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الدولة )تداعيات اجتياح سجن ابو غريب في بغداد 

واالستراتيجية ( االسالمية في العراق والشام

االمنية
1 

 

 
سلسلة عمليات ارهابية متفرقة واعلنت ألحكومة ان  2213يوليو  22يوم   بغداد  شهدت

اللذين تعرضا لهجمات   سجين على االقل فروا من سجني التاجي وابو غريب في بغداد  122

شخصاً من حراس السجن اثناء الهجوم المسلح   68العملية ادت الى مقتل وإصابة . مسلحة 

، يأتي ذلك بينما تستمر بغداد وغيرها من مدن العراق و غريب والتاجياستهدف سجني أبالذي 

 . في مواجهة موجات عنف دامية
، والتي اطلق عليها من  2213يوليو  21أن عملية اجتياح سجني ابو غريب والتاجي مساء 

، وجائت « قهر الطواغيت» اسم غزوة » الدولة االسالمية في العراق والشام »قبل تنظيم 

« هدم االسوار»غزوات   ضمن 2213عام   لنداء زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي  بةأستجا
وهي اشارة واضحة الى هدم السجون والمعتقالت واخراج مقاتليهم ، وكان سجن تكريت قد 

 . 2213عملية مماثلة عام   شهد
أن   ،2213و يولي 23تم االعالن عن العملية على موقع الفرقان الخاص بالدولة االسالمية يوم 

أختصار الفترة الزمنية بين العملية واعالنها على الموقع الجهادي بهذه السرعة يعكس درجة 
الثقة والمرونة التي يتمتع بها التنظيم ، وتعتبر العملية هي االوسع في تاريخ تنظيم القاعدة في 

ها حجم العملية ، لعدة اسباب ابرز«الدولة االسالمية»  وكذلك  (التوحيد والجهاد) العراق 
في توقيت واحد رغم المسافة بينهما، وثانياً باالمكانيات االستخبارية   كونها شملت سجنين

 ً ابو غريب يعتبر هدفاً محصناً، ويضم   كون  نوع الهدف  والعسكرية التي تمتلكها، وثالثا

 .سجناء من الخط االول لمقاتلي التنظيم والبعض منهم محكوم باالعدام
 عمليةالتخطيط لل

بأنُه كان يخطط للعملية منذ أشهر ،أصدارات ( الفرقان )   ـ اعترف التنظيم في بيانه على موقعه
التنظيم وبياناته اوضحت بأن جزئاً من هذه الخطة كان تسليح عدد من السجناء داخل السجن 

 .باالسلحة والقنابل واالحزمة الناسفة
غريب والتاجي القريبة من السجن الستبعادها بمنطقة ابو   ـ اشغال وحدات الجيش المتواجدة

 .تعبوياً ـ لوجستياً من تقديم اي عون الى حماية السجن في الداخل

                                                             
1

 العراق اليوم – في قضايا االرهاب واالستخبار  كاتب ومترجمجاسم محمد  
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اي طريق بغداد ابو غريب وطريق .. العام المؤدي الى السجن  ـ السيطرة على الطريق الرئيس

 . بغداد الموصل العام وقتل افراد نقاط التفتيش
 .نـ قطع الجسور المؤدية للسج

على خالف توقيت العمليات السابقة ،  2213يوليو  21يوم   21الساعة   ـ ان الهجوم بدأ

من قذائف   المفخخة وتسعة انتحاريين ومئات  استخدمت فيه عدد من السيارات
والصواريخ، بالتزامن مع حصول أحداث شغب واشعال حرائق داخل قاعات السجن من   الهاون

 .نقطاع مفاجئ للتيار الكهربائيقبل بعض النزالء، صاحبها ا
 .ـ بدأ الهجوم بقذائف هاون على السجن وعلى أبراج المراقبة لغرض االرباك

وفق تسمية الدولة االسالمية من أجل احداث ثغرة « االنغماسيين»  انتحاريين  تسع  ـ ارسال

 . في السجن للسماح بعد ذلك بالمقاتليين بالنفوذ
 .ـ اطفاء التيار الكهربائي

الهجوم بسيارات مفخخة على مبنى السجن لغرض احداث اوسع مساحة من الحرائق واثارة  ـ

 .الرعب في نفوس رجال الحماية
 .ـ هجوم من قبل مقاتلي التنظيم الى داخل السجن مع انتحاريين لتمشيط السجن وفتح االبواب

 النتائج
حكومة اوردة مقتل شخص رغم ان احصائيات ال 122معتقل ومقتل  122اكثر من   ـ تحرير

من رجال الشرطة وحماية السجن ، رغم ان االحصائيات في هذه الحادثة تباينت وتضاربت   21

معتقل فروا من سجن ابو غريب ،  122وقال النائب حاكم الزاملي انه بحدود . اكثر من غيرها

 1222و 122بينما قال النائب شوان طه في بيان نشر على موقع حزب االتحاد الوطني ان بين 

 .شخص فروا من السجنين
 ردود فعل

 الحكومة والبرلمان
وكانت قوات األمن قد فرضت االثنين حظراً على التجوال في مناطق أبو غريب والتاجي 

والرضوانية والمناطق المحيطة بمطار بغداد على خلفية أحداث السجن، شمل إغالق المحال 
ة، وباشرت بحملة كبيرة للبحث عن السجناء التجارية والمؤسسات الحكومية والدوائر الخدمي

هذه العمليات عملت مضايقات للمواطن العراقي كونها . الهاربين من سجني التاجي وأبو غريب 

 .التجدي نفعاً 
ان القوات االمنية في قيادة عمليات بغداد وبمساندة من طيران الجيش   وزارة الداخلية  وأعلنت

لحون مجهولون استهدف بنايتي سجني التاجي وابو تمكنت من احباط هجوم مسلح شنه مس
بتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة حقيقة ما جرى،   وزير العدل حسن الشمري فقد امر  غريب ، أما

وتشكيل لجان إلحصاء االضرار والخسائر الناجمة عن اعمال الشغب والهجمات، وإسناد إدارتي 
خلية   هزة االمنية،واعلنت الحكومة تشكيلهاالسجنين بقوات من دائرة االصالح العراقية واالج

 .عمل للتحقيق بالحادثة برئاسة رئيس الحكومة
 واالستراتيجية االمنية( الدولة أالسالمية في العراق والشام )

ان القوات األمنية وحتى المسؤولين في الدولة قد يخشون أن يفضحوا أو يعلنوا عن الوقائع إذ 
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  . قط لتنظيم القاعدةأن أعمال العنف هذه هي ليست ف
عمليات العبوات الالصقة في المقاهي   العمليات االنتحارية واألحزمة الناسفة هي للقاعدة ولكن

، أن حادثة سجني ابو غريب   وعمليات كواتم الصوت قد تكون بأجندة سياسية وأجندة خارجية
الدولة االسالمية »حديداً والتاجي تعتبر من اوسع العمليات التي قامت بها القاعدة في العراق وت

، هذه العملية تبرهن على الذراع الطويلة الى التنظيم والتدريب والمرونة « في العراق والشام

في بيانه على الجهد االمني االستخباري  )الدولة االسالمية(التي يتمتع بها ، وقد اكد تنظيم 
للدولة »تخباري واالمني الذي بفضله استطاع تنفيذ هذه العملية ، وأعتراف بالجهد االس

الدولة »يعكس استراتيجية االمن واالستخبار لدى   اكثر من الجهد العسكري» أالسالمية 
اكثر من تنظيم القاعدة المركزي او فرع العراق ، وهنا يجدر االشارة الى ان » االسالمية 

نظيم منفصل هي ليست فرع القاعدة بالعراق كما هو متداول ، بل هو ت« الدولة أالسالمية»

   .  يعمل تحت مظلة وراية القاعدة
زاد على التنظيم المركزي وتنظيمات اليمن والجزيرة العربية « الدولة االسالمية»أن تنظيم 

المعلومات تفيد بان مقاتلي التنظيم يحصلون . بقدرته وشراسته االستخبارية اكثر من العسكرية 
تنظيمات التي تعمل على الوالء االيدلوجي كما على تدريب وتعليم اكاديمي على خالف باقي ال

هو في افغانستان واليمن والصومال ، اي لدى التنظيم استراتيجية أمنية واضحة عكس الدولة 
التنظيم في العراق اثبت قدرته االمنية والعسكرية من خالل تنفيذ عملياته الواسعة ، . العراقية 

 . ة استهدفت المدنيين واالماكن العامةشهدت عمليات ضد اهداف رخو 2213رغم ان عام 
تمت بتجنيد مصادر من داخل السجن بل تم تجنيد مسؤولين على مستوى عال في   العملية

الداخلية العراقية والعدل المعنية بادارة السجن والحماية وكانت قبل ذلك عدد من حمالت 
بقت سجن ابو غريب التجارب التي س. التنقالت تمت بين المسؤوليين عن ادارة السجون 

والتاجي كشفت عن تورط مسؤوليين كبار وقادة ميدانيين ومسؤوليين في الحكومة وسياسيين 
الكثير من . من الخط االول ومن دائرة عالقات رئيس الحكومة مقابل استالم مبالغ ضخمة 

  . السياسيين في العراق كونوا ثرواتهم من اخراج السجناء من المعتقالت مقابل الرشوة
 التداعيات

احتماالت تصاعد عمليات التنظيم في االيام القليلة القادمة ، هذه   ان ابرز تداعيات الحادث هو
العملية عملت على تقوية معنويات المقاتلين وستكون دافع لكسب مقاتلين جدد اكثر من السابق 

« أالسالمية الدولة»االخرة لمبايعة  )الجهادية  (وممكن ان تكون رسالة الى التنظيمات . 

بعد ان استعرض التنظيم قوته ضد الحكومة بهذه  )الصحوات االسالمية(من   واعادة اعداد

 . الطريقة االستعراضية
كانت ردود فعل المسؤولين العراقيين تحمل الصدمة في نوعية العملية وقدرتها وامكانيتها 

تكون الحكومة   خطيرة عندمالتكون امكانية التنظيم اقوى من امكانية الحكومة ، وهي تداعيات 
المواطن العراقي يشعر . عاجزة عن مواجهة تنظيم بهذا الحجم رغم امكانية الحكومة والدولة 

 .  باالحباط واليأس اكثر بعد هذه العملية نتيجة فقدان ثقته بالحكومة
ماً من التحليالت ذكرت بان االمن في العراق يشهد تراجعاً لكن الحقيقة انه لم يشهد تقد  بعض

التسييس والفساد يجمع عليهما . من التراجع  قبل ، فهو يعاني من الفشل والغياب الكامل اكثر
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أن تخطيط التنظيم للعملية منذ اشهر . المراقبون وراء الفشل االمني وانهيار الدولة العراقية 
باري مطاولة في المفهوم االمني واالستخ. دون كشفها من قبل االمن العراقي يعني كارثة امنية 

اي ان مطاولة التنظيم الشهر عديدة .. لالختراق أو الكشف  يكون عرضة  التخطيط الي عملية
دون كشفها من قبل االمن واالستخبارات العراقية يعني غياب وفشل كامل لنظام االستخبارات 

دة هنالك دول ليست بمستوى العراق استطاعت اختراق تنظيم القاع. والمعلومات في العراق 
من الداخل ،قبل تنفيذ العمليات وان كانت محدودة او   والحصول على تفاصيل واهداف عملهم

في دائرة مغلقة ، فكيف ال تتوفر لالمن العراقي معلومات عن مثل هذه العملية التي وصلت الى 

  تسليح السجناء من الداخل اي ادخال االسلحة واالحزمة الناسفة والقنابل؟
دفاع واالمن ـ والبرلمان يتحمالن المسؤولية الكاملة لكونه يمسك با  سها ـورئي  أن الحكومة

تكفل خروج العراق من دوامة   ومايحتاجه العراق حالياً هو الخروج بحكومة انقاذ وطني

  .الفوضى والعنف بعيداً عن المطالب الطائفية والفئوية والمناطقية
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ةالقادة األمنييون والصحة النفسي
2 

 
لألجهزة األمنية دورا مهما فهي الضمانة لألمن واالستقرار وتكريس سيادة القانون، ومن المفترض أن يكون 
دور رجال األمن حيويا، وعلى رأس هذه المهام االنتقال الديمقراطي في إطار حماية الوطن والسهر على 

في موقعه ومسؤوليته وصالحياته  القوانيين كل  مصلحة المواطن، ولن يتأتى هذا إال عبر االلتزام بتنفيذ
ومهامه حسب ما يقره القانون دون سواه ،وهذا يتطلب ان يكون على راس هذه االجهزه قاده ذوو صحه 
عقليه ونفسيه ولخطوره المهام المناطه بهم من هنا سعينا إلى تقديم صورة موجزة عن الصحه النفسيه لقاده 

لعالقتها الوطيده بحريه  هاخطر الوظائف الحكومي من (االمنية المناصب في االجهزه ) لكون ،االمن بالعراق
كد االليه ؤالمواطن وتحقيق امنه ولكن عدم خضوعها اليه معايير لتبوء المنصب وال توجد مدونه واحده ت

المتبعه الختار مديرعام او وكيل وزير في وزاره الداخليه او امر فوج او امر لواء صعودا وهي خاضعه الى 
والمكتوبه ) ذهنيه يحددها المسوول عن مدى طاعته ووالئه الشخصي الخ من المعايير الغير المدونهمعايير 

 (.بذاكرة المسؤول فقط

  
( قاده امنييون ) ولغايه الوقت الحالي ظهرت شخصيات  8591والمتتبع لتاريخ العراق االمني من عام 

دوله والشواهد كثيره اليسع المجال لذكرها، و وليس قاده لموسسات ( بالمصحات العقليه)تصلح ان تكون 
ثقافة لحكم الطغاة عبر  اصبحت أشكال من امتهان كرامة اإلنسان، وفي ذلك الروايات والمدونات نقلت لنا

خريطة العراق التي يعلو منها هدير الصراخ والعويل والبكاء ، بل يسيل الدم وتنهمر الدموع وتتعالى اآلهات 
وان الخوض بهذا المجال النفع منه الن السياقات التي اتبعت  ،والتوسالت والمناشداتو األوجاع واألنات 

وكما ) اصبحت عرفا اال ان الخشيه من تبؤ سلم الوظيفه االمنيه اشخاص مصابون بامراض عقليه او نفسيه 
صوم، مخبل ،معتوه ، لديه القدره بتصفيه الخ نطلق عليهم شعبيا ،مسودن، مجنون، حاد، شرش، خبل، 

وهذه كارثه كبيره عندما يكون القرار االمني بيد اشخاص صحتهم النفسيه ( انفعالي، مايتفاهم ،كثير الزعل 
معتله ومن هنا اصبح من الضروري وضع ثوابت وان خضوع القاده االمنيين لالختبارات النفسيه وسيله من 

في السلوك والتفكير والتي من  وسائل الفحص والكشف والتشخيص والتي تملي على الفرد طابعه الخاص
خاللها يتم الكشف عن الحاالت العصابية والهستريا والوسواس وداء العظمه وفصام العقل، وبتجريه قريبه 
انيطت مسووليه امنيه الى مقربه من راس الهرم وكانت تعاني من اضطرابات بالسلوك فقد هدمت موسسه 

ين بمجرد اختلفوا معها بالراي وصمتهم باالرهاب وكان كامله وجعلتها ركام وحاربت المخلصين والوطني
 .صوتها يصل الى راس الحكومه ويتخذ القرارات بعجاله وبدون تحقيق واليسمع وجهة النظر االخرى

  
وهي ( االصحاء)ان تلك االختبارات ركيزه مهمه لحمايه البالد من تسلل المجانين الى القمه واختيار القاده 

بدال من تسرب قائد شرطه او امر لواء مندفع ذو ميول عدوانية قابله الرتكاب جرائم ضد مسؤوليه الدولة 
هو الجوانب الثقافية والفلسفية والدينية -في صحته النفسيه ومرضه -االبرياء وإن أكثر ما يؤثر في اإلنسان 

القسوة أوتحملها ، واالجتماعية المحيطة به كثيرا ما ربطت القوة بجمود المشاعر والقدرة على ممارسة 
فيحيط بالقائد االمني المصاب بمرض نفسي بمجموعه من الجالدين فالجالد غالبا ما تسحب منه أوصافه 
اإلنسانية ويجرد من مشاعر الرحمة والشفقة التي هي ما يميز اإلنسان عن باقي الكائنات الحية فيستحق فعال 

                                                             
2

 موسوعة حمورابي األخبارية -رياض هاني بهار 
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ر جمالية وبهاء ليتحول إلى كائن بدون مالمح سواء الشفقة على هذا اإلخصاء من خصائصه اإلنسانية األكث
بالتقسيط أو بالجملة لدى الجالدين الذين صودرت مشاعرهم نهائيا إنه أدنى من الحيوان ألن هذا األخير 

فمارسوا ما مارسوه على بني جلدتهم بدون أن يرف لهم   يتعاطف مع نظرائه بشكل غريزي وبكل قوة
ت هول السياط أو تيار الكهرباء ،لم تحرك فيهم مشاعر اإلنسانية التي تح" أيديهم "أو ترتعش " جفن"

" حشو"و" في ثالجة وفعلوا في أدمغتهم ما فعلوه من غسل للدماغ " الجلد والتعذيب "وضعها مهندسو 
بالكراهية والغل، فالكراهية هي التي تنتج الظلم واالحتقار وتجعل الظالم جشعا يحتكر الثروات ألنه يعتبر 

أما  ،خر غير جدير بها ومن ثم وجب تركيعه واالعتداء على كرامته وممارسة التسلط عيه بمختلف األشكالاآل
عندما يتعلق األمر بمجتمع يدور في حلقة مفرغة من العنف ، يقطر دماً، ويزدحم بالموت، فإن أكثر ما 

النفسية في ظل أجواء يسودها  يحتاجه اإلنسان لكي يحيا هو أن يجد امن وال يمكن االرتقاء بمستوى الصحة
 .العنف، وال يمكن لحقوق اإلنسان أن تحترم في مجتمع يتعرض أبنائه للخبرة الصادمة المتواصلة

  

 الخالصه

  
ولخطورة هذه الوظيفه على المجتمع والنظام السياسي فاصبح من الضروري وضع معايير الختيارالقيادات 

النفسي والعقلي وهذه تقع ضمن مسوولية المركز الوطني للتصاريح الوسطيه والعليا واخضاعها الى الفحص 
االمنيه التابع لمجلس االمن الوطني بعدم منح التصريح لقاده االمن االبعد عرضه على طبيب نفسي 
ومسووليه لجنة االمن والدفاع النيابيه بان تضع معايير لكل منصب قيادي والتجعل االمور سائبه السيما 

 .نعمل على المزاج وبدون معايير والنتائج واضحه على ارض الواقع المؤلم  مضت عشر سنوات
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خاص طراز من ديمقراطية
3  

 
  

الديمقراطية الُمسلفنة لم ُتطبع العراق بطابعها، بل كم هي العجائب في الوضع العراقي، حتى 
تطبعت هي بطابعه، وما عدنا في حقيقة األمر نُحدد من هو الديمقراطي فعالً، ال بل ما عدنا 

 .نعرف ماهّية الديمقراطية

حتى في أكثر األنظمة شمولية وهرمّية يتم تنحّية أعلى مسؤول عن هرم القيادة، وابداله بغيره 
حدث هذا مثالً عندما أقيل خروشوف وأبدل . انتخابّية تجري في هرم القيادة عبر عملية

ببريجنيف، وتكررت أمثال هذه الظواهر حتى في أعتى األنطمة االستبدادية، عندما يرى الحزب 
أو التنظيم أن مصلحته تقتضي ابدال المسؤول األعلى بغيره قصد استمرار الحزب أو التنظيم في 

 .دة الشارعالحكم، أو في قيا

مثل هذا لم يحدث في بلد الديمقراطية الُمسلفنة المستوردة على أسنة الرماح، اذ لم يتم استبدال 
القيادات العليا في تنظيمات ما يعرف بالعراق الجديد، اللهم اال إبدال الشقيق بشقيقه، واألب 

 .بابنه

ائه، ومسعود تسلم القيادة عالوي مسؤول الوفاق منذ إنشائه، والجلبي مسؤول المؤتمر منذ إنش
بعد أبيه، والصدر توارث مجد آبائه، والحكيم تسلم األمر من أبيه الذي تسلم من أخيه، 

والطالباني منذ ما يناهز النصف قرن وهو في قيادة االتحاد الوطني الكردستاني، ومن المحتمل 
متهيئ للوراثة، وربما أن يرثه ابنه أو ترثه زوجته، أما مسعود، فمسرور موجود على القائمة و

 .ُيهيئون ابن عمار منذ اآلن، وال ندري هل يوجد ُمقتدى صغير تتم تهيئته

وال يظنن أحد أن التنظيمات الكبيرة والفاعلة هي وحدها من تتصف بهذه الصفة، فحتى تلك 
التنظيمات الصغيرة والمجهرية تتسم بهذه السمة غير الحميدة، والتي ال تربطها بالديمقراطية 
أية رابطة، وال يقتصر هذا األمر على التنظيمات االسروية والطائفية، بل يشمل أيضاً تنظيمات 

 .اليسار، واألشد غرابة أنه يشمل حتى التنظيمات المهنية

مسؤول الحزب، عفواً التنظيم فليس لدينا أحزاب، ألنه أساساً ال يوجد لدينا قانون لألحزاب، فان 
انها حزب فأنها ستكون في هذه الحاله غير شرعية وخارجة على ادعت أي من هذه التنظيمات ب

القانون، اذ من أقر وجود هذه األحزاب ووفق أي قانون؟ مسؤول التنظيم في العراق الجديد، 
كشيخ العشيرة في هذا الزمن ال يتغّير، حتى ولو كان عاجزاً، ال يتغّير اال بالموت، واذا تغّير 

 ."نفس الطينة"، وحسب قول العراقيين فمن نفس العائلة، ونفس البيت

                                                             
 وكالة اور االخبارية – صباح علي الشاهر 3
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لم يحدث في أي بلد من البلدان الشمولية، باستثناء سوريا، وكوريا الشمالية، وأذربيجان أن 

 .توارث االبن قيادة التنظيم والدولة بعد وفاة أبيه

عبدالناصر لم يترك ألبنائه شيئاً، وال حتى منصبا سياسيا مهما كان صغيراً، أعدهم علمياً 
ومهنّياً وتركهم لحال سبيلهم، والخميني لم ُيورت ابنه القيادة بعده، وال أيا من أفراد عائلته، وال 
نتحدث عن نلسن مانديال فهذا قامة بشموخ حصاروست، أو قمة الهمااليا، أما القادة العرب، بال 

 .استثناء، فهم سفح تلة بالنسبة له

ه، وال فعل هذا كل القادة السياسين، بدءاً من أبو نوري السعيد لم ينّصب ابنه صباح قائداً بعد

 .التمن، مروراً بالجادرجي، وصوالً الى قيادات التنظيمات كافة

واذا كنا لم نعرف بعد تسليم القيادة عبر عملية انتخابية من شخص الى آخر، فاننا شهدنا وطيلة 
واالنسالخات، بحيث  عمر هذه التنظيمات التي أصر على عدم تسميتها باحزاب االنشقاقات،

 .أصبح لدينا تخمة في عدد التنظيمات والتشكيالت

لم يكن باالمكان تغيير وإبدال المرحوم مصطفى البارزاني في حينه، فكان أن انشق الحزب 
بقيادة الطالباني، ودعم إبراهيم أحمد فتشكل االتحاد الوطني الكردستاني، ولم يكن باالمكان 

بعد، فكان أن انشق نائبه مصطفى انوشيروان فأسس التغيير، ولم  تغيير جالل الطالباني فيما
يكن تغيير الصدر، وال حتى اقناعه بشيء، فكان أن انشق الناطق الرسمي باسمه قيس 

الخزعلي فأسس عصائب أهل الحق، وانشطر الدعوة الى دعوات بأسماء شتى، وحزب هللا الى 
غير ذلك من ُمسميات، وأصبح كل من يملك حزبين، والعراقية الى عراقيات، حّرة وعربية و

نفوذاً وماالً، ودعماً من أية جهة قائداً لتنظيم صغير يصنعه هو ويتحكم به على هواه، وأضحت 
التنظيمات دكاكين بحق، مملوكة للمقتدر مالياً، تدار من قبل موظفين معتمدين بالقطعة أو 

 .اللزمة

 !لبلد؟ما هذا الحال المايل، وكيف يمكن أن ُيبنى ا

أن يبرز مجتهد نتيجة أعلميته وتفوقه على أقرانه، فهذا ال يعني أنه سّيورث أبناءه االجتهاد 
واألعلمية، وال حتى المناقبية، تماماً مثلما ال ُيشترط أن يورث الشاعر الُمجيد الشاعريه ألبنائه، 

ي أي مكان، فأغلبّية وال العبقري العبقرية لمن هو من صلبه، وما يحدث في العراق ال مثيل له ف

 .القيادات السياسية قيادات تعتاش على أفضال وأمجاد أموات

 هل يستطيع أحد في المجلس االسالمي تغيير عمار بغيره، ممن هو خارج األسرة الحكيمية؟

وهل يستطيع أحد في التيار الصدري تغيير مقتدى الصدر بغيره من غير األسرة الصدرية 
 الكريمة؟

 تغيير مسعود بغيره من خارج األسرة البارزانية؟ وهل يستطيع أحد

هذه أسئلة ال ُتثار عبثاً، وانما هي ضرورية جداً اذا كنا نريد فعالً بناء نظام ديمقراطي حقيقي، 

 .واذا كنا ال نريد دفن رؤسنا في رمال الوهم

غاة الديمقراطية تعني أن الشعب يحكم نفسه، ال أن يحكمه طاغ مستبد، أو مجموعة من الط
والمستبدين، ال بل أن حكم مجموعة طغاة أشد وباال على الشعب من حكم طاغية واحد، تماماً 

مثلما ان خضوع المواطن لقانون واحد شامل عام وان كان سيئاً، مهما كانت مثالبه، أهون 
وأرحم من خضوعه لعشرات القوانين االعتباطية الفئوية، وخضوعه لسلطة واحدة، وان كانت 
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رحم بما ال يقاس من خضوعه لسلطات استبدادية تتوالد باستمرار، وال يعني هذا أننا مستبدة أ
ندعو لوحدانية النظام المستبد، وانما ندعو للديمقراطية بمفهومها الصحيح، حيث يخضع الناس 

لسلطة واحدة، تحكم بالعدل والمساواة بين مواطنيها، الذين يخضعون لقانون واحد ُملزم 

  .للجميع
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وزاراتنا .. دراسة عن واقع أدارة الدولة العراقية

 تحولت لساحة صراع بين األحزاب
4 

 

 
 

شكك الخبير االقتصادي والمسؤول في محافظة نينوى أرسالن سالم العباسي ، بقدرة العراق 
على التخلص من ظاهرة الفساد المالي واإلداري خالل المديين القصير والمتوسط ، عازيا 

العالجات إلى تحول الوزارات ومؤسسات الدولة كافة إلى ساحة صراع ما بين أسباب ضعف 
األحزاب التي تمكنت من شق الوالء الوطني وهيمنة كل منها على عدد من موظفي ومسئولي 

 .الدوائر ، وبشكل يصعب معها إخضاعهم للحساب 
،بثها مكتبه اإلعالمي وتابع العباسي خالل دراسة أعدها حول الواقع اإلداري للدولة العراقية 

القطاع اإلداري الحكومي " أن(واع/وكالة انباء االعالم العراقي) من محافظة نينوى ، وتلقتها
طائلة الفساد اإلداري و التي تتمثل بتحجيم   تحت  يعاني من حاالت غير صحية يمكن درجها

كما ,المنجز في الوحدة  الطاقات الشابة و تغييب الكفاءات العلمية و التي تؤثر سلباً على العمل
 .يؤثر على نوعية الخدمة المقدمة لصالح المواطن 

بـ   لنظام الدولة العام دوراً أساسياً في تكريس ما يسمى  الطبيعة االشتراكية  كما تلعب
و .في المستويات اإلدارية المختلفة في الوحدة اإلدارية الواحدة   (الصغرى  الديكتاتوريات)

في نفوس من تتقدم بهم سني " الفوبيا" خلق حالة من كبير في التي تسهم و بشكل 
او عدم اإلحساس   للموظف إلى أبوية الحكومة  سببها إلى االنتماء الكلي  يعزى  الخدمة

فالموظف جزء صغير من كٍل كبير مهما تقدم الموظف في الخدمة، فضال , بالمسؤولية الكاملة 
حيث تتركز , عجلة التطور في المجتمع االشتراكي عن عدم إدراك التغيير البطيء في حركة 

 .الربحية باالستثمار الواقع في رأس الهرم والخاص بـحواالت الخزينة الحكومية
البطالة )لكم هائل من العاملين   مستودع  من هنا أصبحت مؤسساتنا الحكومية

السبل   إلى أفضلللدولة دون فهم لماهية عجلة التطور و الوصول   يجددون والءهم  (المقنعة
 .لإلنجاز و تحقيق الربحية

بأنه سيصبح   نتيجة لما ورد يتملك الشخص حال وصوله إلى مرحلة التقاعد رعب وخوف
 .خارج دائرة الحياة و الدولة

                                                             
4

 واع - أرسالن سالم العباسي 
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كما أن كفاءة الفرد في اإلدارة العليا تنحسر بالسيطرة المطلقة على العاملين في المستويات 
 .ي األمر الذي يقتل الكفاءة و قوة الشباب و يحجم الخبرةالدنيا لديمومة العمل اليوم

يمكن تسميته باالتصال ذي االتجاه الواحد   أن الهيكلية أعاله تخلق نوع عقيم من االتصال
 .بمرور المقترحات التطويرية في العمل  دون السماح لالتصال العكسي الذي يسمح ( األوامر)

مؤسسة من الدوائر المغلقة تستمد قوتها   ر في خلقتسهم جميع األسباب أعاله و بشكل مباش
األمر الذي يؤدي إلى تعرض األشخاص , من المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة 

العاملين في تلك الدوائر إلى المضايقات و الضغوط النفسية والتي يمكن تسميتها بالوسواس 
المستوى   األشخاص العاملين ضمنو بشكل مؤثر في قتل الطموح بين   القهري الذي يسهم

الوظيفي الواحد و موظفي القيادات العليا لهم و الذين ارتضوا في أن يكونوا آلهة صغيرة في 
المؤسسة ترفض التغيير و تشجب األفكار الجديدة التي قد تقع خارج قدرتهم في تمييز األشياء 

 .ية تلبية للمصالح الفرديةفي أغلب األحيان خارج الوحدة اإلدار  يمتد تأثيرها  و التي
على   و مدى تأثيرها  لطبيعة اإلدارة في هذه الكيانات  إذا ما درسنا اآلثار السلبية 

فنجد أن داخل كل وحدة إدارية في العراق وحدة , التطور في المجتمع  عجلة
لك و التي تدور في ف, تستوطن في المفصل الحيوي للدائرة و المكون اإلداري   صغيرة  مافيا

لدعم بقائها و الحفاظ على مصالحها الشخصية و التي غالبا ما   السيطرة و الكسب الالمشروع
 .تتطلع إلى البحث عن مصادر قوة خارجية أو إدارات عليا لحمايتها

ومن الظواهر السلبية التي يعاني منها التنظيم اإلداري في العراق و التي تنعكس على سلوك و 
فيها إي أن   ها هو عدم انتماء الموظف إلى المؤسسة التي يعملطبيعة توجه العاملين في

و ليس باقتران شخصه بكيان المؤسسة و هو شعور   العيش  في دائرته مقترن بكسب  بقاءه
إلى انقطاع التواصل بينه و بين   يتولد نتيجة تغييب دوره في دائرته األمر الذي يؤدي

و هناك عدة صور لمثل هذا االنقطاع يمكن ذكر .دور فعال له في الوحدة  لعدم وجود  عمله
 :بعضها في أدناه

أو حتى محاولة معرفة اهتمامه أو ما يميزه عن أقرانه   إليه  دون الرجوع  ـ أن نقل الموظف
حالة سلبية تؤثر و بشكل مباشر على دور الموظف و موقعه في المؤسسة و الذي   في العمل

 .حدة اإلداريةعلى سير العمل في الو  ينعكس سلباً 
ـ عدم امتالك القيادات اإلدارية الثقافة الشاملة والكاملة لصناعة القرار وإفتقارها للشجاعة 

 .في تعطيل عجلة التطور  أثر مهم  الشخصية الكافية للتغيير
في الدوائر العراقية و ( اإلشتركية )ـ ازدواجية الفكر البرجوازي المتطرف لكثير من القيادات 

أدى إلى حصول صراع نفسي أشبه بالتسابق ,  2223شكل ملفت للنظر بعد عام الذي نما ب

المجرد من كل   الشعور بالحيف االجتماعي في ظل فكرة التحول الرأسمالي  الداخلي بين
و الذي يمكن أن نطلق . المعايير الصحيحة و الفساد اإلداري الداعم للحكومة العراقية

 .لتراضيتعويض الماضي بالشراكة و ا  عليه
ـ ظهور مافيات صغيرة في القطاع العام أدى إلى وقوع الكوادر العاملة تحت طائلة الترهيب و 

 .الخوف 
 .و تحجيم دورها و خصوصاً تلك التي تمتلك بعض أدوات التغيير  ـ حجب الكفاءات العلمية
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و الصراع و اإلحساس بالخوف و التهميش ما يؤدي إلى خلق حالة من اإلحباط   ـ عدم التواصل
 .السلبي في المؤسسة و الذي يكرس حاالت من التباعد و النفور

وهو ما يؤدي إلى خلق موظف بعيد  فاسدة   إلى دولة و أنظمة  ـ انعدام قيمة الفرد الذي ينتمي
 .عن األنظمة االقتصادية الصحية

متدادا و جزءا ال أن بقاء الكائن الحي و اكتساب قيمته اإلنسانية في المجتمع االشتراكي تعتبر ا
حيث يمثل جزءا من الحلقات الحية التي , من الكيان االقتصادي للدولة   يتجزأ
, و التي تدور في فلك دورة الحياة االقتصادية   المجتمع  بحاجة  الفرد الحيوية  قيمة  تربط

د و شعوره فإذا ما تعرض هذا الكيان إلى العزلة و الفساد و بالتالي إلى االنهيار فأن قيمة الفر
االقتصادية إلى حلقة مفرغة تصب في مصلحة   دورة العمالة  باالنتماء ستنهار و تتحول

 .الكيانات االنتهازية الصغرى للمتنفذين في الدولة
فتتمثل قيمة الفرد بزيادة رأس المال التشغيلي للمؤسسة و الذي   أما في المجتمع الرأسمالي 

حلقة دورة   و التي تعتبر جزءا من  اب قدرة المواطنيصب في خدمة التنافس السلعي على حس
في الدورة المذكورة يتحول اإلنسان   فإذا ما حصل أي خلل  رأس المال االستثمارية و التشغيلية

 .و يدخل في دوامة االستغالل و االستنزاف  إلى آلة استهالكية
مفاصل المجتمع المتعددة كل و أخيراً و ليس آخراً فأن الكيانات اإلدارية ما هي إال مفصل من 

و التي تحافظ على استمرارية الحركة الفعالة لدورة رأس المال و التي   حسب طبيعة عملها
كما أنها بمكانة الدم لجسد اإلنسان الذي .تدعم الموارد البشرية و االقتصادية على حد سواء

الحكومة )دارات االلكترونية و من هنا تلعب اإل. يديم الحياة لجميع أجزاء الجسد في الكائن الحي
كما , دوراً إيجابياً في حلحلة جميع العقد و تفكيك جميع العصابات المتنفذة( االلكترونية

االقتصاد النموذجية   توفر سهولة أكبر و عامل زمني أقل إلنجاز و تحقيق و دعم عجلة  أنها
 .الخاصة ببلدنا العظيم
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ونتائجأسباب .. إغالق السفارات األمريكية
5 

 

سفارة وقنصلية لها منتشرة في الشرق األوسط  22قررِت الحكومة االمريكية اغالق بحدود

. مع تحذيرات لمواطنيها من السفر بحجة وجود تهديدات 1/8/2213وأفريقيا يوم االحد 

وأعلنت الحقاً استمرار االغالق ألكثر من اسبوع بدافع الحذر دون وجود تهديدات جديدة 
لتحذير من السفر إلى نهاية شهر آب على أن يتم فتح بعض السفارات ومنها سفارة واستمرار ا

ووفقاً لتسريبات من صحف عالمية فإن مصدر التهديدات . العراق والجزائر وافغانستان
اعتراض وكالة المخابرات المركزية التصال هاتفي أو رسالة بين الظواهري زعيم تنظيم 

م في الجزيرة العربية وفي بعض االخبار إن الموضوع لم يكن القاعدة والحويشي قائد التنظي
وقد ! مجرد اتصال بل كان اجتماعا عبر الهاتف ضم نخبة من قادة التنظيم على مستوى العالم

اعتبرت الحكومة االمريكية وبالتبع لها حكومات غربية أخرى كبريطانيا والمانيا ما ورد في هذا 
ناحية الخطة ونوعية الهجمات اعتبرته تهديداً خطيراً  االتصال برغم عدم الوضوح فيه من

من أيلول بحيث استدعى  11من حجم التهديد في هجمات الـ  -وفقاً لمصادر-يقترب في حجمه
هذا االجراء الذي تقوم به الواليات المتحدة ألول مرة ونقصد اغالق عدد من السفارات لهذه 

القنوات العالمية ووفقاً لبعض التحليالت والمقاالت ووفقاً للمواقع والصحف و. المدة دفعة واحدة
 :فإن أسباب هذا االجراء يمكن تحليلها بما يأتي

اجراء طبيعي ناتج عن حجم التهديد الكبير الذي تضمنته االتصاالت التي تم اعتراضها، حيث -1 

هذه  من الواضح إن القاعدة تخطط لهجمات كبيرة على المصالح االمريكية خصوصاً مع تزامن
التهديدات مع حمالت تهريب منظمة متتابعة لسجناء القاعدة شملت العراق وليبيا وباكستان 

/ 22/1سجين في العراق يوم  122بالتتابع حيث وصل عدد الذي تهم تهريبهم لحد اآلن إلى 

سجين في باكستان نهاية شهر تموز،  218سجين في ليبيا بعده بخمسة أيام، و 1222، و2213

نتربول على أثر ذلك تحذيرات باحتمال حدوث هجمات ارهابية كبيرة بعد اطالق هذا واطلق اال
وشارك في المؤتمر عبر الهاتف بحسب الدايلي . العدد الكبير من سجناء القاعدة ومواليهم

بيست نقالً عن ثالثة مسؤولين اميركيين في االستخبارات طلبوا عدم كشف هوياتهم ممثلون 
االسالمي والدولة االسالمية في العراق والشام وحركة اوزبكستان  عن القاعدة في المغرب

يكفي ان "وقال احدهم . االسالمية وحركة طالبان الباكستانية وبوكو حرام واسالميون من سيناء
 ! نرى قائمة االماكن التي قررنا اغالقها لتكوين فكرة عن المخطط

( ية أوريجون عضو لجنة االستخباراتديمقراطي عن وال)وفقاً للسيناتور االمريكي وايدن -2
فإن هذه االجراءات التي تم التحجج فيها بموضوع اعتراض االتصاالت جاءت لتبرير مشروع 

                                                             
 جريدة النهار – رشيد السراي 5
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التجسس على المكالمات واالنترنيت الذي تطرحه وكالة األمن القومي وإلقناع الكونجرس 
المكالمة المزعومة  بضرورة ذلك المشروع كما جاء في صحيفة الغارديان حيث اُعتبر اعتراض

 Electronic- ) وانتقدت المحامية إيمي ستيبانوفيتش من منظمة! أحد منجزات هذا البرنامج
Privacy Information Center - )  لحماية الخصوصية الربط بين التجسس على األمريكيين

ألمن في الداخل واعتراض اتصاالت منظمة القاعدة اإلرهابية في اليمن، زاعمة إن وكالة ا
القومي تتبع ثقافة إثارة الذعر للحصول على تأييد أعمى على برامج التجسس، وفقاً لما أورده 

إذن وفقاً لهذه التحليالت فالمسألة خدعة لتمرير قانون التجسس ال . العربي عنها BBC موقع

رجح بعض المحللين إن الهدف اقتصادي والهدف منه ضرب اسواق المنطقة عبر -3! أكثر
 . حجم التهديدات او افتعالهاتضخيم 

ما كشفه سنودن المتعاقد االمريكي مع وكالة االمن القومي والالجئ حالياً في روسيا ما -1

وهو برنامج تجسس رقمي مصنف بأنه سري  (PRISM) كشفه عن برنامج بريسم أو بريزم

ً ، يت2221منذ عام  (NSA) للغاية ُيّشغل من قبل وكالة األمن القومي األمريكية إن -طلب تنظيفا

في جملة السفارات والقنصليات لذا فإن إغالق السفارات سببه كشف هذا البرنامج -صح التعبير
 .وسيتم إعادة فتح السفارات بعد إكمال المهمة

من قراءة الوضع السياسي المضطرب في المنطقة التي شملها االغالق ومن الدور االمريكي -1
لم نقل بأنها صنعت الربيع العربي فنقول إنها استثمرته  الواضح في الفوضى الخالقة التي إن

وعودة إلى جذور تأسيس القاعدة التي ال يختلف عاقالن على إنها صنع أمريكي بامتياز واخذاً 
لتشكيك بعض الصحف العالمية بطبيعة اغالق السفارات وعدم شموله لدول مهمة إذا كان 

التي أثارت تساؤالت عن سر فتح السفارات  السبب هو التهديد كما عن صحيفة واشنطن بوست
تهديد ! األمريكية في المغرب ولبنان واالسكندرية وباكستان وإغالقها في دول الخليج العربي

القاعدة ليس جديداً واالجراء االمريكي بغلق سفارات وقنصليات بهذا العدد إجراء غير مسبوق 
مشروع وكالة -للفت االنظار عن أمر آخريمكن عده تضخيماً للحدث أو تبريراً لتصرف آخر أو 

أمام هذه الصورة ما . أو غير ذلك -األمن القومي للتجسس والذي كشف سنودن جزءا كبيرا منه
هو المطلوب للعمل؟ بالنسبة للوضع العراقي فإن فشل الحكومات المتعاقبة والتأثير السلبي 

صنع رأي عام واع عبر أداوت للصراعات السياسية واضح فما هو الحل يا ترى؟ الحل برأيي 
وال يتم ذلك . وطنية ناظرة لثقافة واعراف المجتمع ومنطلقة منه ال من استنساخات وامالءات

إال عبر حمالت توعية باألخطاء والحلول ومنع حاالت االختراق للقاعدة والفكر الموجه من 
ية، خالصة الكالم الخارج للتظاهرات والتجمعات والنشاطات الفكرية واالجتماعية والسياس

 ..!والتفاصيل كثيرة الحل من الداخل
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الفساد واالرهاب صنوان يهددان الديمقراطية و 

يوجبان التغيير
6 

 

 
أكّدت كل الرساالت السماوية على محاربة الفساد بجميع أشكاله وأنماطه ، فقد جعلت السماء 

، كما دعت (ص)ورسوله ( وتعالىتبارك )من السعي في األرض فسادا بمثابة الحرب على هللا 
الُحكام الى ُحكم شعوبهم بالعدل، وحّذرت من أن الحكومات االستبدادية ومهما طال بها المقام 

 .فمآلها ومصيرها الى الزوال واإلنهيار المفاجئ

على يد قوات  2223وفي نظرة سريعة الى نظام الُحكم في العراق ومنذ سقوط الصنم عام 
أمريكا والى اليوم، نالحظ انتشار الفساد بشكل المثيل له في العالم وبما جعل من التحالف بقيادة 

وخاصة عندما يدور الحديث عن . القواعد الفاسدة حاضنة أساسية تمد االرهاب بأسباب الحياة
بلد مثل العراق، والذي يكاد أن يكون األغنى في المنطقة بما يمتلك من موارد اقتصادية وثروة 

 .جيوسياسي على صعيد اإلقليمي والعالمي بشرية وثقل
خادم )فما عدا المواسم االنتخابية التي نرى فيها المسؤول العراقي متملقا ومنتحال لصفة 

، نرى ذات الشخص متنصال عن وعوده، أصماّ أبكماً حال وصوله الى كرسي (الشعب
ان ما يتسبب في الذي سرع( كرسي النسيان)المسؤولية وكرسي الٌحكم الذي يُصبح بمثابة 

 .ذهاب الوعود االنتخابية التي أطلقها المرشح أدراج الرياح
وقد بدا نهج التخادم بين الفساد واإلرهاب جليا في المرحلة األخيرة، حيث ألقى كل منهم بظالله 

على اآلخر مما حدا بالقيادات الدينية والمجتمعية والثقافية االنتقال من مرحلة التلميح الى 
فقد حّذرت المرجعية الدينية مؤخرا الحكومة من خطورة ما يجري من اختالالت . لناالتصريح ع

أمنية وادارية عميقة ال يلمس الشعب العراقي أية نوايا صادقة للحلول الجذرية الجادة من قبل 
الحكومة إلصالحها، سيما وأن الهّم األكبر للمسؤول العراقي قد بات محصورا في الدفاع عن 

، دفاعا مستميتا يتيح له البقاء (طابو مسجل في دائرة الشهر العقاري)في بوصفه موقعه الوظي
في موقع المسؤولية ألطول فترة ممكنة للحفاظ على إمتيازاته وجمع ما أمكن من المال الُسحت 

 .إليداعها في البنوك اإلقليمية واألوربية واألمريكية
اد واإلرهاب، حيث يتم تسريب األموال فلم يعد خفيا ما يجري من عملية تخادمية بين الفس

العراقية الى الخارج من قبل المسؤولين في نفس الوقت الذي يجري فيه استقطاب اإلرهابيين 
الى الداخل من قبل أطراف أخرى، ومن الطبيعي في هذه الحاالت أن يغض أحدهما الطرف عن 

لمواقع األمنية الحساسة من اآلخر ويشكلون غطاًء لبعضهم البعض وبما يسّهل عملية اختراق ا

                                                             
 كتابات - عبد الرحمن ابو عوف مصطفى 6

 

http://kitabat.com/ar/author/2047/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D9%88%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89.html
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، وخاصة مع اصرار الحكومة العراقية على استمرار ذات الوجوه (البعث والقاعدة)قبل عناصر 
وجراء هذا الوضع المتسبب في ارباك الجانب . دون ضخ دماء جديدة كفوءة في األجهزة األمنية

هو الضحية األمني والسياسي، ومع عدم وجود اصالحات جذرية يكون الشعب العراقي 
 .والخاسر األكبر نتيجة هذه العملية التخادمية بين كل من الفساد واالرهاب

وأن المناشدات المتتالية من القوى العراقية الشعبية والدينية للحكومة العراقية، والتي تحث 
فيها الحكومة على الشروع باإلصالح لم تحضى تلك المناشدات ولألسف سوى بالتجاهل 

دهى أن بعض االطراف في كال السلطتين التشريعية والتنفيذية باتت أكثر جرأة المطلق، بل األ
على اإلفصاح عن تخادمها مع اإلرهاب، وقد تجّسد ذلك في مواقفها المناهضة ألي نقد شعبي 

حتى . أو تشخيص للخلل حتى إن كان موجه لهم من قبل المرجعية الدينية العليا في العراق
( البعث والقاعدة)د المتجسد في األطراف الحكومية واإلرهاب المتمثل في يمكننا القول بأن الفسا

يتقاسمان اليوم السلطة في العراق ، مع تقّدم واضح في قوة االرهابيين الذين امتلكوا زمام 
 .المبادرة بأيدييهم سواء ما يتعلق منه بتوقيت التنفيذ أو جغرافية الفعل االرهابي

اد الرسمي من جهة، وتصاعد وتيرة الفعل االرهابي وتزايد فرص وفي مقابل هذا التعنت والفس
بقاءه من جهة أخرى، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من أمل في اإلصالح األمني واإلداري، 

فقد أصبحت الحاجة ملّحة والضرورة في أقصى درجاتها لتأسيس ما يمكن االشارة لها بـ 
اليوم قبل أن ينهار وبشكل مفاجئ بناء الدولة  لترميم ماهو موجود( جمعية االنقاذ الوطني)

. بالكامل على رؤوس الشعب الذي عانى ما عانى بسبب الفساد واإلرهاب اآلخذين باإلزدياد
 .وعلى أن تأخذ هذه الجمعية على عاتقها خطوات سريعة تتمثل في

   
الساحة السياسية  تقوية وترميم الجبهة الداخلية من خالل إبعاد الفاسدين والمفسدين عن: أوال

وضخ دماء جديدة بالتنسيق المباشر مع المرجعية الدينية والقوى المجتمعية والقوى السياسية 
 .المستقلة

تنقية وتسمية الوزارات األمنية من العناصر المشبوهة والفاسدة التي تشكل بتواجدها : ثانيا
باإلعتماد على الكفاءات حواضن رسمية لإلرهاب، مع الحفاظ الكامل على وحدة المف األمني 

 .المستقلة بعيدا عن المحاصصة الحزبية
تطوير الجهد االستخباري، من خالل تشكيل لجان أمنية خاصة من الكوادر المتخصصة : ثالثا

والخبراء الوطنيين لتنقية األجهزة االستخبارية وتسمية رؤساء جدد لتطوير عملها بما يؤهلها 
 .لسياسية والعمليات االرهابيةللفعل اإلستباقي لمنع الجرائم ا

 :، ويتم ذلك من خالل(الجهل والفقر والظلم) محاربة اآلفات الثالثة : رابعا
االصالحات الجذرية في قطاع االنتاج الصناعي والزراعي والتجاري : اإلصالح االقتصادي  - أ

ة إلحتياجات وتقنين عملية االستيراد لحماية االنتاج الوطني، وإرساء أسس المعالجة الفوري
الطبقة المتعففة في المجتمع من األرامل واأليتام والعجزة والعاطلين عن العمل وعوائل ضحايا 

 .االرهاب
تشكيل لجان خاصة لمحاربة الفساد ومتابعة ملفات سرقة المال العام ومحاسبة المفسدين : ب

لى أن يسبق ذلك من مسؤولي الدولة وانزال أشد العقوبات بمن تثبت التهم الموجهة لهم، ع
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إصالح قضائي باإلضافة الى ما سبق يتبنى أيضا، مراجعة مظلومية األبرياء في السجون 
 .العراقية، وتنفيذ األحكام المعّطلة والمعلّقة بحق اإلرهابيين والفاسدين
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النموذج النرويجي
7 

 
 

 

 
قال رئيس الوزراء المالكي في لقاء جمعه مع عدد من المختصين بالشأن السياسي واالقتصادي 

وسأتناول هذه المالحظة حصرا حيث يعتبر النفط مصدر من مصادر  .للنفطيجب أن نفكر ببدائل 
هل النفط في . والسؤال الذي يخطر على بال أي عراقي . الطاقة المستدامة واكثرها انتشارا 

 هو ظاهرة نقمة أم نعمة ؟ العراق
في هذا المضمار سوف أنقل لكم تجربة االستاذ العراقي فاروق القاسم الذي يعمل في شركات 

وسوف يكون تركيزي في ( . النموذج النرويجي ) واقدم لكم خالصة كتابة . النفط النرويجية 
المتقدمة وكيف لكي نستفاد من تجارب الدول ( . ظاهرة نقمة النفط ) هذه الزاوية حصرا 

 نجحت في زيادة االيرادات النفطية والقضاء على البطالة وتحقيق التطور وازالة الفقر والحاجة
. 

 
نقمة ) منذ الثمانينات انشغل كثير من الباحثين بالظاهرة المؤسفة التي اطلق عليها اصطالح 

لنامية ان النفط بدال فلقد الحظ كثير من العاملين في المؤسسات التي تساعد الدول ا( . النفط 
أدى ويؤدي في الواقع . من أن يؤدي الى تحسين وضع الدول التي تحظى بوجوده في اراضيها 

  .الى ظواهر مؤسفة للبلد المضيف
يزداد اعتماد البلد على ايرادات النفط بحيث يصبح االعتماد كليا على ريع النفط بعد فترة (1

  .قصيرة من الزمن
بحيث يكون النمو . الوطني غير المرتبط بصناعة النفط تدريجيا مع الزمن يتدهور االقتصاد (2

  .فيه سلبيا بدال من أن يتحسن مع زيادة ريع النفط في البلد
فأن طبيعة البشر تدفع أكثر الناس الى محاولة . عند اكتشاف النفط او الغاز في اي بلد  (3

عني أن االجور العالية في قطاع النفط سوف وهذا ي. االسراع لالستفادة من هذه الثروة الفورية 

  .يؤدي الى ارتفاع مستوى االجور في القطاعات االخرى
وفي هذه الحالة سوف . وبسبب هذا االرتفاع تخسر الصناعات غير النفطية في البلد اسواقها 

  .يكون هناك تأثير سلبي بازدياد نسبة البطالة
اجئة ارتفاعا ملحوظا في قيمة العملة بحيث يخلق من ناحية اخرى تسبب ايرادات النفط المف(1

وهذا بدوره . رغبة ملحة من قبل المستثمرين على الصعيد الدولي في استثمار أموالهم في البلد 
يسبب ضغط كبيرعلى العملة المحلية بحيث ترتفع قيمتها مقارنة بالدول المجاورة والدول 

                                                             
7

 شبابيك موقع – العباسي احمد سيد 
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  .المنافسة تجاريا وكذلك تزداد قيمة البضائع
ينخفض مستوى الكفاءات . بسبب اندفاع الكفاءات البارزة في البلد الى االلتحاق بقطاع النفط (1

مما يقلل من جودة البضائع المنتجة مقارنة . المتبقية في الصناعات التقليدية غير النفطية 

  .بمنافسيها في البلدان االخرى
رة سطحية مثال عن طريق وعندما تواجه الحكومة مثل هكذا صعوبات تكون معالجتها بصو

مايزيد البلد على االعتماد المزيد من االيرادات . المنح والتعويضات لبعض الصناعات المهددة 
النفطية بدال من معالجة العلة جذريا عن طريق منع االرتفاع في تكاليف انتاج السلع غير 

  .النفطية
رة لحكام البلد تمكنهم من تعزيز من الناحية السياسية توفر ايرادات النفط المالية فرصا كثي

بإمكانهم مثال منح المواطنين فوائد فورية التي تجعلهم راضين عن . قبضتهم على السلطة 
واحيانا رفع مستوى الرواتب الذي , الحكومة من دون ان تكون هذه المنح مشجعة على االنتاج 

  .يؤدي الى زيادة االستهالك والى زيادة االستيراد
كذلك تقوية اجهزة المخابرات . ل ايرادات النفط الى تسليح القوات العسكرية وكذلك استعما

ولكن هناك نقطة مهمة جدا اال وهي تسرب مليارات الدوالرات الى البنوك االجنبية . والشرطة 
كأرصدة فردية لحماية المبتزين من احتمال محاسبتهم في المستقبل وهذا مايحدث عندنا في 

  .العراق
  .تتسرب ثروة المواطنين من النفط الى حيث اليمكن استعمالها في البلد لهذا السبب

هو أخطر وابشع ( للثروة الوطنية ) وهذا التسرب في الواقع . او استرجاعها في وقت الحق 

  .الظواهر لنقمة النفط
وفي هذه الظروف المؤسفة تختفي مفاهيم الحكم الرشيد كضمان ألمان المواطنين أو سيادة 

وتختفي الكفاءة . ون مما يؤدي الى كثرة الفساد في اجهزة الدولة وباقي مؤسساتها القان
وألن النفط يمثل طريقا . الحكومية واالهلية بحيث ينتفي دورها كأعمدة ضرورية لنظام الحكم 

نجد في اغلب الحاالت انه يكون سببا للنزاع بين االفراد . سريعا للثراء لبعض الفئات واالفراد 
ألنها . حزاب أو العشائر أو االقاليم التي تطمع في السيطرة على السلطة في مسائل النفط أو اال

ولكي تبرر هذه الفئات اعمالها االنفصالية  .الضيقةترى في ذلك وسيلة لتحقيق مصالحها 
 تستعمل غالبا فساد االوضاع القائمة في البلد ذريعة لكسب تأييد المواطنين لهم ضد الحكم القائم

. 
في مثل هذه الظروف تظهر للعيان بوادر أزمات جديدة تجر البالد والعباد الى منزلق خطير و

أو . بحيث انك تجد من يبرر الرشوة مثال بكونها السالح الوحيد السناد العائلة وردع الفقر 
يستعمل الفصل من الوظيفة أو السجن أو فقدان لقمة العيش عقابا ضد عدم الوفاء او التآمر 

عندها يصعب ترميم روحية وخلقية . فتنتشر الفتنة واالتهامات الباطلة . از الحكم على جه
ولعل هذه الظواهر لنقمة النفط  .والمفاهيمكثيرين ممن يقعون ضحايا لهذا التفسخ في القيم 

  .أخطرها في االمد البعيد
  :أما أهم الخطوات التي اتخذتها النرويج لتجنب نقمة النفط

 االمتيازات  التأني في منح(1
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 دعم وتشجيع الصناعات الوطنية  (2

 دعم شركات النفط  (3

 دعم الصناعة النرويجية وزيادة تجهيز الخدمات المحلية لعمليات النفط (1

 اهمية الصناعة النفطية في اقتصاد النرويج  (1

 شرط موافقة البرلمان على خطط التطوير (6

  .توزيع المهام الحكومية المتعلقة بادارة النفط وانشاء صندوق التقاعد الدولي في النرويج (1
  :وتتلخص أهم الخطوات التي ساعدت على تحاشي نقمة النفط في النرويج فيما يلي

 عمليات النفط  السيطرة الوطنية على اتجاه وزخم االجماع السياسي المبكر على ضرورة 

  المحلية على المشاركة في عمليات النفط سواء كان ذلك مباشرة دعم وتشجيع الصناعة
  .والخدماتكمستثمر أو بصورة غير مباشرة عن طريق تزويد عمليات النفط بالمعدات 

  التأني في منح التراخيص ريثما يتهيأ البلد اقتصاديا واجتماعيا. 

 اعات جديدة االجماع السياسي المبكر على ضرورة استعمال النفط وسيلة لتنمية صن
 .مستديمة معتمدة على استمرار عمليات النفط في النرويج 

  اشتراط عرض خطط تطوير الحقول على البرلمان للمصادقة عليها قبل الشروع في
 .التنفيذ

  .ولقد ساعد هذا كثيرا في دعم مبدا السيطرة الوطنية 
لمالية للعمل في أما بالنسبة الى صندوق التقاعد كانت هناك تعليمات وضعتها وزارة ا

والصندوق مخول باستثمار امواله . الصندوق منها تحقيق أعلى ربح ممكن مع أقل مجازفة 
 ( يمنع االستثمار داخل النرويج. ) فقط خارج النرويج 

على الصندوق تحاشي المشاريع التي تسيء الى حقوق االنسان أو حيث هناك شك بالرشوة 

  :يص قرارات صندوق التقاعد كما يليويمكن تلخ. او االساءة الى البيئة 
  .تأسيس صندوق النفط بموجب القانون-1990 _ 1 

  .تحويل االموال ألول مرة من خزانة الدولة الى الصندوق- 1996 _ 2
  .السماح بتوظيف اموال الصندوق في أسهم تجارية-1998 _ 3 

  .السماح بتوظيف اموال الصندوق في خمس أسواق مختلفة- 2000 _ 4
 )صندوق التقاعد) تسمية الصندوق بـ - 2005 _ 5
مليار  332مليارات كراون نرويجي أي مايعادل  2228تجاوز حجم الصندوق - 2007 _ 6

  .2221أمريكي في نهاية عام 
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هيكلة النشاط المصرفي العراقي والنفاذية المالية
8 

 

 
 بممارسة الخاص للقطاع السماح منذ مكانه يراوح الخاص العراقي المصرفي النشاط الزال
 وبشكل يتمركز فهو الحكومي المصرفي النشاط أما, التسعينات عقد بداية يف المصرفي العمل

 للمتقاعدين الواسعة المالية الحكومي الدفع عمليات تيسير في 3002 عام بعد رئيسي
 مالية قناة الى الحكومة حاجة تلبي التي وغيرها واألرامل الشهداء ذوي ومن والمهجرين

 للدولة الخاص الوضع مع يتالءم والذي المختلفة المجتمعية المحرومة والشرائح للفئات
 بعض هو المصرفي النشاط من يبقى والذي وكبير استثنائي دور وهذا, 3002 عام بعد العراقية
 الناتج من المصرفي النشاط يشكلها التي بالنسبة األهمية ومن, التقليدية المصرفية الخدمات
 هو بل إئتماني غير إقتصاد هو العراقي اإلقتصاد إن نستنتج, %80 وهي اإلجمالي القومي
 النقدية المدفوعات تدوير عدم في خطير مؤشر ذلك وفي المباشرة النقدية المدفوعات إقتصاد

 العراقية المصارف هل» المطروح والسؤال. االئتمان ومضاعف االئتماني النشاط بفعل المباشرة
, األخرى المدفوعات ومن المدفوعات هذه من للفائض طاردة أو جاذبة هي والعامة الخاصة

 المكانة إن, اإلجمالي القومي الناتج في مساهمتها من الضئيلة النسبة من يتوضح والجواب
 مقياس أي العراقي االقتصادي الجسم في يتواجد الذي كالشريان هو المصرفي للجهاز الحقيقية

 االقتصادي للنشاط  تقدمه الذي اللوجستي الدعم مقدار في العراقي المصرفي النشاط فاعلية
 الناتج من المصرفي النشاط نسبة رفع على العمل األقتصادية األهمية ومن, والخاص الحكومي

 الكيفية وهنا, العراق في بناؤها المفترض المصرفية للسياسة رئيس كهدف اإلجمالي القومي
 وصول تعني والتي المالية النفاذية مصطلح خالل من الهدف هذا الى بها الولوج يمكن التي

 بشبكة المشمولة وغير المنظورة غير الفئات تلك وخاصة الفقيرة للشرائح المصرفي التعامل
 الشرائح الى باإلضافة, العراقية االقتصادية الحياة سيقلب الذي األمر وهو االجتماعي الضمان
 شرائح وهي, الدخل العالية الشرائح على اقتصارها من بدالً  المتوسطة كالشرائح األخرى
, هائلة سكانية وطاقات واسعة سكانية شرائح هي الدخل المحدودة الشرائح إن حين في محدودة

 اقتصادي نشاط هو بل االجتماعية الحماية شبكة عن بديالً  ليس المالية بالنفاذية هنا والمقصود
 المالية حاجاتهم سيلبي مما اإلقتصادي النشاط إطار في وجعلهم,  الفئات تلك لبلوغ مصرفي

 مع الجمهور تعامل مدى أي المصرفية البيئة بتحسين يتعلق ذلك فإن الحال وبطبيعة, والمعيشية
 لكل المصرفي الفرع حصة أي المصرفي العمق زيادة طريق عن والعامة الخاصة المصارف

 واألقضية المحافظات جميع وبلوغها المصرفية الجغرافية الرقعة توسيع وبالتالي نسمة ألف
 المصرفي العمل دخول ثم ومن المناطقي الجانب ذات المصارف على االعتماد من بدالً  والنواحي

 نوعية تحسين الثاني والجانب, المشتركة األعمال من ذلك على يترتب وما الجامعات الى
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 يعرف ما طريق عن االستثماري المجال والعامة الخاصة المصارف ودخول المصرفية الخدمات
 الى المصارف تلك من شرائها بعد والمكائن والمعامل المشاريع تأجير أي أإليجاري باالئتمان

 تغيير إعادة في حقيقية هيكلة أجل من المصارف لدى استعدادا يتطلب وهذا, الخاص القطاع
 القصيرة الربحية من التحول في أهدافها في وتغيير واندماج وتملك حيازة من التنظيمية هياكلها

 مصرفية مؤسسة تأسيس الى باإلضافة,  األمد والبعيدة األمد المتوسطة الربحية الى األمد
ً  وليس واحد ألن في والمقرضين المودعين مصلحة تأخذ ضامنة ً  طرفا  . فقط معينا
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العقل الجمعي وأثره في اتخاذ القرار السياسي
9 

 

 

 

أحد الظواهر النفسية التي , ( األثر االجتماعي) ما يعرف بك يعّد العقل الجمعي أو حسب 
في المواقف التي "تفترض أن سلوك الجماعة في موقف معين تعكس الرأي األكثر دقة وصوابا 

وتتضح أهمية اثر العقل الجمعي في الحاالت التي , تصعب فيها أيجاد الحلول من قبل األفراد
في الوقت الذي يفتقد فيه األفراد القدرة على معرفة السلوك " أي تحديدا, موضتتسم بالغ
ويساير األفراد األغلبية بدافع أنها تعرف السلوك الصحيح في تلك الحالة وذلك , الصحيح
فهو يرى أن رأي  لذلك , أي أن الفرد قد يفقد قدرته على االستدالل على ما هو صحيح, الموقف

وتتضح قوة الجماعة وسطوتها في مدى انصياع األفراد وطاعتهم  ,الجماعة هو األفضل
, وهذا ما يعرف باإلذعان أو االنقياد, لقراراتها بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو خاطئة

ويعاني من صعوبة , فعندما يدرك الفرد عدم قدرته على اتخاذ القرار المناسب في موقف معين
وذلك يرجع بسبب أيمانه , عة ليبحث عن القرار األنسبفي تحقيق ذلك فأنه يلجأ الى الجما

يراه هو في تفسير الموقف الغامض الذي قد  بقدرة الجماعة على رؤية ما هو أفضل مما قد 
وهذا يعكس التأثير االجتماعي الطبيعي إذ أن الفرد يرغب في أن يكون مقبوال , لوحده يواجهه 

بأنه يغرد خارج )عنهم أو يوصف " ن مختلفااآلخرين وموضع تقدير لديهم حتى ال يكو من 
فمسألة اإلذعان للعقل الجمعي لن تؤدي بالفرد الى االنقياد التام للجماعة , كما يقال( السرب
بل تدفعه للموافقة على كل ما يصدر منهم بغض النظر عما أذا كانت أفكارهم صحيحة ,فحسب 

مهما كانت  م ويتطابق مع فكر الجماعة فالمهم بالموضوع هو أن يكون فكر الفرد يتالء, أو ال
ونالحظ تأثير سيكولوجية العقل الجمعي أكثر  , حتى يصبح الجميع في مركب واحد, أفكارها

وخصوصا في المنطقة العربية , حضورا في ميدان العمل السياسي واتخاذ القرارات السياسية 
عطفات تاريخية في مصير وما يتعلق باتخاذ القرارات السياسية المهمة التي قد تصنع من

في السلطة بحكم عدد أعضائه وممثليه الى اتخاذ " الحزب األكثر عددا فعندما يسعى , الشعوب
قرار معين فان رأي األغلبية هو السائد بغض النظر عما إذا كانت القرارات المتخذة 

م على رؤية ما الى مجاراة المجموعة لعدم قدرته مما يدفع ببقية األفراد  , أو خاطئة  صحيحة 
مع إن هذا ال يمنع من أن تكون هنالك بعض , أو حتى ال يظهر بمظهر المخالف, هو أفضل

األصوات المعارضة التي رغم وجودها فأنها تفقد قيمتها بسبب قلة العدد وال يعدو وجودها أكثر 
ا لذلك فأن آلية اتخاذ القرار السياسي ضمن هذ, من أن تكون مجرد تسجيل موقف ال أكثر

ومسايرة الجماعة ويتسبب مثل هذا النوع من , المنطق ليست أكثر من مجرد حكم األغلبية
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, تنتج عنها الصراعات والحروب وأفكار االستعمار والتسلط القرارات بأزمات سياسية 
تروى عن سياسة فكر الجماعة التي تخلق األزمات  أكثر من أن والشواهد التاريخية على ذلك 

الجماعة التي  وتدفع الى الهاوية فأغلب الحروب والرغبة باالستعمار جاءت بسبب قرارات 
فتتغيب األصوات األخرى وتدفع باآلخرين الى , ما تكون حاشية لدكتاتور متسلط " غالبا

ارات الجماعة صائبة أحيانا وذلك يتبع على أن ذلك ال يمنع من أن تكون قر, المسايرة واإلذعان
في " ومن المفترض أن يكون مبدأ العقل الجمعي سائدا , طبيعة الفكر السائد لدى تلك الجماعة

بحزب األغلبية وألنها  أنها تعمل وفق ما يعرف  الدول األوربية أكثر من الدول العربية بحكم 
لكن الغريب باألمر أن الدول العربية هي الذي أقره الدين اإلسالمي , بعيدة عن مبدأ الشورى 

أكثر من تستخدم هذا الفكر في ميدان السياسة متناسية مبدأ الشورى الذي أوصى به الخالق جل 
وعال عباده والذي يعد من أهم مبادئ وأسس الدولة النموذجية التي تحققت في زمن الرسول 

أكبر دولة إسالمية امتدت أركانها الى إذ أسس ( عليه وعلى اله أفضل الصالة والسالم ) األكرم 
إال أن واقع القرارات السياسية في العالم يعمل بمبدأ العقل الجمعي الذي هو ,فرنسا والصين 

بغض النظر عن صحته ويتبعه من يتبقى حتى ال يكون الصوت " وأكثر تأثيرا" األكثر عددا
 .المترتبة على ذلكالنشاز في أوركسترا القرار السياسي بغض النظر عن النتائج 
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 واالسباب النفسى الحاجز بين ما الفشل

الواقعية
10
 

 

 
 

 :الهدف من الدراسة

اال ان هناك  لكل شىء يحدث فى حياة الفرد اسباب نستطيع ان نحددها من جهة العقل والمنطق 
اسباب تعود الى وقوع الفرد تحت تاثير قوة خفيه صادره من عقله الباطن وربما تكون هى 

العامل االساس الذى ادى للنتيجه التى وصل اليها الفرد، ومن هذة االشياء، الفشل سواء كان 
الفشل الدراسى او االجتماعى او الوظيفى، ربما يعود الفشل اما لضعف القدرات العقليه للفرد او 
ضعف شخصيته او ربما يكون الفرد تم شحنه بشحنه سلبيه تخزنت فى عقله الباطن وظل واقع 

ت تاثيرها طوال فترة حياته مما صنع امامه حاجز مانع امام الخطوات االيجابيه للنجاح ربما تح
ال يراه امام عيناه لكن هو مخزن فى عقله الباطن يقف ضد اتجاة الفرد بخطواته تجاه التجربه 

مبشرا اياه بفشلها قبل البدء فيها فيتراجع للخلف مجنبا نفسه الخوض فى تجارب مرهقه 
 .ا الفشل نهايته

  

 :اسباب الفشل

 ضعف القدرات العقلية للفرد وكذلك القدرات النفسية• 

 التكاسل وعدم رغبة الفرد فى ارهاق نفسة فى التجارب حتى يحقق النجاح• 

 عدم االستفادة من تجارب االخرين• 

 عدم االنتباة، تفسير وتحليل اسباب فشل االخرين وكذلك التجارب الشخصيه• 

 معلومات كافية والتساؤل المستمر لذوى الخبرةعدم جمع • 

 التسرع فى اتخاذ القرارات بدون التفكير الدقيق لجميع النواحى• 

 عدم الرغبة فى خوض تجارب عدة حتى الوصول الى النجاح• 

 التفكير بنفس الطريقة التى اثبتت فشلها فى المرات السابقة وعدم اتباع اساليب جديدة• 

 التجارب السابقة وتحديد نقاط الضعف التى ادت الى الفشل عدم االستفادة من• 

 التفكير بشكل غير مرتب مما يؤدى الى نتائج غير مرضية• 

 االحباط الناتج عن تكرار الفشل يؤدى الى استمرار الفشل• 

 عدم اعطاء العقل حرية التفكير والتقيد بافكار معينة وطرق بعينها• 

 فى عقلة الباطن انة فاشل ومحاوالتة ستنتهى بالفشل خضوع الفرد لشحنة سلبية مخزنة• 

 التنشأة االجتماعية الغير سوية ومحاولة تحطيم ثقة الطفل بنفسة من اسباب الفشل• 

 تكون حاجز نفسى داخل الفرد يمنعه من خوض اى تجربة يكون نتيجة التجارب السيئة• 
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 فهذا سبب قوى للفشلقوة االرادة، العزيمة، االصرار اذا لم يتصف بهم الشخص • 

 القاء الفرد مسؤلية الفشل على االخرين او على الظروف حتى ال يقف امام الحقيقة• 

 االحباط، اليأس واالستسالم لهما يؤدى الى الفشل• 

 سوء تقدير الفرد لمستوى قدراتة الحقيقة مما يجعلة شخصية مهزوزة ال يثق بها احد• 

 حد الغرور وعدم رؤية الفرد لحقيقة قدراتةالمبالغة فى تقيم الذات الذى يصل • 

 االعتماد على الحظ وانتظار الفرص والقاء المسؤلية كاملة على القدر• 

  

 :الدراسة

اجريت الدراسة على الكثير من االشخاص الذبن انتهت تجاربهم او الرغبة فى تحقيق طموحات 
اسباب عقلية، اسباب بيئية واخرى واحالم معينة بالفشل واختلفت االشخاص وتعدد االسباب من 

عام ناجح جدا فى حياتة العملية ولكنة  31احد العينات، ذكر، العمر .... اسباب نفسية بحتة 
يعتبر مثال للتحدى وقوة االرادة، يقول انة عندما كان فى فترة التحصيل الدراسى كانت قدراتة 

ستطيع تحصيل المعلومة ويقول العقلية ضعيفة جداااا مما جعلة يذاكر ساعات طويلة حتى ي
ايضا انة لو كان النجاح مرتبط بقدراتى العقلية لكانت النتيجة هى الرسوب الدائم اللى اننى 

وهذا ... تغلبت على قدراتى بالمذاكرة واالجتهاد الدائم حتى اجتزت مراحل التعليم حتى نهايتها 
وة االرادة يمكنها التغلب على ضعف يعنى ان القدرات العقلية وان كانت سبب فى الفشل اال ان ق

اإلرادة والمثابرة غالبا ما يصنعان : القدرات العقلية والتحصيلية، وكما قال دافيد سارنوف
 .الفرق بين الفشل والنجاح

  

عام، فشلت فى تحقيق طموحاتها العلمية وكذلك فشلت فى عالقتها  11عينة اخرى، انثى، العمر 

كنت اتمنى ان التحق : ت فشل زريع فى تربية اطفالها، تقولالعاطفية والزوجية وايضا فشل
بكلية الطب ولكن مجموع درجاتى لم يؤهلنى اال بمعهد نظام عامين، الننى احب ان احقق ما 

وبالنسبة لعالقتها الزوجية فهى ايضا باءت بالفشل لدرجة !!! اريد ولكن بدون بذل اى مجهود 
من مرة وذلك النها ال ترى عيوبها اطالقا وتريد من  ان زوجها قرر الزواج بسيدة اخرى اكثر

اما !! زوجها ان يتقبلها كما هى لكن ال تبذل مجهود وتغير من نفسها او تصلح من عيوبها 
بالنسبة الطفالها فهم اشبة باالطفال ذوى االحتياجات الخاصة وذلك الفتقادهم االم التى تعلم 

ها لم تزرع فيهم حب العلم والمعرفة كما قال برنارد كما انهم ال يحبون الدراسة الن!! وتربى 
 ما نريدة ان يسعى الطفل وراء المعرفه ال ان تسعى وراءه: شو

  

عام فشل فى تحقيق كل طموحاتة ورغباتة وكذلك فشل فى جميع  31عينة اخرى، ذكر، العمر 

جدا فى عالقاتة  عالقاتة العاطفية وايضا عندما تزوج انتهت العالقة الزوجية بالطالق، فاشل
االجتماعية لدرجة انه ليس له اصدقاء او حتى زمالء، يقول انه عندما كان طفل صغير كان 

والده ووالدته يقولون له ان فعلت شىء بدون الرجوع الينا سينتهى بالفشل النك ال تجيد التفكير 
فكرة او التصرف نحن فقط من نحسن التفكير والتصرف، اى فكرة تدور بداخل عقلك هى 

خاطئة لكن افكارنا نحن هى التى على صواب تام، عندما وصل الى مرحلة الثانوية العامة، 
كانت والدتة تقول له لن تنجح ولن تحصل على مجموع يؤهلك لكلية من كليات القمة وفعال 
كانت هى النتيجة، يقول ايضا، انه فشل فى عالقتة مع زوجتة النها كانت تراه ليس صاحب 
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ا القرار ياتى من االب واالم النهما اصحاب القرار الحقيقى، ويقول ايضا، ان ابسط قرار ودائم
القرارات ال استطيع اتخاذها حتى لو كان قرار شراء سيارة او ما شبه ذلك الننى اشعر اننى اذا 

فعلت شىء مهما كان عادى سوف ينتهى بالفشل وذلك النه تم برمجة عقلة الباطن على انه 
اته نهايتها الفشل ولذلك بالفعل اصبح شخص فاشل نتيجة لشحنه سلبيه مخزنه فاشل وكل خطو

كل ما هو عظيم : فى عقله الباطن واقع تحت تاثيرها وال يستطيع التحرر منها كما قال اينشتاين
 وملهم صنعه انسان عمل بحريه

الحريه  و هنا هى حرية الفكر لكن هذه العينه تخضع لفكر مخزن بعقلها الباطن وال تمتلك
يبدأ االنسان بالحياة عندما يستطيع الحياة خارج نفسه كماقال البرت : الفكريه كما قال ايضا

اعظم خطأ يرتكبه االنسان هو الخوف من الوقوع فى الخطأ، فعلى االنسان ان يتحرر : هوبارد
 من الحواجز النفسيه مهما كانت قوتها ليحقق النجاح فى حياته

  

انا : عام، تعتبر نفسها ممن ينطبق عليهم لقب فاشل، تقول 31مر عينة اخرى، انثى، الع
مجتهده جدا، ابذل اقصى مجهود عندى من اجل تحقيق هدفى، التكاسل والتقاعس ابعد السمات 

عن شخصيتى اال اننى دائما تجاربى تنتهى بالفشل او بنتائج اقل مما استحق وال تليق بالمجهود 
باب ليس لها عالقة بحجم قدراتى او اجتهادى بل عالقتها المبذول من اجلها، ودائما االس

بالظروف وخطوات القدر التى ليس لى فيها اراده وكذلك سوء الحظ، مما جعلنى اصرف النظر 
: عن تحقيق طموحاتى وذلك من كثرة التجارب التى انتهت بالفشل، ولكن هنا يقول تشرشل

 ان تفقد حماسك النجاح هو القدرة على االنتقال من فشل لفشل دون

 ال تعتمد على الحظ لكن اعتمد على اسلوب ادارتك لالمور: كما قال بيليليس سايرس

فربما يكون سبب الفشل هو االسلوب الخطأ فى التفكير او التنفيذ فعلينا ان نحدد االسباب 
ل ونحللها جيدا ثم نعيد التفيكر باسلوب اخر وكذلك طريقة التنفيذ او اتخاذ طرق اخرى من اج

 تحقيق الطموحات

  

عام، تقول انا فشلت فى كل تجاربى العاطفيه وكلما شعرت ان  31عينة اخرى، انثى، العمر 

رجل يقترب منى ليتعرف على شخصيتى اشعر بالخوف والقلق واحاول االبتعاد وتجنب الدخول 
زواج، فى عالقه معه، واذا تقدم لخطبتى شخص اشعر بالضيق وكأننى مقبله على كارثه وليس 

تقول ايضا انها اصغر اشقائها وجميعهم فتيات وعندما كانت طفله صغير ه هما كانوا فى مرحلة 
المراهقه والشباب، عاشت معهم مرحلة المراهقه بكل جنونها ومرحلة االرتباط العاطفى بحلوها 

البدايه ومرها واالنتقال الى مرحلة الزواج وانجاب االطفال، عاشت معهم تجاربهم العاطفيه منذ 
حتى النهايه وصوال الى مرحلة تحمل نتيجة اختيار كل منهم لشريك حياتها والذى كان اختيار 

فاشل، تقول انا اكرهه الرجال وارى انهم ال يعرفون شىء يسمى الصدق وهوايتهم المفضله هى 
الكذب والتمثيل، ولذلك فانها ننعامل مع كل شخص يدخل حياتها من منطلق التجارب السيئه 

السابقه لالخرين المحيطين بها وتشعر انه كاذب، ممثل، مخادع سوف يظهر على حقيقته بعد 
فوات االوان مما يجعلها تشعر انها قادمه على مصيبه وليست عالقه عاطفيه، هنا هذه العينه 

تقع تحت تاثير تجارب االخرين الفاشله التى توحى لها ان كل الرجال على نفس الشاكله 
جدا الى درجه تفقدها االحساس بالحب او بالجوانب االيجابيه للرجل الذى دخل  ويجعلها حذره

 حياتها
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فكل الوقت كل تركيزها على الجوانب السلبيه فقط مما يجعلها تصل الى حد النفور والرغبه فى 
الحقيقه ليست سوى وهم : يقول اينشتاين. البعد والفرار قبل ان تتورط فى عالقه ال رجعه فيها 

ال يكتسب االنسان الحكمه من خالل تذكر ماضيه بل : وهم ثابت كما يقول برنارد شو ولكنه
 يكتسبها من خالل تحمله مسؤلية االعمال التى سيقوم بها فى المستقبل

  

عام، عندما حصل على مجموع لم يؤهله لاللتحاق بالكليه التى  33عينة اخرى، ذكر، العمر 
امعى واكتفى بالثانويه، عندما سافر للعمل بالخارج كان يرغبها قرر عدم استكمال تعلينه الج

العمل مرهق جداا فعمل لمدة سنه ثم عاد وقرراال يستمر فى العمل، عندما قرر العمل فى 
التجاره فشلت التجربه وخسر كل امواله تقريبا، عندما احب فتاه لم يستكمل عالقته بها وقرر 

درجه علميه اعلى وناجحه فى كل حياتها العمليه اال يرتبط بها النها كانت افضل منه وعلى 
والعلميه وعندما اقترحت عليه ان يكمل دراسته رفض ووجد ان االبتعاد عنها افضل رغم حبه 

الشديد لها وهى ايضا كانت تبادله نفس الشعور وبقوه كما انه طلب منها ان تترك عملها 
فى الفشل الدراسى انه لم يجتهد ولم  هنا كان السبب. وتتنازل عن استكمال دراستها العلميه 

يبذل اى مجهود يناسب حجم طموحاته وكان بامكانه ان يلتحق بالكليه التى تناسب محموعه 
وبعد التخرج يستكمل دراسته االكاديميه ويحقق طموحاته بطريقه اخرى اال انه تسرع فى اتختذ 

ان يضغط على نفسه اكثر ليتحمل القرار، اما الفشل فى تجربة العمل بالخارج فكان من الممكن 
ضغط العمل ويستمر حتى يحقق نجاح مادى يساعده فى تحقيق طموحاته الماديه اال انه لم 

يفضل التعب وفضل الراحه والعوده الى منزله، الفشل فى تجربة التجاره واالعمال الحره النه 
رس السوق جيدا خاض مجال ليس له خبره سابقه فيه ولم يرجع الى اصحاب الخبره ولم يد

ومن الطبيعى ان تنتهى التجربه بالفشل، اما التجربه العاطفيه فشلت لنفس االسباب فاذا حاول 
ان يفكر بدون تسرع التخاذ القرار السليم الذى يحافظ له على حبه اال انه وجد ان االستمرار فى 

لنقص من ناحيتها العالقه يتطلب بعض التنازالت المرهقه مثل استكمال دراسته والنه شعر با
كان االفضل ان تنزل هى لمستواه لكن هو ال يرهق نفسه ويحاول االرتفاع لمستواها باالجتهاد 

الفشل هو الشىء الوحيد الذى يستطيع االنسان ان : وذكرنى بقول حكيم حيث قال. والمثابره 
 اولمرير ان تفشل واكثر منه مراره ان ال تح: يحققه دون اى مجهود كما قال جوفروا

حياة : اذا وهن عزمك فاصنع من التعب سوطا كما قال ايضا سقراط: كما قال اندريه ريفوار
الهزيمه ال تقع النسان اال اذا سمح : بدون تحديات حياة ال يجب ان نحياها وقال جوسيفز دانليز

 .هو لها 
  

 :الوصايا

 اذا تعرض االنسان للفشل فعليه المحاوله مره اخرى• 

 االقدام على التجربه عدم الخوف من• 

 عدم الوقوع تحت المؤثرات النفسيه السلبيه• 

عدم االستسالم للحواجز النفسيه التى صنعتها التجارب السابقه السيئه او التنشأه االجتماعيه • 
 الغير سويه

 الفضول والتساؤل واالستفاده بقدر االمكان من التجارب الناجحه لالخرين• 

 ذلك تجديد طرق تنفيذتجديد اسلوب التفكير وك• 
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 عدم انتظار الفرص تاتى بل البحث عنها والسعى ورائها وانتهاذها بشتى الطرق• 

 عدم االستسالم لالحباط والياس• 

 اذا اصابك االحباط استرح قليال ثم ابدا من جديد ولكن بفكر اكثر تفتحا وموضوعيه• 

 تستطع اقناع االخرين بنفسكالثقه بالنفس مهمه جداا فان لم تكن واثق بنفسك فلن • 

 التحرر من العوامل النفسيه مثل القلق والتوتر• 

اذا فشلت تجربه فال تحزن فقط تعلم منها االسباب التى ادت الى الفشل لتتجنبها فى المرات • 
 التاليه

الهدوء وصفاء الذهن عند التفكير واالقدام على خطوه مهمه حتى تستطيع ترتيب افكارك • 
 تيجه مرضيهوتصل الى ن

 اذا فشلت تجربه اسلك طريق اخر• 

يجب ان تكون رغبتك فى النجاح المؤثر االقوى الذى يؤثر على تفكيرك من اى مؤثرات • 
 اخرى مثل الخوف من الفشل

 الجرؤه وعدم الخوف والتردد، فان من لم يفشل لم يجرب شيئا• 

بالمسؤليه كامله على الظروف او على االنسان ان يقف امام الحقيقه بكل موضوعيه وال يلقى • 
 القدر او الحظ ليحدد اسباب الفشل الحقيقيه ليتجنبها فى المرات القادمه

العزيمه، قوة االرادة، المثابره، االصرار، الكفاح، التعلم، االستفاده من اسباب الفشل فى • 
ياس داخل التجارب الخاصه، اسباب النجاح وكذلك اسباب الفشل فى تجارب االخرين، قتل ال

النفس، احباط االحباط عند االقدام على تجارب جديده وعلى راسهم الثقه باهلل، من اسباب او 
 .بمثابة اهم االسباب لنجاح االنسان فى حياته وعدم الوقوع فى الفشل لالبد 
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الفيسبوك وما أدراك ما الفيسبوك؟
11 

 
 

أشكال االتصال والتواصل، التي كانت تؤمنها  شهد العقد األول من األلفية الثالثة للميالد انحسار
األحزاب ونواديها وصحفها، وال سيما بعد تحول الصحف السياسية والفضائيات التابعة 

لألنظمة، أو المتواطئة معها على تعميم النمط الثقافي السريع االستهالك، إلى أبواق استرزاق 
ء اإلنترنت، ثم الفيسبوك والتويتر، نخبوية، بعيدة كل البعد عن هموم الناس ومشاغلها، فجا

ليسد الفراغ في آليات وأشكال االتصال والتواصل بين األجيال الشابة، من خالل العالم 
االفتراضي للتواصل عن بعد، كما لعب هذا اإلعالم التواصلي االجتماعي دور الجماعة الفاعلة، 

تضامنية التقليدية، التي التي عوضت بعض الشيء انحالل أواصر العالقات االجتماعية وال
حرصت األنظمة االستبدادية على تفكيكها وتقويضها واالستعاضة عنها بالوالءات الزبائنية 

 .والمصلحية والفردية االنتهازية
وفي حين رأى بعض قدامى اليساريين والقوميين في الفيسبوك مؤامرة صهيونية إمبريالية، أو 

ء تتحكم فيه سلطة الرأسمال المعولم والمخابرات أو في أحسن األحوال أن الفيسبوك يخلق فضا
السلطة الخفية لمن يملك مفاتيح إغالق أو فتح هذه الوسيلة أمام االستخدام الشعبي الحقيقي 

، فإن الفيسبوك أسهم في الواقع في إفراز خطاب (غوغل وغيرها من المشغلين كمثال)
بتفاعل حي ما بين المرسلين  جماهيري ثوري موحد يتم تداوله على نطاق أوسع ويسمح

،كما أظهرت أحداث الثورات أن الفيسبوك (حتى تضيع الفواصل والحدود بينهما)والمتلقين 
والتويتر لعبا دور اإلعالم المباشر عن الحدث ونقله وفضح الممارسات القمعية وتأمين 

مي الهائل من خالل إمكانيات الرد والحشد والتعبئة، فضالً عن الدور التثقيفي السياسي والتنظي
نقل الخطب والشعارات واألناشيد واألغاني والنكات والحكايات والتجارب الشخصية والجماعية، 
ما أسهم، ويسهم، في تشكيل الوعي السياسي للناشطين الشباب وتحويلهم من مستخدمين ألداة 

 .إلى فاعلين اجتماعيين مباشرين في الحدث ونتائجه وتداعياته
بوك في صياغة وعي قطاعات واسعة من جيل األلفية الثالثة بلغة العصر، وربط لقد أسهم الفيس

همومه المحلية والقومية بهموم العالم، وساعده على صياغة لغة جديدة إنسانية يمكن لها أن 
ولئن كان صحيحاً القول إن العالقات االجتماعية الناشئة عن . تؤثر في العالم وتتأثر به
لم افتراضي وعلى تواصل عن بعد، فإنه ال ينبغي أن نتجاهل كون هذا الفيسبوك تقوم على عا

العالم االفتراضي هو امتداد للعالم الواقعي الحقيقي، وهو سرعان ما يتماهى معه من خالل 
 .النزول اليومي إلى الميدان والساحة والجامع على سبيل المثال

                                                             
 العالم - سعود المولى 11
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هذا المجال المفتوح هو، ككل مجال  أما القول بوجود سلطة خفية مهيمنة فهذا قول مردود، ألن
والفاعلون، هنا، يملكون من . معرفي جديد، حقل صراعي مفتوح، وليس حقالً سكونياً جامداً 

الرساميل الرمزية والثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ما يسمح لهم بخوض هذا 
فراغ، بل هم أبناء جيل  وهؤالء الشباب ال يأتون من. الصراع، وبامتالك مفاتيحه ونواصيه

وجيلين من الحركات السياسية والنقابية والشبابية النضالية، ومن األجواء واالختمارات الفكرية 
والذهنية والسلوكية، ومن ثقافة سياسية تسربت إليهم من التعليم الجامعي الذي تلقوه ومن 

 .تنافسةمعايشتهم ألزمات بالدهم، ومن اإلعالم المفتوح عبر الفضائيات الم
لقد اكتشفت شعوبنا معنى الكرامة البشرية ومعنى الحقوق المسلوبة منذ عقود ومعنى وضرورة 

واكتشف الناس معنى المسؤولية الفردية والجمعية . المطالبة باستعادتها ولو بثمن الموت
واكتشف الناس معنى الوعي . ومعنى المبادرة إلى تحملها، وقاموا بذلك بكل اقتدار وعنفوان

واليقظة في الدفاع عن المنجزات والمكتسبات وعدم الغفلة أو التهاون في وجه المتسلقين 
 .واالنتهازيين

أما الجديد الرائع والخطير في آن معاً فيتمثل في ذلك الشعار البسيط الذي صار اليوم موضة 
تؤذن " الشعب يريد. "، تلك الكلمة السحرية"الشعب يريد: "العصر، من المحيط إلى الخليج

بتبلور اإلرادة الشعبية للناس باعتبارها المقدمة الضرورية لكل اجتماع سياسي مدني يقوم على 
وبالتالي فإنه يؤذن بوالدة الرأي العام . قواعد ثابتة من العدالة والمساواة ومن الحرية والكرامة

ئد األوحد العربي بدل الغوغاء والجموع والحشود التي تهتف لجالدها، الحزب الواحد والقا
 .صار الرأي العام هو وحده القائد وهو وحده المعصوم. والزعيم المعصوم

ولعل المنعطف السياسي األهم واألخطر يتمثل في طرح مطلب وشعار إقامة الدولة المدنية، ال 
دولة دينية، وال دولة علمانية، وال دولة عسكرية، ال دولة فاشية أو شيوعية أو بعثية أو قومية 

وطنية، الدولة المدنية، الدولة الوطنية المدنية هذه هي المسألة والقضية األساس التي ما فوق 
 .ستحكم الحوارات والمجادالت والسياسات للعقود القادمة
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مجتمعنا 
12 

 
 

في يوم من االيام وحين كانت المواجهة على اشدها بين االفكار المادية من شيوعية ورأسمالية 
من جهة وبين االفكار الدينية االسالمية بشكل خاص من جهة اخرى وحين وماركسية والحادية 

كانت المواجهة مواجهة فكرية بحتة بأصدار الكتاب تلو االخر للرد على الطرف االخر وكان 
وظهرت كتب عظيمة في محتواها مثل ! السجال بالفكر والقلم وليس بالعصا والبندقية

لمفكر عصره السيد الشهيد محمد باقر ( قية لالستقراءاالسس المنط)و( فلسفتنا)و( اقتصادنا)
سأله البعض عن سبب عدم تأليفه لكتاب منتظم يتناول قضايا ( رضوان هللا عليه)الصدر 

المجتمع االسالمي المنشود من وجهة النظر االسالمية االصيلة رغم كونه تناول الكثير من 
خطاباته وندائاته للشعب العراقي واالمة جوانب هذا المجتمع المنشود في كثير من محاضراته و

يريد بذلك ان المجتمع ( ان مجتمعنا ال يريد مجتمعنا)االسالمية فرد عليهم في ذلك الوقت 

 )!مجتمعنا)الحالي ال يريد كتاباً يشرح عيوبه ويريه الطريق الى الكمال بأسم 
 

ناس وقتها مالئكة نسبة وقد كان المجتمع في وقته افضل بكثير مما هو عليه االن بل كان ال
للموجودين اليوم وطبعاً لكل قاعدة شواذ والحديث هنا كالعادة في تناول القضايا االجتماعية 
يكون عن االغلبية العظمى وليس الكل، فماذا حدث؟ وكيف انهارت القيم واالخالقيات والمثل 

ليلة وضحاها؟ هل السبب والعادات والتقاليد العربية واالسالمية االصيلة وذهبت مع الريح بين 
 الحروب؟ ام االنفتاح؟ ام المؤامرة ألسقاط اخالقنا وتشويه مجتمعنا؟ ام غير لك؟

طبعاً هناك من يبرر كل ما حدث ويحدث بكونه تطوراً طبيعياً لمجتمع عاش الكبت والحرمان 
غريزة سنين طويلة وانفتح فجأة على عالم مليء بكل ما لذ وطاب من غذاء الجسد والشهوة وال

والفكر والعلم والتكنولوجيا فأنقلب المجتمع رأساً على عقب فجأة واختلط لديه الحابل بالنابل 
ولم يعد يميز بين قديم وجديد وصالح وطالح ونافع وضار بل اخذ المجتمع يسير بشكل اعمى 

نحو المجهول زرافات ووحدانا في تيار قوي جارف لكل ما ومن يقف في طريقه فألى اين 
 ير؟المس

شذوذ جنسي، لواط، سحاق، جراوي، ايمو، زنا المحارم، االختطاف، االغتصاب، السرقة، 
االعتداء، الالمباالة، الغنى المفرط للبعض في مقابل جوع وجهل ومرض وفقر مدقع لكثير من 

االخرين، حروب طائفية ألسباب تافهة، عواصف فكرية تحرق االخضر واليابس وال تنتج سوى 
ول الفارغة التي تميل مع الريح حيث تميل، وغيرها الكثير من الظواهر التي هشيم من العق

كثرت وشاعت وانتشرت وبال مقيم وال محلل وال معترض وال حساب وال عقاب والكل الهي 
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 بقوت البطن والفرج ورغبات النفس االمارة بالسوء والتنافس لبلوغ القمة ولكن اية قمة؟
 !قمة االنحطاط

لى قصر مشيد وعيش رغيد وملبس جميل وسيارة فارهة ووظيفة مرموقة يتنافس الناس ع

 !)بأي ثمن مهما كان)وتدرج وظيفي ثابت ومنتظم ولكن بأي ثمن؟ 
فال يبنى قصر مترامي االطراف اال ومقابله كوخ طين يسقط على رؤوس اهله في المطر وال 

بسبب قلة الدواء والغذاء  تركب سيارة فارهة بعدة دفاتر اال بموت عدة اطفال ونساء وشيوخ
والعناية الطبية وال يتخم سمين بكثرة االكل اال بفقير مقابله ينام مطوي البطن من الجوع وال 

يعلو موظف بلمح البصر اال بالتسلق على اكتاف الغير بالتملق والرشى والواسطة والعرف 
اذا فالثمن باهض على  !والحزب القوي والعشيرة القوية والعالقات القوية والفقير اله هللا

 البعض ولكنه سهل يسير على المنتفعين االخرين فألى متى؟
 اسباب االنحطاط

بالتصارع السياسي بين االحزاب التي تنمو كوحوش كاسرة بسرعة وتلتهم كل ما : سياسية-1
حولها وتسخر الجماهير كحطب لمعاركها المصلحية الضيقة االمر الذي ادى الى كثرة القتلى 

جونين والمخطوفين والعوائل التي بال معيل وال حسيب وال رقيب واعداد االيتام واالرامل والمس

 .مخيفة ومهولة
بغياب التوجه الموحد وكثرة الفتن والمدعين وتبعثر الناس حول كل ناعق وصائح : فكرية -2

في غير وقته فأخذ كل حزب بما لديهم يهللون وبما يعتقدون او يستفيدون يصرخون حتى 
متألت االرجاء زعيقاً ونباحاً وتنابزاً ودعوات متقاطعة بين الرجوع الى الماضي ونسيان ما ا

ونسيان الدين والوطن والعقيدة والهدف من الحياة ( الهروب الى االمام)حولنا ومن حولنا او ب
حتى اصبح ال يكاد يعرف لهذا المجتمع من لون وصبغة ال هو ديني وال هو علماني وال هو 

 !ي وال هو حيوانيانسان
كثرة السيولة النقدية في ايدي البعض وقلتها في ايدي اخرين خلقت فراغاً في : اقتصادية-3

الوسط واصبح الناس اما متخوم يلعب بالنقود والمصائر بيده ورجله وال يأبه لدين وال خلق وال 
تزايدة من انسانية من جهة وبين محروم يكد ويركض ليل نهار ليلحق بالركب وسط مطالب م

االهل واالوالد بضرورة التشبه بالنوع االول المتخم فيضطر المحروم الى السرقة او العمل 
المضاعف او تقبل الرشى او التضحية بالدين واالخالق والمبادئ ليحقق المصالح االنية ويشبع 

 .البطن والفرج وينام مرتاح البال ولو بشكل خادع ومؤقت
هل المصطنعة والمفتعلة واالنانية في اغلبها تنتج اجيال من البنين فكثرة مشاغل اال: اخالقية -1

والبنات بال رقابة وال تأديب وال حسيب وال رقيب ويصبح المثل االعلى مهند ونور التركيين 
وغيرهما من ارباب المجون والعهر والفجور وتأتي الوسائل التكنولوجية بما ال يحمد عقباه 

وتخاطب هذه ( بسبب سوئها بذاتها فهي سالح ذو حدينبسبب سوء استخدامها وليس )
المسلسالت واالفالم والفيديوهات وما تتناقله االجهزة النقالة والمحمولة بالبلوتوث وغيره كلها 

ال خبر جاء وال وحي نزل فألعب بكيفك وال تفكر بالعواقب وعش )تخاطب العقل الباطن بقولها 
تشر الزنى والعالقات المشبوهة وتنتشر معه عمليات فين( يومك وال تفكر بالغد وال باألمس

الترقيع وتنتشر ظاهرة قتل البنات غسالً للعار وتنتشر ظاهرة التمرد على كل عرف ودينووو 
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واصبح المجتمع يسير بين فعل ورد فعل كل منهما في اقصى درجات التطرف من جهة و 

 .االنحراف والتسيب واالنحالل من جهة اخرى
معدودة هو بأن يعود الناس الى وعيهم ويصحوا من غفلتهم ويعملوا لما خلقوا الحل بكلمات 

العبادة للخالق وطلب العلم والعمل به والتفكير في عواقب االمور قبل االقدام على ما ال : ألجله
واما االهل فواجبهم ( ان نصبح خوش اوادم)تحمد عقباه وباختصار كما قالها يوماً رجل حكيم 

تربية والمراقبة والمحاسبة واما الدولة فواجبها وضع القوانين التي تحفظ المشارطة وال
لإلنسان انسانيته وتترفع به عن البهيمية والتحول الى حيوانات اقتصادية وغريزية وغابة يأكل 

 .فيها القوي الضعيف
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المرجعيات الدينية والتغيير
13 

 
التغيير هو األساس الذي تقوم عليه المجتمعات اإلنسانية ، ألنه يشير إلى الفعل والحركة     

والتغيير . والحيوية وإرادة الحياة ، ويمثل النقيض اللغوي للجمود والثبات وانعدام اإلرادة 
 : يكون على نوعين 

أفضل نظم اإلدارة ايجابي صاعد إلى األعلى ، عندما ترغب الشعوب في اختيار : األول 
واألخالق ، وأفضل األفكار وأنماط المعرفة من اجل بناء اإلنسان وتقدم الحضارة ، واستثمار 
الماضي والحاضر لوضع ركائز التفوق في المستقبل ، فتمهد حركة التغيير الصاعدة لترقي 

 .المجتمع ثقافيا وحضاريا 
سيادة نظم االستبداد )في نظم إدارتها  سلبي هابط نحو األسفل ، عندما تنحط الشعوب: الثاني 

انتشار قيم الجهل ، العنصرية )، وتنحدر في قيمها األخالقية ( والطغيان أو الفوضى واالنقسام 
، التعصب ، العنف ، الرذيلة ، احتقار اآلخر وهدر كرامته اإلنسانية ، فساد الضمائر والقلوب ، 

، وتسير في خيارات ..( ى المصلحة العامة الكذب والالمباالة ، غلبة المصلحة الخاصة عل
خاطئة تهدم اإلنسان وتخرب العمران ، وال تتعظ من تجارب الماضي والحاضر ، فتعجز عن 
 .  التفوق في المستقبل ، مما يجعل اتجاه التغيير لديها سببا لزوالها واندثارها ثقافيا وحضاريا 

ة العراقية في عملية التغيير االجتماعي وقبل الشروع بالحديث عن مساهمة المرجعيات الديني
، ال بد من تسليط الضوء على  بعض المؤشرات االيجابية والسلبية المعاصرة التي  افي بلده

 :يجب إدراكها من قبل المتصدين للعمل المرجعي ، وهذه المؤشرات هي 
 :وتتمثل هذه المؤشرات  بــ : المؤشرات االيجابية: أوال 

 .اإلنسانيةوفي كل الحضارات  عالميا، تنامي مشاعر التدين

 (.امتداد المدن واتساع نطاقها ) تصاعد حالة التمدن على كوكب األرض 

 .الطبيعةوإخضاع  الشعوب،وانعكاساته على اإلعالم والعالقات بين  التكنولوجي،التطور 

وزيادة وعي الشعوب بالحاجة إلى نظم حكم  شعوبهم،ضعف سيطرة الطغاة والمستبدين على 
 .عادلة تضمن الحقوق والحريات اإلنسانية

زيادة قدرة الدعاة والمصلحين على كسر قيود  :هيوالمحصلة التي تنتج عن هذه المؤشرات 
 .مسبوقونشر مناهجهم اإلصالحية بين الناس بتأثير غير  الحكومي،الخوف واإلرهاب 

 :وتتمثل هذه المؤشرات بـ  :السلبيةالمؤشرات  :ثانيا
 .ارتفاع مستوى التطرف بكل أبعاده ، وتطور أدوات القتل والدمار المستعملة ضد الخصوم 

 (.الوطنية والدولية ) استغالل الدين كعامل محوري وأساسي في تأجيج الصراعات االجتماعية 

ئ ، واألغلبية التي تكون زيادة الفجوة االجتماعية عالميا بين القلة الغنية المسيطرة على كل ش
 .محط سيطرة وتحكم هذه القلة 
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 والدراسات اإلستراتيجيةمدير مركز الفرات للتنمية  -  خالد عليوي العرداوي. د 
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خضوع اإلنسان لمستوى مرتفع من القضايا واألزمات المعقدة التي لم يألفها سابقا ، وعدم 
 .امتالكه لمرجعية فكرية وتنظيمية واضحة تساعده على تجاوزها 

المشاكل ، متنامية  وجود بيئة إنسانية كثيرة: والمحصلة التي تنتج عن هذه المؤشرات هي  
 .الصراعات ، مجهولة االتجاهات 

وتوجيه بوصلته  االجتماعي،تبرز الحاجة ماسة إلى ضبط التغيير  المؤشرات،في ظل هذه    
بدال من أن يكون تغييرا  الشائكة،تساعد اإلنسان على حل مشاكله  صاعدة،باتجاهات إصالحية 

ولما  .وإنسانيتهمي شراك تمتهن كرامتهم ويسقطهم ف سموهم،هابطا هداما يجرد البشر من 
كانت المرجعيات الدينية تمثل المؤسسات الرائدة في حماية الدين ، فأن المهمة الملقاة على 

عاتقها في مجال التغيير االجتماعي تكاد تفوق كل المهمات التي واجهتها عبر تاريخها الطويل 
 :عيات االنتباه لما يلي الممتد بامتداد هذا الدين الحنيف ، لكن على المرج

 التغيير فكرة وحركة
غالبا ما تنادي المرجعيات الدينية بضرورة التغيير ، وتروج له  بين أتباعها عن طريق المنابر 

لكن تبقى هذه النداءات مجرد أفكار حول . ، والمنشورات ، والمجالس الحسينية وغيرها 
ن الشعوب ، وتحركها لبناء ذاتها على التغيير دون أن تتحول إلى حركة تغيير تستفز وجدا

أسس جديدة ، ومن يصنع التاريخ على امتداد عمر البشرية هو حركة التغيير المقترنة باإليمان 
بفكرة التغيير ، أما األفكار فقد تبقى مئات السنين تجول في عقول أصحابها وال تجد لها أرضا 

في عالمنا اإلسالمي تشجع على بقاء دور والغريب العجيب أن أنظمة الحكم . لالستقرار عليها 
المرجعيات مقتصر على بث أفكار التغيير ، ألنها تدرك أن اقتران فكرة التغيير بحركة التغيير ، 

إن المطلوب من المرجعيات الدينية العراقية في الوقت الحاضر . يعني اقتالعها من جذورها 
وتوجيه حركة التغيير فيه نحو األعلى هو لكي تأخذ زمام المبادرة في مساعدة الشعب العراقي 

أن تجعل إيمانها بضرورة التغيير متزامن مع استعدادها للقيام بفعل التغيير ، ألن تركها لهذا 
األمر لن يكون إال على حساب مصلحة الناس عندما تجد قناعاتهم بضرورة التغيير حركات 

ويجب في ظل . ف الحقائق لديهم سياسية واجتماعية هابطة تقودها نخب فاسدة تخدعهم وتزي
المؤشرات التي تم تقديمها آنفا عدم تعليل التخلي عن فعل التغيير بداعي التقية وما شابه ، الن 

 .فعل التغيير  ظروف العراق والعالم اليوم تغيرت كثيرا لصالح 
 اعتماد نظرية التغيير النخبوي

( عموم الشعب ) ود يجب أن يبدأ بالقاعدة ترى مرجعياتنا الدينية المباركة ، أن التغيير المنش
، فتجد مشايخنا ودعاتنا يؤكدون في خطبهم ومواعظهم على هذا األمر ، ( النخبة ) قبل القمة 

: " ، وانه { ..بان هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. }:ويقرنون ذلك بقوله تعالى 
لكن هذا التوجه صحيح في إطاره الوعظي . الخ . ( .حديث نبوي " ) كيفما تكونوا يولى عليكم 

اإلرشادي ، أما في مجال التغيير االجتماعي الشامل ففيه سوء تقدير لألولويات ، فالعامة غالبا 
ما تكون منشغلة بمتطلبات حياتها اليومية من الحاجات األساسية ، السيما في عصر أصبح 

، نعم إن كل واحد من عامة الشعب يدرك  تأمين هذه الحاجات يستهلك كل وقتها ومقدراتها
إذا فالتوجه المرجعي . الحاجة إلى التغيير ، لكنه عاجز عنه بدون نخبة فاعلة تقوده وتحركه

نحو العامة كمدخل للتغيير الشامل فيه إشكال تطبيقي ، والبديل الحقيقي عنه هو التركيز على 
عل هذا التوجه محور النشاط المرجعي في ، وج أو كسبها إلى جانب حركة التغيير تغيير النخبة
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والدليل على صحة نظرية التغيير . المستقبل ، مع بقاء الخطاب الوعظي واإلرشادي للعامة 
( ع)وفرعون ، ويوسف ( ع)النخبوي يمكن أخذه من القرآن الكريم من خالل قصتي موسى 

ة أو بعضها لم يكن الحل وملك مصر ، فعندما عجز نبي هللا في القصة األولى عن تغيير النخب
لخروج من مصر والبحث عن بالد أخرى توفر له مالذ آمن من عنف السلطة اأمامه إال 

وطغيانها ، أما نجاح نبي هللا في القصة الثانية في التأثير في النخبة وكسبها إلى جانبه ، فقد 
 .عيش فيها جعله متحكما بخزائن األرض ، ونجح في تحقيق تغيير مؤثر في الدولة التي ي

 منهجية التغيير 
يحتاج التغيير إلى اعتماد منهجية شرعية معتدلة تركز على القواسم المشتركة بين المسلمين ، 

فتستحضر الجوانب المشرقة من سيرة المعصومين وتاريخ المسلمين ، تقطع السبيل على 
ن عامل بث لأللفة المتخبطين من أنصاف المتعلمين ، الذين يريدون استغالل الدين وتحويله م

والمحبة والتعاون والتعايش بين الناس إلى عامل هدم ، وتأجيج للعنف والصراع ، واستباحة 
" بأنه ( : صلى هللا عليه وآله)المحرمات المقدسة وأولها اإلنسان الذي قال عنه رسول هللا 

تجنب الخطاب  إن هذه المنهجية التي ندعو إليها ، تحتاج إلى" . بنيان هللا ملعون من هدمه
 .الديني المتطرف من كل اإلطراف ، وعدم الرد على دعاته بأساليبهم المدمرة

 هدف التغيير 
يجب أن يكون الهدف النهائي للتغيير، هو بناء نظام حكم مدني إسالمي يستوعب جميع 
اإلسالم المكونات االجتماعية على اختالف رؤاها االعتقادية والفكرية ، ويقدم الدليل على مدنية 

كما يجب تحريم واتهام كل الدعوات . ، واستجابة أحكامه وقواعده للتطور اإلنساني المتمدن 
التي تجعل هدفها بناء دولة طائفية أو دينية ، تمارس من خاللها اإلقصاء والتهميش للطوائف 

في واألديان األخرى ، ألن هكذا دولة لم توجد في التاريخ اإلنساني المعروف ، ولن توجد 
 .المستقبل القريب أو البعيد 
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إلى اآلباء واألمهات
14 

 

 
 

األسرة هي النواة األولى للمجتمع وهي الرافد الذي يغذي الحياة ويمدها باالستمرارية المتمثلة 
باألجيال التي تتعاقب فيها على وفق نظام يرتضيه هللا تعالى وتقبله اإلنسانية وهذه النواة يجب 

العنوان الذي يمكن أن نستدل به على صالح ذلك المجتمع أو عدمه بتعبير آخر إذا أن تكون هي 
صلح اآلباء واألمهات فإن الجيل الذي يبني أسس الحياة يمكن أن تظهر عليه وبه نتائج الصالح 
أما في حالة فساد اآلباء واألمهات فإن البنيان ال بد أن تكون أركانه آيلة للسقوط ومن هنا نجد 

اف الذي يحل بالمجتمع بسبب القدوة غير الصالحة ال سيما األم التي تتحمل العبء األكبر االنحر
من تربية الجيل فال يمكن لتلك األم أن ترعى األبناء وتربيهم التربية الحسنة إذا كانت هي أصالً 

ن أن فال يمك[ الجنة تحت أقدام األمهات]من أن (: ص)ال تتناهى عن فعل القبيح وأما قول النبي 
يؤخذ على إطالقه بل يجب تقييده باألمهات الصالحات المؤمنات ألن هللا تعالى يشترط اإليمان 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم : )في هذا الجانب كما قال

جد أن إذن شرط اإليمان يلقى على عاتق الطرفين، ومن هنا ن. 21الطور ( من عملهم من شيء
الحقوق تترتب على اآلباء أنفسهم ألنهم هم الذين يتحملون مسؤولية تربية أبنائهم ثم بعد ذلك 

 .فإن الشارع يطالب األبناء بأداء واجبهم
أما إذا كان األب ال يأبه بأبنائه وال يتيح لهم فرصة اللقاء به أو إرشادهم فال يمكن أن يطالب 

نعم القرآن الكريم يشير إلى مصاحبتهم بالمعروف دون االبن بنوع من البر قبال هذا األب، 
ووصينا اإلنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي : )الطاعة التي نهى عنها في قوله تعالى

 .8العنكبوت ( ما ليس لك به علم فال تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
ية الكريمة إلى أن الشرك هنا هو أن يجعل وقد ذهب الكثير من المفسرين عند مرورهم بهذه اآل

اإلنسان شريكاً هلل في الخلق والتدبير وهذا النوع من الشرك هو الذي يبنى عليه عدم طاعة 
الوالدين، وهذا التفسير وإن كان صحيحاً في نفسه إال أن للشرك مفهوماً آخر تنطوي تحته 

يك المشابه للخالق جل جالله، وإنما معاني ال حصر لها وهذا المفهوم ال نستطيع حصره بالشر
يمتد إلى مصاديق كثيرة فهو كالبحر فعند سماع اإلنسان لهذا اللفظ يتجسد في ذهنه الصورة 

التي يكون البحر عليها، ولكنه ال يستطيع اإلحاطة بذلك البحر وأسراره وما بداخله من 
فقهاء الشرك إلى أقسام عديدة مخلوقات، فقد يكون المجهول فيه أكبر من المعلوم، لذلك يقسم ال

: وشرك آخر. وهي أن تطيع غير هللا في األمور التي يجب طاعة هللا فيها: من أهمها شرك النية
وهو شرك المحبة وهذا النوع من الشرك يجعل اإلنسان يعتقد أن حب غير هللا أقرب إلى نفسه 

                                                             
 كتابات - عبد هللا بدر اسكندر 14

 



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

41 

ة الخالق، وهنالك أنواع وهي أن تطيع المخلوق في معصي: وكذلك شرك الطاعة. من حبه تعالى
أخرى للشرك يذكرها الفقهاء ليس محلها البحث الذي خصص لهذا المقال لذلك أعرضنا عنها، 
وبالجملة نستطيع القول إن الشرك الذي يدعو له الوالدان اليعني أن تجعل هلل نداً فقط بل يمتد 

كل ما يؤدي إلى معصية إلى أنواع أخرى وعلى هذا التقدير ال يجب طاعة اآلباء واألمهات في 
هللا تعالى، أما إذا كان األبوان من القسم الذي يجب على األبناء طاعتهم فهنا البد من برهما وإال 
ترتبت على عدمه العقوبة اإللهية والقرآن الكريم يشير إلى توصية األبناء في هذا الجانب بقوله 

ً : )تعالى ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثالثون  ووصينا اإلنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرها
شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
( وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين

يوصي اإلنسان بوالديه وقد جعل وفي هذه اآلية الكريمة نجد الحق تبارك وتعالى . 11األحقاف 
الجزء األكبر من الوصية عائداً إلى األم وهذا ال يعني أن اآلية تلغي دور األب وذلك ألن دور 

األب واضح ومشاهد من قبل أبنائه كتوفير المأكل والملبس والرعاية في مختلف شؤون الحياة، 
من رعاية كل هذا يكون مخفياً وغير أما ما يكون من ناحية األم فإن دورها وما تقدمه ألبنائها 

معلوم من قبل األبناء وال يمكن ألحد غيرها االطالع عليه ألن المتاعب تبدأ مع األم من أول 
لحظات الحمل إلى جميع مراحل حياة أبنائها فهذه المسؤولية ال يتحملها األب بقدر ما تتحملها 

صيل مهامها ليلفت أنظارنا إلى الجزء المهم األم لذلك أكد القرآن الكريم على اإلهتمام باألم وتف
كيف يخاطب القرآن الكريم اإلنسان عند بلوغه : فإن قيل. من حياة اإلنسان وهو في غفلة عنه

 األربعين أن يشكر لوالديه؟
يخاطب القرآن الكريم اإلنسان في هذا العمر لعلمه أن الرعاية األبوية قد آتت ثمارها لديه : أقول

ده تلك الرعاية فإن العملية تكون سالبة بانتفاء الموضوع، وفي حالة حصول أما في حالة فق
االبن على الصالح من جهة أخرى، بما في ذلك المن واللطف اإللهي فهنا يكون هو المرشد 

وأبيه آزر، فأول األعمال التي قام بها إبراهيم ( ع)ألبويه وليس العكس كما حصل مع إبراهيم 
عبادة األصنام وتوحيد هللا تعالى وكان هذا العمل مقروناً بلين الجانب إال أن إنه دعا أباه إلى نبذ 

األب قابل ذلك اللطف بالحماقة والسفاهة فما كان منه إال أن يقول إلبراهيم كما ذكرت اآلية 

 .16مريم ( قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته ألرجمنك واهجرني ملياً : )الكريمة

قال سالم عليك : )ا تقدم من فعل األب إال أن إبراهيم خاطبه كما في قوله تعالىومع كل م

. 86الشعراء ( واغفر ألبي إنه كان من الضالين: )وكذلك قوله. 11مريم   (سأستغفر لك ربي

وهذا االستغفار أحدث شبهة كبيرة لدى البعض لبعدهم عن أسرار القرآن الكريم والجواب على 
للشخص الذي يرجى منه اإليمان يجوز شرعاً مهما كان توجه المستغفر له  إن االستغفار: ذلك

ولكن إذا علم المستغفر أن المستغفر له أصبح من الذين ختم هللا على قلوبهم فعند ذلك يجب 
: عليه ترك االستغفار، ألن األول أصبح في عداد الذين ال فائدة ترجى من إيمانهم كما قال تعالى

ذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم ما كان للنبي وال)

فهنا قد نهاهم تعالى عن االستغفار بعد أن حصل لديهم العلم . 113التوبة ( أنهم أصحاب الجحيم
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن : )أن هؤالء من أصحاب الجحيم لذلك عقب تعالى بقوله

وهذا . 111التوبة ( اه فلما تبين له أنه عدو هلل تبرأ منه إن إبراهيم ألواه حليمموعدة وعدها إي
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 .يدل على أن وعد إبراهيم ألبيه كان مشروطاً باإليمان فلما تبين عدائه هلل تبرأ منه
مازلت أنتقل من أصالب الطاهرين إلى أرحام ]قال ( ص)لقد ورد في الخبر أن النبي : فإن قيل 

يدل على أن األنبياء لم يولدوا إال من األصالب الطاهرة واألرحام المطهرة؟  وهذا[ الطاهرات

إال أن اآليات . 219الشعراء ( وتقلبك في الساجدين: )نعم هذا صحيح ويؤيده قوله تعالى: أقول
التي أشارت إلى موقف إبراهيم من أبيه آزر ال تدل على أن المقصود هو األب الحقيقي إلبراهيم 

هناك مجموعة من اآليات وردت : و عمه وهنا نحتاج إلى بعض اإلطناب في الدليلوإنما آزر ه

ولم . 1يوسف ( إذ قال يوسف ألبيه: )واحدة منها ليوسف في قوله تعالى( ألبيه)فيها كلمة 
أما اآليات األخرى فجميعها . تذكر اآلية أن أباه هو يعقوب ولكن في القرائن األخرى يتضح ذلك

في أكثر من موضع ولم تحدد اآليات اسم األب ( وإذ قال إبراهيم ألبيه: )قولهذكرت إبراهيم في 
وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر أتتخذ : )إال آية واحدة فقط ذكرت أن أباه هو آزر في قوله تعالى

 .11األنعام ( أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضالل مبين
د دلت داللة واضحة على أنه ليس األب وهذه هي اآلية الوحيدة التي ذكرت آزر باالسم وق

الفعلي إلبراهيم، ولذلك عندما نريد الحديث عن األشياء بطبيعتها األصلية ال نحتاج إلى قرينة 
من هنا نفهم أن اآلية الكريمة عندما أتت بقرينة آزر دلت .. صارفة ألن األصل يفهم بدون قرائن

فليس هناك ما يوجب ذكره باالسم، واألب في على أن هذا هو ليس األب الحقيقي إلبراهيم وإال 
جميع لغات العالم يطلق على الوالد والعم والجد بنوعيه وزوج األم أو المربي وكذلك األب 

ورفع أبويه على : )الروحي بل وحتى األم لها نصيب من هذه التسمية كما في قوله تعالى

أن القرآن يطلق لفظ األب على  وباإلضافة لما تقدم نجد. 122يوسف ( العرش وخروا له سجداً 

 .38يوسف ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب: )الوالد والجد كما في قوله
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال : )وكذلك يطلق األب ويريد به العم كما في قوله

 .133البقرة ( وإسحاق لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل

 
 

 


