرابم التً ارتكبت ومازالت تركب فً العراق من قبل أبناء 

مات مباشرة تدل على حجم الخراب البشري العراق وضد بعضهم البعض، وهً أعراض وعبل
فً هذا البلد والذي ظهر للعٌان بكل بشاعته وعنفوانه بشكل مفاجا بعد سقوط الفاشٌة البعثٌة، 

فهذه الشروخ فً . أي بعد سقوط القناع الذي كان قد غطى هذه العٌوب لفترة طوٌلة من الزمن
اهٌم احمد، كانت موجودة منذ مبات جدران البٌت العراقً، كما وصفها الصدٌق الروابً إبر

إذ كلما . السنٌن، ولم تجلبها القوات األمرٌكٌة معها، كما ٌدعً البعض من أٌتام النظام الساقط
عملته أمرٌكا أن أسقطت هذا الطبلء الزابف الذي كان ٌغطً هذه الشروخ، فبانت للعٌان بكل 

. وضوح
  

الجماعً  ( النهب)عملٌات الفرهود -1

فرهود بعد سقوط النظام البابد مإسسات الدولة مثل المعامل والسٌارات والمواصبلت لقد شمل ال
وشبكة االتصاالت والمنشآت االقتصادٌة والتعلٌمٌة، ولم ٌسلم من النهب حتى أجهزة 

المستشفٌات التً ال فابدة مها للناهبٌن، ولكن فقط بدافع الرغبة الجامحة فً تخرٌب ممتلكات 
. ر المواطن باالنتماء إلٌهاالدولة التً ال ٌشع

عصابات الجرٌمة المنظمة   -2

وبعد أن انتهى الغوغاء من نهب ممتلكات الدولة، تشكلت عصابات الجرٌمة المنظمة، لتقوم 
بنهب ممتلكات الناس وخطف األطفال والنساء والرجال، ومن جمٌع األعمار، رجاالً ونساًء 

رفة لشرٌحة واسعة من قطاع الطرق وغٌرهم من مقابل الفدٌة لئلثراء السرٌع، حتى أصبحت ح
كما لجؤ اإلرهابٌون إلى هذه الوسٌلة القذرة لتموٌل منظماتهم اإلرهابٌة لشراء . المجرمٌن

. المزٌد من األسلحة والمتفجرات لتدمٌر العراق

القتل على الهوٌة الطابفٌة -3

والتً راح ضحٌتها عشرات تصاعد عملٌات اإلرهاب والقتل على الهوٌة العرقٌة والطابفٌة 
األلوف، والمجازر مازالت مستمرة وبوتٌرة متصاعدة ٌندى لها الجبٌن، وسوف تبقى وصمة 

. عار فً تارٌخ الشعب العراقً إلى مستقبل غٌر منظور

تخرٌب قبور األولٌاء  -4

رق حتى لم ٌسلم من هذا التخرٌب حتى قبور األولٌاء والرموز الدٌنٌة واآلثار التارٌخٌة بل تم ح
المكتبة الوطنٌة التً كانت تضم أكبر كمٌة من الوثابق التارٌخٌة النادرة من مختلف العصور 

.  وبذلك تم حرق الذاكرة العراقٌة

شمول رجال الدٌن بالتخرٌب  -5

هذا التخرٌب لم ٌتوقف على الشباب المغرر بهم والمحرومٌن من متع الحٌاة فحسب، بل شمل 
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بهم أن ٌقدموا النصٌحة وٌؤمروا بالمعروف وٌنهوا عن المنكر حتى رجال الدٌن المفترض 
وعلى سبٌل المثال ال . وٌحافظوا على اخبلق العامة، وإذا بهم جزء من هذا الخراب الشامل

وهذا . إلى حد النخاع" األمراء" بعد أن فسد " العلماء"الحصر، أنقل هذا النموذج من فساد 
فً المسجد الربٌسً ( لشٌخ كاظم العبادي الناصريا)مقتطف من خطبة الجمعة إلمام شٌعً 

الغرب ٌحاول أن ٌلهٌكم بشعارات فضفاضة مثل الحرٌة والدٌمقراطٌة »: بمدٌنة الصدر إذ قال
وٌصف . «ضبلل الكفرة دخل إلى مجتمعنا من خبلل هذه المفاهٌم... والثقافة والمجتمع المدنً

وأجاز قتل النساء غٌر « مرٌن الكفرةالمستع»األمٌركٌٌن الذٌن حرروه من ظلم صدام بـ
المحجبات اللواتً ٌرفضن االلتزام بتعالٌمه، إضافة إلى دعوته لقتل المسلمٌن وغٌر المسلمٌن 

كذلك ما قام (. «نٌوٌورك تاٌمز»عن  26/5/2003، « الشرق األوسط». )الذٌن ٌبٌعون الخمور

ب وآخر ما سمع الجمٌع به هو السٌد مقتدى الصدر من أعمال التخري" رجل الدٌن الشاب"به 
إصداره فتوى حرم بموجبها لعبة كرة القدم، بٌنما لم ٌصدر أي من هإالء فتوى لتحرٌم اللطم 

. والتطبٌر الذي صار وصمة عار فً المذهب الشٌعً

نموذج متطرف من التخرٌب  -6

فً كلٌة  حٌن سقط النظام كنت طالبا(: "1983ولد عام )ٌقول زٌد قٌس محمود صالح الهبللً، 

اإلمام األعظم أبً حنٌفة، ال أدخن، وال أحتسً الخمر، كنت شابا عادٌا، أبً كان شٌخ جامع 
زٌد ٌحمل وجها طفولٌا، غادرته طفولته مبكرا، وجد نفسه فجؤة بٌن جدران . )منطقة ألبوعٌثة

د عراقً، لم أحزن على أي أح 1000قتلت أكثر من : "وٌضٌف زٌد" ٌتردد صوت القرآن بٌنها 

كنت مجاهداً وتحولت الى مجرم ٌقتل ! ... منهم، ولم أفكر ولو لمرة واحدة إن عملً ٌضر أحداً 
سفاح الدورة ". )لم أستغفر هللا على أٌة قطرة دم أسالتها بندقٌتً ومسدسً!... بإسم اإلسبلم 

 والسإال الملح هو، كٌف تحّول هذا(. 25/3/2006وجٌه عباس، / حاوره  -ٌعترف لـ كتابات 

الشاب البرٌا إلى سفاح ٌقتل ألف عراقً ودون أي تؤنٌب للضمٌر؟  

مافٌا تهرٌب النفط  -7

كشف تقرٌر لمكتب المفتش العام لوزارة النفط العراقٌة أنه تم االستٌبلء بشكل غٌر مشروع 
على ما قٌمته ملٌار دوالر شهرٌا من النفط ومشتقاته فً العراق العام الماضً، من خبلل بٌعها 

وفضح هذا التقرٌر الرسمً العراقً عن (. 22/5/2006الشرق األوسط، . )لسوق السوداءفً ا

تجنً مبالغ طابلة ( مافٌا تهرٌب)عملٌات تهرٌب النفط العراقً قوى دٌنٌة وسٌاسٌة بتشكٌل 
تدخلها فً دابرة الفساد الذي اصبح معه الكثٌر من المهربٌن والمنتفعٌن ٌغرون هذه القوى عن 

وتقدٌم األموال لٌحتمون بها إضافة إلى استخدام آخرٌن لموارد التهرٌب فً دعم طرٌق الدعم 
سامً مهدي، تقرٌر إٌبلف، . )ونشر روح الٌؤس واإلحباط بٌن المواطنٌن... العملٌات االرهابٌة 

19/5/2006 .)

  

«  عمر»و« علً»توأمان ٌفترقان دراسٌا بسبب اسمٌهما  -8

علً وعمر توأمان : اللندنٌة، فٌقول( الشرق األوسط)ة هذا هو عنوان لتقرٌر نشرته صحٌف

عاما، من أب شٌعً وأم سنٌة وٌقطنان فً حً العامل بجانب الكرخ من  14عراقٌان عمراهما 

حتى فترة قرٌبة كان التوأمان ٌذهبان الى مدرستهما المتوسطة معا او برفقة بقٌة . بغداد
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لمدرسة بٌنما استمر شقٌقه متواصبل مع زمبلبهما، لكن فجؤة توقف عمر عن الذهاب الى ا
عبر محادثة هاتفٌة، ان ولده « الشرق االوسط»والد التوأمٌن تحسٌن الجبوري قال لـ. دراسته

لقد صار القتل واالختطاف فً »عمر توقف عن الذهاب الى المدرسة ألسباب طابفٌة، وأضاف 
ٌخبرنً بؤن مدرس اللغة  بغداد على االسماء والهوٌة، فقد فوجبت ذات ٌوم ان ولدي عمر

العربٌة ٌسؤلهم عن انتماءاتهم المذهبٌة، وطبعا فوجا ولدي بهذا السإال الذي لم ٌخطر على 
بالهما فً ٌوم من األٌام ألننا فً البٌت نمنع الحدٌث عن مثل هذه المواضٌع، وفوجبت أكثر 

، وطلب منه تغٌٌر (عمر)عندما قال لً ولدي ان اسم شقٌقه التوأم علً افضل بكثٌر من اسمه 
(. الشرق االوسط/معد فٌاض. )«اسمه الى حسن او حسٌن

محنة البصرة  -9

أهل البصرة أناس مسالمون معروفون بالطٌبة والبساطة واأللفة وكرم الضٌافة ومساعدتهم 
الخ، ولكن هذه البراءة تحولت إلى شرور بتؤثٌر رجال الدٌن والملٌشٌات اإلسبلمٌة ..للغرٌب

وقد بلغ  . الطابفٌة واحتبلل قوات حرس الثورة اإلٌرانً للمحافظات الجنوبٌةوتفشً وباء 
: العنف فٌها هذه األٌام الذروة، وعلى سبٌل المثال نقرأ ما ٌلً

وحول سبب التدهور األمنً قال ماجد الساري مستشار وزٌر الدفاع العراقً ان البصرة تعٌش "
واتهم الساري فً . شخص واحد كل ساعة منذ أكثر من شهر موجة اغتٌاالت بمعدل اغتٌال

تصرٌحاته الحكومة المركزٌة، خاصة وزارة الداخلٌة بعدم االهتمام وتجاهل النداءات للمساعدة 
من مقالة . )والذي ٌقود هذه الفتنة فً البصرة هم رجال الدٌن الشٌعة". فً حل هذه األزمة

(. 2006ماٌو  18دروب، : الشٌخ علً القطبً، موقع

اثنان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، العلماء (: "ع)مام جعفر الصادق ٌقول اإل
". واألمراء

  

فساد رجال األمن  -10

قبل شهرٌن، قال المراسل أن أخطر طرٌق فً العالم  BBCفً تقرٌر لهٌبة اإلذاعة البرٌطانٌة 

أجل، من الشرطة )ففٌه ٌقوم أفراد من الشرطة العراقٌة . هو طرٌق مطار بغداد الدولً
. ، باختطاف األجانب وبٌعهم على اإلرهابٌٌن بعدة آالف من الدوالرات للرهٌنة(العراقٌة

هذا ال ٌعنً أن جمٌع شرطة . ٌٌنواإلرهابٌون ٌفاوضون علٌهم حكوماتهم وشركاتهم بالمبل
العراق فاسدون، ولكن ٌكشف لنا هذا التقرٌر عن مدى االختراق للقوات المسلحة، وأٌن وصل 

.  الفساد وحجم الخراب البشري فً العراق

فساد اإلخبلق ونكران الجمٌل   -11

 فً تقرٌر لصحٌفة أمرٌكٌة، كتب ضابط أمرٌكً شارك فً تصلٌح بعض المدارس فً جنوب
فقال بٌنما كان الجنود األمرٌكان منهمكٌن فً تصلٌح أبواب وشبابٌك المدارس وطبلء . العراق

جدرانها، كان األطفال ٌرموننا بالحجارة والكبار ٌتفرجون وٌضحكون علٌنا بدالً من ردع 
وٌسؤل الضابط، هل هذه هً مهمتنا التً جبنا من أجلها، أم نحن جنود مقاتلون فً . األطفال
لحرب؟ وهل هذا هو جزاء اإلحسان؟ ساحة ا
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سلوك رجل الدٌن مرة أخرى  -12

ٌدعى الشٌخ  قرأنا فً األٌام األولى من تحرٌر العراق عن رجل دٌن برز فً مدٌنة الثورة 
إذ قام بتحرٌض الناس ضد األمرٌكان . هذا الرجل من أوابل ناكري الجمٌل. محمد الفرطوسً

اللندنٌة، بؤن األمرٌكان أسوأ من نظام ( األوسط الشرق)وكان ٌصرح للصحف ومنها صحٌفة 
وبعد أشهر . صدام حسٌن وخلق لهم مشاكل كثٌرة فً تلك المدٌنة فً تحرٌض العوام ضدهم

اختفى من األضواء، وعلمت أن األمرٌكان أسكتوه بؤن أسندوا إلٌه وظٌفة تنظٌف شوارع مدٌنة 
االخبلق؟  فؤٌن وصلت. الثورة ببالغ مغرٌة، فسكت وأراح الجمٌع

ال أبالٌة الناس  -13

تفٌد تقارٌر أن الجنود األمرٌكان وكمحاولة منهم إلزالة آالف األطنان من القمامة المتراكمة فً 
مدٌنة الثورة، وزعوا أكٌاساً خاصة على البٌوت لهذا الغرض وطلبوا منهم وضع نفاٌاتهم فٌها 

واستمروا على عادتهم بإلقاء  لٌمروا علٌهم فً وقت معٌن لجمعها، فرفض الناس التعاون
ومع ذلك فاألمرٌكان . وأخٌراً قام الجنود بشراء هذه النفاٌات مقابل مبلغ. نفاٌاتهم فً الشوارع

!! كفرة محتلون ومستعمرون ٌجب محاربتهم

تحوٌل األعراس إلى مآتم  -14

الناس سمعنا عن تفجٌر حفبلت األعراس واستغبلل هذه المناسبة من قبل اإلرهابٌٌن لقتل 
لؤلنباء نقبلً عن الشرطة العراقٌة، ان عرٌسا ( روٌترز)ولكن آخر مؤساة نشرتها وكالة . بالجملة

عراقٌا اقتٌد من حفل زفافه وعثر على جثته فً وقت الحق مقطوعة الرأس فً حقل بعد ان 
كما ذكرت الشرطة ان مسلحٌن اقتادوا التاجر . اقتحم عرسه ضٌوف غٌر مدعوٌن فً بغداد

ٌوم ( عرس أٌضاً )ووالده وعمه وابن عمه وضٌفا من الحفل ( عاما 26)التمٌمً  خضٌر

وعثر على جثثهم ٌوم الجمعة . كٌلومترا شمال شرقً بغداد 90الخمٌس فً المقدادٌة على بعد 

وتجمعات الشٌعة فً مناسبات مثل . مقطوعة الرإوس وملقاة فً ارض زراعٌة شمالً البلدة
اكثر عرضة لحملة تفجٌرات واطبلق للنٌران ٌقول مسإولون حضور حفل عرس المقدادٌة 

عراقٌون وامرٌكٌون انها جزء من محاولة تنظٌم القاعدة الشعال فتٌل حرب أهلٌة مع 

(. 26/5/2006روٌترز، .)السنة

اغتٌال بسبب سراوٌل قصٌرة  -15

أصولً من  والعبٌن بعد أٌام من تحذٌر( التنس)اغتٌال مدرب المنتخب الوطنً لكرة المضرب 
ورجح الشاهد ان ٌكون الدافع وراء عملٌة القتل ارتداء الرٌاضٌٌن . ارتداء السراوٌل القصٌرة

قٌام جماعة مسلحة قبل أٌام بتوزٌع منشورات فً »الثبلثة السراوٌل القصٌرة، مشٌرا الى 

 27 الشرق األوسط،. )«بغداد، تدعو أبناء الحً الى عدم ارتداء السراوٌل القصٌرة/السٌدٌة

(.  2006ماٌو 

هذه مجرد نماذج عن بشاعة الجرابم وحجم الخراب البشري الذي أصاب قطاعاً واسعاً من 
فً مقالنا القادم، . العراقٌٌن، وهً بالتؤكٌد الجزء المربً من الجبل الجلٌدي وما خفً منه أعظم

. سنحاول معرفة أسباب هذا الخراب وتفسٌر هذه الظاهرة الخطٌرة
 

                                                                 فً العدد القادم البقٌة......
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مشاكم انثنك انمشكزي انحانٍح نتٍجح نفقذان 

استقالنٍته
4 

 
 

تعٌش السوق النقدٌة العراقٌة فً الوقت الحاضر حالة من عدم االستقرار تمثلت فً انهٌار سعر 

دٌنارا للدوالر االمٌركً بٌنما السعر الرسمً ٌبلغ حوالً  1340السوق للدٌنار والذي بلغ 

دٌنارا للدوالر، بالرغم من ان حجم االحتٌاطً الزال كبٌرا األمر الذي ٌعتبر عامبل اساسٌا  1190

 .فً استقرار العملة
مجلس )والجهات االخرى ( المالٌة)ٌعود السبب فً هذا الفرق بٌن السعرٌن الى تدخل الوزارات 

وامبلبهم سٌاسات وشروط ال تمت الى السٌاسة النقدٌة بصلة، باالضافة الى عدم قدرة ( النواب

 .البنك المركزي ومستشارٌه على الدفاع عن البنك حسب قانونه
ان المشكلة فً الوقت الحاضر هً ان طالب التحوٌل علٌه ان ٌدفع أمانة تعادل نسبة معٌنة من 

ذلك بناء على طلب من وزارة المالٌة، وهذا االمر الضرابب والكمارك عندما ٌشتري الدوالر و
هذه الشروط خدمت وزارة المالٌة، لكن المبدأ ان . ٌعتبر عامبل مهما فً ارتفاع سعر الدوالر

عدا الشروط )شراء العملة االجنبٌة وبٌعها ٌجب ان ٌتم بشكل سرٌع وسلس وبدون اي معوقات 
النقود سرٌعة، واذا كانت هناك حاجة لدى  ذلك ألن حركة( المصرفٌة وااللتزام برأس المال

البنك المركزي الستغبلل بٌع العملة االجنبٌة من اجل التطوٌر فكان من االفضل ان ٌستخدم ذلك 
فً تطوٌر عملٌة االبتمان المصرفً، كؤن تعطى افضلٌة فً المزاد للمصرف الذي ٌتقدم فً 

 .ابتمانه المصرفً
ان هذا التدخل ٌهدف الى تحصٌل . عمل البنك المركزي إذن هناك تدخل من وزارة المالٌة فً

موارد لوزارة المالٌة وال عبلقة له بالسٌاسة النقدٌة بالرغم ان البنك المركزي هو الذي ٌقوم 
بعبارة اخرى ان البنك المركزي هو الذي ٌقوم بجباٌة هذه الموارد . بتحصٌل هذه الموارد
ٌة قٌام البنك المركزي بشراء سندات وحواالت كما تضمنت المٌزان. لحساب وزارة المالٌة

ملٌارات دوالر وتخفٌض نسبة االحتٌاطً القانونً الذي تحتفظ به المصارف لدى  6الخزٌنة ب 

ان خطورة هذه االجراءات تنصرف الى . البنك المركزي الى النصف لتوفٌر موارد للمٌزانٌة
ك فان على السلطات المالٌة والنقدٌة لذل. تخفٌض فعالٌة السٌاسة النقدٌة فً محاربة التضخم

م ما تحصل علٌه من موارد مقارنة بالتضخم وعدم االستقرار الذي ٌمكن ان ٌكون سببا  ٌّ ان تق

 .فً االنهٌار الحقٌقً لسعر الدٌنار

                                                           

 صحٌفة األستقامة األلكترونٌة– سنان محمد رضا الشبٌبً 4
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الشابع  .كما ان تقٌٌد البٌع من قبل مجلس النواب ٌعنً تدخل البرلمان فً عمل البنك المركزي

دٌٌن والبرلمانٌٌن ان البنك المركزي تابع لمجلس النواب، وهذا خطؤ كبٌر بٌن اوساط االقتصا
فالبنك المركزي مسإول امام مجلس النواب ولٌس تابعا له، وهنا ال ٌختلف البنك المركزي عن 

 .مذكورة صراحة فً الدستور( مسإولٌة البنك المركزي)بقٌة الوزارات، ولكن هذه المسإولٌة 
ان . زي قد فقد استقبللٌته واصبح ٌرضخ لقرارات الحكومة والبرلمانوهكذا فان البنك المرك

 .األسلوب الصحٌح هو ان تطرح األفكار كمقترحات فً مجلس النواب ثم ٌتم التصوٌت علٌها
ان سٌاسات الحكومة والبرلمان، وخاصة تحدٌد البٌع، ادت الى ازدواجٌة سعر الصرف فحصلت 

مها البعض اآلخر فً تموٌبلت اخرى قد ٌكون سوق سوداء اغتنى منها البعض واستخد

 .االرهاب واحدا منها
فقدان االستقبللٌة له محاذٌر عدة اهمها ان البنك المركزي سوف ٌخضع لتعلٌمات الحكومة التً 

ستنعكس فً سٌاسات البنك وبالتالً فان البنك المركزي سوف ال ٌستطٌع تبنً هدف تخفٌض 
األمر سوءا ان االنفاق الحكومً هو بطبٌعته تضخمً نتٌجة ومما ٌزٌد . التضخم بشكل جدي

 .للتلكإ فً تنفٌذ المشارٌع
وفقدان االستقبللٌة سٌإدي بالدابنٌن الى ان ٌنظروا الى اموال البنك المركزي على انها اموال 

 .حكومٌة، فتصبح هدفا للدابنٌن، وهذه قضٌة مهمة ٌجب مناقشتها مع الدابنٌن ومحامً العراق
دان االستقبللٌة ٌعنً ان ٌتبنى البنك المركزي سٌاسات نقدٌة تتماشى وسٌاسة الحكومة، ان فق

بعبارة اخرى انها ال تركز على . ولكن سٌاسات الحكومة قد ال تتناسب مع قانون البنك المركزي

 .محاربة التضخم وال تعطً االهمٌة البلزمة لهدف االستقرار االقتصادي
الٌة على البنك المركزي ٌجب ان ٌكون موضع تنسٌق ودراسة ان فرض سٌاسات ذات طبٌعة م

البنك المركزي قد أُضعف ادارٌا من الحكومة، وكثٌرا ما . من قبل الجهات الحكومٌة والبرلمانٌة
حاولت الحكومات فرض سٌاساتها على البنك المركزي، ومن ذلك ان ربٌس الوزراء السابق 

الذي رفضه البنك الن القانون ٌمنعه من ذلك، وانتهى  حاول االستدانة من البنك المركزي االمر

 .االمر بالهجوم على البنك المركزي واعتقال العدٌد من خٌرة موظفٌه
. ومن مظاهر التجاوز على االستقبللٌة هو االمر المتعلق بالتجاوز على احتٌاطً البنك المركزي

عملة فً التداول وفً المصارف وٌردد البعض ان ذلك قد ٌكون مبررا الن االحتٌاطً ٌتجاوز ال
. ان هذه تبرٌرات للحكومة كً تسٌطر تدرٌجٌا على موارد البنك المركزي. بمرة ونصف المرة

مفتوحا بشكل كبٌر على الخارج ٌحتاج الى موارد كبٌرة  – مثل االقتصاد العراقً –ان اقتصادا 

سترد هذه االموال ؟ وما  لتعوٌض نتابج اي ازمة، واذا تم االقتراض من البنك المركزي فمتى

 .هً القدرة التً ٌملكها البنك تجاه الحكومة السترداد هذه االموال ؟
ان الفقاعة وارتفاع سعر الدوالر هً نتٌجة لسٌاسة الحكومة ومجلس النواب وعلٌه ٌجب ان 
ٌصار الى ازالة هذه المعوقات عن سوق الصرف حٌث ال ٌجب ان تعطى اهمٌة اكبر للسٌاسة 

 .، فالسٌاسة النقدٌة تحدد سعر الصرف وتساعد على ادارة النقود ووظابفهاالمالٌة
البنك المركزي ال ٌقرض الحكومة لكنه ٌساعد االقتصاد ككل عن طرٌق استقرار االسعار وتنظٌم 

االبتمان واالشراف على القطاع المصرفً والمالً وتنظٌم المدفوعات والحفاظ على احتٌاطً 
مزاد “ثٌر الذي رددته الحكومة واللجنة المالٌة فً مجلس النواب حول اما الكبلم الك. البلد
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فان هذا المزاد هو سٌاسة نقدٌة تسحب بموجبها الدنانٌر من السوق وتشترى ” العملة االجنبٌة
بها العملة االجنبٌة وهنا ٌنتهً الموضوع بالنسبة للبنك المركزي، فنحن امام عملٌة تصرٌف 

فعلى البرلمانٌٌن ان ٌستفسروا ” المزاد“ا لم ٌكن هناك استٌراد من واذ. نقدي مباشرة وبسٌطة
. عن اسباب ذلك فً الكمارك او وزارة التجارة فعملٌة االستٌراد ال تدخل ضمن العملٌة النقدٌة

ان البنك المركزي ٌجب ان ٌقابل كل الطلب على الدوالر وهذا االمر هو من اساسٌات استقرار 
لذي لم ٌشبع من قبل البنك سٌذهب وٌخلق سوقا آخرى واسعارا االسعار حٌث ان الطلب ا

 .اخرى، االمر الذي ٌخالف قانون البنك المركزي وٌخلق حالة من عدم االستقرار االقتصادي
فساهم  (ملٌون دوالر ٌومٌا 75)لقد اختارت اللجنة المالٌة وضع حد اعلى لبٌع العملة االجنبٌة 

وعلى . ا متعددة للصرف نظرا الن الطلب الحقٌقً كان اعلىذلك فً عدم االستقرار وخلق اسعار
ٌُسؤل عنه البنك المركزي بل ُتسؤل عنه كل قطاعات االقتصاد، فلماذا  اٌة حال فان هذا الطلب ال 

ال تتوجه اللجنة المالٌة فً البرلمان والتً تمارس التشرٌع والرقابة بالسإال الى قطاعات 
القطاع الخاص، خاصة وانها من المفترض ان تلتقً كل االقتصاد التً تشرف علٌها والى 

ال نشك فً ان هناك مخالفات ، االمر الذي ٌتطلب المتابعة مع المصارف . اركان االقتصاد
التجارٌة ذات العبلقة ولكننا نإكد ان البنك المركزي هو امام عملٌة تصرٌف نقدٌة لٌس االّ، اما 

 .بنك المركزيجانب االستٌرادات فهو خارج نطاق عمل ال
من ناحٌة اخرى ان االموال تذهب الى الخارج الن الدولة لم توفر الفرص المناسبة فً الداخل 

مفهوم ضمن الحسابات )كما ان قسما منها ٌعتبر نوعا من االدخار الخارجً . الستثمارها
اما  .سٌرجع الى العراق فً الظروف المناسبة التً ٌجب ان توفرها الدولة( القومٌة ألي بلد

فٌما ٌتعلق باالموال الخارجة فبل بد من التؤكد من مصادرها وشرعٌتها من المصارف ودوابر 
مكافحة غسٌل االموال فٌها التً ٌجب تقوٌتها، فقد تكون غالبٌة المصادر متؤتٌة من عملٌات 

 .غسل اموال او ان الموضوع ببساطة هو عملٌات كبٌرة لخروج رأس المال
راق ٌقع ضمن مجموعة الدول التً تمر فً مرحلة انتقال من انظمة وٌجب اال ننسى ان الع

هذه المجموعة من الدول تمر . شمولٌة الى انظمة دٌمقراطٌة منفتحة تإمن باالقتصاد الحر
، ولكن الكثٌر من هذه الدول (كدول االتحاد السوفٌٌتً سابقا)بتغٌرات كثٌرة ٌنفتح فٌها االقتصاد 

وفً حالة العراق تشّجع هذا االنتقال اٌضا بسبب . المال الى الخارج اتسم اقتصادها بانتقال رأس
هذا الوضع قد ٌفسر المبالغ الكبٌرة التً . ظروف العنف وعدم االستقرار التً ٌعٌشها البلد

انها تذهب لكً ُتّدخر فً الخارج، فنكون امام حالة هروب لرأس .ٌجري تحوٌلها الى الخارج
ي العراق فً الوقت الحاضر ٌشجع على هروب رأس المال، واذا الوضع ف. المال ولٌس تهرٌبه

لم نسمح لرأس المال بان ٌنتقل فان سعر صرف الدوالر فً السوق سٌرتفع بشكل كبٌر األمر 

 .الذي ٌعٌق اتخاذ القرارات االقتصادٌة
العراق لم ٌصبح حتى االن مكانا آمنا ٌجلب االستثمار، ونحن بحاجة الى جهود وطنٌة كبٌرة 

 .تضمن االستقرار وتستقطب االستثمار
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 5!سثة آخش ٌجعهك تحتشف انكتاتح

 
ٌعتقد بعض الناس أن الكتابة والتؤلٌف نخبوٌان، أو أن من ٌمارسهما وٌقوم بوظٌفتهما هم 
نخبة من المجتمع، وال ٌعلم هإالء أن الكتابة والتؤلٌف مشاع للجمٌع دون استثناء الصغٌر 

الغنً والفقٌر، مشاع دون شروط أو هاالت أو مقدمات، فمادمت قادراً على الكتابة .. والكبٌر
وبطبٌعة الحال فإن من ٌقتحم هذا المجال .هكذا بكل بساطة.. القراءة فإن المجال مجالكوتجٌد 

وٌرٌد أن ٌقدم إنتاجاً أدبٌاً للناس، فإن هذا ٌتطلب منه المهارة فً عدة جوانب حٌاتٌة مهمة قبل 
خوض هذه الغمار، لعل من أبرزها القراءة، فالذي ٌكتب ٌجب علٌه المطالعة وهو ما ٌعنً 

الحصٌلة اللغوٌة وأٌضاً المعرفة الثقافٌة، وٌجب أن ٌكون ذا معارف متنوعة تساعده عند  زٌادة
الكتابة، كما توجد عدة جوانب أخرى ٌجب الحرص علٌها لكل من ٌرٌد التوجه نحو هذا 

غنً عن القول أن هناك أسباباً متنوعة تجعل المإلف أو الكاتب ٌقتحم هذا المضمار، .المضمار
لوقت الكبٌر من عمره وهو ٌشكل الكلمات، ففضبلً عن الهم بنشرالمعرفة وتجعله ٌمضى ا

والرغبة فً تحقٌق الذات لدى البعض، فإن هناك ثلة تجد فً الكتابة مساحة إلٌصال رسالتهم 
ومقاصدهم، والهدف فً العموم هو فابدة الناس، ولكن األسباب كما ذكرنا متنوعة ومتعددة وال 

لرغم من هذا فإننً أعتقد أننا الٌوم أمام سبب جدٌد وحدٌث مجال لحصرها هنا، وعلى ا
ومختلف تماماً عن أي أسباب كنا نسمعها فً ما مضى على ألسنة المإلفٌن عندما ٌسؤلون عن 

سبب توجههم للكتابة والتؤلٌف، وهذا السبب الجدٌد جاء فً خبر تناقلته وكاالت األنباء 
بة المخاوف والهواجس التً تنتابنا، انطبلقاً من أن ٌنصح علماء النفس بكتا: العالمٌة، وٌقول

الكتابة تسهم بنقل مخاوفنا من العقل إلى الورق، األمر الذي من شؤنه أن ٌساعد على تجسٌد 

 20المشاعر واألحاسٌس السلبٌة والعمل على مواجهتها والتغلب علٌها، وٌإكد العلماء أن 

ولعل هذه الدراسة لٌست حدٌثة .سً والثقة بالذاتدقٌقة فً الٌوم كافٌة الستعادة التوازن النف
بالشكل الدقٌق، فقد عرف بٌن عدة مجتمعات أن بعض الناس ٌكررون الكلمات اإلٌجابٌة حتى 

ٌغمرهم التفاإل، أو ما ٌسمى الحدٌث اإلٌجابً الذاتً، وهو الذي ٌعنً أن ٌقوم الشخص 
ولكنه أٌضاً ٌنمً قدراته الذاتٌة بتعوٌض النقص الذي ٌشعر به فً مجال اإلطراء والمدٌح، 

وٌطور مهاراته، ولماذا نذهب بعٌداً؟ فقد عرف على نطاق واسع أن هناك منهجٌة عبلجٌة 
تتمثل فً الكتابة وإن لم ٌكن هناك اعتراف واسع بها، لكن مصطلح أو موضوع العبلج بالكتابة 

المإلفٌن ٌصرح بالقول إنه  موجود بطرٌقة أو بؤخرى، ونحن نعلم وقد ٌكون مر بنا أن عدداً من
إنه ال ٌحب قراءتها أو العودة : ٌشعر بالراحة عند الكتابة، بل إن البعض قال بعد أن نشر رواٌته

ألي تفصٌل فٌها ألنها تذكره بؤمور ال ٌرٌد تذكرها، وهذا حقٌقً فهو بطرٌقة أو بؤخرى أخرج 
ر به، فمن الطبٌعً أال ٌحب بعض جوانبها من داخله ومن ذكرٌاته ومن عمق األلم الذي ٌشع
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قراءتها، وأعتقد من دون شك أن للكتابة وظٌفة جوهرٌة غفلنا عنها مطوالً؛ وهً مساعدتنا فً 

 .تخفٌف آالمنا ومعالجة تصدعات قد تحدث داخل أرواحنا، وفً العموم فإن الكتابة خٌر وسعادة
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 6 انعشائشٌح و انفصهٍح

 

مر العراق بحقبه طوٌله من الحروب الطوٌله كالحرب االٌرانٌة العراقٌه، وحرب الخلٌج 
والحصار االقتصادي واخرها االحتبلل االمرٌكً للعراق وماصاحبه من تداعٌات الطابفٌه التً 

نجمت عنها القتل والتهجٌر والتسلٌب والنزاعات المسلحة وضعف سٌادة القانون وتطبٌقه 
االجتماعٌه ، كل هذه الظروف تهدد االمن النفسً وبطبٌعة البشر هو  ب العداله بؤنتقابٌه وغٌا

البحث عن االمان وفً ظل غٌاب القانون تنهض السلطه العشابرٌة وسٌادتها ، ألن االنسان 
من هنا فكر االنسان ....ٌرٌد ان ٌتحرك وٌعمل وٌمارس نشاطاته فً ظل شعوره باآلمن النفسً 

ر كبدٌل لٌنعم باالمن النفسً بعٌدا عن القلق والتوتر وعدم االرتٌاح وتوقع باللجوء الى العشائ
الخوف والشر من المستقبل ولكن ضعف الدولة ٌإدي إلى نمو سلطة العشابر ما ٌبعدهاعن 

ٌربط الفرٌد ادلر امن االنسان بمدى قدرته تحقٌق التكٌٌف ".دولة المإسسات المدنٌة"مفهوم 
ل والحب والمجتمع من خبلل قدرة االنسان على تجاوز الشعور والسعادة فً مٌادٌن العم

واالمن النفسً .بالدونٌه آلن اي قصور اجتماعً او معنوي ٌنتج عنه عدم الشعور باالطمبنان
فلٌعبدوا رب هذا البٌت الذي اطعمهم من جوع ) بالغ االهمٌة فً الدٌن االسبلمً لقوله تعالى

وكذلك الشرٌعة المسٌحٌة ضمنت كل ماٌإكد  4-3ه سورة قرٌش اآلي....( وآمنهم من خوف

الحقٌقه نحن بلد عشابري وجمٌع . على االمن والمحبه والسبلم وكذلك الشرٌعة الٌهودٌه
توجهاتنا وانتماءاتنا عشابرٌه ، وعند اول خطوه للتعارف مابٌن االشخاص ٌستفهم مابٌن 

: ة تنتمً ؟لو وجهنا سإاالً ألنفسنا بمعنى الى اي عشٌر( هلك منٌن؟ ) المتعارفٌن بسإال محدد 
هل نحن بلد صناعً ؟ هل تجاوزنا فً تعامبلتنا واخبلقٌاتنا وتربٌتنا وتوجهاتنا 

اذن نحن الزلنا اجتماعٌاً ذو عقلٌه اقطاعٌه ، والزالت السلطه .....االقطاعٌه؟الجواب حتما كبل
دٌمقراطٌه هو ان ٌكون الفرد حر متمركزه بٌد رب االسره والرجل االكبر سناً وسطوًة ، بٌنما ال

فً اختٌاراته ، وبما نحن لسنا احرار فً اختٌاراتنا بل محكومٌن لعشابرٌتنا وبٌبتنا وبما ان 
القانون ٌنبع من المجتمع واحتٌاجاته وتوجهاته ولٌس من فوق المجتمع ، فمن الطبٌعً ان 

 .س تكون حتى قوانٌننا تعزز العشابرٌه والعنف والتمٌٌز بسبب الجن
سبقت االعراف والعادات العشابرٌه ظهور االسبلم ولكن بظهوره ازٌلت االعراف العشابرٌة *

فً القضاٌا العامة وصرح ان الحكم اال هلل، ألن المعروف ان العرف الجاهلً كان مخالفاً لحكم 
تفاضل اي ال(( القتلى براء)) والحدٌث النبوي ( . افحكم الجاهلٌة ٌبغون) هللا استنادا للآلٌه 

. بٌنهم
                                                           

 انذستوس   -تاتاخانفائزج . د 6
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اما فً العهد العثمانً فقد كانت الجرابم الشخصٌه تابعة للقانون العام ولكن القضاٌا الكبرى *
بٌن القبابل مع تدخل الحكومه وتنتهً اما بالصلح او احالة القضٌه الى محكمٌن دون ارتباط 

. بقانون 

هذا البٌان من الحكام  والزم( بٌان العشابر)كان ٌطبق  1915وبعد احتبلل البصرة فً عام * 

االنكلٌز 

وحصل بعد ذلك فٌه  1924وتم تعدٌله فً عام ( نظام دعاوي العشابر )صدر  1918وفً عام 

والزالت العشابر تعمل بموجبه الى ٌومنا هذا فهو غٌر مرضً  1933 تعدٌل طفٌف فً عام 

ال الشخصٌه ومرفوض فً كثٌر من احكامه وبالذات فً االحكام الشرعٌه المتعلقه باالحو
هبة المرأة للرجل ) كالنهوه وزواج النهٌبه وزواج الفصلٌه والتعدي على العفاف وكرم النساء 

 .)
والزالت قضاٌا العشابر معضلة كبٌرة تتعلق بؤكثرٌة نفوس العراق والبد من االلتفات لها 

شابرٌه على وتهذٌبها واستطبلع اراء الخبراء وبٌان سبل االصبلح ،ولكن لحد االن الزالت الع
ماكانت علٌه انتبهت السلطة التشرٌعٌه الى دور العشابر فً تطوٌر المجتمع والى القٌم 

على النهوض بالقبابل والعشابر  االنسانٌه التً تتحلى بها لذلك طالبت الدوله ان تحرص 
ٌساهم  العراقٌة وتهتم بشإنها بما ٌنسجم مع الدٌن والقانون وتعزز قٌمها االنسانٌه النبٌله وبما

/ 45المادة .... )فً تطوٌر المجتمع وتمنع االعراف العشابرٌه التً تتنافى مع حقوق االنسان

عندما نصت المادة الدستورٌه بعبارة بما ٌنسجم مع الدٌن .من الدستور العراقً ( ثانٌاً 
ف فالمفهوم المخالف لهذه العباره الدستورٌه هو اعتراف واقرار صرٌح بوجود اعرا والقانون 

وتتنافى مع حقوق االنسان، ولكن بذات  وعادات عشابرٌه هً تتقاطع مع الدٌن والقانون 
ونظام الفصلٌه من االعراف .توجد قٌم انسانٌه نبٌله واجب تعزٌزها فً المجتمع  الوقت 

العشابرٌه التً تمتهن من المرأة وتجعلها بدالً وفدٌه لجرٌمًة لم ترتكبها هً بل احد افراد 
وتعتبر جرٌمه ....( وال تزر وازرة وزر اخرى ) ن الذكور وهذا ٌخالف الشرع والدٌن عابلتها م

تعالت .الرضا  بحكم القانون كونه اكراهاً على الزواج الذي من احد اركان صحة هذا العقد هو 
اصوات العشابر والمسإولٌن واالعبلمٌٌن المؤجورٌن بالدفاع عن هذه الظاهره والتصرٌح بؤن 

صلٌه قدرت ب ثبلثمابة الف دٌنار وال نعرف بؤي حق تقدر انسانه بقٌمة مالٌه وهل كل امرأة ف
وهناك تبرٌرات واهٌه ٌبررها المدافعٌن عن هذه الظاهره بالقول ان  -البشر ٌقٌم بالمال؟؟؟؟ 

نظام الفصلٌه مفٌد وعظٌم جداً ألنه ٌوقف نزٌف الدم والقتل ألخذ الثآر كون اوالد الفصلٌه 
رم خالهم واخوة المتزوج بالفصلٌه سٌصبحون اعمام ابن الفصلٌه ولهذا سٌتوقف سٌصبح المج

ونحن نجٌب ونقترح اقتراحاً ونقول لو كان حقا نظام الفصلٌه مفٌداً ..... نزٌف الدم لرابطة الدم 
وعظٌماً ، لماذا الٌإخذ رجبلً كفصلٌه ولٌس امرأة وٌتزوج بذوي القتٌل كؤبنته او اخته والنتٌجة 

الردع عن الجرٌمه اذا كان هو بحد ذاته ٌعتبر  -؟؟؟؟؟؟ ..... ة من حٌث تبرٌر الفصلٌه واحد
جرٌمه بحق المرأة كانسان وله اختٌاراته وحرٌته فً عدم االعتداء او النٌل من حقوقه 

. الشخصٌه
 -كٌف للرجل ٌقبل على نفسه ان تكون اخته او بنته ضحٌة جرٌمه لم ترتكبها هً ؟؟؟؟  -

نظام الفصلٌه ٌقولون الٌوجد اي انتهاك للمرأة الفصلٌه على العكس من ذلك فهً ومدافعً 
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محترمه لدى زوجها ومعززه ومكرمه وتعامل بالحسنى ،ولكن نحن نقول مافابدة الحسنى وقد 
. اطلقت علٌها طلقة الرحمة 

شرف اي واالدهى من ذلك نظام الفصلٌه ٌفرض فً الغالب فً قضاٌا القتل والقذف والطعن بال -
هنا هً تكون بموضع انتقام لشرف الفاصل من شرف المفصول منه لذلك  ان المرأة الفصلٌه 

ٌفرضون الفصلٌه ان تكون من نساء المعتدي البواكر والٌقبل بالثٌب لٌحقر وٌهان بابنته او 
اخته ،،، وعجبً على من ٌقول المرأة فً الفصلٌه تحترم وتصان ؟؟؟؟ فهل هناك اهانه اكثر 

ان تسبى المرأه ولكن بغطاء بما ٌدعى زواج الفصلٌه والحقٌقه هً عملٌة رجوع تارٌخً من 
لسبً ونهب المرأه كونها من مقتنٌات الرجل والن شرف الرجل ٌكمن فً جسد المرأة لهذا اكبر 

. انتقام من الرجل هو االعتداء على جسد امرأة تخصه 
مرأه تقضً ٌوما او ٌومٌن فً بٌت وبعض العشابر تفصل رجل بؤبنته او اخته وان ال -

المفصول له وفً الغالب ٌكون متزوجاً والٌعقد قران المفصوله وتجرى مراسٌم تجهٌز المرأة 
من شراء مبلبس لها وشراء حلً ذهبٌه لٌعطى اٌحاء للمفصول بانهم قد نالوا من كرامته 

التً اختلطت بالتمدن  وترجع المفصوله الى بٌت اهلها ، وهذه المراسٌم تتم فً بعض العشابر
والتحضر وابقت من نظام الفصلٌه مراسٌم شكلٌه فقط ولكن مع هذا وان لم ٌكن هناط ضرراً 

. مادٌاً قد اصاب المراه اال ان ابعاده واضراره المعنوٌه والوجدانٌه كبٌره جدا على كرامة المرأة
ٌبقى انتهاكاً وجرٌمة  مهما حاول مدافعً العشابر عن هذا النظام ومحاولة تجمٌله اال انه*

ٌرفضها الشرع والقانون وجمٌع المعاٌٌر الدولٌه ، وباالخص اتفاقٌة القضاء على جمٌع اشكال 

منها اللتان تهدفان الى تعدٌل االنماط االجتماعٌه  16و 5التمٌٌز ضد المرأة فً المادتٌن 

توى ادنى من الرجل الهادف الى وضع المرأة فً مس والثقافٌه للقضاء على الموروث الثقافً 
او تكرٌس دونٌتها تجسٌدا للهٌمنه الذكورٌه ومنظومتها الفكرٌه المتمثله بالتمٌٌز على اساس 
الجنس ، واعطاء نفس الحق للمرأة من حرٌة اختٌار الزوج وبالرضا الكامل ، وبما ان العراق 

... اقٌا البد االلتزام به قد صادق عل هذه االتفاقٌة فً الثمانٌنات اذن اصبحت االتفاقٌه قانونا عر

تنظم عملٌة ) منه 61فً الفقرة رابعاً من المادة  2005ولكن نص الدستور العراقٌالجدٌد 

( المصادقة على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌه بقانون ٌسن بؤغلبٌة ثلثً اعضاء مجلس النواب
ولكن لم .... نواب علٌه وهذا ٌعنً االتفاقٌه لن تكون قانونا عراقٌا اال بعد تصدٌق مجلس ال

ٌبٌن الدستور موقع االتفاقٌة فً الهرم التشرٌعً العراقً ، واذا كانت االتفاقٌة مجرد قانون ،،، 
هل سٌطبق علٌها قاعدة التشرٌع البلحق ٌنسخ السابق ؟؟؟؟؟ ام ماذا ؟ ومع غٌاب ثقافة حقوق 

ا الموروث االجتماعً والقبلً االنسان ، لهذا ٌتناول موضوع المرأة بدونٌه مقصودة ٌغلب علٌه
ومهما شرعنا وعدلنا من قوانٌننا لن ننتهً من االعراف العشابرٌه اال بتحول المجتمع الى .

ٌسوده القانون ومإسسات الدوله المدنٌه ، فً حٌنها فقط ستنحصر سلطة  مجتمع صناعً 
. والسبلم ....العشابر
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( انحشاو انمال فً انوضعٍح اَثاس)
7 

 
 

 : قال تعالى
 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 ١٤: سورة المطففٌن( كبل بل راَن على قلوبهم ما كانوا ٌكسبون) 
 : وجاء فً تفسٌر المٌزان حول االٌة ما ٌلً 

فكون ما كانوا ٌكسبون و هو الذنوب رٌنا على قلوبهم هو حٌلولة الذنوب بٌنهم و بٌن أن ) 
 . ٌدركوا الحق على ما هو علٌه

 :من اآلٌة و ٌظهر
 .أن لؤلعمال السٌبة نقوشا و صورا فً النفس تنتقش و تتصور بها: أوال 

 .أن هذه النقوش و الصور تمنع النفس أن تدرك الحق كما هو و تحول بٌنها و بٌنه: و ثانٌا
أن للنفس بحسب طبعها األولً صفاء و جبلء تدرك به الحق كما هو و تمٌز بٌنه و : و ثالثا 

و نفس و ما سواها فؤلهمها فجورها و »: تفرق بٌن التقوى و الفجور قال تعالىبٌن الباطل و 
 . تفسٌر المٌزان( 8: الشمس: «تقواها

  
َبلْ َراَن َعلَى ))لٌس اآلٌات أساطٌر، (( َكبلاَّل )):فقد جاء بالمعانً التؤلٌة  وفً تفسٌر آخر لآلٌة 

ْكِسُبونَ ))علٌها فً األصل بمعنى الغلبة، أي غلب " الرٌن"، ((قُلُوبِِهم ٌَ ا َكاُنوا  من الذنوب (( ماَّل
واآلثام حتى أن عصٌانهم سبب أن ٌتحجر قلبهم، فبل ٌرون الحق إال باطبلً واآلٌات إال أساطٌر، 

 (.تقرٌب القران لؤلذهان( ) ٌصدا القلب، فإذا ذكرته باهلل انجلى(: "علٌه السبلم)قال الصادق 
، ان هنالك رٌن ٌكون فً قلب االنسان ٌمنعه من ونستنتج مما سبق ومن االٌات وتفسٌرها

ادراك معاناة االخرٌن فضبلً عن االستماع الى الموعظة، كما ٌكون ذلك الرٌن حاببلً بٌن االنسان 
للحق على الباطل، فربما ٌجعل ذلك الرٌن باإلنسان المصاب ان  وبٌن اختٌاره وفهمه وتمٌٌزه 

بعٌدة كل البعد عن القٌم، وهذا ماٌتجلى فً بعض ال ٌدرك الحق من الباطل فهو ٌعٌش حٌاة 
السٌاسٌٌن الٌوم، فهم ٌتمتعون فً ارقى انواع الرفاهٌة من العٌش وحالة األمن التً ٌعٌشونها 

على الرغم من كثرة معاناة ابناء االمة وتعرضهم ألعتى عدو ال ٌرحم الصغٌر وال ٌبقً على 
 ٌعبهون بما تعانً منه االمة وذلك هو الرٌن الذي الكبٌر، ومع ذلك فان الكثٌر من السٌاسٌٌن ال

 . ال ٌسمح بؤإلبك ان ٌتؤثروا بالموعظة او بمعاناة الناس
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 الدولٌة نٌوز  –حٌدر الفلوجً 
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 ما هو األثر الوضعً فً أكل لقمة الحرام؟ 
ان المال الحرام والطعام الحرام والشراب الحرام كله له أثر وضعً على االنسان سواء كان ذلك 

 . األثر فً جسمه او فً سلوكه او ٌقع على ابنابه او مستقبله او حٌاته
فعلى سبٌل المثال ان عملٌة شرب الخمر علٌها عقوبة إلهٌة وأثر أُخروي ولكنه بنفس الوقت 

أثر فً الدنٌا ٌظهر من خبلل السلوك غٌر المنضبط لشارب الخمر مما  نجد لعملٌة شرب الخمر
ٌإدي به الى فقدان عقله ومما ٌإدي الى فقدان السٌطرة على اراداته وشعوره،وفً قوم 

 .بارتكاب المعاصً والتعدي على الغٌر ومن دون تحفظ، وذلك بسبب شربه للخمر
ٌة فً اآلخرة ، ولها عقوبة فً الدنٌا فً محاكم وهكذا بالنسبة الى عملٌة السرقة فلها اثار جزائ

القضاء ان أُلقً القبض على السارق، ولكن اثر السرقة ٌبقى وصمة عار على جبٌن السارق 
من ناحٌة، وان المال المسروق سوف ٌجنً للسارق اثر فً بناء جسمه وأجسام من ٌعٌلهم من 

تنعكس على سلوكهم من خبلل اإلثارة  الحرام مما قد ٌإدي بذلك السارق وعابلته بآثار وضعٌة
فً مٌولهم ورغباتهم نحو االعتداء والسرقة واالنحراف، وعدم قبول الحق، وعدم االنتصاف 

 . والمحاسبة من النفس
 : وهناك مجموعة من االثار سنعرض بعضاً منعا

ر من كسب ماال من غً(: علٌه السبلم)ٌسلب البركة من المال وروي عن االمام الصادق  -1
حتى ٌتلف ماله اي ٌعٌش دابما هم البناء فٌصرف عمره " حلة سلط علٌه البناء والطٌن والماء

وماله والٌنفعه هذا فً الدنٌا وال فً االخرة وكان هذه القطعة من االرض اصبحت مؤمورة 
 .بابتبلع ماله

حرام فً  اذا وقعت لقمة: قال (صلى هللا علٌه وآله)ٌمنع قبول العبادات فعن رسول هللا  -2
العبادة مع اكل الحرام كالبناء "وقال اٌضا " جوف العبد لعنه كل ملك فً السماوات واالرض

 ".على الرمل
من اكل لقمة حرام لم (: صلى هللا علٌه وآله)آكل الحرام الٌستجاب دعابه، ٌقول رسول هللا  -3 

حم ٌنبته الحرام فالنار تقبل له صبلة اربعٌن لٌلة، ولم تستجب له دعوة اربعٌن صباحاً، وكل ل
 "اولى به، وان اللقمة الواحدة تنبت اللحم

قل لظلمة بنً اسرابٌل التدعونً والسحت تحت ( : علٌه السبلم)قال تعالى لعٌسى ابن مرٌم 
 "اقدامكم 

اكل الحرام ٌقسً القلب وٌحٌطه بالظلمة وبعدها الٌعود قادرا على تقبل الحق والٌتاثر باي  -4 
ضمن خطبته (علٌه السبلم )وال ٌتجنب ارتكاب اٌجناٌة، وكما قال سٌد الشهداء تحذٌر او وعظ 
فقد ُملبت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم، وٌلكم اال تنصفون اال : لجٌش ابن سعد 

 ".تسمعون 
ولدٌنا شواهد كثٌرة ومصادٌق حقٌقٌة على ما تقدم من ذكر، فقد وصل اكل الحرام ببعض  

سسوا بمرارة العوز وصعوبة عٌش الفقراء من الناس، ألنهم أشبعوا رغباتهم الساسة ان ال ٌتح
من الحرام وصاروا ال ٌدركون ما تعانٌه االمة من محن، وهكذا ٌنساق الحدٌث الى األفراد 

 . والعابلة واألسرة 
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ٌّة )  ( شواهد ح
نات بعض المجتمعات فً العراق، وهإالء اشبعوا بالحرام  ٌّ حتى أصبحوا انهم لدٌنا نماذج من ع

ال ٌدركوا حقٌقة الموعظة والتبس علٌهم الحق والباطل، وصار الحق عندهم باطبلً والعكس 
صحٌح، وهنالك نماذج كثٌرة فً مختلف مجاالت الحٌاة وفً مختلف المجتمعات، وربما ٌكون 

د لكل قاريء نموذج ومثال حً من موضوعنا، ولكننا سنذكر شٌباً مما تٌسر أمامنا من شواه
 : النماذج التالٌة وهً 

 ( التبجح بتربٌته الحسٌنٌة)  
ظهر الكثٌر من الناس من ٌّدعً حبه لئلمام الحسٌن من خبلل خدمته له بواسطة او بؤُخرى، 

فؤحٌاناً تكون خدمته من خبلل المواكب الحسٌنٌة او غٌرها، فٌنبغً على المإمن ان تكون 
، (ع)سلوكه نقٌض خدمته التً ٌقدمها لئلمام الحسٌنخدمته لئلمام وسلوكه واحد، ال ان ٌكون 

فاإلمام الحسٌن ال ٌرٌد خادماً له وهو ٌتصف بسوء الخلق، واإلمام الحسٌن ال ٌرٌد خادماً 
ٌعتدي على حقوق االخرٌن، واإلمام الحسٌن ال ٌرٌد خادماً ٌنافق وٌزنً وٌرتكب المحرمات، 

ووصاٌاه، ( علٌه السبلم)فعلٌنا ان نلتزم بؤخبلقه فإذا أردنا ان نكون من خّدام االمام الحسٌن 
واال فما قٌمة الخدمة لئلمام الحسٌن فً ظل وجود نقٌض لتعالٌم االمام فً الخادم، ومن اراد ان 

 :ٌنظر الى خدام االمام الحسٌن وٌقتدي بهم، فلٌنظر الى أخبلق كل من 
 . جون، وما ادراك ما جون -١
 . راك مالعباس ، وما اد(ع)العباس بن علً  -٢
 (. علٌه السبلم)اصحاب االمام الحسٌن فكلهم من خدامه  -٣
 (. علٌهم السبلم) اوالد االمام الحسٌن  -٤

 . فكل هإالء من خدام االمام الحسٌن ع ، وٌنبغً بالمرء ان ٌقتدي بهم بجمٌع صفاتهم
  

اتاً ذمٌمة غٌر ، وهو ٌحمل صف(ع)وعلى االنسان ان ال ٌتبجح بحبه وخدمته لئلمام الحسٌن
ٌّة ال عند هللا وال عند امامه  . مرض

 (مثال )
) وحتى حصوله على الشهادة الجامعٌة ( بطرٌقة وبؤُخرى) شخص أكل الحرام منذ والدته -١

، واصبح ال ٌمٌز الحق من الباطل، فبالرغم من حصوله اعلى الشهادات ولكن مٌزان (طبٌب
إذا ما أخطؤ فهو ال ٌملك القدرة على االعتذار، الحق مختل لدٌه، فهو ال ٌدري كٌف ٌحكم، و

ٌُّذكره ُمّذّكر فإنه ال ٌنفع فً  تمنعه حالة الحرام التً أشبعت فً لحمه ودمه، ومع ذلك فحٌنما 
تذكٌره، بل ٌتعدى ذلك فٌتهجم على الواعظ، وٌتجاسر على الكبٌر وان كان من رحمه، فكل ذلك 

منه، واألغرب من ذلك فإنك اذا تحاورت معه فإنه  سببه الحرام الذي تغّذى منه وُبنً لحمه
ٌتطاول وٌتجاوز ثم ٌّدعً ان تربٌته تربٌة حسٌنٌة، ولست ادري من أٌن جاءت هذه التربٌة 

الحسٌنٌة التً ٌّدعٌها، فحالة اكل الحرام تجعل من االنسان ان الٌمٌز بٌن الحق والباطل، 
اده لحاالت انفعالٌة تجّره الى المعصٌة فتلتبس علٌه األمور وٌصبح كالتابه نتٌجة النقً

واالعتداء، والحاالت االنفعالٌة احٌاناً ٌكون سببها اكل الحرام، وأحٌانا تإدي بحاالته انه لم 
ٌُحسن الظن باآلخرٌن، وٌفّسر أفعالهم لٌحملها على أساس النفع والمصلحة، ألنها شخصٌته، 

 .االخرٌنفتفك ٌره منصب من شخصٌته المرٌضة ثم ٌجعلها فً 
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 ( الحسد لآلخرٌن) 
هو نموذج الحسد الذي ٌجري فً عروق آكلً المال الحرام، وتتجلى صور : النموذج االخر -٢

الحسد فً الروح االنتقامٌة التً ٌحملها الحاسد، فالحسد صفة ذمٌمة، بل هً من أشد الصفات 
ة من اسباب نشوء الذمٌمة التً توقع االنسان بالمهالك، وأن اسباب الحسد عدٌدة، وواحد

نات) الحسد عند االنسان هو أكل مال الحرام، ومثال ذلك ٌنطبق على احد األشخاص ٌّ فً ( الع
بعض حاالته فقد ظهرت حالة اكل الحرام التً مؤلت فكره، فقد كانت لذلك الشخص اٌم طٌبة وهو 

ٌّة لوالدها بعد وفاته، وك انت تلك الوصٌة الوحٌد ألمه بعد فقد والده، وكانت أمه قد أخفت وص
فٌها حقوق ألحد اخوة والدها، ولكنها أخفت الوصٌة هً وبعض المقربٌن منها فحرموا 

الموصى الٌهم من حقوقهم الشرعٌة، فؤستؤثروا بمفردهم حقوق االخرٌن، وكان ذلك الولد هو 
فً االبن لوالدته فؤكل من إرث جده وبنً لحمه من ذلك اإلرث المشبوه، فظهرت آثار ذلك اإلرث 

 : تصرفات ذلك الرجل، ومنها التصرفات والسلوكٌات التالٌة
 . ال ٌستطٌع ان ٌنظر الى صدٌَقٌن متحاّبٌن، إاّل وفّرق بٌنهما -أ

 . ال ٌستطٌع ان ٌحفظ سّراً أُودع الٌه، إاّل وأفشاه للعلن -ب
 . حقود على كل من ٌكون أفضل وأعلى شؤناً منه -ج
 ... حامه ٌبقى متفكراً عن سبب زٌارة ذلك الرحم الٌهٌقطع الرحم، وإذا وصله احد ار -د
 ( الحقد الدفٌن، وحالة الشك عاألقربٌن) 
وهناك نماذج كثٌرة ال تعد، فهً موجودة وشواهدها واضحة لدى القاصً والدانً فً مسؤلة  

آكلً المال الحرام وما ٌظهره ذلك المال من أثر على نفسٌة االنسان وعلى سلوكه وربما ٌنتقل 
 . الى األبناء والزوجة وكل ما ٌحٌط بآكلً المال الحرام

 : وهناك مسؤلة فقهٌة مفادها التالً 
ٌّة المكان الذي تقام فٌه تلك العبادات كالصبلة مثبلً، فاذا كان  -١ ٌشترط عند القٌام بالعبادات حل

 . المكان مغصوباً او من مال حرام ففٌه أشكال
 .......س الذي ٌرتدٌه المصلً وٌشترط فً الصبلة طهارة الملب -٢

وهناك مسابل اخرى، فعلى آكلً المال الحرام ان ٌنتبهوا الى انفسهم وان ٌعودوا الى ربهم، 
 . وان ال ٌنساقوا وراء ذلك، النه قد ٌإّثر روحٌتهم ونفسٌتهم عند لقاء ربهم فً الدنٌا واآلخرة

 .فلٌستغل هإالء فرصة الشهر الكرٌم للتوبة والمغفرة

 


