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وسائل حماية األمن الوطني من االختراق الداخلي 

والخارجي
1 

 
 
 
 

إن التطور التكنولوجي الهائل جعل المجتمع الدولي بمثابة قرية صغيرة تتشابك فيها العالقات 
فأصبحت , الترابط الشديد ازداد تعقيدا بسبب الشبكة اإللكترونيةهذا . وتزداد ِحَدًة يوما بعد يوم

. استلزمت ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه األخطار, التهديدات األمنية ذات طابع جديد
وأخرى عملية لحماية , فعِمدت الدول إلى إنشاء أجهزة تشمل وسائل أكاديمية نظرية علمية

  : أمنها وذلك على مستويين

 :وى الداخليالمست -1

  :تهدف هذه المؤسسات إلى: مراكز البحوث والدراسات -أ
مع . مجاالته ودوائره, مستوياته, إجراء الدراسات البحثية المتعلقة بكل أبعاد األمن القومي* 

وابتكار أساليب التنبؤ واستشراف , تحديث آليات البحث العلمي وتطوير نظم المعلومات األمنية
التعاون وتبادل المعرفة تحسباً للمشاكل األمنية العابرة للحدود مع التعرف فتح قنوات . األحداث

  .على المستوى اإلقليمي والدولي, على مستجدات المعارف الستراتيجية واألمنية
, الوصول إلى تقييم متكامل لظاهرة األمن الوطني عن طريق المتابعة اليومية لألحداث* 

التخاذ القرارات المناسبة في , تشارات لقادة األجهزة األمنيةوتقديم اس, وتأثيراتها المستقبلية
  .مجاالت العمل المختلفة

وصياغة , إجراء البحوث األمنية قصد رصد التهديدات على المستويين الداخلي والخارجي*
تُؤِسس لقاعدة معلومات أمنية تساعد , إطار فكري ُموحد وُمالئم لرسم سياسة أمنية متكاملة

  .مستقبلية على رسم خطط
مع ضرورة , ضرورة إعداد واستقطاب الباحثين في ا لمجاالت األمنية والجنائية واالجتماعية* 

, وتلعب هذه المراكز أيضاً . عقد ندوات وتنظيم مؤتمرات في المواضيع المتعلقة بالقضايا األمنية
اإللكترونية فقد نصح مركز دراسات الحكومة . دوراً في ترسيخ نجاح الحكومة اإللكترونية

تقوم بإدارة المعرفة والمعلومات المناسبة . بضرورة تشكيل وحدة إدارة المعرفة الستراتيجية 
, ويلعب فيها عامل المعرفة. اقتصادية وتنظيمية, عسكرية, التخاذ قرارات ستراتيجية أمنية

تيب الذي هو المسئول على التنقيب عن المعلومات ضمن النطاق المعرفي المخصص له في تر
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تحديد مدى صالحيتها , ثم تحويلها إلى الشخص المسئول على تبويبها, هذه المعلومات
ومن ثم إيصالها إلى , ثم إضافة المعلومات التعريفية إلى المعلومات الخام. ومستوى سريتها

 :وتتبع ِوحدة إدارة المعرفة الستراتيجية الخطوات التالية. المستوى القيادي المناسب

 . واالستكشافالتنقيب  -1 

 . تكرير هذه المعلومات -2

 . إضافة المعلومات التعريفية -3

 . تحديد صالحية المعلومات -4

 . تحديد مستوى السرية -2

 . تحديد المستوى القيادي المستهدف -6

1-  ً   .بث المعلومات إلكترونيا
السياسية في  هي وسيلة حكومية رسمية تعتمد عليها القيادة: أجهزة األمن واالستخبارات -ب

نجاح المشاريع األمنية رهين بِدقة هذه األجهزة ونجاحها في تجميع المعلومات . صناعة القرار
أن صحة المعلومة ودقتها تلعب دوراً , لذلك يرى كارل دويتش في اقتراب االتصال. وتحليلها

المطالب في  كبيراً في تفاعل النظام السياسي مع محيطه الخارجي كما تُمِكنه من اإلجابة على
مع تفكيك رموزها وحلَها بأقل , وإيجاد البدائل المالئمة للتحديات األمنية. أسرع وقت ممكن
 .التكاليف الممكنة

ُتحلِلها , تعيد ترتيبها وتجميعها, تتلقى المعلومات من أطراف مختلفة: دوائر األمن الوطني  -ج
ت المالئمة لكل َردِة فعل حتى تتمكن القيادة واإلجراءا, وتتنبأ باحتماالت رُدود األفعال المستقبلية

إن صانعي القرار هم الجزء الُمهم في . وفي الوقت المناسب, السياسية من اتخاذ القرار السليم
ما يستوجب إبقاءهم على اطالع تام بكل ما يجري على , منظومة القيادة الحكومية في الدولة

السياسية , االقتصادية, االجتماعية ,وعبر مختلف قطاعات المجتمع, مختلف المستويات
  .والعسكرية بطريقة عمودية وأفقية

  :المستوى الخارجي -2

ُتحقق الدولة من خاللها . هي األداة الرئيسية في السياسة الخارجية: األداة الدبلوماسية -أ
 وتستعمل. وتدير عن طريقها األزمات لتجنب الحرب والصدامات, األهداف السياسية وقت السلم

ويهدف العمل الدبلوماسي الناجح إلى تجميع القوى . الدبلوماسية عدة أساليب كالمفاوضات
ما يساعد على . واستغالل العالقات الخارجية الجيِدة لتأييد القضايا الوطنية, اإلقليمية والدولية

تسهم  كما يمكن لهذه األداة أن. تهيئة المجتمع الدولي لتقبل حلول مناسبة لصالح األمن الوطني
في جمع كل المعلومات عما َتم إنجازه إلكترونياً لدى حكومات دول أخرى والتقنيات التي 

وهناك تجارب عالمية رائدة . وكيفية تجاوزهم إياها, استخدمت وكذا المشاكل التي واجهتهم
  .يمكن االستفادة منها

من تحقيق أهدافها  إن امتالك الدولة لقدرات عسكرية متطورة يُمكنها: األداة العسكرية -ب
فالمؤسسة العسكرية تعتبر األداة الثانية بعد . وردع اآلخرين الذين ُيهِددون األمن الوطني

وتستخدم هذه األداة حينما تفشل األدوات األخرى . الدبلوماسية في حماية األمن الوطني
نوي والتلويح كالردع المع, فيبدأ التلويح باستخدام األداة العسكرية, السياسية واالقتصادية
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ما دفع . كتلويح كيندي باستخدام السالح النووي أثناء أزمة كوبا, باستخدام القُوة لحسم الخالف

وما نشهده اليوم بين إيران والعالم الغربي . م1962نيكيتا خروتشوف إلى سحب الصواريخ عام 

 .يدخل ضمن هذا اإلطار , من َمٍد وجزر بغية إثنائها عن برامجها النووية
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دروس و .. في العراق 2113اًب  31تظاهرات 

لائرس
2

 

 

 

 

 
ساورنا القلق كثيرا على مصير و نتائج التظاهرات التي دعى اليها مجموعة من الشباب الواعي 
و بعض منظمات المجتمع المدني الفاعلة منذ أن بدأت الحكومة بشن حملة نفسية على منظمي 

يطلقها رئيس الوزراء و وكيل وزير الداخلية حول الوضع و مؤيدي هذه التظاهرات بتصريحات 
االمني و انها ستعرقل الخطط االمنية و غيرها من التصريحات و ازداد القلق قبل يوم من 

الموعد و نحن نسمع بغلق الشوارع و الجسور المؤدية الى ساحة التحرير و ساحة الفردوس 
ه التظاهرات بكافة السبل و اظهار عدم قدرة في بغداد و استنتجنا بان نية الحكومة افشال هذ

الجماهير و طليعتهم من الشباب الوطني بالقيام باي تحرك فعلي مؤثر ممكن يجعل صوتهم 
و بالرغم من رؤيتنا اصرار منظمي التظاهرات و ثقتهم العالية , حاظرا على الساحة السياسية 

ل االجتماعي فان القلق لم يفارقنا بالجماهير و هم يصرحون على االعالم و في شبكات التواص
يفة خالية من اي تدخل الي ظللشباب الواعي في تنظيم مسيرة ن لعلمنا بان هذه التجربة االولى

من الحركات السياسية المشاركة في العملية السياسة و اي اخفاق في التجربة االولى سيؤدي 
طن لم نستطع االنتظار و نحن و نحن خارج الو, الى حدوث يأس لدى هؤالء الشباب و لدينا 

نستعجل صباح اليوم التالي لنرى االفعال و النتائج من على شاشات الفضائيات و مواقع 
 .و كلنا امل بنجاح هذه التجربة  التواصل االجتماعي

 :أب  31اهمية تظاهرات 
ان التظاهرات السلمية في عصرنا هذا اصبحت من اهم و اقوى اساليب نضال الشعوب و  -

كثر فعالية و اعطاء نتائج في حالة تم اعدادها و تنظيمها بشكل صحيح و مدروس و ان اال
 .يكون القائمين عليها يمثلون اصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق اهدافها 

تعتبر هذه التظاهرات التجربة االولى في العراق و منذ عشرات السنين نستثني من ذلك  -

 .بع العفوي و ليس تنظيمي كحال هذه التظاهرات و التي اخذت الطا 2111تظاهرات 
منظميها و المقيمين عليها شباب مثقف وطني و منظمات مجتمع مدني معبر عن تطلعات  -

 .الجماهير و مطالبه و هم يخوضون تجربتهم االولى و كان بمثابة امتحان لهم و للجماهير 
الشعب العراقي من قبل قلة قليلة اهداف التظاهرات كانت محددة تعبر عن ايقاف نهب ثروات  -

اذاً هي مطالب اغلب , المفروض هم ممثلين الشعب ساهرين على حماية مصالحه و ثرواته 

                                                             
    الحوار المتمدن -هاشم محمد 2

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E5%C7%D4%E3+%E3%CD%E3%CF
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E5%C7%D4%E3+%E3%CD%E3%CF
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 .فئات الشعب من فقراء و كادحين و الطبقات المتوسطة 
جاءت هذه التظاهرات وسط تشائم كبير من قبل اغلب المثقفين العراقيين و عدم ثقتهم بقوة و  -

العراقي و شبابه المثقف و في وضع امني صعب و سيادة الفكر الطائفي المقيت  قدرات الشعب
و الذي يروج له اغلب المشتركين في العملية السياسية و تفشي االرهاب فنجاحها يعتبر خطوة 

 .عملية السياسية و منذ عشر سنواتنحو تجاوز لهذا الواقع المفروض على الشعب من قبل ال
 :الحدث 

أب في اغلب محافظات العراق فاق كل التوقعات فقد عزفت الجماهير  31م ان ما حصل يو
سمفونية رائعة طرب لها كل متتبع يحمل االذن الموسيقية المناسبة و التي تستطيع تمييز 

روعة االنغام التي انبعثت من اوتار هذه الجماهير و باالخص القادة الشباب القائمين على هذه 
بتنظيمها و سلميتها و تجاوزها قسوة و عنف السلطة مسيرة تحمل  مسيرات محترفة, المسيرة 

اغاني حب الوطن , االبتسامة ضد تكشيرة القوات االمنية, غصن الزيتون ضد اسلحة السلطة 
, مسيرات كانها خاضت تمارين فعلية كثيرة لتطبيقها هذا اليوم , ضد ضجيج مدرعات السلطة 

و اقذر االساليب ضد المتظاهرين قبل و اثناء و بعد من الجانب االخر مارست السلطة اقسى 
التظاهرات فمنعت وصول المتظاهرين للساحات الرئيسية بالعنف المفرط و خصوصا في بغداد و 

فكشفت السلطة و , الناصرية و اعتقلت من المتظاهرين و مارسو الضرب ضد البعض منهم 
مع جماهير الشعب و ابتعادها عن  اجهزتها القمعية عن وجهها الحقيقي في كيفية تعاملها

 .ي تدعي انها تحميها االساليب الديمقراطية الت
 :النتائج 

بعيدا عن تحقيق المطالب من عدمه لقد كانت النتائج مذهلة و ما اعتراف رئيس الوزراء بتاييده 
ها و لها اال نجاح لهذه التظاهرات من جميع نواحيها فاالعداد كانت اكثر من التوقع كذلك تنظيم

سلميتها و هذا ما اعطاها القوة الكافية لترعب جميع من في السلطة و تجعلهم يفكرون مرات و 
 .ين بنظر االعتبار قوة الجماهير مرات في تغيير اساليبهم اخذ

 :الدروس 
ان هذه الممارسة النضالية التي خاضتها الجماهير و شبابها ستزيدهم وعياً و خبرة في  -

 . الممارسة و التنظيم
ان تحديد اهداف اي تظاهرة يجب تكون معبرة عن تطلعات جميع طبقات الشعب و باالخص  -

  الفقراء و الكادحين
ان للجماهير و الشباب قوة كامنة يمكن استغاللها بشكل يساعدها على النضال من اجل تحقيق  -

العرقية من قبل مصالحها بدل من استغاللها و تشتيتها باتجهات و معارك اخرى كالطائفية و 
  السياسيين الفاسدين

ان العملية التنظيمية للتظاهرات كانت رائعة من عملية التحضير لها التي اتسمت بالصبر و  -
 .الدقة و كيفية استخدام الوساءل البسيطة المتاحة حتى القيام بها و االنتهاء منها 

مرها و ان السلطة تمثل مصالح فئة ان االجهزة االمنية ما هي اال اداة بيد السلطة تأتمر بأوا -
قليلة من الشعب العراقي و التي تمثل الطبقة البرجوازية و اصحاب االموال و ان مصالحهم 

مشتركة فال اعتقد ان مقاول كبير او تاجر و صاحب مصنع قد خرج اليوم بالتظاهرات فهي ال 
مكافئتهم لتمثيلهم تلك الطبقة تمثل مصالحه فامتيازات التي يتمتع بها من في السلطة ما هي اال 
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 .تركة بينهما و ان الفساد و السرقات مش
 :رسائل 

 :الى قوى اليسار العراقي 
ان اهم درس يجب ان تتعلمه قوى اليسار سواء تنظيمات او افراد هو ان تعمل مراجعه لكل 

االقتصادية  برامجها النضالية و ان تدرس الواقع الجديد الذي يعيشه الشعب العراقي بكل جوانبه
هذه التظاهرات , و االجتماعية و النفسية و الثقافية و وضع برنامج نضالي مناسب لهذا الواقع 

اثبتت بان النضال االجتماعي و المهني لطبقات الشعب الفقيرة يجب ان يتصدر المشهد من 
ابية و خالل االحتكاك بالجماهير و نأسيس و توسيع النقابات و منظمات المجتمع المدني الشب

النسوية فباالضافة الى النقابات العمالية و المهنية الموجودة عليه توسيعها و التشجيع لخلق 
نقابات جديدة للفالحين و العاطلين عن العمل و ذوي المهن الصغيرة و الباعة المتجولين و الي 

فئة من الشعب العراقي و خوض نضال نقابي و مجالسي لترسيخ الوعي الطبقي لدى هذه 
الجماهير و فضح الفساد و اساليب السلطة في الحفاض على مصالح القلة القليله من 

 .طبقيا القامة النظام االشتراكي رأسماليين و المستفيدين لتحقيق رقابة شعبية ليكون نضاال 
 :الى عموم الشعب العراقي 

ر تواجدها في ان الديمقراطية البرجوازية ما هي اال كذبة تستخدمها الطبقة الحاكمة لتبري
السلطة و تمسكها بها من خالل وصولها عن طريق االنتخابات و هذه االنتخابات ما هي اال لعبة 

تلعبها اليام ثم يحكمون لسنين بطريقة دكتاتورية تعسفية تحارب كل من يهدد مصالحها و اي 
ذه ممارسة ديمقراطية و حرية تعبير من قبل الشعب يعتبر ارهاب و فوضى فتقمعه ففي ه

التظاهرات كان المتظاهرين يمارسون الديمقراطية بشكلها الحضاري الراقي و كانت السلطة 
تمارس الهمجية في القمع و االرهاب ضد المتظاهرين فالديمقراطية يجب ان تكون ممارسة 

و ان التظاهرات هو اسلوب نضالي ناجح لتحقيق المطاليب , يومية و رقابة شعبية على السلطة 
. 
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ظل مشروع تمديد عمل البرلمان والحكومة هل في 

سيشهد المستقبل القريب عودة الهاشمي 

والعيساوي للعملية السياسية ؟
3 

  

 
 العراقيكتب المحلل السياسي لوكالة إنباء اإلعالم 

الشك أن ما يخرج لإلعالم قد يكون غير دقيق فضال عن فقدان الكثير من الحقيقة فيه وبالتالي 
قد يكون الخبر يفوق الحقيقة أو ال يعطي الحقيقة كاملة ، ففي الوقت الذي طالب النائب عن 

لعراقي كتلة المواطن من المجلس األعلى باقر جبر صوالغ بالغاء عقوبة االعدام من الدستور ا
النها عقوبة مجحفة بحق الكثير ممن سولت لهم    باعتبارها محرمه في اغلب دول العالم

انفسهم فضال ان ما يحصل في العراق من ارهاب هو تغرير الشباب من قبل بعض المشايخ 
لزجهم في عمليات ارهابيه هم في غنى عنها ويجب ان نصلحهم بعد القاء القبض عليهم ورغم 

س له يد في االرهاب ولكن المخبر السري للحكومة هو من ابلغ عنهم كيدا ان اغلبهم لي
والحكومة اخذت بكيد المخبر السري وظلمت اكثر الشباب ولهذا نطالب بالغاء عقوبة االعدام 

هذا باالضافة الى مطالبة الزبيدي بفتح صفحة جديده . وتغير هذه الفقرة في الدستور العراقي
الجمهوريه طارق الهاشمي باعتباره كان شريك في العملية السياسيه واالعفاء عن نائب رئيس 

حيث قال ان قضية , وعملية االعترافات من قبل حمايته كان انتزاعها بالقوة بحسب رأيه 
وهذا , الهاشمي قد سببت لنا متاعب سياسية وتوتر في العالقات مع بعض الدول المجاورة

 .سلطة ماكان يحسب حسابه المالكي المنفرد بال
قد يرى البعض ان هذه التصريحات يراد منها كسب الشارع السيما وان االزمة السياسية في 
اوجها وهناك حالة من عدم االستقرار واالمن ومئات السيارات المفخخة وعشرات االغتياالت 
ر بالكاتم وبالتالي طرح تسويات مع قادة السنة والمتهمين باالرهاب قد يحقق نوعاً من االستقرا

السيما وان البالد ذاهبة ال محالة الى االنتخابات التشريعية سواء تم التأجيل للبرلمان الحالي او 
لم يتم التأجيل بمعنى ان الكتل السياسية اليوم بحالة منافسة للحصول على رضا الشارع 

ما وبالتالي اقتناص االصوات ، وعليه طرح بعض التسويات ليس ببعيد عن الكتل السياسية السي
وان المنافسة كبيرة بين مكونات التحالف الوطني ، من هذه التسويات وجود صفقة إلصدار 

نائبا مهددين  14عفو خاص عن شخصيات متهمة باإلرهاب بينها المدان طارق الهاشمي و
برفع الحصانة لعل وزير المالية رافع العيساوي واحد منهم ، هذا يضاف الى ان هناك تحركا 

                                                             
3

 واع 
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شخصا بينهم قادة لمجاميع إرهابية وجميع هذه  121ر عفو خاص ألكثر من وترتيبات إلصدا
التحركات الغاية منها ترتيب األوضاع الداخلية وتشكيل تحالف جديد خاصة مع مشعان الجبوري 

 .وغيره من المتهمين بدماء العراقيين األبرياء 
وجة نظر التحالف  من هنا هل ان هذه التسويات هي للمنافسة السياسية ام انها تعبر عن

الوطني فقد تكون هذه التسويات نابعة من التنافس السياسي بين مكونات التحالف الوطني النها 
لم تأتي من الهيئة السياسية لهذا التحالف كما انها لم تعلن بشكل رسمي وانما جاءت بشكل 

مساعي رئيس   فردي فكما عبر رئيس كتلة المواطن عن رايه ربما تأتي هذه الصفقة في اطار
الوزراء نوري المالكي لجذب العرب الى مشروعه القاضي بتمديد عمل البرلمان والحكومة لمدة 

سنتين على غرار ما حصل في اقليم كردستان، بانتظار ان يتم اعادة نظام االنتخابات السابق، 
ق مقبل بدالً من سانت ليغو الذي تمت بموجبه انتخابات المجالس المحلية ، وعليه هل العرا

منها االفراج عن نجل عدنان الدليمي وتسوية قضية مشعان الجبوري فضال عن  على تسويات
 .تبرئة فالح السوداني وسنان الشبيبي وعلي الدباغ من صفقة االسلحة الروسية 

السؤال الذي البد منه هل ان هذه التسويات السيما تبرئة رافع العيساوي وطارق الهاشمي 
الغرض منها منافع   واالستقرار في البالد ام ان هذه التسويات تكتيكية ستكون لصالح االمن

انية لكسب الشارع العراقي واستقبال االنتخابات البرلمانية المقبلة ، ماذا لو تم عقد صفقة 
لتبرئة العيساوي والهاشمي وبقية الوضع االمني كما هو اليس ذلك انتحار سياسي لمن يعقد 

ن هناك تقارير تؤكد ان هناك تعاون بين عزة الدوري، طارق الهاشمي، هذه الصفقات السيما وا
عدنان الدليمي، حارث الضاري، احمد ابو ريشه السقاط العملية السياسية والدستور والقيام 

وهذا التعاون يتم بمباركة قطر والسعودية  2113بانقالب لتغيير المعادلة السياسية ما بعد 

ث عن هذا التعاون اذ ان هناك تحركات عراقية مريبة لبعض وتركيا ، وليس مبالغة الحدي
الشخصيات من المكون السني وتزامنا مع التصعيد السياسي عبر المظاهرات في المنطقة 

فهناك ورشة . الغربية والتي باتت تشكل نواة ثورة ضد حكومة المالكي وبدوافع طائفية وإقليمية
في كواليس االستخبارات القطرية ،وفي أروقة  باتت تتحرك( عراقية –تركية  –قطرية )عمل 

مهمتها مراقبة الوضع العراقي ومتابعة ايصال السالح والدعم المالي . وزارة الخارجية القطرية
الى المتظاهرين فضال عن انشاء ورش للتدريب اإلعالمي والسياسي ، ولقد زادت بورصة سفر 

. ول وعمان وعواصم أخرى وبالعكسبعض النشطاء في هذه التظاهرات الى الدوحة وإسطنب
خصوصا وأن للعراق بعض الرافضين للتغيير النيساني في داخل وزارة الخارجية القطرية يمثله 
بعض المستشارين العراقيين وعلى رأسهم وكيل وزير الخارجية العراقي السابق والمسؤول عن 

والذي أصبح يحمل " رياض القيسي" ملف المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السيد 
الجنسية القطرية فتدخل بالدعم اللوجستي أضافة لبعض الضباط الكبار في األجهزة األمنية 
والشرطية والعسكرية اوكبار القيادات البعثية والذين نسبة كبيرة منهم أصبحوا في الدوائر 

و وزير ناهيك أن هناك تحرك ملحوظ لمستشار الشيخ الضاري وه. القطرية والخليجية المهمة
" الخلية العراقية" والذي نشط أخيرا ضمن ( ناجي صبري الحديثي)الخارجية العراقي السابق 

وكذلك عينت لها بعض . في قطر والتي فتحت لها السلطات القطرية حسابا ماليا مفتوحا
اإلعالميين العاملين في قناة الجزيرة للتدريب و للتواصل معها من أجل اإلعداد إلسناد الثورة 
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د حكومة المالكي إعالميا وسياسيا وعلى غرار الدور الذي قامت قناة الجزيرة الفضائية في ض
ومن الجانب اآلخر باشرت قناة  .جانبملف األزمة المصرية والليبية والسورية هذا من 

الجزيرة بتدريب الكوادر الشبابية على اساس طائفي على غرار ما فعلته مع الشباب الليبي 
وأن قسما . وبمختلف الفعاليات والخدع اإلعالمية  الثورة ضد حكومة المالكيوالسوري لدعم 

من المتدربين وحسب ما صرحت به شخصيات عراقية مقيمة في الدوحة قد وصلوا بالفعل الى 
الفلوجة والرمادي حيث المظاهرات وباشروا بالعمل وعلى ضوء ما تدربوا عليه وعلى أجهزة 

. أسسوا استوديوهات وإذاعات ووصائل أتصال وخداع وتضليل و. أتصال وتقنيات حديثة جدا
في   صفقات سياسية مع من ثبت تعاونه مع االرهاب لقتل العراقيين فقد اجتمع قادة التظاهرات

الدوحة وبترتيب من االستخبارات القطرية من خالل التنسيق مع االستخبارات التركية وتحديدا 
عزة الدوري، وطارق )االجتماع السري كل من ولقد حضر . مع غرفة عمليات إسطنبول

ولقد ( الهاشمي، وعدنان الدليمي، وأحمد أبو ريشه، وقيادات بعثية وعسكرية وأمنية سابقة
نوقشت وحسب المصادر التي سربت الخبر عمليات التنسيق داخل ساحة المظاهرات، وعمليات 

قتنعة، وترشيح المتدربين التمويل وكسب األطراف الشيعية، والسنية التي الزالت غير م
وكذلك تمت مناقشة . بإشراف الجزيرة واالستخبارات التركية والقطرية للمباشرة في التدريب

ولقد وضعوا سلسلة . عملية التصعيد التدريجي في المظاهرات لتصبح ثورة وربيع عراقي
، والغرض ( يةبنك من الطلبات التعجيز) طلبات تعجيزية ال يمكن للحكومة تلبيتها أي تم وضع 

من ذلك الوصول الى نقطة الصفر من خالل النزول الى الشوارع باالسلحة والسيارات المفخخة 
وحينها سيتم االندفاع للشوارع ونحر الذبائح في المدن  واالنتحاريين القادمين من دول العالم 

ميرا والذي وحينها ستبدأ لعبة زوم الكا) العراقية، والنزول للشوارع بشكل جماعي ومباغت 
تدرب عليها المئات من العراقيين بأشراف االستخبارات القطرية والتركية وبلوجست من قناة 

وسوف يذاع البيان رقم واحد من ( الجزيرة ليصور العملية وكأنها ثورة منتصرة على الفرس
دخل خالل قناة الشرقية الفضائية وسوف تأخذه الوكاالت منها على أن العواصم الخليجية لم تت

وسيسجل عبر اإلعالم على أنه النصر األول ضد الفرس ومن العراق . خوفا من الرد اإليراني
وستليه انتصارات أخرى في محاولة إلنعاش الشارع العربي والخليجي وتحويله نحو الصراع 

فهكذا رسمت الخطة في الدوحة لتصبح الشرارة األولى لإلعالن عن الحرب . الطائفي اإلقليمي
علما أنه طعم غربي وأميركي إليران لكي تتدخل بشكل ملحوظ ليتم . ة اإلقليميةالطائفي

االنقضاض عليها من خالل شبكة الصواريخ التي نصبت في تركيا وعلى سطح البارجات 
 .والسفن األميركية التي مألت الخليج والبحر المتوسط بضربة كسر الظهر اإليراني

  
وهي ( ، غرفة عمليات الدوري والضاري والهاشميأردوغان، الدوحة)من هنا ستبدأ خطة 

تصدير اآلالف من السلفيين والجهاديين، وفلول القاعدة، واإلرهابيين الذين أبتلت بهم تركيا بعد 
تورطها في األزمة السورية نحو العراق على أنهم أكرادا متمردين وعادوا حسب األتفاق 

الحقيقة أنهم ليسوا أكرادا بل هي خدعة تركية ولكن في .لقواعدهم في شمال العراق بعد الهدنة 
بالزي ( فلول القاعدة، والسلفيين، والجهاديين من مختلف الدول العربية واإلسالمية)فهم 

ولقد مهد أردوغان ميعاد . في العراق( الفرس)الكردي وهم الذين سيباشرون بالثورة ضد 
، وبعد كل   عماء ضد حكومة المالكيعودتهم قبل ثالثة أسابيع من إعالن النصر الذي حدده الز
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ذلك هل سيتابع قادة العراق الصفقة مع الهاشمي لتحقيق منافع شخصية وحزبية وان نجحت 
هذه الصفقة هل سيتعامل الهاشمي بوطنية مع هذه المبادرة لتحقيق االمن واالستقرار في البالد 

ح هذا االمن من خالل تعاملهم مع في ظل القناعة بان هناك قادة في المناطق السنية لديهم مفاتي
  .العملية السياسية بايجابية وترك التعامل مع المخطط الدولي واالقليمي لتمزيق العراق 

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

12 

االختيار الجيد للموظفين الجدد في القطاع النفطي
4 

 
 

الحظنا أن , خالل الفترة التي حضرنا فيها جلسات لجان التعيين في بعض الشركات النفطية 
أعداد المطلوب )الكثير من طلبات التعيين تحتاج إلى أعادة نظر من قبل الدوائر النفطية مثل 

مثال طلب , (واالختصاصات الدقيقة والمهارات التي يتمتعوا بها ,وشهاداتهم الدراسية ,تعيينهم 
بينما هناك معاهد تخرج طالب , موظف خريج الدراسة اإلعدادية يجيد العمل على الحاسوب

أو طلب موظف سالمة وإطفاء خريج الدراسة المتوسطة بينما هناك , لون دبلوم حاسبات يحم
باإلضافة إلى . الخ.....قسم السالمة /طالب اختصاصاتهم سالمة وإطفاء خريجي معاهد النفط 

فكل شهر أو شهرين يعلنون عن ثالث درجات وظيفية أو أربعة بدال , اإلعالن المتقطع للوظائف 
وفي كل حالة يكون عدد المتقدمين بالمئات اغلبهم طالب ,الشامل في بداية السنة من اإلعالن 

خريجي الدراسة االبتدائية والمتوسطة يفضلون التوظيف في القطاع النفطي على إكمال الدراسة 
أو طالب معاهد وكليات يرغبون التوظيف بشهادة الدراسة ,والحصول على شهادة أعلى 

لعدم وجود وظائف شاغرة ضمن اختصاصاتهم الدراسية مما يسبب هدر المتوسطة أو اإلعدادية 
ناهيك عن العمالة المؤقتة والتعيين غير . في الوقت والجهد المبذول في اختيار المتنافسين

فان الحكومة تسعى في أطار جهودها إلى حل هذه المشكلة من خالل تخصيص , المبرمج لها
ولكن ما ,عاملين بصفة عقود وتحويلهم إلى المالك الدائم تكون األولوية فيها لل  درجات وظيفية

فالكثير من الشركات النفطية تذكر في اإلعالن بان ال يكون المتقدم للوظيفة ,يحدث هو العكس
على أمل تثبيتهم على المالك الدائم خالل ,من العاملين فيها بصفة عقد أو بصفة اجر يومي 

لسنة (22)من قانون الموازنة العامة االتحادية رقم  -خامسا -18-بينما أشارة المادة.العام المقبل

تعطى األولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية )2112

مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة ألغراض التعاقد لجميع المثبتين على المالك الدائم بعد 

قود لهذه السنة وكذلك إيقاف التجديد لألجراء اليوميين الذين مع إيقاف التعيين بع9/4/2113

بدء التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة باستثناء التعاقد على المشاريع االستثمارية 
 (.الجديدة

ومعظم الدوائر النفطية تطلب وثيقة تخرج للمتقدم للتعيين مع صور شخصيه له قبل أجراء 
شهادة الجنسية ,هوية األحوال المدنية)ضافة إلى المستمسكات التاريخية باإل,المقابلة معه 

على الرغم من إن األمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب ( بطاقة السكن,البطاقة التموينية,

أكدت بعدم مطالبة المواطنين بالبطاقة التموينية ,2/2112/ 8  في 11941         كتابها المرقم

 .ألية غرض كان 

                                                             
 كتابات  - شاكر عبد موسى الساعدي 4

 

http://kitabat.com/ar/author/1610/%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A.html
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ونرى إن يكون .يؤدى إلى تراكم كم هائل من األوراق يصل إلى المئات وأحيانا إلى األلوف وهذا
لعدم اختصار .التقديم للوظائف الحكومية كافه عن طريق االنترنيت وبموجب استمارة خاصة

فالكثير من الشركات ,باإلضافة إلى تحديد شرط العمر .التعيينات على محافظه معينه دون أخرى

 بئسنه وهذا يضيف على الموطن ع(32) حدد شرط العمر للمتقدم بما ال يزيد علىالنفطية ت
واليوم نفرض عليه شرط العمر ,فهو لم يتعين في عهد النظام السابق ألسباب كثيرة,أضافي 

 .كعائق إمام مستقبله في الحياة الجديدة

 6228عام المرقم وقد أشارة ضوابط التعيين في القطاع النفطي بموجب كتاب مكتب المفتش ال

بينما ,بعدم جواز تعيين أكثر من ابن دائمي أو مؤقت في نفس الشركة للموظف  6/1/2111في 
وبهذا وقع الظلم مرة أخرى ,لم تشر تلك التعليمات إلى األخوان واألخوات أو الزوج والزوجة

أبنه أو والكثير منهم يبقى فقيرا معوزا يبحث على من يشغل ,على الموظف المستمر بالخدمة
 .ابنته بعد التقاعد 

والبعض من الشركات النفطية تضع شرطا بان يكون المتقدمين ألشغال الوظائف من الجامعات 
وهذا ,والبعض األخر يستبعد الدراسات المسائية,الحكومية ويستبعد الجامعات والمعاهد األهلية

ن قبل وزارة التعليم العالي فيه إجحاف للطالب المتخرجين من الجامعات األهلية المعترف فيها م

الف طالب في الكليات األهلية والمسائية 41أكثر من   والتي أعلنت أنها ستقبل.والبحث العلمي

كما أعلنت الوزارة المذكورة عن زيادة المقاعد للدراسات ,موزعين بين المحافظات العراقية,

اعب في دقة االختيار وما مما يسبب لنا أيضا مت,مقارنة بالعام الماضي%31المسائية بنسبة 

عندما استغرقت بعض , يستغرق من وقت طويل الختيار األشخاص المناسبين لتلك الوظائف 
في إحدى الشركات النفطية وعند ( إطفائي )اللجان ثالثون يوما الختبار المتقدمين لشغل وظيفة 

فة بسيطة مثل هذه ؟ انتهاء اللجنة من إعمالها قال احد أعضاء اللجنة كيف نضيع وقتنا في وظي
لو لم نضيع ثالثين يوما الختبار الموظف المناسب فأننا نحتاج إلى ثالثين سنة   فأجبناه بأننا

فال يمكن للشركة من تحقيق أهدافها دون أن تختار األشخاص المناسبين , إلصالح هذا الخطاء 
 .عند التعيين 

أصعب من اختيار األشخاص  إن اختيار األشخاص لشغل الوظائف الخدمية و الساندة هو
بسبب . الخ...للوظائف التي تتطلب شهادة اختصاص كالهندسة والقانون واإلدارة والمحاسبة

الشهادة -وضعف المواصفات المطلوبة , وضوح الشروط المطلوبة للمتقدم لشغل تلك الوظيفة 
 .(الخ. ..,منظف,حارس, طباخ, سائق)في الوظائف الخدمية والساندة -واللياقة

ففي نفس الوقت الذي نرى فيه عامالت الخدمة العامالت مع شركات النفط الصينية المستثمرة 
والتكلم بأسلوب هادى وشفاف ,من العامالت اللواتي يجدن اللغة االنكليزية ,في حقولنا النفطية 

وجميعهن يرتدين الزى الموحد الذي يحمل ,اآلخرين بابتسامه مرسومه على الوجوه  ومقابلة
نجد في الطرف األخر أن اغلب موظفاتنا من العامالت في هذا , الشركة المشغلة للحقل  شعار

يرتدين الزى ,المجال من األرامل والمطلقات اللواتي تم تعيينهن في الوظيفة ألسباب إنسانيه
والخلل ليس فيهن وإنما في الشركة التي ليس ,األسود المعبر عن معاناتهن الطويلة في الحياة

كذلك الخلل في األعراف االجتماعية ,موحد للموظفات ترديه الموظفة إثناء العمل فيها زى
 .والقبلية السائدة في مجتمعنا 
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إن الشخص الذي يسبب متاعب في العمل وال ينفذ تعليمات مسئوله ال يعتبر أنسانا فاشال بل تم 
فخالل فترة الستينيات  ,تعيينه في وظيفة ال تتالءم مع إمكاناته الجسدية أو قابليته الذهنية 

والسبعينيات من القرن الماضي كان من الممكن طلب موظفين يحملون الشهادة االبتدائية 
أما اليوم فمن , والمتوسطة بسبب قلة المعاهد والجامعات وتركزها في محافظة دون أخرى 

ال الصعب طلب ذلك ونحن نعيش في القرن الواحد والعشرين وبعد دخول القطاع النفطي مج
ومن خالل مراجعه للقوى .االستثمار العالمي والتوسع المعرفي الذي نشهده في عموم العراق 

العاملة في أحدى الشركات النفطية وجدنا نسبة الموظفين من خريجي الدراسة االبتدائية فما 

من مجموع العاملين %(6952)من مجموع مالكها الدائم ويشكلون %(2253)دون تشكل

وأكثر من نصف الموظفين ,ع الموظفين العاملين في تلك الشركة هم من األميينأي رب.المؤقتين 
لذا ال يمكن االستفادة من هؤالء أال في مجاالت , المعينين بصفه مؤقتة هم من األميين أيضا

باعتبار المستوى العلمي والهيكل المهني للعاملين واحد من التحديات ,العمل المنخفضة اإلنتاجية
 .لشركات النفطية في ظل الثورة العلمية المعاصرة في اإلنتاجالتي تواجه ا

وعليه نرى أن تتخذ وزارة النفط قرارا بان يكون التعيين في كافة شركاتها ودوائرها من 
ابتدءا من أدنى وظيفة صعودا إلى أعلى السلم , الحاصلين على الشهادة اإلعدادية صعودا 
على إعادة التوصيف الوظيفي للوظائف وفق سياقات الوظيفي وان يقوم العاملون في إدارتها 

واعتبارات جديدة ومثمرة تتالءم مع ما سوف يقدمه هذا القطاع من دعم لالقتصاد العراقي 
 .الناهض نحو األمام 

ن ألداء عمل معين؟ علينا أوال أن نعيد هيكلة يكيف يمكن اختيار أشخاص كفؤ: ونحن نتساءل 
ويجب الفصل بين , عادة القوة والقدرة على األداء الضعيف شركاتنا من جديد الغرض منه إ

عمل الحكومات المحلية وعمل الشركات النفطية الن عملية الدمج بينهما على نطاق واسع 
أي بما يسمى منح الصالحيات الواسعة التخاذ القرارات , يعوق القدرة على اتخاذ القرارات 

ابتداء , ن معانات ومجازفة والكثير من العمل الشاق فالبد من التغيير وان تطلب ذلك م, المهمة 
, من التغيير في الهيكل التنظيمي وانتهاء باختيارنا لموظفين جدد وفق مواصفات خاصة 

والتجديد في حد ذاته سوف يؤدي إلى زيادة اإلنتاج ويلغي الملل المتأتي من العمل الروتيني 
اهد النفط وكليات هندسة النفط وبقية فال بد من إعادة االعتبار لخريجي مع. اليومي 

على أ ن يكون تعيينهم مركزيا من قبل وزارة النفط وعدم وجود ,النفطيةاالختصاصات 
اختصاصاتهم العلمية في دوائر أخرى كما في المحاسبة والقانون والفيزياء 

العليا ضمن والسماح لخريجي معاهد النفط بإكمال دراساتهم   .الخ...................والكيمياء
أخذين , اختصاصاتهم العلمية من خالل تشريع قوانين مرنه وشفافة ومدروسة بعيدة المدى 

بدال من تسرب الكثير منهم إلى كليات ,  بنظر االعتبار االحتياجات المستقبلية للقطاع النفطي
قضة وبالتالي مطالبتهم دوائرهم باحتساب تلك الشهادات المنا,الحقوق واإلعالم والتربية 

  .من اجل الحصول على مورد مالي أعلى,الختصاصاتهم األصلية 
من ميزانية % 31وأن أكثر من ,وبما أن االقتصاد العراقي يدار بالدرجة األولى من قبل الحكومة

والكثير من المواطنين , مليار دوالر تصرف كرواتب للموظفين والمتقاعدين 111العراق البالغة 

لما تمنحه من ,الدولة وخاصة في شركات ودوائر وزارة النفط ٍ  يرغبون التعيين في دوائر
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مما يولد لدى تلك الشركات حاالت ,رواتب ومخصصات عاليه مقارنة ببقية دوائر الدولة األخرى
يكون الكثير منها قائم خارج الضوابط , فساد منظور وغير منظور في عمليات التعيين 
وبعيدا عن الكفاءة المهنية واالمتحان ,ة المدنية والسياقات المنصوص عليها في قانون الخدم

فكثيرا ما تجري قرعه عشوائية لمجموعة المتقدمين ألشغاٍل وظيفة .التنافسي والشروط األخرى
أي ما ,بحجة الزخم الهائل من المتقدمين ,واختيار مجموعه منها يجري االختبار عليها ,ما 

والتي كثيرا ما تتعرض إلى .بي السائدبالمصطلح الشع -حظ يا نصيب –يطلق عليه قرعة 
الشركات أو من مسئولي المحافظة التي تقع فيها   الضغوط من قبل بعض المسئولين في تلك

مما يؤدي إلى حرمان . باإلضافة إلى الضغوط العشائرية والعالقات الشخصية ,الشركة تلك 

من سكان %62ليوم شريحة واسعة من مستحقي تلك التعيينات وخاصة المرأة التي تشكل ا

بينما المطلوب ,منهن في سوق العمل %11حيث تشير اإلحصائيات األخيرة إلى وجود , العراق 

كحد أدنى تحقيقا لمبدأ العدالة واإلنصاف والمساواة ولضمان حقوقها في العمل والحياة % 21
 .الكريمة كشرط من شروط بناء الدولة العراقية الجديدة

المعمول بيه منذ  -مجلس الخدمة العامة - تفعيل العمل بقانون وهنا نؤكد مرة أخرى على 
ستينيات القرن الماضي ليكون الفيصل في أنصاف المواطنين باإلعالن عن الدرجات الشاغرة 

وتحقيق ., في الوزارات العراقية كافه عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة
خالل العشرين سنه القادمة وخاصة في االختصاصات النادرة  االكتفاء الذاتي من القوى العاملة

ومشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين في ,ودعم نشاطات التدريب والتطوير والتأهيل ,
الدورات التدريبية داخل العراق وخارجه باالستفادة من الشركات النفطية العالمية وما أقرته 

بتهيئة وتكوين كادر نفطي متميز يقوم بإدارة ,طيةعقود الخدمة الفنية لجوالت التراخيص النف
 .العمليات النفطية وإقامة صناعه نفطية أستخراجية متميزة

لعام  –بموجب قانون النفط والغاز رقم  -شركة النفط الوطنية –وأخيرا فان أقرار تأسيس 

 من قبل مجلس النواب العراقي سوف –غير المفعل حاليا - 2111شباط12الصادر في 2111
يساهم في عملية تخطيط وتنمية القوى العاملة في الصناعة االستخراجيه بكفاءة وفعالية عاليه 

فالدراسات الفنية واالقتصادية،واإلنتاج والمعالجة ,فالحفر,ابتداء من االستكشاف ,في المستقبل 
 .وأخيرا النقل والتصدير,
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تحسين الواقع االقتصادي للفرد العراقي
5

 

 
  

فين في الدرجات الدنيا حسب جدول نشر ظالعراقية عن زيادة في رواتب المواعلنت الحكومة 
في االعالم ولكن هل ستؤثر هذه الزيادة سلبا ام ايجابا على الموضف البسيط هو ما كان يجب 

على الحكومة العراقية دراسته في ضل زيادة بنسب التضخم حيث وصلت الى مستويات قياسية 

حسب ما افاد الجهاز المركزي  2111بالمئة مقارنة بالعام  14141اذ بلغت  2112في عام 

لالحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية والسبب في ذلك جلي للعيان وهو اعتماد العراق على 
استيراد المواد الغذائية االساسية واستيراد المنتوجات النفطية حيث بلغ مجمل المبالغ المحولة 

مليار دوالر اغلبها الستيراد مواد غذائية اساسية في عام  42يات االستيراد ال الخارج عمل

كما افاد تقرير البنك المركزي العراقي كما ان الزمة السكن وتذبذب اسعار الخدمات  2111
يفية ظغ فيها بالنسبة لبعض الدرجات الووشحتها باالضافة الى الفساد االداري والرواتب المبال

  .ة التي يشوبها الفساد تاثير كبير على مستوى التضخم في البالدو العقود الحكومي
في حين اعلن الخبير االقتصادي ماجد الصوري لقناة الفرات الفضائية ان سبب التضخم هو 

تذبذب سعر الذهب والنفط وسعر صرف الدوالر وطالب الحكومة بتنمية اقتصادية شاملة دون 
روف ان التضخم ينتج عن زيادة طرح العملة المتداولة اال ان المع. شرح كيفية تلك التنمية 

ويصاحب ذلك زيادة في اسعار السلع و السكن و الخدمات وهو ما يحصل في العراق فاالموال 
المتدفقة الى السوق العراقية من قبل الحكومة على شكل رواتب وهي اكثر من مئة بليون دينار 

ن تلك الحالة صحية لالقتصاد لو كانت الحكومة سنويا وقد تكو( ثمانون مليار دوالر )عراقي 
الماء )قادرة على سحب اغلبية تلك المبالغ في نهاية المطاف عن طريق بيع السلع او الخدمات 

ولكن ضعف البنى التحتية يجعل ذلك ( والكهرباء و االتصاالت والخدمات التعليمية و الصحية
والزيادة . عة فالحكومة تضخ االموال وحسبانعدام الزراعة و الصنا  االمر مستحيال عوضا عن

في ضخ تلك االموال يعني زيادة معدالت التضخم و زيادة اسعار السلع اذا فعملية الزيادة في 
  .الرواتب هي فقط مخدر حكومي للبسطاء

فضال عن المشاريع العمالقة التي تهدى للمتنفذين في الدولة من احزاب و شخصيات سياسية و 
يلعب دورا متميزا في زيادة اسعار السلع و الخدمات و السكن على وجه  بارباح خيالية

الخصوص حيث تعتبر مدن بغداد و البصرة من اغلى مدن العالم من حيث السكن سواءاُ للسكن 
وحيث تفلت اغلب الشركات الكبيرة من الضرائب تدفع الشركات الصغيرة ,   بااليجار او التملك

االقتصاد و يكبر الهوة االقتصادية بين طبقات المجتمع خاصة واذا ضرائب عالية يؤثر على نمو 
  .كانت تلك الشركات الصغيرة ملتزمة بالقانون و التحاسب الضريبي 

هر في المجتمع العراقي البد ان ظتي بدأت تولتقليل نسب التضخم في العراق والغاء الطبقية ال
                                                             

5
 العراق تايمز – مازن الصفار 
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  :تم عن طريق النقاط التاليةي

ائف العليا والغاء االمتيازات المالية للسياسين و النواب و ظالحكومية للوتخفيض الرواتب - 1

الوزراء و معاونيهم والدرجات الحكومية العليا ويكون التخفيض بنسب عالية لتكون المحصلة 
النهائية للرواتب اعلى بقليل من الدرجات الدنيا والمتوسطة ويصاحب ذلك زيادة رواتب 

  .الرواتب بارتفاع معقول بين الدرجات الدنيا و المتوسطة و العليا الدرجات الدنيا فيكون سلم

اعادة جدولة النسب الضريبة فترتفع النسبة بارتفاع حجم الواردات ولمعرفة احجام  -2
الشركات و مبيعاتها وارباحها يجب اوال انشاء نظم الكترونية في الجمارك والمنافذ الحكومية 

و حجم التجارة لكل شركة وعندها ايضا يمكن للحكومة  لمعرفة المستوردين و المصدرين
معرفة المشترين بالنسبة للشركات العاملة في التجارة الداخلية و قطاع التجزئه او ان تجبر 

 .الشركات العاملة بالتجزئه على استخدام النظم االلكترونية في المبيعات و المخازن 

يل و استحداث قوانين العمل و العمال بالنسبة يجب على الدولة تفع: قانون العمل و العمال -3
للقطاع الخاص وان تجبر الشركات كافة على تسجيل كافة العمال العاملين لديها واستخالص 

بطاقات خاصة للعمال في كل شركة او منشأة تجارية او صناعية او خدمية و يكون العامل 
و الشروط وكذلك استحقاقات مرتبط بالشركة وفق عقد عمل تحدد فيه المهنة و الواجبات 

العامل المالية و االجتماعية وواجبات الشركة تجاهه ويشترط على الشركات ضمان صحة 
العاملين لديها ودفع تكاليف العالج للحاالت المرضية التي يصاب بها العامل اثناء مدة العمل 

تركيز الحكومة وبذلك ايضا سنوفر على الحكومة تكاليف عالج للكثير من الحاالت و سيكون 
  .على الحاالت التي ليس لديها معيل وسنفصل ذلك الحقا

يجب على الحكومة استحداث قانون اعادة التصدير و قانون التبادل : تشجيع التصدير  -4
التجاري خاصة وان العراق مقبل على بناء ميناء الفاو الكبير و الربط السككي مع دول مختلفة 

قانون اعادة التصدير و التبادل التجاري ضرورة ملحة النماء تربط العراق بالعالم فيصبح 
الشركات الوطنية بدال من االعتماد على الشركات االجنبية وكذلك تشجيع تصدير البضائع 
العراقية واعفاء جزء من ضرائب الشركات التي تصدر بضائع مصنوعة في العراق الى 

  .الخارج

في الجانب الزراعي و خاصة محاصيل الحبوب و  يجب على الدولة االهتمام: الزراعة  - 2
سمدة و المعدات الخضراوات وذلك لن يتحقق اال عبر سنوات من العمل اوال بدعم الفالحين باال

ل الطرق ما طبق في دول االتحاد السوفيتي السابق و المانيا وذلك بانشاء ضو بطرق نزيهة واف
ر المعدات الزراعية للفالحين بدال من منحهم مراكز االليات الزراعية بالقرب من القرى وتاجي

منح الفالحين للمعدت الزراعية سيؤدي غالبا الى الفساد االداري و حرمان بعض على )اياها 
كما يجب االهتمام بتوفير النفط و ( حساب بعض و ان قسما من الفالحين سيبيع تلك المعدات

وان يتزامن . لمجال اثناء النظام السابقاالسمدة والبذور خاصة وان العراق يمتلك خبرة بهذا ا
حتى تصل الى نسب   و تلك االجرات رفع التعرفة الجمركية على المحاصيل المستوردة تدريجيا

لمحاصيل الخضراوات وذلك لتشجيع الفالح اوال و للقضاء على خطة بعض % 111تتجاوز 
لزراعة العراقي و عند الدول بتقديم محاصيل للتجار العراقين باسعار رمزية لضرب قطاع ا

القضاء على القطاع االقتصادي بالكامل سيتم استغالل العراق و رفع االسعار وقد رأينا تاثير 
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االزمة السورية كمثال حيث ترتفع اسعار المحاصيل تدريجيا منذ بدء االزمة وقد تحول 
  .االستيراد االن الى تركيا وهي اكثر كلفة من سوريا

الزراعة يجب تشجيع اقامة المشاريع الصناعية بكافة احجامها و تقديم كما حال : الصناعة  -6

دعم اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في نموها وبالنسبة للمشاريع االستثمارية 
حيث يجب فرض قيود على استيراد المنتجات التي يمكن انتاجها في . االجنبية سندرج ذلك الحقا
الجمركية للمواد االولية لتشجيع الصناعيين العراقيين حيث تحولت العراق مع تخفيض القيمة 

اغلب المصانع الى مخازن وتحول الصناعيون الى مستوردين بعد ان اصبح مجاراة البضائع 
كما يجب دعم المصانع بالطاقة الكهربائية و النفط و الغاز و . المستوردة سعرا امر مستحيل

لطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية او توليد الكهرباء يمكن االعتماد في ذلك على مصادر ا
  .باستخدام الغاز الجاف الذي يحرق ويذهب هدرا

ان ما يحدث االن في قطاع السكن العراقي و خاصة التاجير هو اقتصاد : حل ازمة السكن  -1

لكثير فقاعة ضخم فاالسعار اصبحت خيالية جراء زيادة الطلب على الوحدات السكنية مما حذا با

متر مربع او اقل وخاصة في االحياء  21من المالك الى انشاء وحدات سكنية صغيرة المساحة 

الراقية من المدن مع غياب مشاريع سكنية واضحة والحل لتلك االزمة انشاء ءمدن جديدة 
: بالقرب من المدن الحالية وان تكون تلك المدن مبنية وفق خطة محكمة وندرج هنا مثاال

مدينة الموصل التي تقع في مفترق طرق يربط جنوب العراق ووسطه بتركيا : نوى محافظة ني
و سوريا ومع سكة القطار الرابطة بين ميناء الفاو و الدولتين يمكن انشاء منطقة حرة للتبادل 
التجاري بالقرب من المدينة لتكون مركزا تجاريا مهما في المنطقة مع منح امتيازات للشركات 

و بناء وحدات سكنية بالقرب من المنطقة الحرة لكل العاملين فيها و التجار و العاملة فيها 
اصحاب الشركات و فنادق للتجار القادمين من دول الجوار للتبظع من المنطقة الحرة وبذلك 

ستزدهر تلك المدينة و تنمو و بالتالي يخف الضغط في المدينة الرئيسية في الموصل وعندها 
ين المدينتين وخاصة اذا ما تم ذلك في مناطق قريبة من المدن االثرية يتحقق توازن طبيعي ب

مثل الحضر او النمرود حيث ستضاف السياحة الى التجارة في تلك التجمعات السكانية التي 

كيلو مترا  41تسمى المدن المدورة وكانت دبي خير مثال على ذلك عند انشاء ميناء جبل علي 

قابله الى الغرب مدينة دبي لالستثمارو من ثم بناء واحة دبي وي  الى الجنوب من مدينة دبي
للسيلكون الى الغرب من مدينة دبي و من ثم بناء منطقة نخيل الحرة على الساحل الشرقي 

وعندما نمت تلك التجمعات وصلت بالمدينة الرئيسية دبي واصبحت االن مناطق تابعة لمدينة 
صة في العرض والطلب على الوحدات السكنية و دبي وحققت دبي في ذلك توازنا مرموقا خا

  .التجارية

بني قانون االستثمار الحالي على فكرة الخصخصة وهي فكرة راس مالية : قانون االستثمار -8
بحته تتيح لالجانب و االفراد امتالك البنى التحتية للبالد و المصانع و المزارع في خطوة توجد 

قادرة على اللعب بمصير البالد كما يحدث اليوم في قطاع على المدى البعيد افرادا و شركات 
االتصاالت وسيحدث الحقا في قطاع الكهرباء و الطاقة ويجب تعديل ذلك القانون على وجه 

السرعة بجعل الشركات االستثمارية مملوكة بنسبة معينه للحكومة وان تساهم الحكومة براس 
بصالحيات معقولة في كل شركة استثمارية  وان يعين عضو مجلس ادارة على االقل و, المال
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وخاصة الشركات العاملة في مجال البنى التحتية و الطاقة و المواصالت و االتصاالت و 
المصانع العمالقة وان يستحدث قانون منع االحتكارالتجاري و الصناعي وذلك بمنع مجموعة 

فرض قيود على استعادة معينة من المستثمرين من الهيمنة على قطاع معين او اكثر وان ت
راس المال و ارساله للخارج في مده قصيرة فيجب ان يتم ذلك على مراحل ووفق فترات زمنية 

  .طويلة لكي ال يؤثر ذلك على دورة المال او اسعار الصرف

عندما كان في  2113القطاع المصرفي العراقي شهد ثورة عالية بعد : القطاع المصرفي-9

مصرفا يعمل اغلبها كتجار سيارات  32واصبح العدد اليوم اكثر من  مصرفا 12العراق بحدود 
او داللي عقارات ويعتمد قسم كبير منهم على اصدار خطابات الضمان المصرفية بعد ان سيطر 
المصرف العراقي للتجارة على الحواالت الخارجية و خالصة القول ان ال وجود لقطاع مصرفي 

دار قوانين تتعلق براس المال المصرفي و ان يكون الحد اذا يجب ايضا اص, فاعل في العراق
وبذلك ستمدج اغلب المصارف مع بعضها و ان تمنع   االدنى لراس مال المصرف مليار دوالر

% 41المصارف االجنبية من العمل دون وجود مصرف عراقي وطني شريك بنسبة ال تقل عن 
 .و نصف اعضاء مجلس االدارة

لبنك المركزي بسعر صرف الدينار العراقي مع الدوالر االمريكي يتحكم ا: سعر الصرف  -11

 2113وهي العملة التي يرتبط بها الدينار العراقي منذ االحتالل حيث كان يرتبط باليورو قبل 
والحقيقة ان البنك المركزي مسيطر الى حد كبير على السعر من خالل المزادات التي يقوم بها 

الى اليوم ولكن هذا التحسن  2113تحسن بشكل كبير منذ  بشكل يومي وكان سعر الصرف قد
توقف السباب عدة اهمها االكتفاء بالدوالر رابطا للدينار مع العالم وكان االجدر ربط الدينار 

بسلة عمالت تشمل الدوالر و اليورو والين الياباني و اليوان الصيني لمنع اي تدهور في اسعار 
مريكي الذي ال يعتمد على الذهب في احتياطه الرديف لعملته الصرف اذا ما تخلخل االقتصاد اال

وان االقتصاد االمريكي اليوم اصبح اقتصادا اسفنجيا يستهلك اكثر من انتاجه اذا فان انهيار 
  .الدوالر اصبح مسألة وقت ال اكثر

عات تعتبر المناقصات الحكومية من اكثر القطا: قطاع المقاوالت و المناقصات الحكومية -  11
تذهب نسبه من تلك المبالغ فسادا حيث يتم في الغالب استيراد او انشاء مشاريع بمبالغ خيالية 

فين حكومين و ان اغلب الشركات التي تحصل على تلك العقود تبيع العقود الى شركات ظالى مو
ر اصغر لتنفيذها فيتسبب ذلك بان تحصل الشركات الكبيرة و المتنفذة على ارباح خيالية وتهد

المليارات من المال العام ويسبب تدهورا ملحوظا بنوعية المنتجات والخدمات المقدمة مع غياب 
قوانين صارمة تحرم بيع العقود من الباطن وغياب المواصفات القياسية العالمية التي تجعل من 

نوعية تنفيذ تلك العقود ضمن النوعية المطلوبة صعبا للغاية وانعدام المنافسة الحقيقة لتقديم 
  .وخدمات افضل

تدهور قطاع التعليم في العراق اكثر مما كان بسبب العقود  2113بعد : قطاع التعليم  -  12
الفاسدة لبناء المرافق التعليمية و صيانه القديم منها و عدم وجود المواصفات القياسية الحديثة 

اماكن الداء واعتماد الطلبة على التدريس الخاص حيث اصبحت المدارس اليوم مجرد 
االمتحانات التي تشوبها عمليات تزوير و غش واسعة في كال قطاعي التعليم االساسي و العالي 
واعتماد مناهج دراسية هشه وحيث فتح الباب للمدارس و الجامعات الخاصة نرى ان اغلب تلك 
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ى المدارس على وجه الخصوص يفتقر الى ادنى مستويات الرفاهية للطالب واغلبهاا بني عل
شكل كرفانات يتكدس فيها الطالب في حين يجني اصحاب تلك المدارس الهزيلة على ماليين 

الدنانير لذلك يجب وضع مواصفات قياسية عالية وصارمة النشاء المدارس الحكومية و 
. الخاصة وان يرتقى بمستوى المناهج التعليمية الى مراتب عالية خاصة في التعليم االساسي

العالي يجب ان تاخذ وزارة التخطيط دورها باجراء الدراسات ورفد وزارة  وبالنسبة للتعليم
التعليم العالي و البحث العلمي باالعداد المطلوبة لالختصاصات في البالد تؤخذ بنظر االعتبار 

حيث يرغب الكثيرين من الطلبة   وبقوة عند اجراء توزيع الطالب على الكليات و االقسام
و الهندسة حتى اصبح هناك وفرة غير مبررة من المهندسين و االطباء بدراسة الطب والصيدلة 

الذين غالبا ما يعملون في مهن بعيدة عن اختصاصاتهم نجد ان هناك شحة في اختصاصات 
اخرى مثل المحاسبة و االقتصاد و االختصاصات الحرفية التي ال يدرسها غالبا اال ذو الدرجات 

مع دورا مهما في ذلك حيث النظرة الى طالب المجموعة المتدنية في الدراسة ويلعب المجت
الطبية او الهندسية تختلف عنه للمجموعات االخرى في حين ان كل االختصاصات هي 

كما يجب على الجامعات اخذ النظر بانشاء . اختصاصات راقية ويجب ان يجري تثقيف للمجتمع
الجامعات مثل ادارة المخاطر  كليات في االختصاصات الغير متوفرة في العراق او في اغلب

  .االقتصادية
  

للنهوض بالواقع المرير الذي يعيشه الفرد العراقي يجب ان تتظافر الجهود بين الوزارات كافة 
كما ان للمثقفين دورا مهما في تقديم الدراسات و المقترحات و تثقيف المجتمع تجاه المخاطر 

عه و منصبه للنهوض بالواقع المرير الذي التي تحيط بالعراق والعمل كل من مكانه و موق
 .يعيشه الشعب بدال من رمي االتهامات بالتقصير على االخرين
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 6اتدرون لماذا نسي العراقيون كيف يتظاهرون ؟؟؟ 

 

 
 الجزء االول

 

وانما بالعكس 7 31/8التتصورا وانتم تقرأون هذا العنوان انني ادعوكم لعدم التظاهر غدا السبت 
فما ضاع حق وراءه .. واطالب كل عراقي وعراقية ان يخرج ويطالب بحقوقه المشروع احثكم 

 ..مطالب 
حق شرعته القوانين الدولية لحقوق االنسان ولكن لالسف الدول االستعمارية تتعامل .. التظاهر 

 ..وفي البحرين مثال بمعيار اخر ..في سوريا ومصر والعراق بمعيار ..معه بمعايير مزدوجة 
حق مشروع للمواطن ولكن لالسف هذا الحق وكبقية الحقوق ..تظاهرالسلمي والمطلبي فال

من قبل السلطويين وعبر ..االخرى قد سلبت من العراقيين بالقمع واالضطهاد والقتل والمالحقة 
 ..العقود الماضية ومنذ العهد الملكي 

او سمع انه كان في  قرأ..سؤال بسيط قد يطرحه اي شاب او شابة عراقيان في يومنا هذا 

قتل وسحلت الجماهير 1928وفي انقالب ..العراق ايام زمان رئيس وزراء اسمه نوري السعيد 
ان الرجل ..ويتساءل عن سبب السحل وقد يجيبه احد كبار السن مثلي ..جثته في شوارع بغداد

ان الرجل اعتبره ..اثبتتها االيام فيما بعد ( جملة اعتراضية)و..كانوا يعتبرونه عميال لالنكليز 
شخصيا اليوم اكثر وطنية واخالص للعراق واالمة العربية من كثير من حكام اليوم العمالء حقا 

 ..وحقيقة لالجنبي والذين اليستحقون الحياة 
اليوم ليس موضوعي سيرة هذا الرجل الذي تحمل كل اخطاء تلك الحقبة من الزمن ودفع الثمن 

وقمع الشرطة ..كرهه الشديد للشيوعية والشيوعيين  سحال ومن االخطاء كانت والسيما
 ..زمانهللمتظاهرين في 
في زمن المرحوم عبد لكريم قاسم اعدم ثالثة عراقيين ادينوا من قبل محكمة ...وللتاريخ اذكر 

وزير داخلية ..وهم المرحوم سعيد القزاز ..الثورة برئاسة المرحوم فاضل المهداوي 
نسيت اسمه )فهمي .....ة مدير امن عام سابق والمرحوم الثالث والمرحوم بهجت العطي..سابق

اعدموا لقمعهم المظاهرات الشعبية وقتل عدد من ..بغدادكان يشغل منصب مدير شرطة ( 
 ..المتظاهرين

ويستغرب ..نجد الكثير من الشباب العراقي الذي يراقب تظاهرات واحتجاجات الشعوب ..اليوم
شعب جبان وشعب نائم واخر يصفه بالمخدر ) يكرر عبارة  البعض.. صمت وسكوت مواطنينا 

  (واخر ينصحك بعدم تضيع وقتك النه الحياة لمن تنادي .. 

                                                             
6

 حر عراقي صوت  –المياحي جاسم نوري 
7

 2113اب  31كتب هذا المقال قبل مظاهرات يوم  
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انا شخصيا ال الوم هذا الجيل النه لم يعش ايامنا التي كانت تتميز بالحيوية والثورة العارمة 
 ..وحب الوطن 

كانت هناك ..م للمطالبة بحقوقهم كانت هناك قيادات واحزاب وطنية تربي الجماهير وتقوده
كانت القيادات ..قيادة تقود ليس من اجل منصب او منفعة انانية شخصية او زعامة حزبية 
لالسف هذه ..تتصدر التظاهرات وتتعرض للقتل وللمالحقة والتعذيب في غياهب السجون 

الشخصي اهم  القيادات اختفت وماتت مع موت المشاعر الوطنية الصادقة وعندما اصبح المجد
 ..من المجد الوطني 

سحل المرحوم نوري السعيد النهم اعتبروه عميل لالنكليز واليوم الكل تتوسل وتبيع عرضها 
ووطنها لكي يقبل االنكليز بهم كعمالء واالمثلة على هؤالء كثيرة وانتم تعرفونهم باالسماء 

وطن المهجر وثانيهما  والوالئين اولهما...وربما احسن مني وخصوصا مزدوجي الجنسيتين 
  ..الوالء لجيوبهم وبطونهم 

كانت ..اتذكر وبحسرة ايام الخير والبركة في كل شيء ...اليوم وبعد مرور اكثر من نصف قرن 
الن حتى الفقير كان ..بغداد تزهو حتى بالفقر والفقراء وتتغني بالحبوالجمال والعطف والحنان 

 ..ابي نفس ويعتز بوطنيته العراقية 
واتذكر في االربعينات من القرن الماضي انني ..تالميذ في االبتدائية والنفهم بالسياسة شيء  كنا

كنت احد تالميذ مدرسة العوينة االبتدائية وهي تقع في وسط بغداد القديمة وفي المحلة المسماة 
  باسمها

ا في الذهاب وفي كثير من االحيان تصاحبن( ..الدرابين )وكنا نصل اليها عبر االزقة الضيقة 
 ..حرصا على سالمتنا ..واالياب امهاتنا 

الذين اليتجاوز عددهم العشرات ) اتذكر ونحن اطفال كنا نفرح عندما نسمع هتافات المتظاهرين 
وهم يقفون امام باب المدرسة وهم يهتفون ويصرخون ويهددون ادارة المدرسة اما باقتحام ( 

 ..المدرسة او اخراج التالميذ 
اذ .. برت وفهمت السبب وراء هذه الحركة ا لالمقبولة منطقيا في تفكيرنا هذه االيام وبعد ان ك

؟؟ وتبين لي ان الهدف كان اجبار االدارة للسماح ..ما عالقة اطفال االبتدائية الصغار والتظاهر 
للمعلمين بترك الدوام والمشاركة بالتظاهر على اساس ان االدارة اجبرت على اغالق المدرسة 

 ..اثناء الدوام الرسمي كنوع من التحايل على القانون في 
وثبت فيما بعد ان المعلمين والمدرسين كانوا رأس الحربة في االحتجاج والتظاهر لكونهم 

اضافة الى طلبة الكليات .. مثقفين وعددهم كبير نسبيا مقارنة بالمحامين واالطباء والمهندسين 
 ..والسيما الحقوق
نفرح النتهاز هذه المناسبة واكرر لم نكن حتى نفهم شيء مما يدور حولنا نحن االطفال كنا 

 ..المهم نترك المدرسة ونركض مع الراكضين ونهوس مع المهوسين ..
ولكنها تعتبر كثيرة مقارنة ..بالرغم من كون عدد المدارس في بغداد في تلك الفترة قليلة جدا 

المهم ..ر االعتبار االزدياد في عدد سكان بغداد مع عدد المدارس في هذه االيام اذا أخذنا بنظ
 ..ايام الخير والبركة ..لنعد لتلك االيام الحلوة 

كانت االكثرية منا تعود للبيت والبعض منا يلحق المظاهرة وكنت احد هؤالء الشياطين 
اخي الكبيرهللا يرحمه والذي ايضا )النني في احداها عوقبت اكلت بسطة عراقية من ..الصغار
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وبقيت هذه البسطة ( ان مشاركا بالمظاهرة النه كان طالبا في كلية الحقوق ومندفع وطنيا ك
خالدة في ذهني حتى يومنا هذا النها كانت بتوجيهات المرحومة امي ومستخدمة بالضرب كربة 

 (حتى البسط انذاك كان باسلوب تخويفي هاديء ..) سعف 
؟؟النني نسيت نفسي وذهبت مع المتظاهرين  في احدى المظاهرات وربما كانت تتعلق بفلسطين

متر  21الكبار واندفعت معهم الى ان وصلت شارع الرشيد لذي كان اليبعد عن بيتنا اكثر من 

وهيجوا الهوايج ..وكل العائلة اعصابهم من القلق علي ( هللا يرحمها ) وعندها فقدت الوالدة ..
لثور والصدرية وباب الشيخ والخالني بمحلة المربعة وعكد راس ا(وكما يقال بالبغدادي )

الن الطفل نوري ابن الحجي ضاع ..والعوينة وسيدسلطان علي والمحالت المجاورة لها
لقد كان اناس ..الى ان وجدني احدهم واعادني اليهم وعمت الفرحة الجميع .. بالمظاهرة 

 ..قيرة عكس هذه اااليام الح..والشيمة والحمية  بسطاء وطيبين ويتميزون بالمحبة
كان عدد المشاركين بالمظاهرات اليتجاوز المئات وربما قد .. وبحكم قلة الكثافة السكانية انذاك 

وكما ..تصل الى االالف عندما تتطور االزمات وتتصاعد وتهيج الجماهير غضبا ضد الحكومة 
 ..الجسر العتيق والذي سمي فيما بعد الثورة بجسر الشهداء ) حدث في دكة الجسر 

تخليداً للشهداء الذين أطلقت عليهم الشرطة في زمن الحكومة الملكية الرصاص وسقطوا من 

وتم تبديل  1948واسقطت مظاهرات جسر الشهداء الحكومة العراقية في , على هذا الجسر
تلى بعد أن نصبت الرشاشات قأسقطت الشرطة كم كبير من ال. ادثالوزارة نتيجة لذلك الح

ات والمساجد المطلة علي الجسر وخاصة جامع حنان وجامع االصفية والبنادق فوق البناي
سقط خاللها عشرات الشهداء , الواقعة في أكتاف الجسر واخذت تحصد المتظاهرين فوق الجسر

وكما ارخوا ( بدكة الجسر ) ارخوا هذه الحادثة ..وكثير من اهالي بغداد .. ومئات الجرحي 

مشيا على عادة البغدادين في توثيق الحوادث ( .نيرشيد عالي الكيال) بدكة  1941ثورة 
  ..التاريخية ايام زمان 

( اي تستقيل لتهدأةالمواطنين واستجابة للتظاهرات البسيطة ) واذكر ان الحكومة كانت تسقط 

سنة فقط من الحكم  31وزارة خالل  48ويقال ان عدد الوزرات التي شكلت في العهد الملكي 
ولالسف فقدنا هذه الميزة ..وزارة كان اليستمر الكثر من سنة اي ان عمر ال..الملكي 

واصبح رئيس الوزراء كانه لزكة جونسون .. الديمقراطية الرائعة بزوال العهد الملكي 
ولهذا بقي العراق يتخلف يوم بعد يوم ..يريد يبقى رئيس وزراء طول عمره ..المشهورة عراقيا 

 ..ريطانين واالمريكان الذين ورطونا بهذه الورطة لعنة هللا على الب..ومن سيء الى اسوأ 
دون الحاجة الى االعالم والفيس بوك ..الجميعكانت المظاهرات تخرج عفوية ويشارك فيها 

 ..والموافقات المسبقة كما يحدث اليوم 
  هذا هو الجزء االول ويليه الحزء الثاني

  اللهم احفظ العراق واهله اينما حلو او ارتحلوا
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العالي التعليم في الجودة نضما
8

 

 
   

على الرغم من التراجع الذي حصل لمؤوسسات التعليم العالي العراقي خالل سنوات الحروب 

بقيت رغبة العراقيين بالدراسة الجامعية شديدة ، والسيما فيما بعد ( 2113-1981)والحصار 

، وساعد على ذلك زيادة دخل الفرد العراقي إذ تزايد االقبال على التعليم الجامعي  2113عام 

ضعف الخطة ( 2111-2119)ليصبح عدد خريجي االعداديات عام % 11نوية فاقت ال بنسبة س

جامعة وثالث هيئات للتعليم التقني باالضافة  29االستيعابية للجامعات الحكومية التي بلغ عددها 

جامعة  12وهناك توجهات مستقبلية لوزارة التعليم العالي الستحداث .جامعة اهلية  31الى 

.  2121جامعات في اقليم كردستان العراق لغاية عام  6انحاء العراق و  تخصصية في جميع

طالب وعدد  242122في الجامعات الحكومية هو ( 2113-2112)وبلغ مجموع الطلبة لعام 

مع وجود التباين بين جامعة  1112لتصل نسبة الطالب للتدريسي هو  43163التدريسيين هو 

لقد بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم .  91194عات االهلية هو علما ان عدد الطلبة في الجام.واخرى 

للدراسة االولية قياسا لنسبة السكان للفئة العمرية % 12ال 2112/2113العالي للعام الدراسي

سنة وخطة وطموح الوزارة  32-23للدراسات العليا قياسا للفئة العمرية % 2سنة و  18-23

ان ما جاء من . للدراسات العليا %  11االولية و  للدراسات% 21للتخطيط للوصول الى نسبة 

سرد لالعداد اعاله ال يشير الى النوعية والجودة التي ينبغي البحث عنها والوقوف على ادق 

تفاصيلها، وما تحتاجه من التخطيط واالستراتيجيات بعد ان عانى التعليم العالي كثيرا خالل 

ليه الجامعات في الدول المتقدمة والسير سنوات التراجع طموحا للوصول الى ما وصلت ا

والخطوة االولى لضمان تحسين مستوى االداء الجامعي هي آلية اعتماد معايير جودة . بموازاتها 

. االداء الجامعي وثم اجراءات ضمان الجودة التي تضمن استدامة و استمرار النوعية و التطور 

عض التفاصيل االولية عن جودة االداء والدراسة ادناه تشمل المصطلحات والتعريفات مع ب

الجامعي التي تعد من الضرورات التي يجب االطالع عليها من قبل جميع التدريسين واالداريين 

في وزارة التعليم العالي ومؤسساتها لضمان اهتمام الجميع بنوعية التدريس واالداء وكل 

ومصدرها  QUALITYجودة ان مصطلح ال. البرامج المعتمدة في الجامعات لتحسين ادائها

اما ضمان الجودة في التعليم العالي فهي . التي تعني ما هو نوعه او تصنيفه  QUAILSالالتيني 

عملية التزام الجامعة بنظم ومستلزمات وقوانين للوصول الى مستوى معين من البرامج التي 

جهة خارجية  تقدمها لتحقيق مخرجات متميزة على اساسها تتم عملية تقييم الجامعة ومن

ان . للوصول لمستوى معين من البرامج التي تقدمها للمجتمع وتساهم في تنميته وتطويره 

حاجة الجامعة لضمان الجودة تبدو الغراض عديدة ، اهمها للمنافسة مع نظيراتها والرضاء 
                                                             

 المواطن نيوز – عبد الرزاق عبد الجليل العيسى.د.ا 8
 عمان – الهاشمية االردنية المملكة- الثقافي المستشار
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المستفيد وهو الطالب واهله والمجتمع المحيط بالجامعة ، ورفع مستويات العاملين بها 

يزهم مما يولد لديهم شعورا بالفخر بانتمائهم لها ووضعها في مكانه اجتماعية وعلمية وتحف

والخطوط العامة والمشتركة لضمان الجودة هي معايير التعليم . مميزة تنعكس على سمعتها

والتقييم الذاتي من قبل الجامعة نفسها والتقييم الخارجي للجامعة وقراراته ونتائجه النهائية التي 

ان تعلن للجميع، ولكن المؤشر الحقيقي لضمان الجودة يعتمد على مصداقية الجامعة يجب 

 :لذا يمكن تقسيم ضمان الجودة الى . وعملها الجل ذلك 
وهي سياسات واليات ( Internal Quality Assurance)ضمان الجودة الداخلي  - أ

كل عام او اي الجامعة التي تضمن تحقيق اهدافها وتحقيق معايير التعليم العالي بش

 . تخصص او اي برنامج علمي تعتمده الجامعة بشكل خاص 
هو تقييم وخطوات ( : External Quality Assurance) ضمان الجودة الخارجي - ب

تقوم بها مؤسسة خارج الجامعة حكومية غير تابعة لوزارة التعليم العالي وانما تابعة 

او  QAاو ال  ISOال او ABETلجهة اعلى منها او هيئات عالمية خاصة كال 

QS وهي مختصرات السماء مؤسسات تعني بالجودة، او غيرها لمنحها االعتماد،

والموافقة لعملها وتسلسالتها او تصنيفها حسب تقييمها قياسا لمجموعة من 

الجامعات والتي تقرر فيما اذا كانت برامج الجامعة واجراءاتها تحقق المعايير المتفق 

اما الطرق المستعملة عالميا فيمكن . االعتماد والتقييم والتدقيق عليها الذي يتضمن 

:تلخيصها باعتبارها معايير اعتماد مبسطة للحصول على التميز وباعتماد االتي 
 

 تحقيق محاضرة جيدة -1
 تدريسي جيد    -2
 خريج مؤهل للولوج لسوق العمل   -3
ضمان بحوث تتناغم مع حل مشاكل المجتمع وتحقق تطوره اما اهم مفاصل  -4

الجودة هو التدقيق الداخلي الذي يحتاج انجازه الدارات مثقفة ولديها ايمان 

مطلق بضرورة التقييم لتعزيز الوضع والتدقيق على عمليات ضمان الجودة 

المتبعة ومقارنتها مع اكثر من برنامج باالضافة لمقارنتها بين جامعات مختلفة 

(BENCH MARKING  )العالمية مثل ال  وكما هو متبع في التصنيفاتQS 

والتوجد طريقة واحدة محددة للتقييم ، ولكن يمكن . وشنكهاي وتايوان وغيرها 

تطبيق طرق تناسب ظروف كل جامعة ، ولكن بشكل عام يجب ان تحقق نظم 

 :الجودة ثالث مهام هي 
ان تحقق الجامعة وبرامجها العلمية على االقل الحد االدنى في الجودة  -1

 . طلبةلحماية وتطوير ال

ان يساعد النظام في تحسين الجامعات وبرامجها المختلفة وتشجيعها على  -2

 . .خلق ثقافة لضمان الجودة بداخلها

ان تحقيق الهدفين اعاله بكلفة معقولة التتجاوز الفائدة المرجوة للتطوير  -3

والجودة وبكثير من االساليب والنظم التي يمكن اعتمادها لتقييم ضمان 

تصميمها واعتمدت من قبل جامعات ومؤسسات ضمان  الجودة التي يمكن
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الجودة التي هي في الغالب حكومية او شبه حكومية ،كاتحاد الجامعات 

 العربية وهيئة االعتماد االردنية،

في دول العالم النامي ولكنها عبارة عن مؤسسات مهنية خاصة معتمدة في دول العالم  

في امريكا وتايوان  EBATنغهاي في الصين وال في بريطانيا و ش Qaالمتقدم كالتايمز وال 

وبامكان الجامعات ان تعتمد معايير عامة او خاصة اعدت من قبل منظمة معينة ليتم . وغيرها 

اعتماد تلك المنظمة في تقييم الجامعة ومدى استيفائها للحد االعلى او االدنى المطلوب من تلك 

واهم المعايير التي تؤثر على . درجة التصنيفالمعايير لتكون مؤشر ضمان الجودة والنوعية و

 :الجودة والنوعية في الجامعات يمكن تلخيصها بما يلي 

وتعني توفير االجهزة الكافية في  TANGIBLESالمستلزمات والبنى التحتية  -1

المختبرات و القاعات الدراسية و حداثتها وسهولة الوصول اليها واستخدامها وفتح 

طويلة وتوفيرها الحدث الكتب والنشرات العلمية الورقية  ابواب المكتبات لساعات

وااللكترونية وكذلك اعتماد المكتبة االفتراضية لتوفير العدد االكبر من الكتب 

وهذا يعني توفير بيئة جيدة للتعليم مع الخدمات الداعمة كالسكن . والمجالت العلمية 

كالمرافق الرياضية  ومرافق ومستلزمات النشاطات غير المنهجية او الالصفية

 . والفنية والساحات الخضراء

وهي توفير العدد الكافي من اعضاء هيئة  COMPETENCEاالهلية والكفاءة  -2

التدريس ممن لهم خبرة في التدريس والتواصل ولهم نشاطات غير ملموسة تعزز 

ثقة ومحبة الطلبة فيهم وذوي اختصاصات مختلفة ومكملة بعضها لالخر مع برامج 

 .د النظرية المتقدمة والتدريب العملي الحديث للموا

الوقوف على حاجات الطلبة والرغبة في  ATTITUDEالسلوكيات والمواقف  -3

مساعدتهم وارشادهم وابداء االهتمام الشخصي بماشكلهم مع وجود العاطفة 

 . واالحترام لمعالجتها وحلها 

اعداد خطة دراسية لتهيئة خريج له االمكانية للولوج  CONTENTمحتوى المناهج   - 4

لسوق العمل حسب حاجة المجتمع على ان تتضمن تلك الخطط الدراسية على 

المعلومات والمهارات االساسية والمتقدمة واستخدام اجهزة وبرامج التواصل والبحث 

 . العلمي في التدريس 
يقة مؤثرة ومتدرجة وضمن شرح المواد بطر DELIVERYااللقاء واداء التدريسي 2

اوقات محددة ومترابطة وعدالة في االمتحانات ،في وضع االسئلة والتصحيح ، 

والحصول على تغذية راجعة من الطلبة لالستفادة منها في تطوير البرامج الدراسية 

 . والخدمات وتشجيع الطلبة على الدراسة واالبداع والتميز
بسمعة الجامعة وبرامجها للحصول على شهادة الثقة  RELIABILITYالثقة والمصداقية  6

رغم ان رئاسة الجامعة . متميزة تؤهل الخريج للمنافسة ولتتوافق االهداف مع النتائج

،في الجامعات المستقلة، هي التي تقرر السياسات واالولويات ولكن ضمان الجودة 

مستمرة مسؤلية جميع العاملين في الجامعة وبالتالي فانها يجب ان تكون عملية 

بالتحديث وتطوير برامجها المختلفة ومتواصلة وليس لها وقت محدد التمامها والتوقف 
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ان وجود ملف للتدقيق الداخلي في كل . بعد الحصول على االعتماد الخارجي فقط 

جامعة من االولويات والضرورات القصوى وان مشاركة الجميع يعتبر تجربة للتدريب 

وعملية ضمان الجودة تتم من خالل خطوات ، اهمها .  والبحث عن الممارسات االفضل

التقييم الذاتي والتقييم والمراجعة من قبل الخبراء الخارجيين ومع التحليل االحصائي 

للمعلومات واستخدام مؤشرات االنجاز والمقارنة مع افضل الممارسات للعاملين 

ان التقييم الذاتي . باالضافة لفحص المعلومات والمهارات وقدرات الطلبة المختلفة 

للجامعة هو مرآتها الحقيقية التي تشير الى مواطن القوة والضعف وهو عملية نقد 

ذاتي حقيقي يعكس اداء الجامعة بشكل صحيح الن اي تدقيق خارجي وفرض التزامات 

معينة على الجامعة قد ال تجد نفعا وال تحقق النتيجة المطلوبة وقد ينعكس سلبا على 

 : علما ان تقرير التقييم الذاتي يشمل جزئين هما . ن اداء العاملي
 . معلومات وارقام خاصة بالجامعة ضمن معايير محددة   - أ

 : وكذلك يتضمن التقرير االتي . تحليل نقدي ذاتي للجامعة  - ب

التي يجب ان تؤشر للمرونة االكاديمية فيها ويجب ان تكون : الخطة الدراسية  -1

ل الجهات المعنية حول الخطة والممارسات هناك تغذية راجعة من الطلبة وك

وربط الخطة بسياسة القبول والموائمة لحاجة السوق .ومراحل تطويرها 

 . لمخرجات تلك الخطة من الطلبة

التعليم والتعلم تقييم طرق واساليب التدريس، واستخدام التقنيات والبرامج  -2

 . االلكترونية في طرح المحاضرات، وعملية تقييم الطلبة 

بحث العلمي واالستشارات نشاطات البحث العلمي ودوره في حل مشاكل ال -3

المجتمع ومدى رصانته بتقيمه العلمي عالميا وقبوله للنشر في المجالت العلمية 

 . الواسعة االنتشار

توفير التجهيزات والمستلزمات الدراسية في القاعات : البنية التحتية  -4

تقدم مختلف الخدمات وباستخدام  والمختبرات واستمرارية تحديثها مع مكتبة

 . . احدث المستلزمات والتقنيات

دعم وتشجيع الطلبة في نشاطاتهم غير : النشاطات غير المنهجية والالصفية -2

المنهجية العلمية والثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية وتوفير مستلزماتها مع 

 . الطرق االرشادية و المتخصصين لمتابعتها 

وضع االسس واالستراتيجياتة ورؤية الجامعة والهياكل : الحاكمية واالدارية -6

التنظيمية الوظيفية ووصفها وخطط التدريب والتاهيل والتنفيذ الدارة الموارد 

 . البشرية والسياسة المالية في الجامعة

النشاطات البحثية للجامعة وربطها مع مختلف : براءات االختراع واالبتكارات  -1

المؤسسات المعنية وتيهئة المستلزمات مع التشجيع للوصول الى براءات االختراع 

وبعد اعداد التقرير الذاتي واعتماد الخطط . او االبتكارات او الجوائز العالمية 

الرصينة التي وضعت للجامعة والخطوات الميدانية يصبح من الضروري دعوة 

كان اختيارا ولكن اصبح حالية وفي  المقيمين الخارجيين حيث ان التدقيق الخارجي
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كثير من الدول الزاميا وفي كل االحوال ستكون اجراءاتهم هو تحليل التقرير الذاتي 

وتوثيق مضمونه اعتمادا على التقارير والسجالت وواقع حال خطوات الجامعة 

باالضافة لعدة مقابالت ومناقشة االدارة العليا في الجامعة ورؤوساء االقسام 

يسيين والطلبة لالطالع على ثقافتهم وارائهم واحساسهم باجراءات الجامعة والتدر

وبعد انهاء عملية التدقيق الخارجي وتوفر المؤشرات لدى اللجنة . لضمان الجودة 

البد من اصدار قرار بحق الجامعة علما ان كل مؤسسة او منظمة معنية بضمان 

ييمات العددية التي تعتمدها لتصنيف الجودة هي التي تقرر الطريق االمثل لكتابة التق

ان عملية الحصول على . الجامعات حسب معايير الجودة العامة او التخصصية

االعتماد الي جامعة اليعني انه النهائي بل تتم المراجعة دوريا وحصول الجامعة 

على درجة الي تصنيف ستكون متغيرة لالعلى او االدنى اعتمادا على اداء و 

وهناك كثير من النماذج لمؤسسات ضمان الجودة عالميا ولكن . ة نشاطات الجامع

 : سندرج في ادناه بعضا منها وكما يلي 

 1911بريطانيا تم تاسيس وكالة ضمان جودة التعليم العالي في بريطانيا عام  -1

وهو مركز وطني مستقل يمول من الرسوم التي تدفعها الجامعات للحصول على 

مان الجودة تتم ضمن نظام تدقيق داخلي وتقرير ذاتي والية ض. االعتماد العام 

ويعتمد التقييم لضمان نوعية . وزيارات مواقعية وبشكل دوري لكل ستة سنوات

التدريس االكاديمي وبرامج البحث العلمي والتعاون العلمي واالتفاقيات مع 

مؤسسات علمية او جامعات اخرى داخل وخارج البلد وتاهيل الطلبة المعاقين 

عتماد ومشاركة الممتحن الخارجي في تقييم الطلبة واالطالع على شكاوى وا

الطلبة وتأمين حاجاتهم االكاديمية واعتماد المناهج والبرامج الدراسية الحديثة 

 . ومتابعتها وتحديثها واالرشاد التربوي والعلمي وسياسة القبول 

تعنى بضمان  الواليات المتحدة االمريكية ال توجد مؤسسة حكومية امريكية -2

جودة الجامعات او االشراف على التعليم الجامعي بل تتم عملية االعتماد ، و 

التاكد من التدريسات والخدمات واالدارة والبحث العلمي وما تحققه من مقاييس 

، من جهات خاصة غير ربحية اسست لهذه الغاية وعملية الحصول على 

. بل تتم بالمراجعة والتقييم الدوري االعتماد في بادئ االمر ال يعني انه نهائي 

وتتضمن العملية مراجعة التقرير الذاتي وزيارة ميدانية للتاكد مما ورد فيه ليتم 

اقرار االعتماد او حجبه وتتم عملية المراجعة كل عدة سنوات لتصل الى عشر 

 . سنوات في بعض االحيان 

اجراءاتهم الدارة توجد مؤسسة وطنية تتابع وتدعم الجامعات في : هون كونغ  -3

وتركز معايير ضمان الجودة على برامج التعليم والتعلم ويعطى الحرية . الجودة

 . للجامعات في تحديد اهدافها المناسبة لرسالتها 

االنتماء لجمعية الجامعات االوربية (: EUA)جمعية الجامعات االوروبية  -4

ضمان الجودة ونظامها اختيارية ولها من الحاكمية والقدرة على التغيير لمتابعة 

ويتبع ذلك زيارات ميدانية ( SWOT)يتضمن تقريرا ذاتيا وتحليال استراتيجيا 
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للجنة تتالف من خمس خبراء بضمنهم احد الطلبة ليطرح راي زمالئه من الطلبة 

وليكون ممثال عنهم وعلى ضوء توصيات اعضاء اللجنة يصبح التصحيح 

. في االخذ بتوصيات اللجنة اوعدمها والتطوير هو مسؤولية الجامعة وهي حرة 

وهناك كثير من النظم العالمية الكثيرة والتي يمكن االخذ ببعض من خطواتها 

.ومعاييرها العتمادها في جامعاتنا اعتمادا على خصوصية كل منها
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عليه )سيرة اإلمام جعفر أبن محمد الصادق 

(الســـــــــالم
9 

  
 

 
 

 

هـ في المدينة المنورة وتوفي فيها عام  83ربيع األول  11ولد يوم األحد  )اإلمام جعفر الصادق)

السبط  الحسين بن علي زين العابدين بن محمد الباقر هو أبو عبد هللا جعفر الصادق بن( هـ 149

  .لقب بالصادق ألنه لم يعرف عنه الكذب(. ص )محمد بنت النبي فاطمة الزهراء بن
و لذلك يطلق على . يعتبر اإلمام السادس لدى الشيعة و إليه ينسبون انتشار مدرستهم الفقهيه

بينما ينكر أهل السنة ذلك، ويعتبرون نسبة المذهب . الشيعة بالجعفرية نسبة لإلمام جعفر الصادق

 .الجعفري إليه افتراء
ويعتبر من أوائل . لعلماءاستطاع أن يؤسس في عصره مدرسة فقهية وتتلمذ على يده العديد من ا

 .الرواد في علم الكيمياء حيث تتلمذ عليه جابر بن حيان
. وأبو إسماعيل وأبو موسى( وهي أشهرها)وقد كني اإلمام الصادق بعدة كنى منها أبو عبدهللا 

وكان يوصف بأنه ربعة، ليس . ولقب بالصادق، والفاضل، والطاهر، والقائم، والكامل، والمنجي

بالقصير، أبيض الوجه، أزهر له لمعان كأنه السراج، أسود الشعر، جعده، أشم  بالطويل وال

 .األنف قد انحسر الشعر عن جبينه فبدا مزهراً، وعلى خده خال أسود
  
 أبناؤه 

وأمهم فاطمة بنت -عشرة أوالد هم إسماعيل وعبد هللا وأم فروة ( الصادق)كان ألبي عبد هللا 

، والعباس وعلي العريضي وأسماء -وأمهم أم ولد-وإسحاق ومحمد  وموسى بن جعفر ،-الحسين

 .جعفر: اسمه. وفاطمة
 .الصادق، الفاضل الطاهر، الكافل، الصابر: لقبه

 .ابو عبدهللا، أبو اسماعيل، ابو موسى: كنيته
 .ربيع االؤل في المدينة 11هـ في  83سنة ولد : والدته
 (عليه السالم)االمام الخامس من ائمة الهدى الباقر: والده

 (أم فروة)فاطمة بنت القاسم بنت محمد بن ابى بكر و تكنى : والدته
                                                             

9
 (عليها السالم)موقع يا زهراء 

http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-baqer%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-baqer%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-sajad%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-sajad%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-hussein%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-hussein%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-zahraa%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-zahraa%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-rasool%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-rasool%20AS.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-kadem.htm
http://www.yazahra.org/1/ahl%20al-bayat/Al-kadem.htm
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 (عليه السالم)االمام الرابع من ائمة المسلمين السجاد: جده
الحمار آخر ملوك بني أمية و عاصر ملوك منهم ابراهيم بن الوليد ـ و مروان : ملوك عصره

 .الدولة العباسية منهم السفاح و المنصور الدوانيقي
 .هـ أيام و سنين امامتة 11سنة، سنة  34استلم مهام االمامة العظمى و له من العمر  :امامته

د ابنى اذا ُول: انه قال( صلى هللا عليه وآله)و هي كثيرة منها بالسند المتصل إلى النبي: فضائله

جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب فسموه الصادق، فانه سيكون في ولده 

 .سّمى له، يدعي االمامة بغير حقها و يسمى كذاباً 
من الفضل بمكان يقرله العدو و الصديق ألتف حوله كافة العلماء ( عليه السالم)لقد كان :مكانته

سون تحت منبر درسه و ينهلون من رحيق أنفاسه علماً و ادباً و الفقهاء و القراء كلهم كانو يجل

 .و حكمة، فكان اعلم االمة في زمانه بالمنافس
 .سنة 62: عمره

متأثراً بسم دسه اليه المنصور العباسي و دفن في البقيع قرب ( عليه السالم)مات :استشهاده

 .قبور آبائة
و حميده البربرية و هي ( عليه السالم)الشهيدفاطمة بنت الحسين بن على بن الحسين : زوجاته

 .اوالد شتى(عليه السالم)و كان له( عليه السالم)أم االمام الكاظم 
عشرة أوالد، اسماعيل االعرج وهو اكبر ولد ابيه و ( عليه السالم)كان لالمام الصادق :اوالده

 .(يليةاالسماع)توفي زمانه، و ادعت فرقة ضالة ان االمامة فيه فاُطلق عليهم 
، عبدهللا، العباس، علي، اسحاق، محمد، فاطمة الكبرى، ام فروة، (عليه السالم)االمام الكاظم

 .اسماء
 (عليه السالم)عصر االمام الصادق

أهم مرحلة في تاريخ االسالم و هو سقوط الدولة االموية ( عليه السالم)لقد عاش االمام الصادق

المرحلة االنتقالية كانت لها ايجابيّات و سلبّيات و إفرازات الظالمة و قيام دولة بني العباس فهذه 

و إنقسامات و تجدد و تغيّر طرأ على هيكل االمة االسالمية ككل في البدء كان العباسيون في 

الرضا من آل »بل رفعوا شعارهم ضد بني أمية ( صلى هللا عليه وآله)طليعة أنصار آل محمد

من ظلم االمويين، و لكن سرعان ما تغير كل شيء و ظهر و رد حقوقهم و أخذ ثاراتهم « محمد

دجل بني العباس و ما كانت شعاراتهم تلك إال لخداع الناس و تضليلهم فما ان إستلموا زمام 

ايضاً ( صلى هللا عليه وآله)السلطة حتى بدأت حمالتهم االجرامية الدموية ضد الشيعة و آل محمد

 .لظلمو بدأت مرحلة جديدة من االضطهاد و ا
فقد كانت الفترة التي حكم فيها ابو العباس السفاح أول ملوك بني العباس فترة الثورات و مالحقة 

هذه ( عليه السالم)فاستّغل االمام الصادق( عليه السالم)بني أمية، فتُرك الشيعة و تُرك اهل بيت

فأخذ ( ه وآلهصلى هللا علي)الفرصة للتدريس و فتح جامعته الضخمة في مسجد جّده رسول هللا

فانتشر علم آل محمد في االفاق و ...ينشر العلوم التي منعها االمويّون و كتَّم عليها الظالمون

، (عليه السالم)جاءت القوافل من طلبة العلم بالمئات إلى المدينه ليحضروا دروس االمام الصادق

وا العلم من االمام فقد قّدر العلماء طلبة هذه الجامعة الضخمة بأربعة آالف شخص كلّهم اخذ

العظيم، و كانت حلقات هذه الدروس متنوعة كالفقه و االحكام الشرعية مع مناقشة االدلّة، و 
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كعلم الكالم و تناول بعض المسائل االعتقادية و معالجة الشبهات الدخيلة، و كعلم الطب و 

 .و غيرها...الكيمياء و تفسير القرآن و علوم الحديث
ان يصنع طبقة كبيرة جداً من المثقفين و العلماء واستطاع ( عليه السالم)قفاستطاع االمام الصاد

 .خالل هذه الفترة المختصرة من الحّرية ان ينشر من العلوم ما ملىء الخافقين و إلى يومنا هذا
 في المواجهة( عليه السالم)االمام الصادق

وصاً في عهد المنصور قلنا اّن عصر االمام إمتاز باالنقسامات السياسية و المذهبية خص

الدوانيقي الذي نشر ظلمه و جوره في البالد فتعددت الحركات الثورية من العلوييّن وغيرهم ضد 

بني العباس، و في ظل هذه الثورات كان بنو العباس قد إنغمسوا في الملذات و الترهات و الليالي 

اء و من جهة أخرى طالت الحمراء و االسراف على المغنيات و الراقصات و المضحكين و الشعر

 (صلى هللا عليه وآله)يدهم الظالمة إلى االبرياء من آل محمد
و امتد النفوذ النصرانى و اليهودي في البالط العباسى، من خالل االصباء و المنجمين 

والقصاصين و اصحاب الترجمة فانتشرت االفكار المظلّه و االسرائيليات في صفوف المسلمين و 

المذاهب االسالمية لتحتل مكان السنة، و تحولت السنة إلى بدع و اليك بعض  تدخلت البدع في

 (عليه السالم)االمثلة التاريخية عن شكل الحياة إبان عصر االمام الصادق
ظهر القياس في مذاهب اهل السنة و أول من أصلَّهُ و ركَّزه و جعله دليالً مقابل القرآن و : اوالً 

أهل الرأي الّذين يفتون و يفسرون القرآن و االحكام برأيهم  السنة أبو حنيفة، و هو زعيم

 .الشخصي
و لقد كان في كل بلد إمام و مذهب يُنسب اليه و تختلف آراء هؤالء العلماء بما يولِّد : ثانياً 

االختالف بين بلد و آخر و مدينة و اخرى منهم، الحسن البصرى، و سفيان الثوري، و سفيان بن 

و المذهب الحنفي، و المالكي، و الشافعي، و الحنبلي، و صارت كل فرقة تكفّر عيينة، و الشعبي، 

 .االخرى
و كانت السلطة ترفع هذا و تخفض ذاك و تمنع المذهب الفالني النه يصطدم و مصالحها و : ثالثاً 

تؤيد المذهب الفالني النه يضمن لهم مواقعهم و مصالحهم و هكذا، و الن الخط الجعفرى هو 

االصيل المتوارث من سيد المرسلين فهو ضد الظلم و ال يؤيد أعمال بني العباس، بل االسالم 

ي هذا المذهب و اتباعه عن مسرح الحياة و ... يدعو للثورة ضد الجبابرة و مكافحة البدع فنُحِّ

 .اُقتيد رجاله إلى منصة االعدام و الذبح
االنحراف واالجحاف، و التعدي، و  هذه الحياة التي ملؤها( عليه السالم)فواجه إمامنا الصادق

الظلم، مواجهة علمية، أدبية، حوارية، قائمة على أسس العقل و المنطق و الكتاب و السنة، 

يؤيد بعض الثائرين المخلصين سراً و يدعو لهم بالنصر و ال يطعن و اليفتي ( عليه السالم)وكان

لمنحرفة بإظهاره ُسنة و سيرة المذاهب ا( عليه السالم)ضدهم ابداً و حارب االمام الصادق

و سعى لتأصيلها في القواعد الشيعية بكل قوة حتى إستطاع ان يحفظ (صلى هللا عليه وآله)النبي

هذا الدين من االنحرافات و البدع، و امتاز الجعفريون باالصالة االسالمية و االتباع الخالص 

من التنازعات الداخلية، الن  و ضل هذا المذهب خالي( صلى هللا عليه وآله)لسنة سيد الرسل

الشيعة تقتدي باالمام المعصوم بعد المعصوم، بينما نجد القاضي المالكي الحارث بن مسكين يفتي 
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باخراج الحنفية و الشافعية من المسجد بينما افتى االخرون ضد المالكية و هكذا تعددت عوامل 

 .الفرقة و ماج الناس في هذه الفتن المذهبية و السياسية
على المذهب الحق و غذي به االفراد المخلصين ( عليه السالم)لكن من بين هؤالء حافظ االمام و

 . و استطاع ان يوصله الينا عبر كل هذه االحداث و االنحرافات و االهواء
 (عليه السالم)رجال صنعهم االمام الصادق

االعتماد و المعول في أمر الدين علماء عليهم ( عليه السالم)لقد تخرج من تحت يد االمام الصادق

فكانوا جهابذة العلم و افذاذ قلَّ نظير هم فحملوا العلم ممزوجاً بالعمل و التقوى و خدموا دينهم 

 .خدمة جليلة تشهد بها الكتب إلى اليوم
جماعة من أصحابه فورد رجل من أهل ( عليه السالم)يقول هشام بن سالم كنا عند ابى عبدهللا

بالجلوس ثم قال ( عليه السالم)بالجلوس فأذن له، فلما دخل ّسلم فأمره ابو عبدهللا الشام فاستأذن

رك، فقال ابو ظبكل ما تسأل عنه فصرت اليك ألنا بلغني أنك عالم: ماحاجتك أيها الرجل؟ قال: له

ين يا حمران بن أع( عليه السالم)في القرآن، فقال ابو عبدهللا: ماذا؟ قال في( عليه السالم)عبدهللا

إن غلبت (: عليه السالم)انما اريدك انت ال حمران فقال ابو عبدهللا: دونك الرجل، فقال الرجل

حمران فقد غلبتني فأقبل الشامى يسأل حمران حتى ضجر ومل و حمران يجيبه ،فقال ابو 

ل رأيته حاذقاً ما سألته عن شيء إال أجابني ثم قا: كيف رأيت يا شامى؟ قال( عليه السالم)عبدهللا

يا أبان بن تغلب : فقال( عليه السالم)اريد ان اناظرك في العربية، فالتفت ابو عبدهللا: الشامى

يا زرارة : اريد ان أناظرك في الفقه فقال ابو عبدهللا: ناظره، فناظره حتى غلبه، فقال الشامى

يا (: السالمعليه )اريد ان أناظرك في الكالم فقال االمام: ناظره، فناظر حتى غلبه فقال الشامي

عليه )اُريد ان أناظرك في االستطاعة فقال االمام: مؤمن الطاق ناظره، فناظره فغلبه، ثم قال

عليه )اريد ان اتكلم في االمامة فقال االمام: يا هشام بن سالم كلمه فكلمه فغلبه، ثم قال(: السالم

 .لهشام بن الحكم كلمه، فغلبه ايضاً فحارَّ الرجل و سكت(: السالم
 كأنك اُردت ان تخبرني أن في شيعتك مثل هؤالء الرجال؟: خذ االمام يضحك فقال الشامي لهو ا

هو ذلك، نعم كان هوالء ابطال العلم في ميدان العمل كل واحد منهم (: عليه السالم)فقال االمام

 .فلنكن مثلهم في العلم و العمل.... يمثل الشموخ الشيعي في بلدته و زمانه
عليه )الصادق دخلت أنا و أبو حنيفه على جعفر بن محمد : يقول ابن شبرمة: ـ من المناظرات 1

هذا رجل فقيه من العراق، فقال لعله الذي يقيس الدين برأيه أهو النعمان بن : فقلت( السالم

اتق هللا (: عليه السالم)نعم انا ذلك أصلحك هللا، فقال له جعفر الصادق: ثابت؟ فقال له ابو حنيفه

لدين برأيك فان أول من قاس برأيه ابليس اذا قال انا خير منه فأخطأ بقياسه فََضل، ثم و ال تقس ا

أخبرني يا ابو حنيفه لم جعل هللا الملوحة في العينين و المرارة في االذنين و الماء في : قال له

شحمتين ان هللا خلق العينين فجعلها : ال أدري، قال االمام: المنخرين و العذوبة في الشفتين؟ قال

و خلق الملوحه فيهما مناً منه عليه و لو ال ذلك لهجمت الدواب ـ يعني الحشرات و الديدان ـ 

فأكلت دماغه، و جعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس و ينزل و يجد منه الريح الطيبة من 

قال البي الريح الرديئة، و جعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذة المطعم و المشرب، ثم 

عليه )جعفر الصادق: ال أدري ،قال: حنيفة أخبرني عن كلمة أولها شرك و آخرها ايمان؟ قال

أخبرني أيما أعظم : فلو قال ال اله، ثم سكت كان مشركاً ثم قال« ال إله إال هللا»هي كلمة ( السالم
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بل قتل النفس، فقال : عند هللا اثماً قتل النفس التي حرم هللا بغير الحق اوالّزنا؟ قال ابو حنيفه

ان هللا تعالى قد قبل في القتل شهادة شاهدين و لم يقبل في الزنا االّ شهادة أربعة فأنى : االمام

الصالة، فقال : أيما أعظم عند هللا الصوم او الصالة؟ قال ابو حنيفة: يقوم لك القياس؟ ثم قال

ق هللا يا عبدهللا و ال تقس الدين فما بال الحائض تقضي الصوم و ال تقضيى الصالة؟ ات: االمام

 (32)برأيك
أقوال أهل القياس و الرأي بالنقاش ( عليه السالم)و بهذا الشكل كان يدحض االمام الصادق

العلمي الواضح و يلقمهم احجاراً فاليستطيعون جواباً، مع العلم ان مثل هذه المحاورات كانت 

رجال الدولة العباسية و بقية وعاظ تحدث وسط الجماهير و على مرأى و مسمع من بعض 

السالطين و علماء السوء، فكانوا لهذا السبب ال يورطون أنفسهم في مناظرة االمام إال ما 

 .تفرضه طبيعة االحداث
 الثورة بسالح العلم

بما فيها من دروس و مناظرات و ( عليه السالم)ان الحركة العلمية التي أوجدها االمام الصادق

 ....الكتب و محاربة البدع و الباطل حوارات و تأليف
كانت تمثل أقوى حركة اجتماعية و سياسة فأهتم بها المنصور العباسي أيما اهتمام و اعتبرها 

أهم من الثورات و الحروب، و لذلك سعى لتصفية االمام الصادق جسدياً واالنتها منه لتتوقف 

ة كان يبعث وفداً و بعثة إلى االمام هذه الحركة العلمية الواسعة النطاق، الن كل بلد و مدين

ليدرسوا عنده و يتعلموا منه معالم الدين، مما وسَّع الحركة الثقافية التي ( عليه السالم)الصادق

ال تروق للمنصور، الذي يهدف إلى التظليل االعالمي و تكتيم الحق و احياء البدع، و لذلك كانت 

و نحن نحاول ان نذكر بعض ما ( عليه السالم)قعدة محاوالت و محاوالت الغتيال االمام الصاد

 :من المنصور العباسي من االضطهاد و االرهاب( عليه السالم)تعرض له إمامنا الصادق
كنت من جملة ندماء المنصور وخواصه و صاحب : ـ يروى محمد بن عبدهللا العسكري قال 1

فقلت ما هذه الفكرة يا ابا جعفر، سره دخلت عليه يوماً فرأيته مغتماً و هو يتنفس نفساً بارداً 

 .لقد هلك من اوالد فاطمة مقدار مائة وقد بقي سيدهم و إمامهم: فقال
 من ذاك؟: فقلت له

 .جعفر بن محمد الصادق: قال
 انه رجل انحلته العبادة وإشتغل باهلل عن طلب الملك و الخالفة،: فقلت له

ملك عقيم و قد آليت على نفسي ان ال أمسي يا محمد قد علمُت انك تقول بإمامته و لكن ال: فقال

إذا « الذي يضرب االعناق»فأمر بإحضاره و قال للسيّاف « اي بقتله»عشيتي هذه أو أفرغ منه 

 .أنا عملت الحركة الكذائية بيدي فأضرب عنقه
فدخل االمام الصادق و هو يحرك شفتيه كأنه يتلو شيئاً فلما رآه المنصور رحب به واعتنقه 

يابن رسول هللا ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فقال : لى سريره و قال لهواجلسه ع

 .ما دعوتك و الغلط من الرسول: جئتك طاعة لك فقال المنصور( عليه السالم)االمام
ال تدعوني لغير شغل ثم قام فأنصرف، فصرَف هللا تعالى كيد المنصور بدعاء : فقال االمام

 (عليه السالم)االمام
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أخرى أراد المنصور الفتك باالمام و لكن هذه المرة بشكل آخر إذ استدعى قوماً من ـ و مرة  2

االعاجم اليفهمون شيئاً و ال يعقلون و كانوا من الملحدين الذين اليعرفون اي شيء، فالبسهم 

إن لي عدواً يدخل عليَّ : المالبس الفاخرة و أعطاهم المال و قال المنصور للمترجم ان يقول لهم

ه الليله فاقتلوه اذا دخل، فأخذوا اسلحتهم ووقفوا كما أمر هم وفي الليل استدعى المنصور في هذ

فدخل االمام و لما رأوه تعاووا عوي الكلب ورموا أسلحتهم و خّروا سجداً و ( عليه السالم)جعفراً 

 .ما جاء بك: مرغوا وجوههم على االرض، فتعجب المنصور من ذلك و خاف على نفسه و قال له
 .إرجع راشداً إلى بيتك: فقال له. أنت( عليه السالم)قال االمامف

نقتل وليّنا الذي يلقانا كل يوم و : ثم قال المنصور للمترجم ان يسأل هؤالء لماذا لم يقتلوه، فقالوا

 ....يدبر أمرنا كما يدبر الرجل ولده
 .فأمر بإخراجهم بعد ان خشى على نفسه منهم

ت الفرصة على ا  لمنصوراالمام يفوَّ
لما وصل العمر بإمامنا الصادق إلى نهاياته وإدرك االمام انه على و شك الرحيل إلى ربه، بعث 

 :المنصور العباسي برسالة إلى عامله في المدينة ذكر فيها ما يلي
عليه )أنظر إلى من اوصى جعفر الصادق فأضرب عنقه، ويقصد بذلك وصي االمام الصادق

 (السالم
لهم ذلك و عرف بمؤامرة المنصور، فكتب وصيه وذكر أن وصيّه و ذكر أن و كان االمام قد أُ 

 :وصيه خمسة افراد وهم
ي المدينة، و عبدهللا االفطح إبنه و هو اكبر من االمام الكاظم و لكن كان ذا وال محمد بن سليمان

 .عاهة، وزوجته حميدة، وولده االخر موسى الكاظم، و الخامس المنصور العباسي نفسه
ليس إلى قتل هؤالء : فتعجب الوالي و كذلك إستغرب المنصور من هذه الوصيّة و كتب إلى عامله

سبيل، و أمرهُ أن يترك هذه االمر و بهذه الخطه المحكمة دفع االمام الصادق الموت و الخطر عن 

 (عليه السالم)االمام الذي بعده إنه ولده موسى الكاظم
 الى الرفيق االعلى

ا المعاجز و العلم و التربية و الجهاد الفذ في الحقل الثقافي واالجتماعي، و بعد فبعد حياة ملؤه

برامج االمام الصادق االصالحية و التغييريه،ها هو ذا االمام في المقطع االخير من حياته الحافلة 

بالمآثر والمآسي يودعنا على أمل المضي على نهجه في مقارعة الظالمين بإسلوب يتالئم و 

 .و السير على خطاه في إصالح المجتمع و رعاية أفراده العصر،
هي دس السم اليه ( عليه السالم)لقد عرف المنصور ان أفضل طريقة للخالص من االمام الصادق

عبر الوكالء على طريقة معاوية بن ابي سفيان، فقام محمد بن سليمان و الي المدينة بسمِّ االمام 

ضحية ( عليه السالم)هـ فمضى أبو عبدهللا 148ل عام الصادق في الخامس والعشرين من شوا

وهكذا أفل نجم من نجوم آل . المجرمين، و تم تشييع جثمانه المبارك و دفن في البقيع

و أسدل الستار على نور من أنوار هم الباهرة ليقوم مقامه نجم آخر ( صلى هللا عليه وآله)محمد

 .و نور ثاني
 (ع)المنتخب من سيرة المعصومين
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 (عليه السالم)لمع من كالم االمام ابى عبدهللا جعفر بن محمد
 .المؤمن من ال يدارى و ال يمارى(: عليه السالم)قال

 .من تطاطأ للسلطان تخطاه و من تطاول عليه أرداه(: عليه السالم)و قال
االسترسال إلى الملوك من عالمة النوك، و الحوائج فرص فخذوها عند (: عليه السالم)و قال

 .سفار الوجوه، وال تعرضوا لها عند التعبيس و التقطيبا
 .لو علم السىء الخلق انه يعذب نفسه لتسمح في خلقه(: عليه السالم)و قال
 .ما أربح امرؤ و أحجم عليه الرأى، وأعيت به الحيل، اال كان الرفق مفتاحه(: عليه السالم)و قال
 .لفخرآفة الدين العجب و الحسد و ا(: عليه السالم)و قال
ومن كان غده شر يوميه فهو مفتون، و من ;  من اعتدل يوماه فهو مغبون(: عليه السالم)و قال

لم يتفقد النقصان في نفسه دام نقصه، و من دام نقصه فالموت خير له، و من أذنب من غير معتد 

 .كان للعفو اهال
عليه )لب الحقير و قالمنع اليسير و ط(: عليه السالم)فقال ;  عن الدقه( عليه السالم)و سئل

 .ال تكمل هيبة الشريف اال بالتواضع(: السالم
و ;  من كان الحزم حارسه و الصدق جليسه، عظمت بهجته و تمت مروته(: عليه السالم)و قال

 .من كان الهوى مالكه و العجز راحمه عاقاه عن السالمة و أسلماه إلى الهلكة
 .وض اللجج، و شق المهجاطلبوا العلم و لو بخ(: عليه السالم)و قال
 جاهل سخى أفضل من ناسك بخيل(: عليه السالم)و قال
اولوالصمت، و تاركوالشر، و المكثرون ذكر هللا : ثالثة ال يصيبون اال خيراً (: عليه السالم)و قال

أن ترضى (: عليه السالم)و ما التواضع؟ قال : عزوجل، ورأس الحزم التواضع، فقال له بعضهم

 .ن شرفك، و أن تسلم على من لقيت، و أن تترك المراء و ان كنت محقاً من المجلس بدو
عن فضيلة المير المؤمنين صلوات هللا عليه و سالمه عليه لم يشركه فيها (: عليه السالم)و سئل

 .فضل االقربين بالسبق، و سبق االبعدين بالقرابة(: عليه السالم)غيره، فقال 
 .بطرف، تروج به امرك و تروح به قلبك خذمن حسن الظن(: عليه السالم)و قال
و اذا رضى لم يدخله ; المؤمن الذى اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق(: عليه السالم)و قال

 .رضاه في باطل، و الذى اذا قدر لم يأخد اكثر مماله
 .امتحن اخاك عند نعمة تتجدد لك او نائبة تنوبك(: عليه السالم)و قال
عند الغضب، و عند : أخيك ان تحتم له الظلم في ثالثة مواقفمن حق (: عليه السالم)و قال

 .و عند الشهوة;  الذلة
 من ظهر غضبه ظهر كيده، و من قوى هواه ضعف حزمه(: عليه السالم)و قال
 .من أنصف من نفسه رضى حكماً لغيره(: عليه السالم)و قال
 .ل االنس أثمرت مروته ندماً من لم يقدم االمتحان قبل الثقة، و الثقة قب(: عليه السالم)و قال
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و لعل ; ال تبغ اخاك بعد القطعية وقيعة فيه، فتسد عليه طريق الرجوع اليك(: عليه السالم)و قال

 .التجارب أن ترده اليك
  
 أصحابه وتالميذه 

 .أحمد بن عبد هللا بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني اسند عنه
 .العمري الكوفيأحمد بن بشير أبو بكر 

 .أحمد بن بشر بن عمار الصيرفي
 .أحمد بن عبد العزيز الكوفي أبو شبل

 .أحمد بن مبشر الطائي الكوفي
 .أحمد بن ثابت الحنفي الكوفي ويقال الهمداني

 .أحمد ن جابر الكوفي أخو زيد القتات
 .أحمد بن عبيد األزدي الكوفي مولى

 .أحمد بن معاذ الجعفي الكوفي
 .يم القبي الكوفيأحمد بن سل
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المحمل الحسن
10 

 
 

 

 
 
 

 الحمد هلل رب العالمين والصاله والسالم على اشرف المرسلين محمد واله الطاهرين
او   الظن الحسن صفه اخالقيه كريمه ان تظن باخيك ظنا حسنا او تلتمس له مخرجا من كلمه

غير معصومين نتعرضا بين حين وحين فعل صدره منه قاصدا كان او لم يقصده بما نحن 
الختبار واالمتحان مع صديق قريب اوبعيد بل من عائلتك من جيرانك من زمالئك في المدرسه 

 (احمل اخاك على سبعين محمل) وردت روايات كثيره منها   وقد  او العمل
العقيدة  حسن الظن عبادة قلبية جليلة لم يدرك حقها كثير من المسلمين فإنها تدل على سالمة

وسالمة الفطرة وتدعم روابط األلفة واالخوة بين أبناء المجتمع فال تحمل القلوب غالاً وال حقًدا 
ولقد أوجب االسالم على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين فال يحل ألحد منهم أن يتهم 

الدين أو غيره بفحش أو ينسب إليه الفجور أو يسند إليه اإلخالل بالواجب أو النقص في 
  المروءة أو أي فعل من شأنه أن ينقص من قدره أو يحط من مكانته،

بل قد أمر هللا بالتثبت؛ ونهى عن تصديق الوهم واألخذ بالحدس والظن والتعليل بالتحليل، فقال 
االسراء ( وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال ) 

36 
 ( حسن الظن حسن العبادة: ) هللا صلى هللا عليه واله وسلم قال عن رسول  :

 : األسباب المعينة على التحلي بـ حسن الطن
الدعاء ان تدعو الخيك بظهر الغيب وان تغفر زلته هللا سبحانه وتعالى كثير يستر عليك ( 1

 عيوبك ويغفر ذنوبك
 والمكان للشر في نفسكإنزال النفس منزلة الخير دائما اجعل الخير هو االساس ( 2
ال تظن بكلمة خرجت من ) حمل الكالم على أحسن المحامل ورد عن اهل البيت عليهم السالم( 3

ًً وأنت تجد لها في الخير محمالً    (أخيك المؤمن شراً
إلتماس االعذار لآلخرين ولـ ننظر الى هذا المثال الرائع من حياة اإلمام الشافعي رحمه هللا ( 4

م الشافعي رحمه هللا واتاه إخوانه يعوده فقال للشافعي قوى هللا ضعفك قال حين مرض اإلما
الشافعي لو قوي ضعفي لقتلتني قال وهللا ما أردت إال الخير فقال اإلمام أعلم انك لو سببتني ما 

  أردت لي إال الخير

                                                             
10

 مؤسسة السبطين العالمية – بقلم الشيخ ستار الحميد العبادي 
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 عز وجل وهذه مهمة جدا الن النية محلها القلب و يعلمها إال هللا" تجنب الحكم على النيات ( 2
  وانما االعمال بالنيات" 
استحضار آفات سوء الظن وعدم تزكية النفس ألن من نتائج سوء الظن أنه يحمل صاحبه (6

على اتهام اآلخرين مع إحسان الظن بنفسه، وهو نوع من تزكية النفس التي نهى هللا عنها في 

وا أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم بَِمِن ا}: كتابه   32:النجم{ تََّقىَفال ُتَزكُّ
وعلى العكس فإذا قدمنا سوء الظن فإن النفوس تتحطم والبيوت تتهدم واالسر تتشرد وتتقطع 
االوصال واالعراض تتهم وتشوه صور مضيئة وتتردى مجتمعات والسبب سوء الظن بأخيك 

 المسلم و المسلمة
له دافع من خير سوء الظن مهلكة وبالء ال يكاد الناس يسلمون منه فسوء الظن داء خفي 

ودافع من شر فهذا يسيء الظن بقصد الشر والفتنة وذلك يسيء بقصد الخير والعافية وكالهما 
في الحقيقة سيء الظن ولو أن القاصد للخير ما قصد إال الخير إال أن إساءته الظن بأخيه 

  المسلم لربما كان أشد وطئا وفتنة ممكن أساء الظن قاصدا للنشر والوقيعة
أم المؤمنين ماريه     ض لمثل هذا النبي صلى هللا عليه واله وسلم في زوجهوقد تعر
تفوهت   حين اتهمتها احد نساء النبي فهذا دليل على عدم عصمه نساء النبي النها  القطبيه

بكالم على ماريه القطبيه ام ابراهيم بن النبي عليه السالم فبرئها هللا تعالى وعلى المسلم 
ن الظن على سوء الظن مهما بلغت بنا الشكوك فأحوال العباد وظروفهم والمسلمة تقديم حس

وجميع ما يحيط بهم ال يعلمه إال هللا الواحد األحد إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا ، 
 فهكذا تكون األخوة الحقيقية إحسان الظن باإلخوان". لعل له عذرا ال أعرفه : فإن لم تجد فقل 

.  
الناس يحتاج إلى كثير من مجاهدة النفس لحملها على ذلك خاصة وأن إن إحسان الظن ب

الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وال يكاد يفتر عن التفريق بين المؤمنين والتحريش 
  بينهم وأعظم أسباب قطع الطريق على الشيطان هو إحسان الظن بالمسلمين

بخالف حسن (. لى هتك ستر المسلم وهذا يوصل إ) و ان من ثمرات سوء الظن ايضا التجسس 
  الظن

إن أهم أسباب سوء الظن هي ما يفعله الشيطان من تسويل وتحريش في : أسباب سوء الظن
 قلب المسلم

ويلكم عبيد السوء ترون القذى في أعين غيركم ):فيدفعه إلى سوء ظنه، قال بعض الصالحين
 (وال ترون الجذع في أعينكم
، فإن الظن أكذُب الحديث: "يه واله وسلمقال رسول هللا صلى هللا عل ُسوا، . إياكم والظنَّ وال َتَحسَّ

ُسوا، وال تنافسوا، وال تباغضوا، وال تدابروا . وكونوا عباد هللا إخوانا كما أمركم. وال َتَجسَّ
بَِحْسِب  -ويشير إلى صدره-التقوى ههنا . المسلم أخو المسلم، ال يظلمه، وال يخُذله وال يحقِره

إن هللا . دمه وعرُضه ومالُهُ . كل المسلم على المسلم حرام. من الشر أن يحقر أخاه المسلمامرئ 
عليك ان تكون مراه   ال ينظر إلى أجسادكم وال إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

 الخيك المومن تنصحه وتشجعه تنصحه ان اليعمل السوء وتشجعه لعمل الخير
إال إذا انكشف أمراً ال يحتمل , فليس لك أن تظن بالمسلم شراً : يضاوقال ا. فانصحه في السر
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كنت معذوراً ألنك لو كذبته كنت قد , فمال قلبك إلى تصديقه , فإن أخبرك بذلك عدل , التأويل 
بل ينبغي أن تبحث هل , أسأت الظن بالمخبر فال ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر 

عيد بن جبير رضوان هللا وكان س. رق التهمة حينئذ بسبب ذلك فتتط,بينهم عداوة أو حسد 
اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك : " لذ ي قتله الحجاج عليه اللعنه يدعو ربه فيقول تعاالى ا

  ." وحسن الظن بك
ومنوره بنور محمد وال محمد واعنا على إحسان الظن   واللهم ارزقنا قلوًبا سليمة طاهره

 نين يارب العالمينبإخواننا الموم

 


