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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت ،ابرئ اخلالئق أمجعُت ،ابعث األنبياء وادلرسلُت ،مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب
القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار ادلنتجبُت ،سيما خليفة هللا يف األرضُت ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
(قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو)
()9
سر التخلف يف بالدان ،والعالج
ّ
()1
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :قُ ْل ُكلٌّ يَ ْع َم ُل َعلَى َشاكِلَتِ ِو فَ َربُّ ُك ْم أَ ْعلَ ُم ِِبَ ْن ُى َو أ َْى َدى َسبِيالً)
من البصائر :العقاب والثواب على العمل والشاكلة ،أش ّد أو أخف
()2
ُو ِ
وي َو َعلَ ْي ُك ُم الت ْف ِري ُ))
لقددد أ دران األئمددة األ هددار علدديهم السددالم ابلتفريددل علددى األ ددول إ قددالواَ (( :علَْي نَ ا إِلْ َق اءُ ْاأل ُ
ِ
وي َو َعلَْي ُك ْم أَ ْن تُ َف ِّرعُوا))( )3وقد ا تثل علماء الفقو ذلذا األ در ا تثداالع عظيمداع وأبلدوا بيدو بدالء
ُو َ
و((إَِّنَا َعلَْي نَا أَ ْن نُلْق َي إِلَْي ُك ُم ْاأل ُ
حسناع حيث بٌت الفقهاء العظام على ّر التاريخ الفقو على أسدا التفريدل عدن أ دوذلم وقواعددىم علديهم السدالم ،ولكدن لدمل
يلتددبم بددو كمددا ينبىددي وابدلسددتول الددذيف اعتمددده الفقهدداء ،يف الب ددوث العقديددة (العقائديددة) وال يف العلددوم السياسددية واالقتصددا ية
واالجتماعية واحلقوقية وشبهها؛ إ صلد نهجية التفريل على أ وذلم عليهم السالم يف سائل علم الكالم حىت دبسدتول العردر
شلا نعو علماء الفقو ،وا ا السياسة واالجتماع وسائر العلوم اإلنسانية بلعل النسبة ال تبلغ حىت الواحد ابدلائة.
تفرع عليها العديد ن ادلسائل الكال ية:
وىذه اآلية الرريفة شلا ؽلكن ان ّ
و نها :ان الراكلة على قسمُت اختيارية وال اختيارية.
و نهددا :ان الثدواب تبددى علددى ددناعة الردداكلة االختياريددة احلسددنة ،كمددا لددو يكددن حليمداع بددت لم حددىت ددار حليمداع ،بددل وان
الثدواب علدى الفعدل احلسدن ادلتوقدل عليهدا اقت داءع أعظدم وأكدث دن الثدواب علدى الفعدل احلسدن ىدَت ادلتوقدل علدى سبهيدد الردداكلة
احلسنة.
و نهددا :ان العقدداب علددى ددناعة الردداكلة االختياريددة السددي ة دبددا يًتتددب عليهددا ددن بعددل ادلعا ددي ،أعظددم ددن العقدداب علددى
ادلعصية اليت تكن حباجة إىل سبهيد ناعة الراكلة السي ة.
وادلقصددو اسددت قاع العقدداب والثدواب ،ا ددا العقوبددة وادلثوبددة ابلفعددل بقددد تكددون تعلددق ب ددل هللا تعدداىل ،والددذيف ندعيددو ان بندداء
العقالء على لمل.
ويوضد و :ان العقددالء يددرون وجددوب عقدداب ددن تعمد ّد جددرح ىددَته أو قطددل يددده أو قتلددو بيمددا إ ا ترت قوتددو الى ددبية ددن ىددَت
سابق إعدا ويل ،بقصداٍ أو سدجن أو ىرا دة لقيلدة أو شدبو لدمل ،لكدنهم إ ا علمدوا ابن ىدذه ا رؽلدة ددرت عندو عدن سدابق
( )1سورة اإلسراء :آية .84
( )2دمحم بن إ ريس احللي ،ستطربات السرائر ،ؤسسة النرر اإلسال ي – قم1411 ،ىد.575 ،
( )3ادلصدر نفسو.
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عبم وإ رار كما لو كان قد خطط للجرؽلة سنة كا لة وقد ددرت عندو عدن حقدد أو حسدد شدديدين بداوم يروندو سدت قاع دباء
أقسى وأعنل ،ول ن خ ّففوا عن األول أو وجددوه سدت قاع لدو بداوم ال ؼل ّففدون عدن الثداب أبدداع بردبدا ؼلففدون اإلعددام إىل السدجن
 25سددنة ددثالع يف األول ا ددا إ ا عربدوا ان شدداكلتو النفسددية ىددي شدداكلة خبيثددة وانددو انطلددق عنهددا حبقددد وإ درار بدداوم ال غلدونددو شلددن
يست ق الرمحة أو التخفيل أو العفو.
بعبارة أخرل :األ ر بنظر العقالء رهتن أب ور لاللة:
العقوبة مرهتنة بنوع اجلرمية ،كثرة ادلقدمات ،وخبث الشاكلة
أوالع :نوع ا رؽلة اليت بعلها عن قصد وشعور واختيار.
تنياع :ول ادلدة اليت أعد بيها للجرؽلة وكمية ادلقد ات اليت ّهدىا لكي ػلقق ىدبو ادلرؤوم وجرؽلتو ادلروعة.
تلث داع :خبددث الردداكلة و رجددة خبثهددا أو حسددن الردداكلة الدديت يتميددب تددا ىددذا ادلعتددديف بكلمددا رأوا شدداكلتو أخبددث واس دوأ ،رأوه
سددت قاع للعقدداب برددكل أكثددر و غلدددوا لددو رلدداالع للعفددو أو التخفيددل وكلمددا رأوا شدداكلتو النفسددية حسددنة وجدددوه سددت قاع ،ولددو
بدرجة ،للتخفيل عليو أو ألقلية است قاع اللوم ن سابقو.
وكذلمل ول ادلقد ات وكثرهتا وعد و ..وقد استظهران يف قد ة الواجب وادلسدت ب اندو قدد يسدت ق الثدواب عليهدا وان دن
األ لة الثواب ادلذكور يف الرواايت على ادلري لبايرة اإل ام احلسُت عليو السدالم وعلدى كدل خطدوة خطدوة نهدا ،والظداىر نهدا ان
الثدواب عليهدا بنفسدها ،خالبداع لخخوندد الدذيف رأل ان الثدواب والعقداب ال يكدوانن إال علدى يف ادلقد دة وان دا كدر بيدو الثدواب
على ادلقد ة ال بد ان يؤول بوجو ككونو على يف ادلقد ة ألوا ارت أمحب أو ككونو رف تف ل أو ا أشبو.
و أجددد ددن ددرح ادلسددىلة األخددرل بب ددث بقهددي – كال ددي سددتفي وىددي :أوالع :ب ددث اسددت قاع الثدواب والعقدداب علددى
ناعة الراكلة احلسنة أو السي ة ،وتنياع :ب ث ان دن عصدى وكدان عصديانو وابقداع لرداكلتو السدي ة الالاختياريدة كدان سدت قاع
لعقوبددة أخددل شلددن كددان عصدديانو وابقداع لردداكلتو السددي ة االختياريددة أو شلددن ال شدداكلة سددي ة لددو أ دالع ،وقددد كددر لددمل الددبع يف
الثواب وان ن أ اع رىم قوة شهواتو وأىوائو ادلانعة لو عن اإل اعة بان أجره أعظم كما لو ى البصدر رىدم قدوة قوتدو الردهوانية
أو نل نفسو ن ضرب الىَت رىم شدة قوتو الى بية ،وقد يدعى ان لمل كلو قت ى العدل وانو شلا يستقل بو العقل بتى ل.
الكوابح للشواكل اخلبيثة واحللوي لفساد احلكومات
كال يعمل على شاكلتو ،وحيث ان شواكل كثَت دن الندا ىدي شدواكل سدي ة كرداكلة احلسدو
البصرية الثانية :انو حيث ان ّ
أو احلقو أو االانب أو ادلتكث أو ادلىرور وادلعجب بنفسدو ،بدل ان شدواكل عا دة الندا ىدي ،دن بعد ا هدات ،سدي ة كمدا بيمدا
وع ا)( )1و( َك ال إِ
ِ
قالو تعاىل( :إِن ِْ
وعا * َوإِ َذا َمسوُ ْ
نس ا َن لَيَغْىَ ى * أَن
اْل
ن
ْ
اخلَْي ُر َمنُ ً
وعا * إِ َذا َمسوُ الش ُّر َج ُز ً
نسا َن ُخلِ َق َىلُ ً
َ
اْل َ
استَ ْى َن)(.)2
رآهُ ْ
وحيث ان السلطة وأيف نوع ن القدرة ىي فسدة للمرء أيف فسدة ،لذلمل كان ال بدد دن وضدل كدوابش للردواكل الفاسددة
و لمل عث وسائل كثَتة أعلها أ ران:
( )1سورة ادلعارج :آايت .21-19
( )2سورة العلق :آية .7-6
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ٔ -النظام السليم واذليكلية الصحيحة
أوالً :النظددام السددليم أو اذليكليددة الصد ي ة أو اإل ددار والسيسددتم العددام الصد يش ادلهدديمن الددذيف ي ددل كددل بددر يف ضددمن ائددرة
ددالحياتو وال يسددمش لددو بتجدداو حدددو ه ،و ددن فددر ات النظددام السددليم إق درار نظددام التدددابل االجتمدداعي انطالق داع ددن قولددو تعدداىل
(ولَوالَ َدفْ ِّ
ض ل َفس َد ِ
اّلل الناس بَ ْع َ ِ
ض)( )1وىدذا األ در ػلتداج إىل عقدد سلسدلة حبدوث خا دة لدو ،وسدنى علدى
ت األ َْر ُ
ُ
َْ
َ
ض ُه ْم ببَ ْع ٍ َ
كرىا الحقاع إب ن هللا تعاىل.
ٕ -تفعيل نظام العقوابت
اثنياً :نظام ادلثدوابت والعقدوابت ،والدذيف يتىكدد ضدرورة إقدراره وتفعيلدو دل ادلسدؤولُت ،خا دة ادلسدؤولُت الكبدار دنهم ،باندو إ ا
كددان بددل اإلنسددان انددو ( َك ال إِن ِْ
اس تَ ْى َن) بددان ددالحو واسددتقا تو قبددل ا لددو علددى كرسددي احلكددم
نس ا َن لَيَغْىَ ى * أَن رآهُ ْ
اْل َ
(أبيف رجة ن رجاتو) ال يكفي ك مان الستقا تو و الحو بعد جلوسو على ىذا الكرسي الس ريف الذيف يى ّدَت اىيدة األعدم
األىلب شبو ادلطبق ن احلكام وادلسؤولُت.
الشدة يف معاقبة ادلسؤولني على لسان أمري ادلؤمنني عليو السالم
ولددذلمل صلددد أ ددَت ادلددؤ نُت عليددو السددالم يف عهددده دلالددمل االشددًت ت ددره بتطبيددق ىددذا ادلددنهو علددى ادلسددؤولُت والعمددال ،بقددوة إ
ِِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ
ََ ٌد ِم ْن ُه ْم بَ َس َ
َ ا ْكتَ َف ْي َ بِ َِلِ َ
ار عُيُونِ َ
َ يَ َدهُ إِ َىل خيَانَة ْ
يقدولَ (( :وََتَف ْظ م َن ْاألَ ْع َوان فَِ ْن أ َ
اجتَ َم َع ْ لَا َعلَْي و ع ْن َد َ أَ ْخبَ ُ
َخ ِْتَ و ِِبَ ا أَو ِ
ِ
ِِ
ص ْب تَوُ ِِبََق ِام ال َْم َِل ِة َوَوَُْتَ وُ ِاب ْخلِيَانَ ِة َوقَ ل ْدتَ وُ َع َار
َش اىداً فَ بَ َس غْ َ َعلَْي ِو الْعُ ُقوبَ ةَ ِيف بَ َدنِ ِو َوأ َ ُ
اب م ْن َع َمل و ُُث نَ َ
َ َ
ُّه َم ِة))( )2بددال يكفددي ان يعاقددب يف بدنددو اب لددد أو ال ددرب بددل غلددب ان يعاقددب عنددوايع وأ بيداع يف مسعتددو و كانتددو االجتماعيددة
الت َ
ِ
ِ
ُّه َم ِة)) لكدي يكدون عدثة لكابدة ادلسدؤولُت كدي ال يتجداو وا احلددو
ص ْب تَوُ ِِبََق ِام ال َْم َِلة َوَوَُْتَوُ ِاب ْخلِيَانَة َوقَ ل ْدتَوُ َع َار الت َ
أي اع (( ُُث نَ َ
ِ
اي ِ
ادهُ َخ َوًال))( )3وال يسدرقوا دن ادلدال العدام بسدرقة
وال يىرقوا يف ستنقل الفسا ادلايل أو اإل اريف وال يتخذوا (( َم َ
اّلل ُد َوًال َو عبَ َ
قنعة وىَت قنعة وال يرشوا أو يرتروا وال ػلتجبوا عن الرعية ،وألل ال وال.
واألىددرب اننددا صلددده ددلوات هللا عليددو يعاتددب أو يعاقددب بعد ادلسددؤولُت يف حكو تددو أشددد العقدداب أو العتداب جملددر انددو بعددل
كروىاع وانو كان طلبوايع يف بع تصرباتو ال مجاىَتايع!
بلنقرأ عاع رسالتو ادلدوية عث التاريخ إىل عثمان بن أيب حنيل إ كتب إليو يقدول(( :أَما ب ْع ُد ا ابْ ن َنَ ْي ٍ
ف فَ َق ْد بَلَىَ ِن أَن
َ َ َ ُ
رج ًال ِم ن فِ ْت ي ِة أ َْى ِل الْب ِ
ٍ
َ
َ ا ْجلَِف ا ُن َوَم ا نَنَ ْن ُ أَن َ
َ ْاألَلْ َوا ُن َوتُ ْن َق ُل إِلَْي َ
اب لَ َ
َْ
ص َرة َد َع ا َ إِ َىل َمَ ُْدبَ ة فََ ْ
َس َر ْع َ إِلَْي َه ا تُ ْس تَغَ ُ
َُ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ عل ُْم وُ فَال ِْفظْ وُ َوَم ا
ض ِم فَ َما ا ْشتَ بَوَ َعلَْي َ
ض ُموُ م ْن َى َِا ال َْم ْق َ
يب إِ َىل طَ َع ِام قَ ْوم َعائِلُ ُه ْم َْرل ُف ٌّو َوغَنِيُّ ُه ْم َم ْدعُ ٌّو فَانْظُْر إِ َىل َما تَ ْق َ
ُُت ُ
يب وج ِ
ِ
وى ِو فَ نَل ِم ْنوُ أ ََال وإِن لِ ُك ِل م َْم ٍوم إِمام اً ي ْقتَ ِدي بِ ِو ويستَ ِ
ض يءُ بِنُ وِر ِعل ِْم ِو أ ََال َوإِن إِ َم َام ُك ْم قَ ِد ا ْكتَ َف ى ِم ْن
َُّ َ َ
أَيْ َق ْن َ بِغ ِ ُ ُ
ََ ْ
َ
ْ
ِ ِ ِ
ِِ
َ َولَ ِك ْن أ َِعينُ ِوِن بَِوَرٍع َوا ْجتِ َه ٍاد َو ِعف ٍة َو َس َد ٍاد))(.)4
و ْي ِو أ ََال َوإِن ُك ْم َال تَ ْق ِد ُرو َن َعلَى ذَلِ َ
ُدنْ يَاهُ بِغ ْم َريْو َوم ْن طُ ْعمو بِ ُق ْر َ
( )1سورة البقرة :آية .251
( )2السيد الرريل الرضي ،وو البالىة ،ار اذلجرة للنرر – قم.436ٍ ،
( )3السيد الرريل الرضي ،وو البالىة ،ار اذلجرة للنرر – قم.452ٍ ،
( )4السيد الرريل الرضي ،وو البالىة ،ار اذلجرة للنرر – قم.416ٍ ،
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و لدمل رىدم ان ىداب الدوايل إىل وليمدة بعد التجدار لديس أ دراع زلر داع ،لكدن الدوايل عليدو ان يكدون يف قمدة رجدان النباىددة وان
يساويف بُت الرعية أبقصى رجات ادلساواة بال ػل ر إىل ى بة عليّة القوم ا ا وا يدعوا إليها الفقراء وادلست عفُت!.
اللىز الىريب وراء األداء البائس للحكومة العراقية!

إ ا عربنا لمل عربنا بع السر يف اللىب الىريدب الدذيف ح ّدَت العقدالء وادلتددينُت وح ّدَت العلمداء وادلثقفدُت وح ّدَت اخلدواٍ والعدوام
دروع ،أو قصددور
علددى حددد س دواء! وىددو :انددو ددا ىددو السددبب اخلفددي وراء أ اء حكو تنددا البددائس بددل ددا ىددو السددبب يف تقصددَتىم ادلد ّ
بع هم ادلذىل يف كل شيء تقريباع! إ كيل يعقل ان سب ي حوايل مخسة عرر عا اع واحلكدم بيدد اإلسدال يُت دن شديعة وسدنة مث
ذبد اخلد ات األولية فراع على الرمال؟!
ِ ()1
أليس ن الىريب ان ذبد القا ورات سبأل أ قة ادلدن ادلقدسة؟ دل ان دن البدديهيات الوجدانيدة ان ((النظَافَ ةُ ِم َن ِْ
اْلميَان))

واوا ن العقل ،وىي ن اإلنسانية و ن أوليات واجب الدولة! و ل ان تنظيل ىذه ادلدن ن أبسط ا يكون!
وألدديس ددن الىريددب ان ال ربد ّدل احلكو ددة رددكلة الكهدرابء؟ ددل انددو ،حسددب راسددة قددد ها بعد اخلدثاء ،بددان سددتمائة ليددون
والر كابية لترييد زلطدات اقدة تدوبر الكهدرابء للعدراع كلدو ،و لدمل رىدم ان وار العدراع السدنويف دن الدنفط يقدارب – عددالع –
ائة ليار والر أو أقل أو أكثر؟ ورىم ي  15سنة على تسلم اإلسال يُت لل كم؟
وأليس ن الىريب ان الروارع يف كل العراع شوارع بدائية ابئسة ترققة؟ واجملاريف يف كدل العدراع رلداريف تردبو رلداريف القدرون
الوسطى؟
وأليس ن الىريدب ان العدراع ال يردهد و دة عمرانيدة يف ا سدور واألنفداع وادلطدارات وسدكمل احلديدد وادلوا دالت وىَتىدا..
ال بل ال يبال يف زبلل ذىل ن ىذه ا هة أي اع؟!
بددل وألدديس ددن الىريددب ان حكو تنددا ادلددوقرة ت د دوال ىددذه ادلدددة حددىت ألددل سددجد يف أضلدداء الع دراع ددل ان بع د ول
ا وار ،رىم تعصبها وجهلها ،بنى ألوف ادلساجد إن يكن عررات األلوف ن ادلساجد اخل بال ىم ويف أرجاء العا !
ض أَقاموا الصال َة وآتَ وا الزكا َة وأَم روا ِابلْمع رو ِ ونَه وا َع ِن الْم ْن َك ِر وِ ِ
ّلل عاقِبَ ةُ
ِين إِ ْن َمكن ُ
َ َُ َُْ َ َْ
اى ْم ِيف ْاأل َْر ِ ُ
ُ َ
أ يقل تعاىل( :ال َ
َ ُ
ْاأل ُُم ور)( )2بلمددا ا يق دم قو نددا الصددالة؟ ودلددا ا ال يبنددون ادلسدداجد وقددد بددٌت رسددول هللا ددلى هللا عليددو والددو وسددلم يف ادلدينددة ات
العررة آالف نسمة ،مخسُت سجداع!! وكان ادلفروض حسدب عا لدة سدجد لكدل دائيت شدخب ان يبدٍت الرسداليون احلكدام يف
الع دراع عر درات األلددوف ددن ادلسدداجد!! ولددو اوددم بن دوا عرددرة آالف سددجد بقددط لكددان لددمل يعددٍت سددجداع لكددل أربعددة آالف
شخب! ولكدن احلكو دة الرديعية – السدنية نرىدا تبدٍت حدىت ألدل سدجد بدل حدىت مخسدمائة بدل حدىت دائيت سدجد (إال بعد
ادلسدداجد وهددو شخصددية ددن بع د ددن يف احلكو ددة ال كددثان و حكددو ي) بمددا ىددو السددبب اي تددرل؟ ألدديس حكا نددا ىددم أبندداء
النجل وكربالء والكاظمية – ن الريعة ،وأبناء األعظمية وادلو ل وىَتىا ن السنة؟
مث لنقل ع عنمل ىذا كلو :أليس ن الىريب أن ال تتصدل ىذه احلكو ة لبنداء ادليدال لعوائدل الردهداء خا دة عوائدل شدهداء
( )1العال ة اجمللسي ،حبار األنوار ،ؤسسة الوباء – بَتوت1444 ،ىد ،ج.291ٍ 59
( )2سورة احلو :آية .41
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احلرد الرعيب؟ ل ان بقاء ىؤالء ادلسؤولُت يف سدة احلكم كدان رىنداع أببطدال احلردد الردعيب وإال لكاندى اعد احتلدى بىددا
وعلقدى رؤو ىددؤالء وىددَتىم علددى ادلرددانق أو أحددرقتهم ابلندَتان أو أىددرقتهم ابدليدداه! ألدديس ىريبداع حقداع ان صلددد راجددل التقليددد رىددم
اوددم ال ؽللكددون واحددداع ابدلائددة ددن ا كانيددات الدولددة يتصدددون لبندداء ادل ددات ددن ادلسدداكن لأليتددام ا ددا احلكو ددة بددال تفعددل إال القليددل
القليل ل ان أ وال النفط وال رائب ابدلليارات؟
واألىددرب ددن ىددذا كلددو ان ىددؤالء إن بكددروا دبنطددق اآلخددرة والعقددل والوجدددان واإلنصدداف لوجددب علدديهم ان يفعل دوا لددمل كلددو
وأكثر ،وإن بكروا دبنطدق األان والددنيا وادلندابل الدنيويدة واألرابح واخلسدائر لوجدب ان يفعلدوا لدمل كلدو! إ ألديس دن الواضدش اودم
عمروا البال وشيّدوا ادلصانل وادلعا ل وبنوا ادليال واحلسينيات وادلساجد وادلسترفيات ،ألحبهم الندا والنتخبدوىم بكدل حدب
لو ّ
وإخددالٍ ول ددمنوا حين ددذ البقدداء علددى كرسددي احلكددم إىل ددا شدداء هللا ..ولكددنهم خددذلوا النددا أيف خددذالن ،والنددا إن انتخبددتهم
بعلددى د وب دراراع ددن االس دوأ إىل السدديء – يف نظددر الكثددَت ددنهم علددى األقددل – بددل ويرددهد لددذلمل تدددب إقبددال النددا علددى
نا يق االقًتاع رىم اإلحسا خبطورة الفرار ن السيء لألسوأ..
والقائمدة تطدول وتطدول ..إ الديس دن الىريدب ان تنهدار البراعدة يف العدراع اويداراع رىيبداع واحلكو دة ال تفعدل شدي اع (إال بقاعددات
ابىتة وحجو بدائية ال تقنل حىت األ فال).
وأليس ن الىريب ان ال تريّد احلكو ة ادلعا ل وادلصانل؟ بل األىرب ان العررات ن ادلصانل الكثل والرئيسدية عا لدة ندذ
سنوات واحلكو ة ال ربرك ساكناع؟
إن لددمل كلددو ىددو العجددب العجدداب ..ألدديس الكثددَت ددن ادلسددؤولُت كددانوا ددن اجملاىدددين ددن دددام بددل كددان العديددد ددنهم ددن
ليعة اجملاىدين! وأليسوا قدد قدد وا الردهداء إلدر الردهداء؟ وألديس العديدد دنهم قدد تعدرض للسدجن والتعدذيب و صدا رة األ دوال
وىَت لمل؟ وأليسوا يؤ نون ابهلل والرسول والقرآن العظيم؟ بما عدا شلا بدا؟
وإذا كان لكم عِر فاوحروا للناس أبعِاركم!
ولد ن كددان ذلددم عددذر يف كددل لددمل – وال عددذر ذلددم يقبلددو جاىددل بكيددل ابلعددا والعاقددل – بليعقدددوا دؤسبرات د فية فتوحددة
رب در بيهدا ادلعارضدة وسلتلدل وسدائل األعددالم بليردرحوا للندا أعدذاراىم :دلدا ا ال يبنددون ادليدال لأليتدام وادلسداجد للعبّدا  ،وا سددور
واألنفاع وادلصانل وادلعا ل لتطوير البال ؟ وألل دلا ا ودلا ا؟ وسوف نكتفي نهم ابلعمل أب در اإل دام علدي عليدو السدالم الصدريش
َ ِرَا َ ةً
و َحا ِر َ فَِ ن ِيف ذَلِ َ
و ِح ْر َذلُ ْم بِعُ ِْ ِر َ َوا ْع ِد ْي َع ْن َ
يف لمل إ يقولَ (( :وإِ ْن نَن ِ الر ِعيةُ بِ َ
َ نُنُ ونَ ُه ْم َِِ ْ
َ ََ ْيف اً فََ ْ
ِ
َ ِم ْن تَ ْق ِوميِ ِه ْم َعلَ ى ا ْحلَ ِّقَ ...وإِا َ َو ِْ
َ َوالثَِّق ةَ ِِبَ ا
اب بِنَ ْف ِس َ
اجتَ َ
َ َوِرفْق اً بَِر ِعيتِ َ
َ لِنَ ْف ِس َ
ِم ْن َ
اْل ْع َج َ
َ َوإِ ْع َِاراً تَ ْب لُ َُ بِ و ََ َ
ِ
ان ِيف نَ ْف ِس ِو لِيمح َق م ا ي ُك و ُن ِم ن إِ َْس ِ
ا الش ْيغَ ِ
َ ِم ْن َها َو َُب ِْ
َ ِم ْن أ َْوَ ِق فُ َر ِ
ني َوإِا َ
اْلط َْر ِاء فَِ ن َذلِ َ
يُ ْع ِجبُ َ
ان ال ُْم ْحس نِ َ
َْ َ َ َ
ْ َ
ِ
َ فَ ِ ن ال َْم ن يُ ْب ِغ ُل
َ أ َْو أَ ْن تَ ِع َد ُى ْم فَ تُ ْتبِ َ َم ْو ِع َد َ ِإُل ِْف َ
يم ا َك ا َن ِم ْن فِ ْعلِ َ
َ َِِ َْ َس انِ َ
َوال َْم ن َعلَ ى َر ِعيتِ َ
َ أَ ِو الت َزيُّ َد ف َ
اي اّلل تَ ع َاىل َكب ر م ْقت اً ِع ْن َد ِ
وجب الْم ْق َ ِع ْن َد ِ
اخلُل َ ِ
ِْ
اّلل َوالن ِ
ب بِنُوِر ا ْحلَ ِّق َو ْ
اّلل أَ ْن تَ ُقولُوا م ا
اس قَ َ ُ َ ُ َ َ
ْف يُ ُ َ
اْل َْ َسا َن َوالت َزيُّ َد يَ ِْ َى ُ
ال تَ ْف َعلُو َن...
ِ
ِ
َ َِ
ف الْبَ ِاد َرِة َو َِ ِْخ ِري الس غ َْوِة ََ ى
َ بِ َك ِّ
ْاملِ ْ
س ِم ْن ُك ِّل ذَلِ َ
ب لِ َسانِ َ
َحيةَ أَنِْف َ
َ َو ْ
َ َو َس ْوَرةَ ََ ّد َ َو َسغ َْوةَ يَد َ َوغَ ْر َ
اَ ََِت ْ
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ِ
ِ
َ أَ ْن
ب َعلَْي َ
َ بِ ِِ ْك ِر ال َْم َع ِاد إِ َىل َربِّ َ
وم َ
َ ِم ْن نَ ْف ِس َ
َ ِاال ْختِيَ َار َولَ ْن ََتْ ُك َم ذَلِ َ
َ فَ تَ ْملِ َ
ضبُ َ
يَ ْس ُك َن غَ َ
َ ََى تُ ْكث َر ُُهُ َ
َ َوال َْواج ُ
ض ى لِم ن تَ َق دم َ ِ
يض ٍة ِيف
وم ٍة َع ِادلَ ٍة أ َْو ُس ن ٍة فَا ِ لَ ٍة أ َْو أََ ٍر َع ْن نَبِيِّنَ ا و لى علي و وال و وس لم أ َْو فَ ِر َ
َ م ْن َُ ُك َ
تَ تَ َِك َر َم ا َم َ َ ْ َ
اب ِ
ِ
كِتَ ِ
اس تَ ْوَ ْق ُ بِ ِو
ت إِلَْي َ
َ ِيف اتِّبَ ِاع َم ا َع ِه ْد ُ
ت ِِما َع ِملْنَا بِ ِو فِ َيها َوَُتْتَ ِه َد لِنَ ْف ِس َ
اّلل فَ تَ ْقتَ ِد َي ِِبَا َش َاى ْد َ
َ ِيف َع ْه دي َى َِا َو ْ
َ إِ َىل َى َو َاىا
َ ِعلةٌ ِع ْن َد تَ َس ُّرِع نَ ْف ِس َ
َ لِ َك ْي َال تَ ُكو َن لَ َ
ِم َن ا ْحلُج ِة لِنَ ْف ِسي َعلَْي َ
َي اّللَ بِ َس َع ِة َر َْحَتِ ِو َو َع ِظ ِيم قُ ْد َرتِِو َعلَى إِ ْعغَ ِاء ُك ِّل َر ْغبَ ٍة أَ ْن يُ َوفَِّق ِن َوإِا َ لِ َم ا فِي ِو ِر َ اهُ ِم َن ِْ
اْلقَ َام ِة َعلَ ى الْعُ ِْ ِر
َسَ ُ
َوأ ََان أ ْ
الْوا ِ ِح إِلَْي ِو وإِ َىل َخل ِْق ِو م َس ِن الث نَ ِاء ِيف ال ِْعب ِاد و َِ
ض ِع ِ
مج ِ
َ
يل ْاألََ ِر ِيف الْ بِ َال ِد َوََتَ ِام النِّ ْع َم ِة َوتَ ْ
يف الْ َك َر َام ِة َوأَ ْن َْْ تِ َم ِو َولَ َ
ََ ُ ْ
َ َ
َ
َ
ِ
اجع و َن والس َالم َعلَ ى رس ِ ِ
اد ِة والشه َ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ين َو َس ل َم تَ ْس لِيماً
و لى اّلل َعلَْي و َوآل و َو َس ل َم الغيِّبِ َ
ِابلس َع َ َ َ
وي اّلل َ
ُ
َُ
ني الغ اى ِر َ
ادة إِان إِلَْي و ر ُ َ
َكثِرياً َوالس َال ُم))(.)1
إن لددمل كلددو ىريددب حق داع! ولقددد حد ّدَتب ددويالع ولقددد استرددرت العردرات ددن العلمدداء وادلفكدرين وادلثقفددُت ددن شددىت اخلطددو
واألل دوان ،و ددن ادلسددؤولُت وىددَتىم ،عددن السددبب يف ىددذا الوضددل ادلىس داويف أل اء حكو تنددا ادلددوقرة بلددم أ إال حددَتة يف السددبب
احلقيقي لذلمل كلو!
من األسباب:

نعم تو لى إىل حوايل عررين سبباع لذلمل ..ولكن ل لمل ال تبال احلَتة قائمة!
وىذا الب ث يتم ور حول سببُت ن األسباب:
السبب األول :الراكلة.
السبب الثاب :نظام ادلثوابت والعقوابت – وقد أشران إليو إشارعة.
وتوضي هما:
ٔ -شاكلة َكامنا مل تكن خدمة الناس وال عمران البالد

أوالً :ان الددذيف يبدددو ان عظددم الددذين و ددلوا لل كددم تكددن شدداكلتهم نددذ يفدداعتهم إال نفددس شدداكلتهم الدديت ىددم عليهددا اآلن
إن تكن شاكلتهم اآلن االسوأ بسبب التىلَت العميق للكرسي الذيف يورث الطىيان كما يدورث النسديان :نسديان الوعدو والعهدو
اليت أعطوىا هلل تعاىل ن قبل وللنا ن بعد.
والدددليل علددى لددمل واضددش وادلؤشددر عليددو قيددق :بددان ادلتص د ّدين لل كددم اآلن ددن و راء ورؤسدداء و سددؤولُت وأع دوان يرددهد
اترؼله ددم ابن ش دداكلتهم – إال الن ددا ر ددنهم – كان ددى ش دداكلة بن دداء ي ددال لعوائ ددل الر ددهداء وال بن دداء س دداجد وال بن دداء دددار أو
سترفيات وال التطوير البراعي أو الصناعي وال عمران ادلدن حىت يف احلد األ ىن الدذيف ؽلكدن أليف دوا ن ان يقدوم بدو وحدىت يف
ح ّد االىتمام على ادلستول النظريف بذلمل ابن يكون علّو كتابة سلسدلة دن ادلقداالت التثقيفيدة أو العلميدة حدول لدمل كلدو ..ولد ن
بعل أحدىم شي اع ن لمل بىحبث عنو بستجد انو كان استثناء وانو لظرف ارئ أو ضاىط كدان قدد بدٌت سدجداع أو ردفى أو
يتماع واظلا كانى شاكلتو االىتمام بق ااي أخرل ،وقد يستثٌت ن لمل النا ر.
( )1السيد الرريل الرضي ،وو البالىة ،ار اذلجرة للنرر – قم.441ٍ ،
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ولد ن وجدددت أحددىم اآلن بددٌت سدجداع أو يتمداع أو شدبو لددمل بدذلمل وهددده الرخصدي ولدديس ان احلكو دة دبددا ىدي حكو ددة
اىتمى بذلمل أو أعطتو األولوية أيف ليس الطابل العام ذلا لمل.
بعبددارة أوضددش :لقددد تددريب عظددم ىددؤالء علددى الثددورة يف قابددل الطدداىوت والكثددَت ددنهم تددريب علددى ان يكددون رسددالياع – و لددمل
حسن ون شمل – ولكنهم يربّوا – عا ة – على ان يبنوا ادلساكن للفقراء! بل لعل الكثَت نهم كان يعتث لدمل ىا ردياع أ دام
سؤوليات أكث عليو ان يتصدل ذلدا! كمدا يربدّوا علدى ان يبندوا ادليدال أو ادلسداجد أو ادلستردفيات أو ان ؼلططدوا لنه دة راعيدة
أو ناعية أو ذبارية ،وإن كان شيء ن لمل بإظلا كان يف ائدرة حاجتدو الرخصدية بقدط ،كتجارتدو ىدو أو كمعملدو و صدنعو ىدو
شلا يبقى يف إ ار ائرة األان وال ىَت.
ٕ -عدم تفعيل نظام العقوابت على فساد ادلسؤولني
اثني اً :انعدددام نظددام العقددوابت وادلثددوابت عملي داع يف ىددذه احلكو ددة ادلددوقرة ..بهددل رأيددى سددؤوالع كب دَتاع يعاقددب لفسددا ددايل أو
إ اريف؟ ىددل رأيددى أحدددىم يسددجن ألجددل رشددوة ارتردداىا أو ناقصددة زلاابتيددة أرسدداىا علددى شددركة عينددة؟ أو علددى برددل ريددل يف
احدددل ادلردداريل أو الددو ارات الدديت تسددلم سددؤوليتها؟ أو علددى أكلددو أ دوال الددنفط وال درائب وخ دم ددال هللا خ ددم اإلبددل نبتددة
الربيل؟ أو على ألل شيء وشيء؟.
بل نقول :ان الكثَت ن ادلسؤولُت قد يكون قبل تسلم السلطة – أبيف ستول – كان احلاع ابلفعل ،بدل قدد تكدون شداكلتو
االىتمددام ابليتددا ى واألرا ددل وابدليددال وادلسدداجد وبعم دران ادلدينددة ،لكددن السددلطة ذلددا س د رىا الىريددب وىددي تىد ّدَت الكثددَت ددن أقددول
الندا  ،بددان يف انرىددا ربددًتع الردواكل الصدداحلة وتددذوب يف ياىهددا ادلتعفنددة الصددفات احلسددنة؛ إ ألدديس هللا تعدداىل يقددول و( َك ال إِن
ِْ
واو ْوا بِ ِو بَ ْل ُى ْم قَ ْوٌم ط اغُو َن)( )1وألديس دن اإلؽلدان إؽلدان سدتعار؟ لدذلمل كدان ال بدد
نسا َن لَيَغْىَى * أَن رآهُ ْ
استَ ىْ َن) و(أَتَ َ
اْل َ
ن ان ال يؤ ن ن تسلم السلطة هما كان عدالع تقياع (ال ت دن ىدو نفسدو دن ىواىدا وال ت ندو الندا أبدداع) بدل ال بدد دن بدرض
رقابة ار ة عليو كما يف الرواية السابقة ،مث ال بد ن برض عقوابت شديدة علدى أيدة سلالفدة اليدة أو إ اريدة أو ىَتىدا ..وحين دذ
يرجى ان يت سن وضل البال سريعاع.
َّناذج من معاقبة الدوي لرؤسائها ،على الفساد ادلاو

وقد سلكى ول العا ىذا ادلن ى بتىَت حاذلا سريعاع ..ويكفي ان نعرف ان :ا جاء يف بع األخبار والتقارير:
 -1يف عددام  ،2415أجددث ال درئيس أوتددو بَتيددب ولينددا وىددو رئدديس "ىواتيمدداال" علددى االسددتقالة بعددد أن جددر ه الكددونىر ددن
احلصانة ،و لمل على ا قالوا بسبب وره يف سلطط بسا ضخم ي م ائرة ا مارك الو نية.
 -2يف جنوب أبريقيا ،قام ادلؤسبر الو ٍت األبريقي احلاكم ىذا العام إبقالة الرئيس جاكوب و ا ادلتهم ابلفسا .
ويف عددام  ،2417عبلددى كددوراي ا نوبيددة رئيسددتها ابك ىددن ىددي بتهمددة الرشددوة والددتهم األخددرل ،ويف عددام  2418أ ينددى بتهمددة
إساءة استخدام السلطة واإلكراه والرشوة وحكم عليها ابلسجن دلدة  24عا اع.
( )1سورة الذارايت :آية .53
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ويف دداليباي؛ جددرل الت قيددق ددل رئدديس الددو راء السددابق صليددب عبددد الددر اع بسددبب اختالسددو ددن الرددركة اإلس دًتاتيجية ادلاليبيددة
( )MDB1Malaysia Development Berhad- 1الدديت يرأسددها .وقددد عمددى و ارة العدددل األ ريكيددة أنددو ل
اختال  4.5ليار والر ن ىذه الرركة ،وقد نفدى صليدب الدذيف اهتدم ابسدتخدام بعد ادلدال لردراء رلدوىرات لبوجتدو ،ارتكداب
أيف سلالفات.
بهددذا ىددو الدددرب الددذيف تسددَت عليددو ول العددا والددذيف ق ددى علددى الفسددا بدرجددة أو أخددرل ،بلمددا ا ال نفعددل لددمل وقددد أ دران
يننا اإلسال ي بذلمل بل حكم بو وجداننا حىت قبل ان ينص نا العقالء بذلمل!
التجربة االندونيسية ،مقارنة ابلتجربة العراقية

وىنددا سددنعقد قارنددة س دريعة بددُت وضددل الع دراع ووضددل احدددل أكثددر ول العددا زبلف داع – كانددى – بعددد ان عقدددان يف ادلاضددي

قارنددة بددُت العدراع وبددُت اليدداابن ،لكددن الكثددَت قددد يرددعر ابن ادلقارنددة ىددَت عا لددة إ ايددن ضلددن وأيددن اليدداابن؟ و ددل ان الواقددل ىددو اوددا
قارنة عا لة إ ادلطلوب السدَت علدى الصد يش شلدا سداروا عليدو وليسدتىرع لدمل عردرات السدنُت ولديس ادلطلدوب ان نصدل إليدو يف
حلظددة أو شددهر أو سددنة ..ولكددن ادلىسدداة اننددا نب ان نبدددأ سددَتة اإل دالح ولددذا ال ؽلكددن ان نصددل إلدديهم ،لددو اسددتمرينا علددى ىددذه
احلددال ،حددىت بعددد ألددل سددنة! وعلددى أيف بإندونيسدديا ولددة تخلفددة – ال تدبال – تكددابش الفسددا والتخلددل وا هددل إال ان وضددعهم
ربسن سريعاع بعد ان بدأوا حقيقةع سَتة اإل دالح ،بلنسدتعرض ادات دن اضدي إندونيسديا لنكتردل بوضدوح ان اضديهم كدان
ّ
اسوأ نا بكثَت لكنهم حيث بدأوا إ الح أ رىم نذ عدام 2444م تىدَتت أ دور الدبال بردكل دذىل (إِن اّلل ال ي ى ِري م ا بَِق ومٍ
ْ
َ ُ َ ُّ
ََى يُىَِّريُوا ما ِأبَنْ ُف ِس ِه ْم)(.)1
بلقددد خ ددعى أجدباء ددن إندونيسدديا نددذ 1642م لالحددتالل اذلولنددديف ربددى سددتار شددركة اذلنددد الردرقية اذلولنديددة الدديت وبددى
لروات البال وعالى يف األرض الفسا  ،ولقد استمر االحتالل وتوسل حىت احلدرب العادليدة الثانيدة مث احتلتهدا اليداابن لفدًتة قصدَتة
مث قا الردعب بقيدا ة سدوكارنو عدام  1945لدورة ضدد االحدتالل واسدتلم الثدوار و عديمهم الدو ٍت أ دة احلكدم ..ولكدن ادلفاجدىة –
وذبث واجه الدؽلقرا ية الوليدة وانتهو نهو االستبدا بركل تبايد.
وليس دبفاجىة – انو حُت جلس على الكرسي ىى ّ
وكددان ددن نتددائو لددمل ان بدددأ الت ددخم يددب ا شددي اع برددي اع وبدددأت العملددة الو نيددة تفقددد قيمتهددا أكثددر بددىكثر مث ا ا ت وتددَتة
الت دخم السدنويف حدىت بلىدى يف السدتينيات ألدل ابدلائدة كدل عدام! وىدو رقدم دذىل إ لدمل يعدٍت ان الب داعة الديت كانددى يف أول
السددنة تقدديّم دبائددة ألددل ددثالع كانددى تبلددغ يف آخددر السددنة ادلليددون مث آخددر السددنة القا ددة تصددبش عرددرة اليددُت!! ولكددن ادلسددتبدين –
رىم كل لمل – ال يرعوون وال يعتثون وال يًتاجعون بل وال يعًتبون!.
بعد لمل أ خل سوكارنو بسوء تدبَته البال يف حرب اخلية راح ض يتها مخسدمائة ألدل إىل ليدون إنسدان! و لدمل بعدد ان
اهتدم الطدرف اآلخدر عدام  1965دب اولدة االنقدالب عليدو بردن محلدة انتقدام واسدعة ..و دل لدمل كدان يعتدث نفسدو احلداكم األ ددلش
والويل ادلطلق األعقل للبال !
مث ان (س ددوىارتو) ق ددا الر ددعب ليط دديش ب دد(سوكارنو) وج ددرل تعي ددُت س ددوىارتو رمسي داع رئيس داع إلندونيس دديا ع ددام 1968م ..ولكن دو
( )1سورة الرعد :آية .11
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انقلب على وعدو ه و واليقدو وعلدى الىدرض الدذيف تر الندا علدى سدوكارنو دن أجلدو ،بى دبش سدوىارتو الطداىوت ا ديدد ..وقدد
قام بقمل ادلعارضة بركل واسل وانبلق يف أوحدال الفسدا بردكل كبدَت واسدتمر حكمدو إىل 1998م أيف ددة لاللدُت سدنة تندتو
للبال إال الفسا واليباب واخلراب.
وتقد ّدر نظمددة الرددفابية الدوليددة ددا اختلسددو رئدديس إندونيسدديا السددابق سددوىارتو ددن أ دوال الرددعب ولرواتددو دبدا يدًتاوح بددُت 15
ليار والراع إىل  35ليار والراع!!
بهذا عن حكام إندونيسيا ادلستبدين ،وي اف إىل لمل كلو ان ظروف إندونيسيا ىدي اسدوأ دن العدراع دن جهدات عديددة:
بهددي بلددد الكدوارث الطبيعيددة والعدراع خلددو نهددا تقريبداع وهلل احلمددد ،كمددا ان حرائددق الىدداابت بيهددا كثددَتة والدديت ترددكل خسددارة ىائلددة
ذلددذه الثددروة الطبيعيددة الكددثل إضددابة إىل ان احلرائ دق تنرددر س د باع كثيفددة ددن الدددخان الددذيف يىطددي ادل دبارع وادلدددن ويتسددبب أبض درار
با حة جداع.
كمددا اوددا عانددى ددن احلركددات االنفصددالية و ددن حددروب عصدداابت تقطعددة علددى إقلدديم آتردديو وابب دوا واسددتمرت ح دوايل لاللددُت
عا ُت كا ل حصدت الكثَت الكثَت ن األرواح و ن االقتصا أي اع ،وانتهى عام 2445م إببدرام اتفداع وقدل إ دالع الندار بدُت
ا ي وبُت الثوار.
كمددا عانددى اندونيسدديا – وكمددا سددبق – ددن الفسددا اإل اريف وادلددايل علددى سلتلددل ادلسددتوايت برددكل رىيددب ..إضددابة إىل ددا
عانتو ن ال ات عملية الت ول الدؽلقرا ي و صاعبو نذ عام 1998م.
إضددابة إىل لددمل كلددو بانددو توجددد يف إندونيسدديا  344إلنيددة (وال توجددد يف الع دراع حددىت  24إلنيددة) كمددا توجددد بيهددا  742لىددة
وذلجة سلتلفة وىي كلها تركل عوا ل سببع للبال بهذا ىو واقل إندونيسيا سابقاع ..ولكن لننظر ا الذيف جرل بعد لمل:
التحوي الدميقراطي يف إندونيسيا وَكومة العقالنية

مث بعددد لددمل كلددو (تع ّقددل) اإلندنوسدديون بع د الردديء بتىددَتت األوضدداع برددكل ددذىل ..بفددي عددام 2444م أجريددى أول
عملية انتخاابت رائسية باشرة (وكان ربرير العراع عام 2443م للمقارنة).
وقد اتبعى احلكو ة ا ديدة سياسات عقالئية او ى البال حىت محلى إندونيسيا التسلسل الد 27كىكث ولدة صددرة يف العدا
عام 2414م كما ق ّدر الناتو االي اإلمجايل يف ىذا العام أكثر ن  746ليارات والر زلققاع قفبة كثل عن السنُت ادلاضية.
كمددا أ ددبش اآلن واحددد ددن كددل مخسددة إندونيسدديُت ينتمددي إىل الطبقددة ادلتوسددطة ،وىددذا يعددٍت حدوايل  74ليددون إنسددان ..وىددو
رقم ذىل حقاع.
والسبب وراء لمل كلو أ ور ،نها:
أ -سياسة خفض الضرائب
أوالع :إتبدداع سياسددات حكيمددة عقالئيددة ..بقددد أقددرت احلكو ددة أوالع خف د ال درائب علددى النددا (وحكو تنددا تبيددد ال درائب
ابسددتمرار ،ددل ان ال درائب تثقددل كاىددل الفق دراء واألرا ددل واأليتددام وعا ددة النددا ابألسددا  ،ولددو كددانوا ددا قُت لوضددعوا ال درائب
على كبار األىنياء بقط أيف على األىنياء ون الفقراء ،ل قطل النظر عن حكم الرارع األقد حبر ة ال رائب طلقاع).
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ب -تقليل القيود على قوانني العمل

وتنياع :كما ان احلكو ة قلّلى القيو على العمل وألىى الكثَت ن قوانُت العمل وقيو ه ،عكس العراع الذيف ذبد بيو ألل قيد وقيدد
على أيف عمل استثماريف أو ىَته ،بل ذبد ن يريد ان يريّد صنعاع أو عمالع أو شبو لمل عليو ان يدبل ذلذا رشوة ولدذاك رشدوة أخدرل
ؽلل ويتدوب دن ان يفعدل لدمل! أو اندو إ ا وا دل و دار
وللثالث رشوة ..وىكذا عليو ان يطار األوراع ن ائرة إىل أخرل حىت يتعب و ّ
وأ ّر وصلش ببعد خسائر الية كبَتة وبعد ان احرقوا أعصابو بل واحرقوا ساعات وأاي اع وأشهراع أو سنيناع ن عمره الثمُت.
والىري ددب ان احلكو ددة ىن ددا ب دددل ان أتخ ددذ أبي ددديف ددن يؤس ددس ادلستر ددفيات األىلي ددة أو ا ا ع ددات األىلي ددة ،ذب دددىا تف ددرض
ال درائب علدديهم وت ددطرىم إىل بددل الرشددوة ىنددا وىندداك إضددابة إىل سلسددلة ويلددة ددن التعقيدددات اإل اريددة والبَتوقرا يددة ..بهددال
تعلمنا ن إندونيسيا على األقل؟
ج -زلاربة الفساد بشكل جاد
تلث داع :اوددم حدداربوا الفسددا بردددة ،و ددن لددمل ان إحدددل اقدداليم إندونيسدديا أسددقطى أكثددر ددن  %94ددن أع دداء رلالسددها
لتور هم يف الكسب ىَت ادلرروع!
وىل وجدان يف العراع نظَتاع لذلمل؟ بهذا كلو ن جهة وىناك أ ر آخر وىو:
ان صلدداح األ ددم واحلكو ددات واألحدباب وادلنظمددات وأيددة مجاعددة برددكل عددام يعتمددد بيمددا يعتمددد علددى كميددة وكيفيددة الدراسددات
والكتب اليت تقوم بتقييم التجربة دبا ذلا و ا عليها ،وإبنصاف و وضوعية..
ادلغلوب :ألو الدراسات لتقييم التجربة العراقية

وادلطلوب ن العلماء وادلفكرين وادلثقفدُت واحلدو ات وا ا عدات كتابدة ادلدآت دن الكتدب والدراسدات الديت تقديّم ذبربدة احلكو دة
الردديعية والسددنية والكر يددة يف العدراع بدددءاع ددن عددام 2443م حددىت اآلن بمددا ىددي نقددا ال ددعل؟ و ددا ىددي نقددا القددوة؟ و ددا ىددي
األسباب؟ و ا ىي احللول؟ و ا ىي الفرٍ؟ و ا ىي ادلخا ر؟
وحي ددث انن ددا ا ددة ال تكت ددب وال تق دديّم ل ددذا يبق ددى ك ددل ش دديء رله ددوالع ..وال يع ددرف الن ددا ب ددل وال اخلد دواٍ ادلر دداكل احلقيقي ددة؟
وجذورىا؟ و ن وراءىا؟ واحللول؟ ..وتبقى احلقيقة ىا ة عتمة علدى األجيدال القا دة ..و لدمل يعدٍت ان األخطداء االسدًتاتيجية
ستتكرر ن جديد وان الفرل سيعو لينتو الفرل وان اخلسائر يف البراعدة والصدناعة والعمدران ..بدل وحدىت يف لقدة الندا وإؽلداوم
فعدل و دا ام الناقددون وااللدون
وأخالقهم ..ستبقى ستمرة ا ام رجال السلطة ىم رجال السلطة و ا ام نظام العقدوابت ىدَت ّ
االسدًتاتيجيون أقددل ددن األقددل ددن القليددل قددال تعدداىل( :لََق ْد ك ا َن يف قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْب َرةٌ)( )1وقددال عليددو السددالمَ (( :و ِس ْر ِيف ِد َا ِرِى ْم
َ
ِ ()2
وَ ِ
ِ
َ َُِت ُد ُى ْم قَ ِد انْ تَ َقلُ وا َع ِن ْاأل ََِب ِة َو ََلُّ وا ِد َا َر الْىُْربَ ة))
يم ا فَ َعلُ وا َو َعم ا انْ تَ َقلُ وا َوأَيْ َن ََلُّ وا َونَ َزلُ وا فَِن َ
آاث ِرى ْم فَ انْظُْر ف َ
َ
وللب ث لة إب ن هللا تعاىل.
وآخر دعواان ان احلمد ّلل رب العادلني وولى اّلل على دمحم والو الغيبني الغاىرين

( )1سورة يوسل :آية .111
( )2السيد الرريل الرضي ،وو البالىة ،ار اذلجرة للنرر – قم.391ٍ ،
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