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درادةذلردذالفعلذاالجتماعيذحدبذنظروةذالوصمذ:ذاحلوادم
ذوعدذإبراهومذخلولذاألمري.ذد.م

ذ18/3/2009:ذتاروخذالقبولذ15/2/2009:ذتاروخذالتقدوم

املقدمـــــةذ

إنَّ أغمب البحوث االجتماعية في مجال عمم اإلجرام تتناول أسباب 
الجريمة والعوامل المؤثرة فييا، وقمة ىي البحوث التي تركز عمى رد الفعل 
االجتماعي تجاه الجريمة وأضرارىا وانعكاس رد الفعل عمى القائم بالسموك 

اإلجرامي وعمى تعامل أعضاء المجتمع الذي يعيش فيو وىو جانب ال يقل أىمية 
. عن دراسة أسباب الجريمة

لقد كان رد الفعل االجتماعي عمى جرائم السمب والنيب كبيرًا وىو يزداد 
 أعوام عمى تمك األحداث ومن بين الوسائل التي دافع 5وضوحًا حتى بعد مرور 

الموجو ضده كمجتمع وتحويمو إلى  (لموصم)بيا المجتمع عن نفسو ىو استخدامو 
 في واحدة من العقوبات االجتماعية 2003األفراد الذين قاموا بالسمب والنيب عام 

القاسية، إذ إنَّ الوصم االجتماعي يعد ابرز عقوبة اجتماعية يقوم بيا المجتمع 
، فيو يعزليم ويحقرىم (إلى جانب العقوبة القانونية طبعاً )تجاه أفراده من المنحرفين 

ويمنع التعامل معيم ويمحق بيم العار لفترات طويمة من الزمن قد تمتد إلى أجيال 
ىي إطالق  (الوصم)أحيانًا، ومن بين األدوات التي يستخدميا المجتمع في عممية 

تسميات وألقاب وصفات عمى األفراد المنحرفين لمداللة عمييم وكعقوبة ليم، وكان 
 تسمية 2003أبرز ما أطمق عمى المشاركين في جرائم السمب والنيب عام 

بل إنَّو أصبح  الذي شاع استخدامو في السنوات الماضية والزال، ال (الحواسم)
الفساد اإلداري، أصحاب النفوذ، )يشمل فئات أخرى من المنحرفين مثل مجرمي

. (....والمزورين، والنصابين
: وتضمن البحث الحالي ما يمي

                                                 

جامعة الموصل/ كمية اآلداب/  قسم عمم االجتماع  .
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مشكمة البحث، أىمية البحث وأىدافو، تحديد المصطمحات، نماذج من دراسات )
سابقة، السمب والنيب ظاىرة عامة، نظرية الوصم ورد الفعل االجتماعي، مجاالت 

 (البحث، عرض وتحميل البيانات، نتائج البحث، مصادر البحث، الممخص

مشكلةذالبحثذذ:أواًل

 بعد دخول 2003إنَّ جرائم السمب والنيب التي جرت في العراق عام 
قوات االحتالل تركت أثرًا بالغًا ليس في نفوس العراقيين فحسب بل في نفوس 

العرب والعالم، وأعطت صورة مشوىة عن طبيعة المجتمع العراقي واعتياده عمى 
عمى مدار تاريخو، ومما عزز ذلك ىو تسميط  (السمب والنيب والعنف والتخريب)

اإلعالم األضواء عمييا بشكل متعمد وتعميم ىذه المشاىد عمى كافة أبناء المجتمع 
وابتعادىا عن تسميط الضوء عمى رد الفعل االجتماعي تجاه ىذه الجرائم والحاالت 

االيجابية الكثيرة التي وقفت ضدىا وحافظت عمى الممتمكات العامة وحاربت 
. المتسممين والسراق

 في ( طسيطً ) عمى الرغم من كونو ( بسططً )إنَّ رد الفعل االجتماعي لم يكن 
بعض جوانبو وىذا أمر طبيعي ألنَّ القوى االجتماعية ال تتحرك مثل األفراد أو 

نَّ الوضع كان غير طبيعي بكل مقاييسو، ومن بين  الجماعات الصغيرة السيما وا 
كوسيمة  (لموصم)وسائل رد الفعل االجتماعي فيما بعد ىو استخدام أبناء المجتمع 

لردع المجرمين من االستمرار في جرائميم ولعزليم وعقوبتيم اجتماعيًا من خاللو، 
: لذا تتجسد مشكمة البحث في التساؤل التالي

ىل كطن رد الفعل االجتمطعي من خالل الوصم  إطالق تبمسة الحوابم واضحًط 
في المجتمع الموصمي؟ 

أهموةذالبحثذوأهدافهذذ:ثانوًا

تبرز أىمية البحث من خالل تناولو موضوعًا ميمًا قمما تناولتو الدراسات 
إذ غالبًا ما  (رد الفعل االجتماعي)االجتماعية الجنائية في الفترة األخيرة أال وىو 

تركز الدراسات االجتماعية في حقل الجريمة عمى أنواع الجريمة وأسبابيا والعوامل 
المؤثرة فييا، وكذلك ألىمية جرائم السمب والنيب التي تعرض ليا المجتمع العراقي 
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 وآثارىا الممتدة إلى يومنا ىذا، وقمة الدراسات االجتماعية والجنائية 2003عام 
بالذات التي تناولت ىذا الموضوع، يضاف إلى ذلك أىمية ىذه الدراسة كونيا 
تتناول نتائج جرائم السمب والنيب عمى الصعيد االجتماعي في حين أغمب 

الدراسات التي تناولت الموضوع كانت من زاوية أسباب ىذه الجرائم والعوامل التي 
ميدت لظيورىا، وأخيرًا تأتي أىمية الدراسة من حيث اعتمادىا عمى واحدة من أىم 

التي  (نظرية الوصم)النظريات االجتماعية في مجال عمم االجتماع الجنائي وىي 
لم تأخذ حقيا من الدراسة في مجتمعنا العراقي عمى الرغم من أنَّو أكثر المجتمعات 

.  العربية والشرقية تأثرًا بالوصم االجتماعي
:  فنمخصيا بما يأتيأهدافذالبحثأما 

تسميط الضوء عمى رد الفعل االجتماعي تجاه جرائم السمب والنيب من خالل  .1
. الوصم

 . معرفة مدى قوة الوصم االجتماعي في المجتمع الموصمي .2

 . داخل المجتمع (الحواسم)معرفة مدى شيوع مصطمح  .3

 .(الحواسم)معرفة أنواع المجرمين المشمولين بوصمة  .4

 . عمى الموصومين داخل المجتمع (الحواسم)معرفة أثر استخدام مصطمح  .5

منهجذالبحثذذ:ذثالثًا

اعتمد البحث عمى منيج المسح االجتماعي من خالل سحب عينة ممثمة 
. لمجتمع البحث ودراستيا لموصول إلى نتائج يمكن تعميميا عمى مجتمع البحث

أدواتذالبحثذذ:ذرابعًا

 استخدم الباحث المالحظة العممية لمجتمع البحث لغرض تحديد :المالحظة . أ
الجوانب الميمة في الظاىرة وتشخيصيا بشكل دقيق و مالحظة كيفية تعامل 

. المجتمع معيا
اعتمد الباحث استمارة استبيانية خاصة أعدت ليذا البحث بعد : االبت سطن . ب

مالحظة الظاىرة بشكل جيد واستقراء بعض مسبباتيا وعوامميا ووضع 
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، وتم األخذ بمالحظاتيم وتعديميا مجموعة من األسئمة تم عرضيا عمى خبراء
 .حتى أصبحت جاىزة لمتطبيق

جماالتذالبحثذذ:ذخامدًا

 .اعتمدت مدينة الموصل كمجال مكاني لمبحث: المجطل المكطني .1

 .1/1/2009 لغاية 1/5/2008امتد البحث من : المجطل الزمطني .2

 .اشتمل عمى عينة من أبناء مدينة الموصل: المجطل ال شري .3

عونةذالبحثذذ:داددًا

مفردة موزعين عمى  (100)تم سحب عينة من مجتمع البحث مكونة من 
مناطق المدينة التي تم تقسيميا حسب المستوى االقتصادي إلى غنية ومتوسطة 

 عمى التوالي، ووزعت االستمارة بشكل عرضي 40 و 40 و 20وشعبية وبواقع 
 .إلى رب األسرة أو من ينوب عنو

                                                 
 أسماء الخبراء الذين عرضت عمييم االستمارة االستبيانية :
كمية اآلداب / جامعة الموصل / عبد الفتاح محمد فتحي أستاذ مساعد . د. 1
كمية اآلداب  / جامعة الموصل / موفق ويسي محمود  أستاذ مساعد . 2
كمية اآلداب  / جامعة الموصل / خميل محمد الخالدي  أستاذ مساعد . د. 3
كمية اآلداب  / جامعة الموصل / شفيق إبراىيم  أستاذ مساعد . د. 4
كمية اآلداب  / جامعة الموصل / عمي احمد خضر  أستاذ مساعد . د. 5
كمية اآلداب  / جامعة الموصل / حارث حازم  أستاذ مساعد . د. 6
كمية اآلداب  / جامعة الموصل / شالل حميد   مدرس . د. 7
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اإلطارذالنظريذ:ذالفصلذاألول

حتدودذاملصطلحاتذودراداتذدابقةذ:ذاملبحثذاألول

مصطلحاتذالبحثذ:ذأوال

وىي كممة يستخدميا العراقيون عندما تتعرض األموال الخاصة أو : فرىود .1
العامة لمنيب والسرقة العمنية من قبل ضعاف النفوس أو المصوص المعتاشين 

 وقد اختمفت المصادر في أصل ىذه (1).عمى المال الحرام عند غياب السمطة
الكممة ومعناىا البعيد عن المعنى الشائع في المجتمع العراقي، لكن ىذا 

المعنى كان واضحًا ومحددًا لدى أبناء المجتمع العراقي عمى الرغم من ظيور 
. 9/4/2003 لو بعد الفرىود الكبير في ()كممات مرادفة

نادر، : الشيء بالضم، وفاره (فره): ويذكر ابن منظور في لسان العرب
ولد السبع، : فيورد لنا الفرىود بأنو (الحيوان)أما كتاب ( 2).حسن الوجو: وغالم فاره

 (3).تفرىد إذا سمن: وقيل ولد الوعل، ويقال أيضا لمغالم الغميظ، وصرفوه فقالوا
عممسطت البمب والنيب الذي تتعرض ليط : والتعرسف اإلجرايي لمفرىود ىو

الممتمكطت في حطلة الفوضى أو أثنطء و عد االضطرا طت االجتمطعسة والبسطبسة 
.  والط سعسة والعبكرسة

                                                 

، www.Iraqoftomorrow.orgاالنترنيت، ىادي فريد التكريتي، فرىود، موقع عراق الغد، ( 1)
15/11/2005 

()  وكل من 2003عمى من قام بالسمب والنيب  (عموج)يطمق أبناء المناطق الشمالية كممة 
باع واشترى من ىذه األموال، وتطمق كممة حواسم في مناطق مختمفة عمى من قام بالسمب 

 لكن بعدىا وفي السنوات الماضية شاع 2003والنيب، أما الجنوب فيستخدمون فرىود قبل 
. مصطمح الحواسم بشكل غطى عمى كممة فرىود

 . 312 ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار لسان العرب، بدون سنة نشر، باب الفاء ص(2)

 الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق وشرح عبدالسالم محمد ىارون، بيروت، دار الكتاب (3)
 . 243، ص1969، 3العربي، ط
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 وىي جريمة اعتداء عمى أشخاص وعمى أموال بحسب ما :بمب ونيب .2
يتوافر من ظروف ومالبسات حيث تتم عادة في األوقات التي تييؤىا حاالت 
الشغب واألزمات وعدم االستقرار وما يخمفو ذلك من مناخ يفتقر إلى الرقابة 

والنيب . (1)والضبط مما يغري البعض بالسطو عمى أموال الغير وممتمكاتيم
( 2).ىو أْن يأخذىا من يشاء: واالنتياب (نياب)ىو الغنيمة والجمع : لغة

ىو االبتحواذ القبري عمى األموال أو : والتعرسف اإلجرايي لمبمب والنيب
.  الممتمكطت التط عة لمغسر

:ذاحلوادم.ذ3

، إال أنَّو 2003وىي تسمية أطمقت عمى الحرب التي شيدىا العراق عام 
شاع استخداميا كمصطمح يدل عمى ظاىرة السرقة العشوائية التي يتورط فييا أفراد 

( 3).أو جماعات دون سابق تخطيط
تبمسة تطمق عمى من قطم  طلبمب والنيب في : وسمكن أْن نعرف الحوابم إجرايسط

المجتمع العراقي وىي أش و  وصمة العطر التي سطمقيط أ نطء المجتمع عمى من 
.  انحرف منيم

ىو العيب ووصم الشيء عابو، والوصمة العيب في :  الوصم لغوياً :الوصم. 4
 والوصم (4).الكالم، وىو العيب والعار ويقال في فالن وصمة أي عيب

عبارة مواقف أو معتقدات اجتماعية سمبية، أو االزدراء تجاه اآلخرين : بالعار
نما ينشأ لدى األفراد في المجتمعات (  5).وىو شعور ال يوجد بصورة طبيعية وا 

                                                 

 محمود أبو زيد، المعجم في عمم اإلجرام واالجتماع القانوني والعقاب، القاىرة، دار غريب (1)
 .409، ص2003لمتوزيع والنشر، 

، 1981 محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، بيروت، دار الكتاب العربي، (2)
 .449ص

االنترنيت، حيدر السالمي، مفردات سادت الشارع العراقي،  ( 3)
     www.frindsdemocracy.net ،1/7/2005 .

 .436 ابن منظور، مصدر سابق، ص(4)

(5)  Partnership to Improve, 8
th

 Annual Erna Meeting, Krakow 25-28th 
September 2004 
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 أنو إطالق صفة بم سة عمى شخص أو مجموعة : ونعرف الوصم إجرايسطً 
أشخطص نتسجة لقسطميم  عمل مخطلف لمقواعد االجتمطعسة 

:ذذمناذجذمنذدراداتذدابقة:ثانوًا

عمى الرغم من تكرار ظاىرة ارتكاب جرائم السمب والنيب في المجتمع 
 التي يشيدىا، ةالعراقي عمى مدار تاريخو بسبب الظروف الصعبة وغير المستقر

إال أنَّ ىذه الظاىرة لم تأخذ حقيا من الدراسات االجتماعية، وأبرز من كتب عنيا 
في العصر الحديث ىو الدكتور عمي الوردي في الجزء الرابع من كتابو لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، لكن الدراسات الحديثة لم تتناوليا إال عمى 

:  نطاق ضيق جدًا، ونورد منيا
 

ظطىرة تكراره ( الفرىود)االنفالت البموكي )درابة حبسن عمي قسس القسبي  (1)
 (1)(في المجتمع العراقي

الدراسة تعد من الدراسات النظرية التحميمية ركزت عمى موضوع تكرار 
في المجتمع العراقي عبر الزمن من خالل البعد  (السمب والنيب)حاالت الفرىود 

التاريخي ليا واستعراض بعض الحوادث التاريخية وواقع المجتمع العراقي قبل 
 وحصول ظاىرة السمب والنيب، مع ذكر أمثمة لما جرى 2003 وواقعو بعد 2003

من حاالت نيب ودمار لممتحف العراقي والمجمع العممي العراقي والمكتبة المركزية 
في جامعة بغداد والمكتبة الوطنية ودار الشؤون الثقافية، ثم انتقل إلى دور 

والنظريات المفسرة لالنفالت السموكي  (الفرىود)مؤسسات المجتمع في الحد من 
في كل من عمم االجتماع وعمم النفس االجتماعي وقدم وجية نظره في أسباب 

: بثالثة مسببات ىي (الفرىود)حصول 
وركز عمى عدم االستقرار السياسي وكثرة الحروب التي : الجانب السياسي . أ

.  شيدىا العراق وعسكرة المجتمع واستنزاف طاقاتو والنظام المركزي المتزمت

                                                 

ظاىرة تكراره في المجتمع العراقي، رسالة  (الفرىود)حسين عمي القيسي، االنفالت السموكي  (1)
. 2005ماجستير غير منشورة، بغداد، جامعة بغداد، كمية اآلداب، قسم عمم االجتماع، 
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ولخصيا في اضطراب الوضع االقتصادي في العراق : الجانب االقتصادي . ب
وضياع الموارد االقتصادية في الحروب المتتالية والحصار االقتصادي الذي 

 . جعل غالبية الشعب تعاني من الحرمان

المتمثل بازدواجية الشخصية العراقية وكثرة تناقضاتيا : الجانب االجتماعي . ت
 . واندفاعيا وتأثرىا السريع بالمواقف التي تعيشيا

 

 (1)( الفرىودةبسكولوجي: )درابة قطبم حبسن صطلح (2)
من جانب السموك الجمعي الذي يصفيا  (الفرىود)تنظر ىذه الدراسة إلى 

بحالة الغوغاء التي تناوليا عمماء االجتماع والنفس عمى حد سواء، ويوضح الفئات 
ويصف بعضيم بأنيم فئات معدومة ومحرومة واآلخرين ىم  (الفرىود)التي قامت بـ

المصوص الذين أطمق سراحيم من السجون وبعض الناقمين عمى األوضاع في 
العراق إضافة إلى التخريب والنيب المتعمد الذي ساىمت فيو دول الجوار وغيرىا 

ممن لدييا مصالح في تخريب العراق وتدميره، ويفسر ىذه الظاىرة من خالل 
 1970اختالف منظومة القيم لدى جيمين في العراق، ىم المولودون قبل عام 

 واختالف الخصائص االجتماعية والنفسية لكل منيما، 1970والمولودون بعد عام 
فضاًل عن شيوع ثقافة العنف في العراق وضياع الثروات االقتصادية في عقدي 

الثمانينات والتسعينات وتدخل قوات االحتالل األمريكي في تسييل عمميات السمب 
.  والنيب

                                                 

، www.annabaa.netاالنترنيت، قاسم حسين صالح، سيكولوجية الفرىود، من موقع  (1)
17/4/2004 .
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الدلبذوالنهبذظاهرةذإجراموةذعاملوةذ:ذاملبحثذالثاني

إنَّ جرائم السمب والنيب من الجرائم الشائعة في المجتمعات عمى اختالف 
أشكاليا وتاريخيا ودرجة تحضرىا، وىي منتشرة منذ العقود األولى لمحياة البشرية 

عمى وجو األرض وال يخمو أي مجتمع أو امة من جرائم السمب والنيب التي ألمت 
بو بعد حرب أو مجاعة أو كارثة أو عسر اقتصادي أو ما شابو ذلك من الظروف 

.  غير الطبيعية أو االستثنائية
ومن الصفات التي تتميز بيا المجتمعات والشعوب القبمية ىي افتخارىا 
بالسمب والنيب الذي تقوم بو بعد المعارك التي تجمعيا مع أعدائيا، ال بل كان 

لكل ما يالقيو من ممتمكات  (السمب والنيب)من أىم ما يقوم بو المنتصر ىو 
.  العدو المادية والمعنوية

ذا ما أردنا استعراض أمثمة عن حاالت السمب والنيب في التاريخ القديم  وا 
والحديث فإننا لن نتوقف إال بعد عشرات الصفحات، لكننا سنورد بعض األمثمة 

البسيطة والمتنوعة عن حاالت سمب ونيب في التاريخ الحديث ثم نعرج عمى ذكر 
. حاالت خاصة بالمجتمع العراقي الذي ىو موضوع بحثنا

من أشير حاالت السمب والنيب في العالم ىو ما حصل في بعض دول 
فرنسا وألمانيا )أوربا خالل الحرب العالمية الثانية وخصوصًا في مناطق من 

، لكن السمب والنيب لم يكن يرافق الحروب فقط فما أكثر الكوارث (اوبريطاني
الطبيعية والظروف االستثنائية التي حصمت ورافقيا جرائم السمب والنيب اختمف 

في حجمو وتأثيره باختالف حجم الكارثة التي رافقيا، فعمى سبيل المثال ال 
: الحصر

أنَّ أفراد الشرطة حبسوا أنفسيم في مقارىم خوفًا من  (روتير)ذكرت وكالة 
المصوص الذين انطمقوا في أكبر عممية سمب ونيب داخمي في الواليات المتحدة 

كميا وىم مسمحون بالبنادق يرافقيم عصابات الشوارع الذين تولوا حكم الوالية 
، وقد أعاد ىذا الحدث (كاترينا)المنكوبة بعد انعدام القانون فييا بسبب إعصار 

ليمة  (نيويورك)الذاكرة إلى عامين قبل اإلعصار عندما انقطع التيار الكيربائي عن 
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األمرسكسون ))كاممة يوميا انتشرت جرائم السمب والنيب وقالت إحدى صحفيم 
. (1)((ستحولون إلى لصوص إذا انطفأ النور

جنوب  (جنجاويد)وخالل االضطرابات التي حصمت بين قوات الحكومة والـ
السودان حصمت جرائم سمب ونيب من قبل الطرفين ولمرات عديدة حتى طالبت 

بتعويض ضحايا ىذه اليجمات وبإجراء دراسة  (ىيومن رايتس ووتش)منظمة 
تتابعية لصور األقمار الصناعية التي تؤكد نقل كميات ىائمة من الممتمكات 
المسروقة من والى المعسكرات من الطرفين بما في ذلك األثاث والسيارات 

( 2).والمواشي
كما كان لمثورات واالنتفاضات حصة في التسبب بجرائم السمب والنيب 

السيما الفاشمة منيا، فقد كان الحكم اليمني في زمن اإلمارة المتوكمية يعطي 
 أعطى اإلمام 1948القبائل حق سمب المناطق المتمردة، وبعد فشل حركة عام 

القبائل الموالية لو حق استباحة صنعاء، وكان ىذا السمب  (احمد بن حميد الدين)
والنيب ممنوحًا لبعض فئات المجتمع كمكافأة ولمسكان المحميين كنوع من 

  (3).العقاب
مما سبق يمكننا أْن نالحظ أنَّ السمب والنيب ال يقتصر عمى شعب من 

الشعوب بل ىو ظاىرة اجتماعية عامة تحدث عند توفر شروطيا كما يقول 
والظاىرة االجتماعية ال تفسر بعيدًا عن طبيعتيا الموضوعية وال وفق  (دوركايم)

الحالة النفسية لمباحث بل يجب أْن يكون تفسيرىا مستقاًل عنو باعتبارىا تمقائية 
( 4).وجبرية وعامة وىي سموك فردي يمكن أْن ينتاب األفراد في كل المجتمعات

                                                 

، (441) االنترنيت، محمود التميمي، إعصار كاترينا، مجمة األسبوع المصرية، العدد (1)
www.Elosboa.com ،5/9/2004 .

االنترنيت، الشبكـة العربيـة لمعمومــات حقــوق اإلنســان، سمـب السـودان،  (2)
www.hernfo.net ،27/8/2006 .

، www.alnhar.comاالنترنيت، سالم عبود، أقنعة الفرىود، جريدة النيار المبنانية،  (3)
28/4/2004 .

االنترنيت، كامل داؤود الفرىود مقاربة تاريخية لسيكولوجية المفرىدين، موقع كتابات،  (4)
www.Kitabat.com ،6/11/2006 .
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وقد كان لضعف االحتالل العثماني مطمع القرن العشرين وخسارتو الحرب 
وخروجو من العراق ودخول المحتل البريطاني وسياستو وتعاقب الحكومات عميو 
بعد خروج المحتل وانعدام االستقرار السياسي في العراق واالنقالبات العسكرية 

والصراعات الحزبية والحروب المتكررة والمدمرة والحصار االقتصادي الذي نخر 
لممجتمع العراقي وجعمو يتأرجح بين منظوماتو القيمية الداخمية ما  (العمود الفقري)

بين االلتزام واالنفالت وخسارتو الحرب األخيرة أمام المحتل، دور كبير في تكرار 
: ()عام والتي ظيرت كما يمي (100)حاالت السمب والنيب لمرات عديدة خالل الـ

. سمب ونيب الجنود األتراك لألسواق بسبب تأخر رواتبيم: 1908عام  .1
سمب ونيب البصرة بعد سيطرة االنكميز عمى موانئيا وىزيمة : 1914عام  .2

 .األتراك

سمب ونيب النجف بعد زيادة عدد الفارين من الخدمة العسكرية : 1915عام  .3
 وتمردىم عمى الدولة العثمانية 

سمب ونيب الحمة بعد تيريب سجناء من قبل مجموعة من : 1916عام  .4
 . الخارجين عمى القانون

سمب ونيب بغداد قبل سقوطيا تحت االحتالل البريطاني : 1917عام  .5
 . بيومين

 . سمب ونيب الرميمة من قبل مجموعة من المعارضين لمحكومة: 1935عام  .6

 .(االرزيج)و (البزون)سمب ونيب العمارة بعد معارك بين قبيمتي : 1937عام  .7

البو )و  (البو عمي)سمب ونيب العمارة بعد معارك بين قبيمتي : 1941عام .8
 .(محمد

                                                 

() لممزيد راجع كل من :
 4، ج1977عمي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، بغداد،  .1
 .، الجزء الثامن1956عباس العزاوي، العراق بين احتاللين، بغداد، مطبعة وزارة المعارف،  .2

، 1986عبدالرزاق اسود، موسوعة العراق السياسية، الدار العربية لمموسوعات بيروت  .3
.  المجمد الثاني
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 . سمب ونيب الييود في بغداد والبصرة: 1941عام  .9

 .سمب ونيب القصور الرئاسية وقصر رئيس الوزراء: 1958عام  .10

 .سمب ونيب الموصل بعد فشل ثورة الشواف: 1959عام  .11

 .سمب ونيب الكويت بعد دخول الجيش العراقي: 1990عام  .12

سمب ونيب معظم محافظات العراق بعد انسحاب الجيش : 1991عام  .13
 .العراقي من الكويت

سمب ونيب مدمر لكل ممتمكات الدولة العراقية في أكبر عممية : 2003عام  .14
تدمير وتخريب منظم لدولة في العصر الحديث بعد دخول االحتالل األمريكي 

 .لمعراق

ومن المالحظ من ىذه الحوادث أنَّ حاالت السمب والنيب التي ذكرت 
أغمبيا حاالت صغيرة مرتبطة بحوادث معينة أو مناطق معينة ما عدا حاالت 

فيي حاالت سمب ونيب كبيرة  (2003و1991و1990)ثالثة ىي في األعوام 
ومخطط ليا السيما األخيرة التي شاركت فييا قوات االحتالل ودول الجوار 

. ومخابرات دول عديدة تريد تدمير المجتمع العراقي
ويمكننا أْن نقسم جرائم السمب والنيب التي حصمت في العراق إلى نوعين 

: أساسين
وىو عفوي وسمتطز  طلعشوايسة وسنقبم إلى : (مدني)بمب ونيب شع ي . أ

: عدة أنواع
يرجع إلى ترسخ مبادئ وقيم البداوة في بعض العشائر وقيام بعض : ق مي .1

أفرادىا بأعمال سمب تجاه من يعادييا، مثل الذي حصل في العمارة عامي 
(. 1941و1937)

وىي فكرة عامة موجودة عن معظم البشر السيما الذين يرغبون : انتقطمي .2
أو من فئة أو جماعة  (االحتالل أو اإلدارات الحكومية)باالنتقام ممن ظمميم 

-1915-1914)تسببت ليم باإليذاء، ومثال األول ما حصل في األعوام 
 .1941ومثال الثاني ما حصل مع الييود عام  (1917
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وىو وما تقوم بو العصابات التي تستغل ضعف أو غياب الدولة أو : عصط طت .3
-1958-1916-1908)ما يتوفر من فرص لتحقيق مصالح خاصة، ومثالو 

1959.) 

واىم ممسزاتو انو منظم وسحقق أىداف : (ربمي)بمب ونيب حكومي . ب
: مخطط ليط وسقبم إلى

( )(كميتوكرات)وىو ما يقوم بو بعض المتنفذين وأصحاب المناصب : فردي (1
والسمطات عمى اختالفيا بالتعاون مع جيات تدعميم وقياميم باستغالل النفوذ 
ونيب المال العام بوسائل مختمفة مستغمين الصفة الرسمية ليم ولمن وراءىم، 

وىو المقب الذي أطمق عمى رئيس الوزراء العراقي  (أبو فرىود)ومثال ذلك 
، وكذلك (1)في الستينات لكثرة النيب والفساد اإلداري في عيده (طاىر يحيى)

. 2003ما حصل في الوزارات التي تعاقبت عمى العراق بعد االحتالل 
وىو ما تقوم بو بعض أجيزة الدولة لتحقيق غايات وأىداف منوطة : مؤببي (2

 وما قامت بو مخابرات 2003 و1991و1990بيا، ومثالو ما حصل عام 
.  وأجيزة دول عديدة في عمميات السمب والنيب لغرض تدمير العراق

                                                 

() ويعني حاكم أو 1968ويعني النياب وىو مصطمح ظير مع اندريسكي عام : كميتوكرات 
ىدفو األساسي جمع الثروة الشخصية وىو يمتمك القوة لتحقيق ىذا  (نياب)مسؤول كبير 

سوزان روزاكرمان، الفساد والحكم، ترجمة ): لممزيد انظر. اليدف خالل وجوده في السمطة
(. 205، ص2000فؤاد سروجي، عمان، الدار األىمية لمنشر، 

.   االنترنيت، ىادي فريد التكريتي، مصدر سابق(1)
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نظروةذالوصمذوردذالفعلذاالجتماعيذ:ذاملبحثذالثالث

غالبًا ما ينحصر االىتمام في البحوث االجتماعية الخاصة بالجريمة في 
كيفية نشوء الفعل اإلجرامي بداًل من التطرق إلى ردود فعل المجتمع تجاىيا وكأن 

، ولذلك لم تعن الكثير من الدراسات (الجريمة)العممية ىي من طرف واحد فقط 
الخاصة باإلجرام بردود فعل المجتمع إزاء الجريمة بوصف ىذه الردود سببًا في 

( 1).تكوين الجريمة ذاتيا
إنَّ رد الفعل االجتماعي يعد أحد أنواع العقوبات التي يصدرىا المجتمع 
تجاه من يقوم باألفعال المخالفة لقواعده، وىو ال يقل أىمية عن العقوبات التي 

يفرضيا القانون، وفي بعض األحيان يصدر معيا ويالزميا ويستمر حتى بعد تنفيذ 
العقوبة القانونية ال بل قد يستمر حتى بعد وفاة من قام بالجريمة وينتقل إلى عائمتو 

.  ويستمر معيم ألجيال إنَّو الوصم االجتماعي
ومن النظريات الحديثة التي تنظر إلى السموك اإلجرامي باعتباره وصمة 

نظرية الوصم )تسم كل من يقوم بخرق القواعد والمعايير التي حددىا المجتمع ىي 
Labeling Theory) فبمجرد إدانة الشخص في جريمة ما يمقب بالمجرم وتظل ،

وصمتو اإلجرامية عالقة في تاريخو االجتماعي متعرضًا بسببيا لمعزلة و االنطواء 
والميانة وتؤكد ىذه النظرية عمى األضرار المترتبة عمى وصم المجرم والتي تظـل 

  (2).مرافقـة لو ولكل من لو عالقة قرابية بو
في كتابو  (فرانك تاننيوم)إنَّ أول المنظرين لنظرية وصم المجرم كان 

وتجدد ذكرىا في الستينات والسبعينات عمى يد  (1938الجريمة والمجتمع عام )
أنَّ الفرد يوصف بحسب تصرفو لذا فالمجرم يعطى ))مجموعة عمماء، وىي ترى 

والفكرة األساسية ليذه النظرية ( 3)(.(سمة اإلجرام بناء عمى تصرفو اإلجرامي
: مفادىا

                                                 

عدنان الدوري، أسباب الجريمة وطبيعة السموك اإلجرامي، الكويت، منشورات ذات  (1)
 .263، ص1984، 3السالسل، ط

محمد الجوىري وآخرون، عمم االجتماع والمشكالت االجتماعية، القاىرة، مطبعة العمرانية،  (2)
 .287، ص2000

 .192 ص،2002، األردنالجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة، فتحية الجميمي،  (3)
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إنَّ االنحراف ظاىرة نسبية غير ثابتة تخضع في طبيعتيا إلى تعريف الجماعة )
وتنشأ بحكميا إذ تعتبر ىذه الجماعة أنَّ بعض األنماط السموكية ىي خروج كبير 
عمى بعض القواعد التي تضعيا الجماعة ولذلك يوسم فاعميا بوسمة الخروج عمى 

المجتمع أو باألحرى الخروج عمى قواعد الجماعة ولذلك فإنَّ االنحراف ذاتو ال 
يقوم عمى نوعية الفعل الذي يسمكو الشخص بل عمى النتيجة التي تترتب عميو أو 

عمى ما يطمقو اآلخرون من صفة الفاعل حيث يوسم بوسمة االنحراف، وعميو 
نما بما يراه اآلخرون فيو وردود فعميم إزاءه ( 1).(فاالنحراف ذاتو ال يتحدد بذاتو وا 

وتتصف عممية صنع المجرم بأنيا عممية تحتوي عمى عناصر وضع 
تقوم الجماعة بإلصاقيا عمى الشخص،  (عالمات وألقاب وتعريفات وفعل وشرح)

وتؤدي عممية الوصم ىذه إلى خدمة أغراض الجماعة وتحقيق البعض من أىدافيا 
حيث إنيا تساعد عمى بمورة نقمة الجميور ضد الشخص المخالف وأيضا نقمة 

حباط معنوياتو وتشويو أخالقياتو ( 2).الفرد الموصوم نحو نفسو، وا 
نظرية الوصم لمجريمة من خالل عممية التفاعل بين الفعل  وينطمق تفسير

والذي ينتج عنو بالمحصمة إطالق  اإلجرامي ورد الفعل االجتماعي الناشئ عنو
 عمى ذلك من بالوصم عمى فاعل السموك اإلجرامي من قبل المجتمع وما يترت

.  آثار اجتماعية ونفسية تبقى معو حتى مماتو
ولغرض توضيح ىذه النظرية بشكل أكثر تفصياًل عمى موضوع بحثنا فقد 
عادة تطبيقيا عمى موضوع البحث الحالي  ارتأينا تفصيل مبادئ نظرية الوصم وا 
لكي تعطي لنا صورة واضحة عن تأثير رد الفعل االجتماعي من خالل الوصم 

: والذي يتجمى من خالل النقاط التالية
ركزت ىذه النظرية في تفسيرىا لمجريمة عمى الفعل وعمى رد الفعل  (1

االجتماعي تجاىو من خالل مؤسسات المجتمع، إذ يركز المجتمع عمى الفعل 
ومن ثم يصدر رد فعمو االجتماعي تجاه ىذا  (السمب والنيب مثالً )اإلجرامي 

. (الوصم)الفعل من خالل المؤسسات االجتماعية المختمفة ومنو 
                                                 

 .264عدنان الدوري، مصدر سابق، ص (1)

مصطفى عبدالمجيد كارة، مقدمة في االنحراف االجتماعي، بيروت، منشورات معيد اإلنماء  (2)
 .316، 1992، 2العربي، ط
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وليس لمفعل نفسو حيث  (الوصم)ترى النظرية أنَّ الفرد يستجيب لمعنى الفعل  (2
ترى النظرية إننا نرى أنفسنا من خالل اآلخرين، وبالمقابل يستجيب أبناء 

المجتمع إلى الوصم الذي يطمق عمى أشخاص معنيين قاموا بالفعل اإلجرامي 
 .(فرىود، مال كويت، حواسم)ويستمر حكم الوصم عمييم مثل إطالق تسمية 

ترى النظرية أنَّ األشخاص األقوياء في المجتمع يقل وصميم عمى عكس  (3
األشخاص األقل مكانة اجتماعية، إذ يوصم الوزراء والمدراء والمسؤولين 

ضمنيًا بالوصم بسبب السمطة التي  (أصحاب الياقات البيضاء)الكبار 
يمتمكونيا لكن األشخاص األقل مكانة نزواًل إلى الفقراء يوصمون بشكل عمني 
إذا ساىموا بالسمب والنيب أو أي سموك انحرافي مشابو أو كان لدييم فساد 

 . إداري أو حصموا عمى ثروة سريعة

ترى النظرية أنَّ ردة فعل المجتمع قد تخمق شخصية المجرم، وتختمف ردة  (4
الفعل ىذه باختالف الزمان والمكان والفاعل وأفراد المجتمع، فقد يؤدي إطالق 

إلى دفع الفرد إلى االستمرار بالفعل اإلجرامي  (فرىود، حواسم)الوصم 
أالنحرافي ألنيا أصبحت واقع حال المناص منو حتى لو كان الفعل اإلجرامي 

الذي قام بو ليس متأصال فيو أو كان ردة فعل لحالة معينة عاشيا في 
السابق، ويختمف األمر من مكان آلخر ومن زمان آلخر ومن شخص آلخر 

 .كل حسب ظروفو التي وصم بيا

تعتقد النظرية أنَّ المجرمين غير مختمفين أساسًا عن غير المجرمين ولكن  (5
أفعال وسموكيات بعض الناس يتم التركيز عمييا ولفت األنظار إلييا في حين 
يتم تجاىل سموكيات اآلخرين، فاألفعال المضرة واإلجرامية كثيرة ومتنوعة لكن 

ما يبقى في أذىان الناس ويؤثر فييم ىو الذي يوصم أكثر من غيره من 
األفعال، فالسمب والنيب كان أكبر أثرًا في نفوس الناس من القتل والدمار 

 . والتخريب

تفرض النظرية أنَّ مؤسسات الضبط االجتماعي تعمل عمى دفع األفراد إلى  (6
االنحراف وبالتالي تزيد نسبة الجريمة، فقد يدفع وصم من شارك بالسمب 

فرىود أو ) بأنيم 2003 أو بعد االحتالل 1991والنيب في الكويت أو عام 
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إلى تعميق الدافع لالنحراف واالستمرار في خط الجريمة بأشكاليا  (حواسم
 . المختمفة مادام أنَّو وصم بذلك وانتيى األمر

ترى النظرية أنَّ االنحراف صناعة اجتماعية، وأنَّ ما حصل في المجتمع  (7
العراقي من اضطرابات وحروب وحصار وظنك في المعيشة ىو الذي صنع 

بعيدًا عن الجزء األكبر الذي تم تدبيره خارج العراق من  (الحواسم)بعضًا من 
 .عمل تخريبي منظم

تعتقد النظرية أنَّ الفرد يرتكب انحرافًا أوليًا ويقابمو ردة فعل اجتماعية ثم  (8
يرتكب الجريمة مرة أخرى ويقابمو ردة فعل اجتماعية أشد إلى أْن تتشكل ىوية 

 التزوير –المجرم، إذ ارتكب بعض أبناء المجتمع سموكًا منحرفًا مثل التيريب 
 (وصم أولي)الخ وجوبيوا برد فعل بسيط ... تجارة الممنوعات– االحتيال –

 2003من قبل المجتمع عمى أنيم منحرفين ثم شاركوا في السمب والنيب 
  (وصم نيائي)وجاء رد الفعل األقوى 

تفترض النظرية أنَّ الخوف من الوصم ىو أحد وسائل الضبط االجتماعي،  (9
 (حرامية، حواسم، مجرمين، فرىود)وقد كان وصم المجتمع لمسراق بتسميات 

زرع الخوف ومنع الكثيرين من االشتراك بتمك الجرائم وعندما كانت تحين 
 (وىي كثيرة بعد االحتالل)الفرصة لمسرقة أو االختالس أو الفساد اإلداري 
 . فإنَّ البعض كان يخاف من الوصم وال يقوم بيا
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حتلولذالبواناتذ:ذالفصلذالثاني

عرض ال سطنطت األولسة : أوالً 

سمثل جنس الم حوثسن  (1)جدول 
النب ة الميوسة التكرار الجنس 
% 62 62ذكر 
% 38 38أنثى 

% 100 100المجموع 

%( 38)مقابل  (%62)إلى أنَّ نسبة الذكور في العينة كانت  (1)يشير الجدول 
لإلناث وىي نتيجة طبيعية ألنَّ االستمارة موجية إلى رب األسرة أو من ينوب عنو 

.  وىم الذكور غالباً 

سمثل أعمطر الم حوثسن  (2)جدول 
النب ة الميوسة التكرار الفيطت 

27-34 30 30 %
35-42 26 26 %
43-50 24 24 %
51-58 11 11 %
59-67 9 9 %

% 100 100المجموع 

%( 30)نالحظ توزع أفراد العينة عمى الفئات العمرية بنسبة  (2)ومن الجدول 
لمفئة  (%11)لمفئة الثالثة، و  (%24)لمفئة الثانية، و  (%26)لمفئة األولى، و

لمفئة الخامسة، وأغمب الفئات العمرية ىي متوسطة وكبيرة ما  (%9)الرابعة، و 
. عدا الفئة األولى تشمل الشباب
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سمثل منطقة بكن الم حوثسن  (3)جدول 
النب ة الميوسة التكرار المنطقة 
% 40 40شع سة 

% 40 40متوبطة 
% 20 20غنسة 

% 100 100المجموع 

لممناطق الشعبية و  (%40)إلى توزع أفراد العينة بواقع  (3)ويشير الجدول 
لممناطق الغنية وىو توزيع متعمد من قبل  (%20)لممناطق المتوسطة و  (40%)

. الباحث لكون المناطق الشعبية والوسطى أكثر من المناطق الغنية

  سمثل التحصسل الدرابي ألفراد العسنة (4)جدول 
النب ة الميوسة التكرار التحصسل الدرابي 

% 3 3أمي 
% 15 15سقرأ وسكتب 
% 22 22ا تدايسة 
% 20 20متوبطة 
% 21 21إعدادسة 

% 19 19جطمعة فأكثر 
% 100 100المجموع 

وقد ساعدىم في  (%3)أنَّ نسبة األميين من العينة كانت  (4)يبين الجدول 
من العينة يقرؤون ويكتبون، و  (%15)اإلجابة عمييا أبناؤىم من المتعممين، يمييم 

خريجو الدراسة المتوسطة، و  (%20)منيم خريجو الدراسة االبتدائية، و  (22%)
ىم خريجو جامعة فأكثر،  (%19)منيم خريجو الدراسة اإلعدادية، و  (21%)

. وىي نسب متقاربة إلى حد ما لكنيا شاممة لكل المستويات التعميمية
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البواناتذالتخصصوةذ:ذثانوًا

سمثل مطذا سطمق النطس عمى من قطم  طلبمب والنيب  (5)جدول 
النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 
% 71 71حوابم 
% 18 18حرامسة 
% 11 11مجرمسن 
% 100 100المجموع 

من العينة يصرحون بأنَّ طبقة واسعة  (%71)أنَّ نسبة  (5)نالحظ من الجدول 
عمى من قام بالسمب والنيب وىو مصطمح أخذ  (حواسم)من الناس يطمقون تسمية 

باالنتشار في صفوف المجتمع العراقي بصورة كبيرة كرد فعل عمى ىذه الجرائم، 
عمى من قام ( حرامية)من العينة أنَّ الناس يطمقون لفظة  (%18)في حين يعتقد 

يعتقدون بأنَّ الناس يطمقون تسمية مجرمين عمى من  (%11)بالسمب والنيب و 
قام بالسمب والنيب، وكمتا المفظتين تشير إلى وصم اجتماعي أيضا ألنيما ترتبطان 

.  بتسميات ال تطمق إال عمى مرتكبي الجرائم

سمثل مطذا سطمق الم حوثون عمى من قطم  طلبمب والنيب  (6)جدول 
النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 
% 51 51حوابم 
% 26 26حرامسة 
% 23 23مجرمسن 
% 100 100المجموع 

من العينة يطمقون تسمية  (%51)إلى أنَّ نسبة  (6)في حين يشير الجدول 
عمى من قام بالسمب والنيب وفي ىذا تطابق مع وجية نظر المجتمع في  (حواسم)

%( 23)ونسبة ( حرامية)من العينة تسمية  (%26)ىذه التسمية، في حين يطمق 
مجرمين عمى من قام بالسمب والنيب وىي نسب مرتفعة قياسًا بالجدول السابق 
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لكنيا تشير إلى تقارب في وجيات النظر حول وصم ىذه العممية بأنيا جرائم 
 .مرفوضة لكن رد الفعل يختمف من شخص آلخر

سمثل كسف ستعطمل الم حوثون مع من قطم  طلبمب والنيب  (7)جدول 
النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 
% 45 45 طحتقطر 
% 13 13ط سعي 
% 42 42أتجن يم 
% 100 100المجموع 

%( 45)كيفية تعامل العينة مع من قام بالسمب والنيب، إذ يرى  (7)ويبين الجدول 
منيم بأنَّ االحتقار ىو األسموب األمثل لمتعامل معيم وىو أفضل تعبير عن رد 

منيم بأنو يجب التعامل معو بشكل  (%13)فعميم تجاه ىؤالء، في حين يرى 
يعتقدون بأنو من األفضل  (%42)طبيعي وفي ذلك نوع من التسامح معيم، أما 

تجنب التعامل معيم في أي أمر كعقوبة ليم أواًل وابتعادًا عن الشبية والنظرة 
السيئة لمن يتعامل معيم، إذ إنَّ لموصمة ردود فعل متباينة تختمف بحسب طبيعة 
نَّ فئات المجتمع المتباينة قد تتباين أيضا في ردود  المجتمع الذي تتواجد فيو وا 

 .(1)فعميا تجاه الجريمة ومرتكبييا 

سمثل ثقة الم حوثسن  من أعمن تو تو من الذسن قطموا  طلبمب والنيب  (8)جدول 
النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 

% 29 29نعم 
% 71 71ال 

% 100 100المجموع 

                                                 

 .291 محمد الجوىري وآخرون، مصدر سابق، ص(1)
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من العينة يثقون بمن أعمن توبتو من الذين  (%29)ان  (8)ونالحظ من الجدول 
قاموا بالسمب والنيب وفي ذلك منحيم فرصة جديدة لمعيش بطريقة مختمف بعيدًا 

بأنيم ال يثقون بيذه  (%71)عن المال الحرام، في حين يعتقد ثمثا العينة تقريبًا 
.  التوبة وأنَّو ال يمكن أْن يصدقوا من قام بسرقة بالده ودمرىا

سمثل موقف الم حوثسن من شخص ستعطممون معو وظير أنَّو من  (9)جدول 
 الذسن قطموا  طلبمب والنيب

التبمبل اإلجط ة 
المرت ي 

النب ة التكرار 
الميوسة 

% 52 52 1سصغر في نظري 
% 28 28 2اقطع عالقتي  و 

% 11 11 3أنطدسو  يط  
% 9 9 4ابتمر  طلتعطمل معو 

أنَّ نصف العينة ينظرون إلى شخص كانوا يتعاممون  (9)يتبين لنا من الجدول 
بعين الصغر واالحتقار وىو موقف يعبر عن  (الحواسم)معو واكتشفوا أنَّو من 

صدمتيم بو ويمثل رد فعل سمبي تجاىو وقد جاء ىذا الموقف بالمرتبة األولى، يميو 
وىو موقف أكثر حدة من الموقف  (%28)بنسبة  (قطع العالقة)بالمرتبة الثانية 

األول ألنَّ يحسم العالقة بين الطرفين إلى غير رجعة وىو تعبير عن صدمة 
أناديو )المبحوث إذا ما كان أحد معارفو من الحواسم، وجاء بالمرتبة الثالثة موقف 

وىو موقف ال يقل قسوة عن سابقو ألنَّ فيو الوصم يكون صريحًا من خالل  (بيا
استمر )، وأخيرًا جاء موقف (حواسم)مناداتو بوصمة العار المتمثمة بتسمية 

وىو موقف فيو الكثير من المسامحة  (%9)بالمرتبة الرابعة بنسبة  (بالتعامل معو
. وتجاوز العمل السمبي الذي قام بو من شارك بالسمب والنيب
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سمثل ابتخدام الم حوثسن تبمسة حوابم عمى من سبرق أموال  (10)جدول 
الدولة اآلن 

النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 
% 63 63نعم 
% 37 37ال 

% 100 100المجموع 

من العينة يطمقون تسمية حواسم عمى  (%63)إلى أنَّ نسبة  (10)يشير الجدول 
من يسرق أموال الدولة في الوقت الحالي وفي ذلك مساواة بين من قام بالسمب 

 ومن يسرق أموال الدولة اآلن بغض النظر عن االختالف في 2003والنيب عام 
طريقة السرقة ما بين سمب ونيب في الحالة األولى وبين الفساد اإلداري بكل 

أشكالو اآلن وىي وصمة جديدة تطمق عمى نوع آخر من الجرائم، في حين يرفض 
. من العينة إطالق ىذه التسمية عمى من يسرق أموال الدولة اآلن (37)

سمثل ابتخدام الم حوثسن تبمسة حوابم عمى من سحصمون عمى  (11)جدول 
الثروة البرسعة 

النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 
% 41 41نعم 
% 59 59ال 

% 100 100المجموع 

عكس نتيجة الجدول السابق فيما يتعمق بإطالق  (11)ونالحظ من نتائج الجدول 
عمى من يحصمون عمى الثروة السريعة السيما إذا كان ىناك  (حواسم)تسمية 

%( 41)شكوك حول طريقة الحصول عمى ىذه الثروة وبطريقة سريعة، إذ يطمق 
عمى من يحصل عمى ثروة سريعة مشكوك في  (حواسم)من العينة تسمية 
من العينة إطالق ىذه التسمية عمييم العتقادىم بأنيا  (%59)مصدرىا، ويرفض 
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ال تصمح لمن يحصل عمى ثروة سريعة، لكن ىناك مؤشر عمى استخداميا من قبل 
.  فئة من أبناء المجتمع تجاه من يحصل عمى ثروة سريعة أو مفاجئة

سمثل رغ ة الم حوثسن  فتح صفحة جدسدة مع من قطم  طلبمب  (12)جدول 
 والنيب

النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 
% 31 31نعم 
% 69 69ال 

% 100 100المجموع 

من العينة يرغبون بفتح صفحة جديدة مع من  (%31)أنَّ  (12) ويبين لنا الجدول 
من العينة يرفضون ذلك، وىي نتيجة  (%69) مقابل 2003قام بالسمب والنيب 

الخاص بثقة المبحوثين بإعالن توبة من قام بالسمب  (8)مقاربة لنتيجة الجدول 
.  والنيب

سمثل رغ ة الم حوثسن  محطب ة من قطم  طلبمب والنيب  (13)جدول 
النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 

% 82.6 57نعم 
% 17.4 12ال 

% 100 69المجموع 

ممن ال يرغبون بفتح صفحة جديدة مع من قام  (%82.6)أنَّ  (13)يشير الجدول 
%( 17.4)بالسمب والنيب لدييم رغبة بمحاسبتيم عمى الجرائم التي ارتكبوىا مقابل 

ليست لدييم أية رغبة في محاسبتيم ولكنيم أيضا ال يقبمون بفتح صفحة جديدة 
. معيم

سمثل اعتقطد الم حوثسن  أنَّ تبمسة حوابم عمى من قطم  طلبمب  (14)جدول 
 والنيب بتدفعو لالنحراف

النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 
% 62 62نعم 
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% 38 38ال 
% 100 100المجموع 
من العينة يعتقدون بأنَّ إطالق تسمية  (%62)أنَّ  (14)ونالحظ من الجدول 

عمى من قام بالسمب والنيب سوف تدفعيم إلى االنحراف ألنَّ الوصمة قد  (حواسم)
بأنيم مجرمون لذلك فإنيم سوف يستمرون في  (اجتماعياً )وقعت عمييم وصنفوا 

 السموك المنحرف مادام التغيير أو النية في التوبة لن تمسح عنيم ىذه التسمية،
من العينة ان ذلك لن يؤثر عمى انحراف من قام  (%38)في حين بينما يعتقد 

 .بالسمب والنيب
سمثل رأي الم حوثسن  أن تبمسة حوابم تكفي كعقو ة ألنيط وصمة  (15)جدول 

عطر 
النب ة الميوسة التكرار اإلجط ة 

% 28 28نعم 
% 72 72ال 

% 100 100المجموع 

من العينة يعتقدون بأنَّ إطالق تسمية  (%28)أنَّ  (15)ويبين لنا الجدول 
عمى من قام بالسمب والنيب يكفي ألنو وصمة عار بين أبناء المجتمع  (حواسم)

ونحن في مجتمعاتنا الشرقية واإلسالمية تكون وصمة العار أكبر تأثيرًا قياسًا 
بغيرىا من العقوبات ألنيا قد تستمر إلى أجيال الحقة وال تقتصر عمى الفرد نفسو 

أنَّ الوصمة تؤدي إلى لصق مفيوم  (كوفمان)الذي وصم بعمل معين ويضيف 
العار لدى الموصوم وىذا العار يمثل العامل الحاسم الذي يدفع باآلخرين إلى 
االبتعاد عن صاحب ىذه الوصمة األمر الذي يعضد فكرة الرفض االجتماعي 

من العينة أنَّ وصمة العار من خالل تسمية  (%72)، في حين يرى (1)لمموصوم 
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غير كافية عمى من قام بالسمب والنيب بل ال بد من محاسبتيم إضافة  (حواسم)
. إلى ىذه الوصمة

 
سمثل التبمبل المرت ي لرأي الم حوثسن  كسفسة معطق ة من قطم  (16)جدول رقم 

 طلبمب والنيب 
النب ة الميوسة التكرار  التبمبل المرت ي اإلجط ة 

% 34.7 25 1ابترجطع األموال 
% 33.3 24 2البجن 

% 26.4 19 3الطرد من المجتمع 
% 5.6 4 4أخرى 

 ىو 2003التي نيبت عام ( استرجاع األموال)أنَّ  (16)ونالحظ من الجدول 
، في حين جاءت عقوبة (%34.7)أفضل عقاب لمن قام بالسمب والنيب وبنسبة 

ألنو الحق الطبيعي والقانوني الذي  (%33.3)بالمرتبة الثانية بنسبة  (السجن)
بالمرتبة الثالثة  (الطرد من المجتمع)يجب أْن يطبق عمييم، فيما جاءت عقوبة 

العتقاد المبحوثين بأنيا العقوبة التي يستحقونيا ألنيم ال يجوز  (%26.4)بنسبة 
عمى أنَّ الفضيحة التي ألمت  (ماتزا)أْن يعيشوا في مجتمع سرقوه ونيبوه، ويؤكد 

، وأخيرًا (1)بالموصوم ينتج عنيا الرفض االجتماعي والطرد من القبول االجتماعي
اإلعدام ومصادرة األموال أو االثنين )لعقوبة  (%5.6)كانت المرتبة الرابعة بنسبة 

 .(معاً 

:ذنتائجذالبحث

ىو التسمية األكثر شيوعًا من  (الحواسم)يشير أفراد العينة إلى أنَّ مصطمح  .1
، في حين تتطابق 2003قبل أفراد المجتمع عمى من قام بالسمب والنيب 

مع أبناء المجتمع في إطالق تسمية الحواسم  (نصف العينة)وجية نظر 
. (حرامية و مجرمين)عمييم، تمييا تسمية 
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يتعامل غالبية أفراد العينة مع من قام بالسمب والنيب بطريقة سمبية تتوزع  .2
في حين يعامميم نسبة قميمة جدًا  (االحتقار وتجنب التعامل معيم)مابين 

 .بطريقة طبيعية

ال يثق نسبة عالية من أبناء المجتمع بمن أعمن توبتو من الذين قاموا بالسمب  .3
 .والنيب وحاول العودة إلى الحياة الطبيعية

يكون موقف معظم أفراد العينة سمبيًا من شخص تعامموا معو واكتشفوا فيما  .4
 .(الحواسم)بعد انو من 

عمى من يسرق  (حواسم)يتفق نسبة عالية من أبناء المجتمع بإطالق تسمية  .5
أموال الدولة اآلن في حين تضعف ىذه النسبة في إطالق ىذه التسمية عمى 

 .من يحصمون عمى الثروة السريعة

يرفض كثير من أبناء المجتمع فتح صفحة جديدة مع من قام بالسمب والنيب،  .6
 .ويمتمك معظميم الرغبة في محاسبتيم

قد تدفعيم  (الحواسم)أنَّ إطالق تسمية  (نصف العينة)يرى أكثر من  .7
 .لالنحراف

كوصمة عار ال يكفي  (الحواسم)يعتقد معظم إفراد العينة أنَّ إطالق تسمية  .8
باسترجاع األموال أو )كعقوبة لمن قام بالسمب والنيب، ويطالب معظميم 

 .(السجن أو الطرد من المجتمع

:ذالتوصوات

إجراء دراسات معمقة حول األسباب االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي  .1
. 2003تسببت بانتشار جرائم السمب والنيب عام 

ضرورة المتابعة القانونية ومحاسبة الجيات التي ساىمت في جرائم السمب  .2
 .والنيب سواء أكانت رسمية أم غير رسمية

الذي يتم في الخفاء  (السمب والنيب)محاربة الفساد اإلداري باعتباره جزءًا من  .3
 .حالياً 
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تركيز وسائل اإلعالم العراقية عمى رد الفعل االجتماعي من قبل المجتمع  .4
براز الصور االيجابية التي رافقت 2003عمى جرائم السمب والنيب عام   وا 

 .مقاومة ىذه الجرائم

تشديد العقوبة القانونية عمى من يرتكب جرائم السمب والنيب لمحد من عودتيا  .5
. مرة ثانية
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Looting Acts: A Study for the Social Reaction 

in Terms of the Marking Theory 

Dr. Wa’ad I. Kh. Al-Ameer

 

Abstract  

The social reaction towards looting crimes was so great 

and still accelerates even after five years since that day; and 

among the means the society followed to defend itself was the 

“stigma” oriented against it as a society and transformed to 

individuals who committed looting actions in 2003 as one of 

the severe social sanctions. Social stigma is considered one of 

the most prominent penalties practiced by a society toward 

guilty individuals (along with legal penalty as well). The 

society isolates, despises such individuals and does not allow 

people dealing with them and disgrace them for along periods 

of time. This may last for many generations.  

Other means that are followed by the society is calling 

perverted individuals by many names and attributes as a 

denotation and a punishment for them. The most striking of 

these names is “ Al-Hawassim” which was commonly used 

since 2003 and still; and it also come to include other classes 

of perverted and criminals such as (administrative corruption, 

power beneficiaries, forgers, swindlers, wealthy people by 

suspected means …etc.). The term “Hawassim” has become a 

standard for perverted behavior and might extend to included 

new types of behaviors that are socially rejected and leave a 

stigma on the Iraqi memory in the modern age. 
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