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!الجاسوس والجاسوسية
1 

 

 
 

قامت بالتجسس على سبعين  CIAال يمكن تصديق أن وكالة المخابرات المركزية األمريكية 
، سواء عن طريق مراقبة الهاتف النقال أو المعلومات عبر (07.777.777)مليون حالة 

االنترنت، ولكن مثل هذا األمر حصل بالفعل، وال شك أن ليس كل هذه التجسسات تشكل خطرا  
التجسس . نويعلى الواليات المتحدة، فلماذا تقوم واشنطن ببذل مثل هذا المجهود المادي والمع

عادة يتم على أعداء أو خصوم أو احتمال أن يكونوا غدا  في هذه الدائرة، سواء  كانوا أشخاصا  
أو فئات أو قيادات أو منظمات أو دوال  أو غير ذلك من الشرائح التي يمكن تصنيف الفائدة من 

 .التجسس عليها
ين لها في التجسس على حتى بعض الذين اعترضوا على تجسس واشنطن عليهم، كانوا مشارك

اآلخرين، حيث يتم تبادل المعلومات والتنسيق بشأنها بين واشنطن وبرلين ولندن وتل أبيب، 
، ليس فيما يتعلق بصراعها مع العرب والفلسطينيين "إلسرائيل"ويتم توفير معلومات واسعة 

 .فحسب، بل عن كل ما يجري في الكون
 

ن الحساسية إزاء اآلخر، األول هي عدم قدرتها على أمران يدفعان بواشنطن إلى هذا القدر م
الوثوق من أصدقائها وحلفائها وهي تنظر إليهم باعتبارهم منافسين قد يلحقوا ضررا  

بمصالحها، واالّ لماذا تتجسس على ألمانيا وفرنسا مثال ؟ والثاني هو أنه في علم االستخبارات 
غد، وأجهزة االستخبارات واألمن، ومن يشتغلون تعتبر المعلومة مكسبا  سواء  كانت لليوم أو لل

بهذا الحقل يعتبرون أنفسهم مثل المقبرة، وهذه األخيرة ال تعيد ميتا ، إنها مقبره، مثلما ستحتفظ 
بالمعلومة لليوم األسود كما يقال، وحتى لو تأكدت أن معلوماتها خاطئة، فإنها ال تمتنع عن 

 .ال تريد أن تفقده االحتفاظ والمحافظة عليها، وكأنها كنز  
ولعلّها مفارقة أن تكون انعكاسات مثل هذه األحداث سلبية على مجتمعاتنا، سواء من جانب 
الغير أو من بعض أجهزتها األمنية، بزعم الحماية من األخطار الخارجية أو مكافحة اإلرهاب 

 .فتهدر الحقوق والحريات والكرامة
 

ت، يمتلك القوة، وكلّما كانت الدولة أو أجهزتها األمنية في علم المخابرات إن من يمتلك المعلوما
تمتلك معلومات دقيقة عن أعدائها أو خصومها، سواء كانوا خارجيين أو داخليين، كلّما 
استطاعت أن تتصرف معهم من موقع الثقة، حتى وإن لم تمتلك القدرات الكافية، ذلك أن 
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منظورة، وهذا بالذات ما تقصده واشنطن  المعلومات بحد ذاتها هي قوة كامنة وإن كانت غير
من التجسس على حلفائها وخصومها وأعدائها في اآلن ذاته، أشخاصا  أو مؤسسات أو دوال ، 
خصوصا  وهي تمتلك أرقى تكنولوجيا في العالم، وتوظف كل علومها ومعارفها لهذا الغرض 

عيش بدون ذلك، وستشعر الذي بات يلصق بها مثلما يلصق الجلد بالجسم، وهي ال تستطيع ال
 .بقلق كبير كلّما كانت معلوماتها شحيحة إزاء هذا البلد أو تلك المنظمة أو ذلك الشخص

لقد كان هاجس واشنطن المعلومات الخاصة بإيران، وليس فقط بالمفاعل النووي، وإالّ كيف 
 مليار حالة اعتراض ضدها إيران من خالل الرسائل 41تستطيع تفسير وجود تسجيالت 

والواليات المتحدة التي ال تخفي . والنصوص االلكترونية، خالل مدة قد ال تزيد عن شهر واحد
ا من الحرب النفسية، ووسيلة من وسائل الصراع للتفوق  قيامها بالتجسس، تعتبر ذلك جزء 

على الغير، سواء  كانت خشنة أو ناعمة، ال سّيما وأن التجسس والجاسوسية باتا شبه معترف 
ميدان العالقات الدولية، إزاء األعداء والخصوم، ولكن واشنطن تعّدت ذلك إلى الحلفاء  بهما في

واألصدقاء والشركاء، بما فيها لمكالمات شخصية تخص الزعماء مثل السيدة انجيال مركيل 
المسشتارة األلمانية، األمر الذي أثار استغراب كثيرين، ووصل األمر إلى فرنسا، وعلى الرغم 

اجات المعلنة، لكن ردود األفعال كانت باهتة، وهو ما حاول الرئيس األمريكي باراك من االحتج
 .أوباما تبديده، بأن ليس لدى واشنطن علم بذلك، راميا  بالتهمة على وكالة المخابرات المركزية

أحيانا  لبالده، وكانت مهماته تقتصر " جاسوسية" في السابق كان الدبلوماسي األجنبي عينا  
صد المعلومات وكتابة التقارير واالتصال ببعض مواطني البلد، السّيما من أصحاب النفوذ على ر

لتزويده بذلك، ليقّدم كل ذلك إلى بلده مع تعليقات وبعض االستنتاجات، لكن مثل تلك المهمات 
التقنية وثورة االتصاالت والمواصالت وتكنولوجيا اإلعالم  –أصبحت اليوم بفعل الثورة العلمية 

من مخلّفات الماضي، فالتجسس والجاسوسية أصبحتا تستخدمان " الديجيتل" الطفرة الرقمية و
آخر اكتشافات التكنولوجيا والعلم، بل إنها علم قائم بذاته، وربما وّظفت بعض البلدان أحسن ما 

 .عندها لتأمين نجاحه
إطار تأهيل وكانت واشنطن سّباقة إلى ذلك فتمّكنت من تحديث وعصرنة كل أجهزتها في 

تكنولوجي عالي المستوى وتدريب فائق الفعالية، وهو ما شمل التقاط المكالمات الهاتفية 
ورسائل االنترنت وحلّ الشيفرات على نحو سريع واكتشاف نقاط ضعف وقوة اآلخر، ولعلّ ما 
ا لمدة عام، يعطي أهمية خاصة لعلم  كشفه إدوارد سنودن الذي تلقفته موسكو ومنحته لجوء 

مخابرات وتطور الطرق الجاسوسية والتجسس، باالعتماد على األشخاص واألجهزة، وهناك ال
برامج تدريب خاصة وأجهزة متطّورة تستطيع رصد أية حركة مهما كانت بسيطة وتحت أي 

 CIAالروسية والـ  KGBوهذا ما يذّكر بالسباق الماراثوني طيلة الحرب الباردة بين الـ . ظرف
ت فيه جميع الوسائل القذرة والنظيفة، المشروعة وغير المشروعة للتأثير األمريكية، استخدم

 "!العدو" على 
وبال أدنى شك مهما بلغت الدول من إمكانات وتفوق في مجال التجسس والجاسوسية لكنها 

ستبقى غير كلّية القدرة والجبروت، مهما امتلكت من معلومات وكانت خزانة هائلة لكل شاردة 
االرهابية اإلجرامية، يوم هوجم برجي ( سبتمبر)ا اّتضح خالل أحداث أيلول وواردة، وهو م

التجارة العالمية في نيويورك، والبنتاغون في واشنطن وبنسلفانيا لدرجة صحا العالم مذهوال ، 
وهو ما دعا واشنطن الحقا  لشن حملة ضد ما يسمى باالرهاب الدولي، لجهات غير معلومة أو 
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أن هناك خطرا  وشيك الوقوع أو محتمل، األمر الذي يتطلب شن حرب مبهمة تحت عناوين، 
استباقية أو وقائية ضده، وهو ما حصلت عليه بموجب ثالثة قرارات دولية من جانب األمم 

الصادر بعد يوم واحد من أحداث  4631المتحدة ومجلس األمن تحديدا  والمتمثلة بالقرار رقم 
وهو أخطر قرار في تاريخ المنظمة  4606هر ذاته برقم والثاني في الش( سبتمبر)أيلول  44

الدولية، ألن فيه عودة للقانون الدولي التقليدي بإعطاء الحق في الحرب تحت مبررات احتمال 
مهاجمة ارهابيين، والذي يتطلب استباقهم وتوجيه ضربة لهم، وهو ما تفعله اليوم واشنطن في 

جيه طائرات دون طّيار، وليس بعيدا  عن ذلك باكستان وأفغانستان واليمن والصومال بتو
محاوالت ضغط وتدخل بالشؤون الداخلية، بل فرض هيمنة على العالم، بإجبار الدول على 

التعاون معها تحت عناوين مكافحة اإلرهاب واالّ ستعّرض نفسها لعقوبات صارمة، وهو ما ورد 
 .في القرارات المذكورة

ت استخدام القوة خارج نطاق الميثاق لمواجهة االرهاب وإذا كانت األمم المتحدة قد أجاز
كانون  43الصادر في  4637الدولي، الذي ينبغي اجتثاثه والقضاء عليه وهو ماأّكده القرار 

، فإنها من باب أولى عليها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التجسس  2772( يناير)الثاني
مريكية سواء على المستوى الخارجي أو والجاسوسية التي أصبحت سمة مميزة للسياسة األ

، وهو ما دعا 2774العام ( سبتمبر)أيلول  44على المستوى الداخلي، والسيما بعد أحداث 
العديد من مؤسسات حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني، االحتجاج لدى واشنطن 

أو األوروبيين أو لمن  وحليفاتها إزاء انتهاكاتها للحقوق المدنية، سواء للمواطنين األمريكان
 .يقيم على أراضيها أو يزورها من الملّونين، وخصوصا  من بالد العرب والمسلمين

ولعلّها مفارقة أن تكون انعكاسات مثل هذه األحداث سلبية على مجتمعاتنا، سواء من جانب 
رهاب الغير أو من بعض أجهزتها األمنية، بزعم الحماية من األخطار الخارجية أو مكافحة اإل

فتهدر الحقوق والحريات والكرامة، في حين تحاول القوى األجنبية المتنّفذة إقليميا  ودوليا  
 .الضغط باسم هذه العناوين للتدخل بشؤوننا الداخلية والعبث بمواردنا وسيادتنا الوطنية
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ا  قلق ا  ونظام ا  بناء هش... لدولة البوليسيةا
2
 

  
 
 
 

 

على إنها الدولة التي تمارس فيها الحكومة إجراءات قمعية صارمة ( البوليسيةالدولة )تعرف    
ضد المجتمع تتحكم من خاللها في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للشعب وتتدخل 

وغالبا ما يتم ذلك من خالل شرطة سرية أو مليشيات , في توجهات المواطنين ومعتقداتهم
حسب )ويكون المسوغ , ادة خارج الحدود التي يفرضها القانونمقنعة بأطر رسمية تعمل ع

في اغلب األحوال وجود تهديد لألمن الوطني أو القومي أو وجود ( وجهة النظر الحكومية
عمالء لدول خارجية، أو محاوالت زعزعة النظام وغير ذلك مما ينطلي على الكثير من 

كثير من المشاريع غير المشروعة، وتمرر األنظمة من خالل تلك األساليب ال, البسطاء
 .وممارسة التصفيات السياسية، مثل قانون الطوارئ او االحكام العرفية

ولعل بناء السجون والمعتقالت من ابرز سمة تلك الدول التي تولي لهذا الجانب اهتمام كبير 
سية أو كونه يمثل العصا الطولى في احتجاز وإبعاد من تريد إبعادهم عن ساحة الحياة السيا

حيث كشف فريق من خبراء حقوق اإلنسان باألمم المتحدة عن , االجتماعية بأي سبب مختلق
تزايد كبير في عدد المعتقالت السرية بمختلف أنحاء العالم وخصوصا في الدول المنتهجة للنظام 
الشمولي، بدعوى الحرب على اإلرهاب، ووصف أعضاء بالفريق الظاهرة بأنها ُتعد من الجرائم 

 .ضد اإلنسانية
، إن أناسا (زقاق في جهنم)الذي يحمل عنوان( هيومان رايتس ووتش)وفي تقرير آخر لمنظمة 

عاديين يتعرضون كثيرا لالختطاف من الشوارع وينقلون إلى مراكز احتجاز غير قانونية في 
وأحيانا تصادر ممتلكاتهم ويتعرضون للضرب وترفض السلطات منحهم أي , مثل تلك الدول

وتقول المنظمة انها جمعت المعلومات التي وردت , ومات بشان األماكن التي يحتجزون فيهامعل

 .معتقال، أجريت في وقت سابق 32في تقريرها من خالل مقابالت مع 
لقد واجه العالم في السابق والزال يواجه موجات االستبداد العسكري والحكومات البوليسية 

البشرية واستعمارها، واستعباد اإلنسان وتركيعه واذالله، التي تنتهج طريق تحطيم النفسية 
وهو مايعد تجاوز على الحقوق البشرية جمعاء الن الجزء يجسد الكل، و يشير المرجع الديني 

يلزم حث : )... الراحل اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي رحمه هللا الى هذا الجانب بقوله
الشديدة على كل حكومة تريد ظلم شعبها، ذلك أن اإلنسان  المجاميع الدولية كي تقوم بالضغوط

من حيث هو إنسان ال يرى فرقا بين ظلم أهل الدار بعضهم لبعض وبين ظلم الجيران بعضهم 
وهذا هو ما يحكم به العقل أيضا وال يجوز في حكم العقل والشرع أن ندع أمثال , لبعض
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هم تشريدا ومطاردة ومصادرة لألموال موسيليني وهتلر وستالين يفعلون ما يشاؤون بشعوب
فإذا اشتكى أبناء بلد عند سائر األمم كان عليهم أن .. وقتال لألنفس بحجة أنها شؤون داخلية

يرسلوا المحامين والقضاة فإذا رأوا صحة الشكوى أنقذوا المظلوم من براثن الظالم وإذا ما 
يجدون أن المناص من الخضوع تكاتف بنو البشر فان الطغاة والمستهترين بحياة الناس س

 (.لقاعدة العدل بين البشر
 مالمح الدولة البوليسية

 .رفض التداول السلمي للسلطة وجمع الصالحيات في شخص فرد أو حزب واحد: أوال
اعتماد الدولة الدكتاتورية على إيديولوجية تبرر بها وجودها وتصرفاتها وتفسر : ثانيا

على أنها تسير وفق خدمة األمن العام وأنها المنقذ  بواسطتها أفكارها وسياسات تظهرها
 .والمخلص من أي تهديد

التي تجعل ( زعيم واحد)القائد األوحد والحزب الواحد وعبارة ( كاريزما)التركيز على : ثالثا
فتقدم وجوده على المجموع وتعكس طغيانه ودكتاتورية في داخل , الحزب كمؤسسة تابعة للفرد

 .تي يحكمهاحزبه على الدولة ال
احتكار وتسخير وسائل اإلعالم واالتصال في جميع األنشطة وجعلها مسخرة ألبواق : رابعا

السلطة وناطقه باسمها وهذا يشرح أبعاد سياسات اإللغاء والتهميش لآلخرين، فُيسمع الناس ما 
 .يشتهي الحاكم ويمنع عنهم ما يريد

دفاع، ومؤسسات المجتمع المدني الى إخضاع المؤسسة العسكرية ومفاصل القوة وال: خامسا
منهج االرتباط المباشر بشخصية الحاكم وترجمة سياساته عن طريق استخدام البطش والقسوة 

وتتملق للوصول الى , ووضع قيادات مرتبطة بشخصيته مباشرة  وترهبه دون غيره, والتنكيل
 .مرضاته بكل وسيلة

على مقدرات الشعب، ويتحكم بقوت الناس االقتصاد الموجه الذي يسيطر الحاكم به : سادسا
وأرزاقهم ليكون له اليد الطولى بزيادة العطاء لمن يواليه وتقليص وتضنيك متطلبات المعيشة 

 .لمن يغايره التفكير والتوجه
بناء مؤسسات شبه حكومية تابعة بشكل مباشر لشخص الحاكم ورأس الهرم السلطوي : سابعا

للشخص المحرك لها حتى ضد الجهات الحكومية واستخدامها في مهمتها تنفيذ األجندة الخاصة 
 .حاالت الضرورة او في حال تراجع الجهات التنفيذية عن تنفيذ األوامر غير القانونية

تطبيق المواد القانونية والدستورية بطريقة مسيسة فتشدد في جانب وترتخي في جانب : ثامنا 
 .آخر وحسب أهواء السلطة

البوليسية هناك ديكور للسلطات وبشكل خاص القضائية والتشريعية ولكن  في الدولة: تاسعا
يكون واضحا للعيان تغّول السلطة التنفيذية التي تحظى برعاية خاصة من النظام الحاكم ورعاية 

 .مميزة على حساب باقي السلطات األخرى األرفع منها دستوريا
ؤسسة العسكرية على مصدر القرار وبديهيا إن ما سينتج في مثل تلك الدول هو تربع الم

وتضخمها يقابل ذلك خمول وتشظى المؤسسات المدنية مثل جمعيات حقوق اإلنسان ومنظمات 
ونتيجة لذلك يكون المجتمع منقاد بطريقة الترهيب والتلويح بالقوة رغم عدم , المجمع المدني

 .قناعته في اغلب األحوال
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السياسات تعتبر نفسها في منأى عن التغيير إال إن ورغم إن الدول التي تمارس هذا النوع من  
فعادة ما تكون تلك الدول أكثر من غيرها تعرضا للتغيير حيث يبقى , الحقيقة تعاكس ذلك بكثير

والتجارب المتكررة أثبتت إن الدولة , النظام الشمولي رغم قوته الظاهرية بناء هش ونظام قلق
لى الوطن والمواطنين بعكس الدولة البوليسية التي هي بأنها نعمة ع( كما يعبر البعض)المدنية 

نقمة على االثنين معا وكذلك على النظام السياسي ألنه سيفقد القاعدة الجماهيرية الالزمة 
 .لدعمه وتأييده والتي ال غنى عنها

وألن الشعوب ليست قطيعا من األغنام فالبد أن تكون مساندتها وتأييدها قائمة على القناعة  
فالنظام السياسي بدون التأييد الجماهيري كالسمكة بدون ماء , ية هذا النظام وحاجته إليهبأهم

في طريقه إلى الموت والزوال رغم مظاهر القوة التي تصورها له أجهزة المخابرات 
والمتزلفين، ولكن عندما تقوم الثورات الشعبية فجأة سيكون أفراد جهاز المخابرات أول 

من الممارسات القمعية في حق الناس وتحميلها إلى النظام الذي يصدر  الهاربين والمتنصلين
 .التعليمات

علماء السياسة والمفكرون يجمعون بان الحكومات المدنية هي األساس الرصين الذي تبنى 
عليه الدول المتقدمة مضافا الى ذلك فان معظم دول العالم تتجه أن تكون دوال مدنية تعتمد 

قانونية في تنظيم شؤونها وشؤون أفرادها في التعامل أي دولة المؤسسات األسس والمعايير ال
بعد أن تأكد للكثير منهم بان أهم أسس نجاح البلدان هو قيام حكومات تعتمد , ال دولة اإلفراد

 .المؤسساتية زخما لها وسندا في تطورها ودوامها
ومة البشرية أوال وكعراقيين ثانيا وما يهمنا اليوم أن تكون لدينا القناعة التامة كجزء من المنظ

بان الزمن سيلفظ أي جهة او حكومة تقوم على الفكر البوليسي كما لفظت أمثالها سابقا وان ال 
 مجال إال لحياة مدنية وتعددية قائمة على مبدأ االنتخاب الحر والتداول السلمي للسلطة
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سانت ليغو المعدل سيسرق أصواتكم
3
 

 
 

 
 

الجماهيري الكبير قبل سنتين و في معظم انحاء العراق و التي طالبت باقرار طريقة كان للتحرك 
جديدة و عادلة الحتساب مقاعد الكتل البرلمانية و مجالس المحافظات من دون حرمان الكتل 

الصغيرة من اصواتها، و اعتمدت هذه الجماهير على شعار ال تسرق صوتي، تأثيرها الملحوظ، 
يقة سانت ليغو الحتساب المقاعد الفائزة و طبق هذا االمر في انتخابات فقد تم اعتماد طر

و بعد اقرار النتائج كانت معظم . مجالس المحافظات األخير، وساهم في تحريك الماء الراكد قليال
الكتل سعيدة بالنتائج، و خاصة الكتل الصغيرة التي استطاعت ان تحصل على موطئ قدم في 

ن هاجمت كتله دولة القانون هذه الطريقة بشدة النها حرمتها من مجالس المحافظات، و لك
التحكم بمجالس المحافظات و حاولت بشتى الوسائل تغيير هذه الطريقة الحتساب المقاعد و 

عدم اعتمادها مستقبال بحجه تفتت االصوات و عدم تكوين حكومات محلية قوية، و لكن بعض 
من الحكومات المحلية الفاسدة و غير الكفوءة و ساهمت التحالفات االولية استطاعت ابعاد قسم 

لقد اقترح عالم الرياضيات الفرنسي . في تداول السلطة و محاولة الخروج من الخندق الطائفي

، لتوزيع االصوات على المقاعد االنتخابية في 1912اندريه سانت ليغو هذه الطريقة عام 
ثير من دول العالم مثل النرويج، السويد، المانيا، الدوائر المتعددة المقاعد، و هي تستخدم في ك

البوسنة، نيوزيالند، النيبال، التفيا،كوسوفو، الدنمارك، بوليفيا، بولندا و العراق، وفي عام 

اثبت العالم االلماني هانس شيبرز رئيس فريق معالجة البيانات في البرلمان االلماني ان  1923
يقة ديهونت المعدلة و كذلك تمنع خسارة االحزاب طريقة سانت ليغو تعطي نفس نتائج طر

 2339الصغيرة الصواتها لذلك اعتمدت طريقة سانت ليغو في انتخابات برلمان المانيا منذ عام 
. و كذلك في انتخابات برلمانات بعض المقاطعات االلمانية، أضافه النتخابات البرلمان االوربي

تشرين الثاني  4البرلمان العراقي و صدر يوم  لكن قانون االنتخابات الجديد الذي اقر في

، بعد مخاضات عسيرة و عديدة و ضغوط متتالية من قوى محلية و دولية مختلفة 2313

لتشريعه قبل وقت مناسب من موعد االنتخابات المقبل، حمل في طياته تراجعا لما استطاعت 

اعتماد طريقة سانت ليغو تم  14الجماهير ان تحققه في تحركاتها السابقة، و حسب المادة 

، 5، 3، 1.6المعدلة و ذلك بتقسيم االصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على االعداد التسلسلية 
و يعتبر هذا التقسيم تراجعا عن طريقة سانت ليغو االساسية و التي تقسم على . الخ... ، 7

ى حساب القوائم الصغيرة، ، فقط النه يعطي افضليةه للقوائم الكبيرة عل...، 5، 3، 1االرقام 
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الخ عند تقسيم ..، 5، 3، 1علما بان جميع البرلمانات التي ذكرتها سابقا تستخدم االعداد 

الخ و تسمى .. 1.4،3،5المقاعد، عدا عن السويد و النرويج و النيبال فانها تستخدم االعداد 

اب االحزاب طريقه سانت ليغو المعدلة، و هي تعطي افضلية لالحزاب الكبيرة على حس

بل  1.4لكن قام المشرعون في البرلمان العراقي بزيادة العدد االول ليس فقط الى . الصغيرة

لضمان زيادة خسارة  1.6استحدثوا عددا اعلى لم يستخدم من قبل في اي برلمان و جعلوه 
مقدار  و الثبات. مقاعد االحزاب الصغيرة، بعد ان حاولوا الغاء هذه الطريقة و لم يستطيعوا ذلك

التغيير الذي سوف يحصل على توزيع المقاعد االنتخابية البرلمانية و باستخدام ارقام انتخابية 
ساقوم بتطبيق طريقة سانت ليغو المعدلة و المقترحة في القانون . فعليه و ليست افتراضيه

 1 من بدال 1.6، حيث اضع العدد 2313االنتخابي األخير على نتائج محافظة بغداد االخيرة عام 
 .و الذي استخدم من قبل لجنه االنتخابات في حينه

مقعدا للقوائم للتنافس عليها، أضافه ألربعة مقاعد لالقليات، اثنتان للقومية  54لقد تم تخصيص 
لقد كان مجموع االصوات . التركمانية و االكراد الفيلية و اثنتان للطائفه المسيحية و الصابئة

و عند تطبيق طريقة سانت ليغو المعدلة على . 165676379 الصحيحة بعد الفرز في بغداد
النتائج االنتخابية سنجد في الحسابات الجديدة ان قائمة دولة القانون ستحصل على مقعدين 
. اضافيين و تحرم كل من ائتالف العراقية الحرة و قائمة عراق الخير  والعطاء من مقعديهما

وللكتل التي حصلت على مقعد واحد او اكثر بحسب وستكون النتائج الجديدة لمحافظة بغداد 
اعلى االصوات الدناها و للكتل التي قد تحصل على مقعد اضافي كما يلي، علما ان البيانات تمثل 

اصوات القائمة الكلي، عدد المقاعد عند تطبيق سانت ليغو المعدل، عدد المقاعد : اسم القائمه)

، ( 569172،22،23: ف دولة القانونائتال( . )الحالي و حسب طريقه سانت ليغو

ائتالف )، ( 163322،6،6: ائتالف المواطن)، ( 123716،7،7:متحدون)

تيار النخب )، ( 23366،3،3:ائتالف العراقية  الوطني الموحد)، ( 137232،5،5:االحرار

كتلة دولة )، ( 73644،3،3:العراق ية العربية  )، ( 72429،3،3:الوطنية

/ حزب الدعوة االسالمية )، (31229،1،1:تجمع الشراكة الوطنية  )، ( 42635،2،2:المواطنة

ائتالف )، ( 23332،1،1:تحالف العدالة والديم قراطية  العراق ي)، ( 24339،1،1:تنظيم  الداخل

 . (1،صفر،15162:قائمة عراق الخير  والعطاء)، ( 1،صفر،15957:العراقية الحرة
مقعدا  67لبرلمانية المقبلة لبغداد و التي خصص لقوائمها واذا افترضنا ان نتائج االنتخابات ا

عدا المقاعد المخصصة لالقليات، فانه من المتوقع خسارة ثالثة مقاعد كانت ستحصدها للقوائم 
الصغيرة و تذهب الى الكيانات الكبيرة، و بنفس الطريقة قد تخسر القوائم الصغيرة ما بين 

م الكبيرة على مستوى العراق والذي خصص لقوائمها عشرة الى خمسة عشر مقعدا الى القوائ

مقعدا، و ذلك اعتمادا على تصويت الناخبين و كيفيه توزيع  323عدا االقليات ما مجموعها 

عند قسمه  1.6و السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تم االتفاق على العدد . االصوات على الكتل

و قبل االجابة على هذا السؤال، لنرى ماذا . خر، او اي رقم ا1االصوات للقوائم بدال من العدد 

عند . 1.6ستكون عليه نتائج انتخابات محافظه بغداد لو استخدمنا اعدادا اخرى عدا عن 

اما عندما يكون . ستحصل دولة القانون على مقعد واحد اضافي فقط 1.2او  1.1استخدام العدد 
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دين فقط اما عند القسمة على العدد ستحصل دوله القانون على مقع 1.2و  1.3العدد ما بين 

فستكون خسارة القوائم الصغيرة لثالثة مقاعد، لذلك كلما كبر العدد المقسوم عليه عن  1.9

فستكون خسائر القوائم الصغيرة اكبر و السبب في ذلك ان اصوات القوائم الصغيرة و  1العدد 

و  1.6او  1.4دد االول اي التي من المؤمل ان تحصل على مقعد واحد فقط ستصغر بنسبة الع
هل تأمر سانت ليغو على » و كما ذكرنا سابقا بمقالتنا . ستقل فرص منافستها امام الكتل الكبيرة

، فان النتائج االنتخابية كانت متطابقة عند «دولة القانون في انتخابات مجلس محافظه بغداد
سانت ليغو، و هاتان او استخدام طريقة « هير»استخدام طريقه الباقي االقوى بصيغه 

إن اصرار دولة . الطريقتان ال تسرقان اصوات القوائم الصغيرة لتاكلها حيتان القوائم الكبيرة

، هو 1بدال من العدد  1.6القانون على تغيير صيغه سانت ليغو، ونجاحها في جعل العدد االول 

معتمد من ثالثة و ال 1.4لزيادة حصتها من المقاعد و حتى هذا العدد هو اعلى من العدد 

وهو الذي  13أضافة لذلك فان هنالك لغم اخر في قانون االنتخابات يتمثل بالمادة . برلمانات فقط
يسمح للكتل بان تضع عدد من المرشحين في قائمتها االنتخابية يزيد على عدد المقاعد 
ا يسمح المخصصة للدائرة االنتخابية بالضعف ، و هو يمثل ضحكا على عقول الناخبين فلماذ
ان معظم . الي كتلة بوضع اسماء مرشحين نعرف مسبقا بان اكثر من نصفهم سوف لن يفوزوا

القوائم الكبيرة ترشح ضعف عدد المقاعد لتزيد من عدد اصواتها، و في احسن االحوال، و هو 
ايضا من المستحيالت، لن تتمكن قائمة ما من حصاد جميع االصوات، وان حصل ذلك فان 

اي ان االحزاب الكبيرة تعرف مسبقا . حي نفس القائمة سيكونون من الخاسريننصف عدد مرش
ان اكثر من نصف مرشحيها نظريا، سوف لن يستطيعوا الحصول على مقاعد و مع ذلك يتم 
الزج بهم في االنتخابات لتجميع اصوات اضافية للقائمة عن طريق ناخبين خسرانين، و هذه 

البرلمان العراقي، و معروف جيدا ان هنالك عديد من االشخاص  الحالة ال توجد اال في انتخابات
مستعدين لصرف اموال كثيرة للترشح لالنتخابات من قبيل التفاخر و التباهي و العزوة العائلية 
و المناطقية و العشائرية، و تستغلهم الكتل لهذا االمر، بل ان الكتل في كثير من االحيان تتقرب 

ومن المفترض ان ال يزيد عدد . شخص له شعبية في منطقتهمنهم و خاصة اذا كان ال
ساطلق كلمه الزائديين . المرشحين في اي حال عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية

على المرشحين الذين يزيد عددهم على عدد المقاعد المخصصة للدائرة في اية قائمة ، و عند 
األخيرة نجد بان عدد االصوات التي ذهبت الى  االطالع على نتائج انتخابات محافظة بغداد

. بالمائة من مجموع اصوات الناخبين 11.12صوتا و يمثل  1726554المرشحين الزائدين كان 

مرشحا كحد اعلى وهو عدد المقاعد لوجدنا ان معظم القوائم  54و لو ان القوائم قدمت فقط 

ن قد خفضنا عدد المرشحين الكبيرة كانت ستخسر هذه االصوات، وفي نفس الوقت سنكو
ان االنتخابات على اساس الدوائر االنتخابية . الزائدين الذين هم حطب للفائزين من المرشحين

المتعددة المقاعد كما هو الحال في العراق، يتطلب من االحزاب و القوائم و حتى االفراد ذوي 
ا عدم تفتت اصواتهم، و البرامج المتشابه ان يحاولوا االندماج في كتلة واحدة حتى يضمنو

ذهاب تلك االصوات الى الكتل الكبيرة، و يكونوا واقعيين في معرفه نقاط قوتهم و عدد االصوات 
التي يمكن ان يحصدوها، ان العراق يزخر بالكفاءات و االفراد الوطنيين العابرين للطائفية و 

يتواجد في الساحة السياسية  المذهبية و االثنية و يستطيعون ان يشكلوا كتل انتخابية تنافس ما
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االن من تكتالت و قوى، اثبتت فشلها في ادارة العراق و ادخلتها في دوامه الفساد و 
المحسوبية و االحتراب الداخلي، فيكفي العراق عشر سنوات من هيمنة الظالم و الجهل و تفتيت 

ن كان الناس يأملون البالد الى طوائف و قوميات و تكتالت تخشى الواحدة منها االخرى، بعد ا

 .في تحررهم من الدكتاتورية و الظلم
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مقاربة أمنية وحقوقية.. نقاط التفتيش في العراق
4

 

 

 
 
 

من ( السيطرات)يتعرف المواطنون في أغلب دول العالم المتقدم والمتخلف على نقاط التفتيش 
والمهمة مثل المناطق خالل المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية ،وفي المناطق الحساسة 

بينما اعتاد العراقيون منذ . وال يكاد لتلك النقاط وجود يذكر في الشوارع والمدن . العسكرية 
ثمانينات القرن الماضي على مشهد نقاط التفتيش في الشوارع واألزقة والمدن والقرى 

مشي في ،إذ بات من الغريب أن ت( ولو استطاعوا حتى في السماء)والصحراء وقرب الماء 
 .طريق أو منطقة عراقية دون أن ترى سيطرة ،وليس العكس

حّشد نظام صدام في الحرب مع إيران كل القدرات البشرية والمادية من أجل كسب المعركة 
،ووصل التجنيد اإلجباري والعسكرة القهرية إلى النساء والشيوخ واألطفال ،سواء من خالل 

يسمى بخدمة العلم ،أو من خالل الجيش الشعبي اإلبقاء على الجميع دون تسريح في ما 
 .،والمهمات الخاصة ،ومسميات أخرى للتطوع

طّوق األرض والسماء والهواء من أجل أال ينفذ أحد من دائرة هذا التجنيد والحشد ، واستعمل 
طرقا عديدة لتحقيق ذلك الغرض، وكانت السيطرات إحدى الوسائل التي يتعقب بها الهاربين 

ن والمتأخرين عن االلتحاق بوحداتهم العسكرية بعد اإلجازات ،و لغرض الحصول والمتخلفي
على متطوعين للجيش الشعبي وغيره من المسميات ،بحيث كانت السيطرات هاجس القلق الذي 

 .يرعب المسافرين مهما كان موقفهم القانوني
ت ، وافتعال النوم لعل أغلب العراقيين يتذكرون مشهد خوف الجنود عند القدوم إلى السيطرا

والمرض من أجل اإلفالت من قبضة السيطرات ، وكانت الحكايات العجيبة تروى في هذا 
 .المجال

وبعد حرب الكويت وأحداث االنتفاضة استمر وجود السيطرات ألغراض جديدة ،مثل البحث عن 
اض أمنية ، أو ألغر( صفحة الغدر والخيانة بحسب التعبير الصدامي )مطلوبين لمشاركتهم بـ 

والثابت بقاء الرعب لدى العراقيين من منظر السيطرات وإجراءاتها ،ألنها يمكن أن . أخرى 
 .تفتعل للشخص سائقا أو راكبا مشكلة ،حتى من الالشيء

ومع مناسبة الحديث عن السيطرات التفوتنا اإلشارة إلى سيطرات اإلعدامات التي كانت تنصب 
أو التي كانت تنصب في . غرض إعدام الفارين من المعركة خلف السواتر في مناطق االنسحاب ل

ألن جميع األعذار  متابعة،وهو ملف لم أسمع أي اهتمام به أو .أيام أحداث االنتفاضة وبعدها 
 .مهما كانت ال تبرر إلنسان أن يقتل إنسانا دون جناية تستحق ذلك

                                                             

 المدى - نعمة العبادي.د 4
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يش إال في حدود الضرورة حلمت والكثير من العراقيين بشوارع ومدن خالية من نقاط التفت

كابوسا مرعبا من هذه الناحية ،وظهرت مناظر ومظاهر  2333،فكان المشهد بعد نيسان 

 .للسيطرات فاقت في عددها وعدتها وطبيعة سلوكها ما سبق من تاريخ سيئ
فنقاط التفتيش التي أقامتها قوات االحتالل في الشوارع والمدن والطرق الخارجية كانت سيئة 

ن جهة طريقة معاملتها ،وممارسات التفتيش التي تجري فيها ،والكيفية التي يتم قطع الصيت م
الشوارع بها ،واللغة الجافة التي يتعاملون بها مع الناس ، وكثيرا ما تعرض الشرفاء 

 .والمواطنون األبرياء لإلساءة في تلك السيطرات
( من داخل العراق وخارجه) ما أن تغّير النظام في العراق حتى تآزرت قوى الشر والظالم

،وحشد اإلرهاب األعمى جنوده بذرائع شتى ،ليفتك بالعراقيين تشريدا وقتال وتهجيرا واختطافا 
 .وابتزازا ،وصار األمن العملة النادرة في العراق

إن تحدي األمن استوجب سلوكا ذا طابع عسكري وأمني بأهبة عالية لغرض مواجهة قوى الشر 
 .والظالم
بحسب قادة القرار )من ضرورات تلك المواجهة ( على وفرتها غير المعقولة )تيش نقاط التف

 .وأداة مهمة وفعالة لغرض بسط األمن( األمني والعسكري
اليوم في كل بقعة من العراق ،على مداخل المدن ووسطها ،وفي الشوراع ( السيطرات)تنتشر 

مناطق المهمة وغير المهمة ، وفي الرئيسة والفرعية ،وفي المحالت واألزقة الضيقة ،وفي ال
: األماكن الضرورية وغير الضرورية ،وعلى الجسور والمعابر ،بحيث يصدق القول دون تجوز 

 "!بين كل سيطرة وسيطرة سيطرة"
مع تقديري واحترامي وامتناني للجهد العظيم والخدمة )يمارس غالب هذا الكم من السيطرات 

عمله بطريقة غير مهنية وغير حرفية ( هذه السيطراتالجليلة التي يبذلها المنتسبون في 
كما أن التوزيع غير .،وتطغى المزاجية والعشوائية وركاكة األداء على عمل تلك السيطرات

المستند إلى دراية أمنية وعسكرية حكيمة ، حول السيطرات من أداة إلى هدف ،إذ أصبح وضع 
ت ،بل والسلبيات التي يفرزها وجود تلك السيطرة بنفسه هدفا ،مهما كانت النتائج والمعطيا

 .النقطة
عانى ويعاني العراقيون من طوابير الزحام التي يخلقها التوزيع غير الحكيم لنقاط التفتيش 

فقد تقف ساعة أو أكثر في .،والطريقة واألدوات التي تتعامل بها تلك السيطرات مع المواطنين
صل إلى المنتسب يلوح لك بيده دون أي إجراء زحام قاتل أمام إحدى نقاط التفتيش ،وعندما ت

الركاب من : "،أو يتشاطر أكثر فيسأل " منين جاي؟ وين رايح: "،أو يسألك السؤال الذهبي 
 " !الكراج أخذتهم أم من مكان آخر؟

أما محنة أجهزة كشف المتفجرات واألسلحة فهي األخرى تثير الغثيان والشفقة في الكثير من 
يؤشر عليك الجهاز مدلال على وجود شيء مشكوك به ،وبعد أن يحيلك إلى فبعد أن .األحيان

عندما يكون )التفتيش اليدوي الذي يتأخر عند البعض ألكثر من نصف ساعة أو حتى ساعة 
هل فيكم من عنده حشوة أسنان أو بالتين : "ينتهي بالسؤال المضحك( مزاج المنتسب متعكرا

ال " اطلع:"، ثم يلوح بيده "أو دواء أو معطر جو ؟  بجسده أو يحمل أحدكم عطرا أو زاهيا
 !غير
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العبارات واأللفاظ والممارسات التي يستعملها الكثير من منتسبي نقاط التفتيش عند حديثهم مع 
الناس تحمل في الكثير من األحيان نبرة االتهام أو االنتقاص أو القصد الشخصي ،فعبارات مثل 

بو قميص ،هويتك مع إشارة باإلصبع أو اليد بطريقة غير أنت أبو شوارب ،أحجي وياك أ: "
 .،نسمعها في نقاط التفتيش ،أو يتحدث الناس عن تكرارها في مناسبات سابقة" إلخ......الئقة ،

ريب في أن  األعمى، والالشك في أن البلد وشعبه مهدد بخطر محدق وفتاك اسمه اإلرهاب 
الوسائل الممكنة والمتاحة أن تحمي الدولة  لجهدها، وبكالمؤسسات األمنية تحاول بكل 

وال جدال في أن نقاط التفتيش تعد إحدى الوسائل المهمة  .األمنوتحافظ على  والشعب،
 .والضرورية التي تقتضيها الحاجة األمنية الماسة

لكن ،ومع هذه الضرورة القصوى ،والغاية النبيلة التي من أجلها تتوزع نقاط التفتيش في كل 
 :العراق ، البد من مكان من 

مراجعة شاملة مستندة إلى رؤية أمنية وعسكرية خبيرة وحكيمة ،لكل مناطق تواجد نقاط • 
التفتيش ،وطريقة توزيعها ،ومستوى الضرورة التي يقتضي وجودها ،والمعطيات اإليجابية 

إذ يؤخذ . د التي يمكن أن تحققها للحالة األمنية ،والسلبيات والتحديات التي يفرزها ذلك التواج
بالحسبان حقوق المواطنين وحرياتهم وراحتهم عند تلك المراجعة ،وبناء على تلك المراجعة 
تلغى نقاط التفتيش الزائدة ،ويعاد توزيع النقاط بحسب الحاجة والضرورة وتستمر مراقبة 

 .الحاجة والضرورة بشكل دائم لكي يتم االستغناء عن تلك النقاط عند انتفاء ضرورتها
طوير وسائل وأدوات الكشف في نقاط التفتيش بحيث تظهر معطياتها اإليجابية للعيان ،مما ت• 

 .يزيد من قناعة المواطنين بضرورة تواجدها ،ودعمهم لبقائها
العمل على انتخاب كوادر مختصة للعمل في نقاط التفتيش تتميز بالذوق والكياسة والفطنة •

لك من خالل تأسيس معهد أو أكاديمية تتولى مسؤولية والوعي األمني العالي والحرفية ،ويتم ذ
اإلعداد والتأهيل المخصوص لمنتسبي نقاط التفتيش ،والعمل على تطوير الكادر الموجود على 
األرض عبر الدورات المكثفة والعملية ، لحين اكتمال العدد الضروري المختص الذي يدير نقاط 

 .التفتيش بمهنية
حاسبة ، وال يكون ذلك إال من خالل وجود توصيف واضح لمهمة االهتمام بالمراقبة والم•

ويكون الهم األساس للسيطرة وجهتها المرجعية توفير األمن .منتسبي السيطرات وواجباتهم 
 .والطمأنينة للناس دون المساس بكرامتهم ومشاعرهم

دهم الجبارة إننا في الوقت الذي نشد فيه على أيدي مؤسساتنا العسكرية واألمنية ،وندعم جهو
في مواجهة اإلرهاب األعمى وأعداء العراق ،ونقف معهم في معركة التحدي ،ونبارك ونمتن 
لتضحياتهم الجليلة ، نطالبهم باالعتناء بكرامة شعبهم وراحة مواطنيهم ، وأن ال يكون امتالك 

 .القانون وسيلة لهتك الحريات وتجاوز الحقوق
 اتمدير المركز العراقي للبحوث والدراس*
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دراسة حقائق عن االتصاالت في العراق
5

 

 

 

 
  :واقع قطاع االتصاالت قبل سقوط النظام-أ

كان قطاع االتصاالت من أكثر القطاعات إنتاجا  في الفترة التي سبقت سقوط النظام البائد حتى -1

من إيراداته، وكانت توزع حوافز شهرية %( 23)انه كان يمول وزارة الدفاع في حينها ب

 .لموظف الواحد وكذلك أرباح سنويةل( الف دينار153)للموظفين كافة قد تصل إلى أكثر من 

 :كانت هذه الواردات تأتي من عدة مصادر أهمها-2

  واردات االتصال األرضي داخل العراق-أ
  واردات االتصال األرضي خارج العراق-ب
 .لبريدية من رسائل وتوفير وغيرهاورادات الخدمات ا-ج

كن هناك وزارة في السابق اسمها وزارة االتصاالت وإنما كان هناك شركة اسمها الشركة لم ت-3
 .كة أخرى مختصة بخدمات االنترنيتالعامة لالتصاالت والبريد تابعة لوزارة النقل وهناك شر

 (الرقم تخميني(. )موظف 17333)ود عدد الموظفين كان يبلغ بحد-4

 (.نةداخل المدي)دينار 2احدة بمعدل كلفة االتصال الداخلي للدقيقة الو-5

 
 :واقع قطاع االتصاالت بعد سقوط النظام-ب

تشكلت وزارة االتصاالت في العراق بعد سقوط النظام مكونة من شركتين رئيسيتين هما -1
 .والبريد وشركة خدمات االنترنيت الشركة العامة لالتصاالت

 :معلومات مهمة

 (الرقم تخميني.)موظف ألف 25عدد الموظفين حاليا  بحدود -أ

داخل ( )دينار أي اقل من نصف سنت 5)كلفة االتصال الداخلي للدقيقة الواحدة بمعدل -ب
أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل سقوط النظام ولكنه اقل بكثير من كلفة الدقيقة في ( المدينة

 12333عراقي ب الن الكارت يباع بال()دينار 123)بحدود( سنت 13)الهاتف النقال التي تبلغ 

 .من كلفة الدقيقة للهاتف النقال %4أي كلفة الدقيقة للهاتف األرضي تمثل ( كأقل سعر

. مليون دوالر162 مليار دينار شهريا  أي في السنة بحدود 15رواتب الموظفين حاليا  بحدود -ج
 (الرقم تخميني)

عدد النداءات خارج  وصل)تم إيقاف خدمة االتصاالت األرضية خارج العراق لمدة طويلة، -2

وفقا  لبيانات الجهاز ( صفر نداء) 2333وفي سنة ( نداء 7433)إلى  2331العراق في سنة 

                                                             

 مركز النور – رشيد السراي 5
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لشركات خاصة ببيع كارتات  -أو ربما بدون تراخيص -وإعطاء تراخيص( المركزي لإلحصاء
 .اق عن طريق الهاتف األرضي كبديلاتصال خارجي في األسو

قال لعدة شركات وقد اعتمدت هذه الشركات بنسبة كبيرة على تم إعطاء تراخيص للهاتف الن-3

البنى التحتية لوزارة موظفين من قطاع االتصاالت الحكومي نفسه وقامت والزالت باستخدام 
 .االتصاالت

تم إيقاف العمل على مشروع الهاتف النقال الحكومي الذي كان قد بدأ العمل به قبل سقوط -4
 .ألبراجنظام وتم نصب الكثير من اال

وربط موضوع شركات الهاتف ( 2334سنة )تم تشكيل ما سمي بهيئة اإلعالم واالتصاالت-5

بها بحيث ( من قانون هيئة اإلعالم واالتصاالت 12من القسم  1حسب المادة )النقال والالسلكي 

وفقا  )ال عالقة لها بشركات الهاتف النقال ( وهي صاحبة االختصاص)أصبحت وزارة االتصاالت
 .ال فنيا  وال ماليا  ( ارةا مذكور في موقع الوزلم

تم فتح الباب على مصراعيه لفتح مكاتب انترنيت في كل أنحاء العراق دون ضوابط تذكر -6
 .ر شركة خدمات االنترنيت تقريبا  ودون أن يكون للوزارة أي تدخل في الموضوع، مما ألغى دو

سقوط النظام وما ن دمار جراء أحداث التأخير في إصالح ما تعرض له قطاع االتصاالت م-7
 .سبقه من أحداث

مما همش دور خدمات ( DHL)فتح الباب على مصراعيه أمام فتح مكاتب البريد السريع-2
البريد وقلص وراداتها إلى أدنى حد، وإلعطاء تصور عن الموضوع حسب بيانات الجهاز 

وبعد سقوط النظام البائد ( 2256236)2331المركزي لإلحصاء كانت البعائث البريدية في سنة 

مما موجود ( مرة 233)أي أنها اقل ب( 12393)مثال  ليصل إلى  2337انخفض العدد في سنة 

 %.25أكثر من 2337الشاغرة في سنة ، ونسبة الصناديق البريدية 2331في سنة 

 للتدمير بسبب مشاريع( وخاصة الشبكات)تعرض الكثير من البنى التحتية في االتصاالت -9

 .للتنسيق اإلعمار الفاقدة

من مبالغ الموازنة -قياسا  بغيره من القطاعات-تخصيص مبالغ بسيطة لقطاع االتصاالت-13

االستثمارية للوزارات وكذلك من مشاريع التنمية في المحافظات، حيث بلغت نسبة ما تم رصده 

من مبالغ ( 2332-2337-2336)لقطاع االتصاالت في إحدى المحافظات مثال  خالل ثالث سنوات

 .من تلك المبالغ%( 1)أي اقل من ( 3و3397)تنمية األقاليم وتسريع اإلعمار 

 2333قياسا  بسنة  2339ورغم قلة تلك المبالغ إال أن عدد الهواتف األرضية تضاعف في سنة 
يحسب )أال أن العراق ال زال في ذيل قائمة الدول العربية في عدد الهواتف نسبة لعدد السكان

وفقا  )بلد عربي  22من اصل  16حيث تسلسل العراق ( شخص 133الهواتف لكل  عدد

ونسبة الهواتف األرضية في ( 2336إلحصائيات منظمة االسكوا التابعة لالمم المتحدة لسنة 

 (.19.4)والمعدل العالمي ( 9.39) في حين أن المعدل العربي( 4)العراق 

التمويل الذاتي أي إن اغلب احتياجات الوزارة اعتبرت وزارة االتصاالت من ضمن وزارات -11

 .يجب أن يتم تغطيتها من واردات الوزارة نفسها وليس من وزارة المالية
وقد عانى الموظفين في الشركة العامة لالتصاالت والبريد وشركة خدمات االنترنيت خالل 
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منهم لم يستملوا السنوات الماضية والزالوا من التأخر في صرف رواتبهم، والزال الكثيرون 
فروقات الرواتب بعد إجراء التعديل على سلم رواتب موظفي الدولة والكثيرون منهم لم يستلموا 

المخصصات الهندسية ألشهر كثيرة والتي ال يتم تسليمها مع الراتب أبدا ، ورواتب موظفي 
مثال  حيث يصل االتصاالت تقل بكثير عن إقرانهم في القطاعات الشبيهة بعملهم كقطاع الكهرباء 

في بعض األحيان راتب الموظف في االتصاالت إلى نصف راتب الموظف في الكهرباء رغم 
كونهما يمتلكان نفس الشهادة ونفس سنوات الخدمة والفرق الوحيد بينهما إن وزارة الكهرباء 
تحصل على دعم وزارة المالية في توزيع مخصصات الخطورة والساعات اإلضافية وغيرها من 

خصصات التي ال وجود لها في قاموس االتصاالت بحجة إن وزارة االتصاالت وزارة تمويل الم
 .ذاتي في حين إن وزارة الكهرباء وزارة مستهلكة ووزارة االتصاالت وزارة منتجة

 -وربما ستلغي نهائيا  -وستكون المعاناة في األشهر القادمة اكبر وذلك الن وزارة المالية ستقلل 
م لوزارة االتصاالت وتترك الوزارة تدبر أمورها بنفسها مما تحصل عليه من ما تقدمه من دع

لألسباب التي ذكرنا بعض وسنذكر البعض )موارد والتي ال تكاد تغطي ربع احتياجات الوزارة 

م 2313، ووفقا  لمصادر مطلعة فان دعم وزارة المالية سينتهي في الشهر السابع سنة (اآلخر
 .تتمكن من دفع ربع رواتب موظفيهالن  -ان صح هذا الكالم-وبالتالي فان الوزارة 

تعيين عدد كبير من الموظفين الجدد واغلبهم من غير أهل االختصاص وبعضهم من -12
المفصولين سياسيا  والكثير منهم تم تعيينه بصيغة عقد مما أدى إلى زيادة في كادر الوزارة ال 

 .االحتياجات واإلمكانيات الفعليةيتناسب مع 

رغم ارتفاع الطلب على شراء الخطوط األرضية إال انه وبسبب غياب سلطة القانون وكثرة -13

أعطال الهاتف األرضي والتأخر في إصدار األقساط الهاتفية انخفضت نسبة تسديد األقساط 
الهاتفية إلى نسبة كبيرة بحيث انه في إحدى البداالت مثال  وصل نسبة الهواتف المطلوبة ديون 

 .من عدد هواتف البدالة% 53ثر من عة االتصال بأسباب الديون إلى أكومقطو

شركة خدمات االنترنيت التابعة لوزارة االتصاالت تقدم خدمات متواضعة ال تنافس ما -14
وفقا  إلحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء بلغ )موجود عند المكاتب األهلية ال كما  وال نوعا  

مليارات دينار في حين بلغ عدد  13وبأرباح أكثر من  2336ي سنة ف 352عدد المكاتب األهلية 

 (.أرباح بلغت اقل من مليون دينارمكتب وب 22مكاتب شركة خدمات االنترنيت 
 
 :حقائق عن تراخيص الهاتف النقال والالسلكي-ج

أي ( مليار دوالر3.75)لثالث شركات بمبلغ  2337تراخيص الهاتف النقال أعطيت في سنة -1

لكل شركة، وال توجد معلومات معلنة عن قيمة التراخيص للشركات ( مليار دوالر 1.25)بواقع 
 (.الالسلكي)شركات الهاتف الثابت التي كانت تعمل قبل هذا التاريخ وال عن تراخيص 

ل بها لحساب كلفة التراخيص تعتمد على عاملين رئيسيين وهما عدد سكان الضوابط المعمو-2
البلد ودخل الفرد ومن خالل المقارنة بين تراخيص الهاتف النقال في دول الجوار وغيرها من 
الدول القريبة من وضع العراق اقتصاديا  يتبين أن المفروض أن ال تقل كلفة الترخيص للشركة 

 .وربما أكثر من هذا الرقم( الرمليار دو 4)الواحدة عن 

 (.29622333)فان عدد سكان العراق  2337وفقا  لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء لسنة 
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( 2G)وهي من تقنيات الجيل الثاني( GSM)شركات الهاتف النقال المتعاقد معها تعمل بتقنية -3
واغلب دول الجوار اآلن لالتصاالت وهي تقنية قديمة تم التخلص منها في كثير من البلدان 

وبعضها بدأت ( CDMA2000)المسماة بتقنية ( 3.5G)تعمل بتقنية الجيل الثالث المطور 

ويجري التحضير في الكثير ( WIMAX)المسماة بتقنية ( 4G)بالعمل على تقنية الجيل الرابع
نيات وبين كل جيل وجيل بون شاسع من اإلمكا الخامس،من البلدان المتقدمة لتقنية الجيل 

 .والتسهيالت التقنية وتقليل كلف المكالمات وغيرها من اإلضافات
تعمل بتقنيات أكثر تطور في البلدان ( منها شركة زين مثال  )مع مالحظة إن بعض هذه الشركات 

 .تستخدم تقنيات متخلفة في العراقاألخرى فلماذا 

 :ر هنا مالحظتينونذك 2322عام إي إلى سنة 15مدة العقد لشركات الهاتف النقال  -3
قطاع االتصاالت من أسرع القطاعات نموا  وتطورا  في العالم بحيث انه وخالل مدة اقل خمس -أ

سنوات ظهر جيلين من أجيال تقنيات االتصال، فلماذا االلتزام مع شركات بعقود طويلة األمد في 
الربح أكثر من قطاع سريع النمو والتطور خصوصا  وان الشركات ستكون بالتأكيد حريصة على 

 .حرصها على تطوير تقنيات االتصال لديها
لكون تفاصيل العقد غير معلنة ال نعرف بالضبط ما هي الشروط التي وضعتها الجهة -ب

المتعاقدة على الشركات لتطوير أجهزتها وتقنياتها لتقديم أفضل الخدمات، ولكن من خالل 
و أن تكون هذه الشروط غير موجودة أ مالحظة واقع الخدمات المقدمة من هذه الشركات فإما

 .أن الشركات ال تهتم لمخالفتها

على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على بدء تلك الشركات بالعمل إال أنها ال زالت -4
لم تستوعب كل مساحة البلد في تغطيتها والزلنا نسمع الرسائل الصوتية التي تؤكد عدم وجود 

 .ك الشبكة على استيعاب المكالماتة تلشبكة في مكان ما أو عدم قدر

كثيرا  ما يتعرض المواطن المشترك في خدمة الهاتف النقال إلى ما يمكن تسميته بالسرقات -5

يتم إرسال الرسالة أكثر من )المقننة من خالل كثرة االنقطاع في االتصال ومن خالل الرسائل
  .ير منها مجانيوالخدمات التي يفترض أن يكون الكث( مرة في بعض األحيان

ولم نسمع بعملية محاسبة واقعية لتلك الشركات إال ما قيل من تغريم هذه الشركات مبالغ في 

ن إهدار ألموال المواطن التصل قيمتها ربما إلى ُعشر ما سببت تلك الشركات م 2339سنة 
 .والدولة

من دقيقة في حين ال زالت الشركات تعمل بنظام احتساب الدقيقة حتى لو كان االتصال اقل -6
 .في الكثير الدول بنظام الثواني يجري العمل

مليون  14)وفقا  لبعض اإلحصائيات فان عدد مشتركي الهاتف النقال في العراق قد وصل إلى -7

وفقا  % 12)وتعطي هذه الشركات نسبة  -(الالسلكي)فضال  عن مشتركي الهاتف الثابت-(مشترك
 .هيئة اإلعالم واالتصاالت من أرباحها إلى( لمصادر غير رسمية
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 -:لماذا يجري كل هذا ولمصلحة من-د

يبدو إن ما يجري هو عبارة عن عملية تهديم لقطاع االتصاالت شارك فيها ويشارك الكثير من 
الجهات والشخصيات المتنفذة والتي لديها مصالح مع أصحاب شركات االتصاالت المستفيدة من 

حسن الظن فنقول إنها عملية خصخصة غير مدروسة لقطاع هذا الوضع أو إذا أردنا أن نُ 
االتصاالت ستؤدي بالنتيجة إلى تسريح آالف الموظفين وهدر الطاقات الفنية والعلمية واإلدارية 

التي يمتلكونها، وتدمير قطاع االتصاالت األرضية في حين إن هذا القطاع الزال يعمل في كل 
الهاتف النقال والثابت، وزيادة هيمنة شركات الهاتف دول العالم ويتم تطويره بالتوافق مع 

د العراقي دون خدمات مميزة على المواطن العراقي وعلى االقتصا( الالسلكي)النقال والثابت
 .تذكر

 
 :حلول لقطاع االتصاالت في العراقال-هـ

فنيا  وماليا  ربط تراخيص الهاتف النقال والثابت وكل ما يتعلق باالتصاالت بوزارة االتصاالت -1

أو على األقل إشراك وزارة االتصاالت بذلك وفي ذلك عدة فوائد منها توفير مبالغ كبيرة 
لميزانية الدولة، ومنها تغطية رواتب موظفي وزارة االتصاالت بكوادرها كافة بدل التنازع 
نهم، الموجود حاليا  حول هذا الموضوع والذي قد يقود إلى تسريح عدد من الموظفين رغما  ع
ومنها مواكبة التطور الحاصل في قطاع االتصاالت من خالل إشراف جهة متخصصة على 

ئدة، ومنها توفير العمل، ومنها تطوير باقي جوانب قطاع االتصاالت باالستفادة من األرباح الزا
 .فرص عمل كبيرة

هذا القطاع  قاليم لتطويرزيادة تخصيصات وزارة االتصاالت ومشاريع االتصاالت من تنمية األ-2
 .المهم

ل لتواكب الحالية بتطوير تقنيات االتصا( الالسلكي)إلزام شركات الهاتف النقال والثابت -3
 .التطور الموجود حاليا  

 .والعمل بنظام الثواني( الالسلكي)تقليص أسعار مكالمات ورسائل الهاتف النقال والثابت-4

دة الشراكة مع نفس الشركات الموجودخول الحكومة كشريك في قطاع االتصاالت من خالل -5

 .أو إنشاء شبكة حكومية منافسة

 .مثال  ( DSL)زيادة عدد الهواتف األرضية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة كخدمات ال-6

على تطوير عمل شركة خدمات االنترنيت وفتح مكاتب لها بعدد يتناسب مع حجم الطلب -7
 .خدماتها وتطوير تلك الخدمات

لعمل المكاتب األهلية لخدمات االنترنيت وحثها أصحابها على تقديم خدمات  وضع ضوابط-2

 53ى أكثر من إل 2313أفضل علما  انه وفقا  لتقديرات فان أرباح تلك المكاتب قد تصل في سنة 
 .مليار دينار عراقي

 .ب المواطن لالستفادة من خدماتهاتطوير الخدمة البريدية الحكومية لجذ-9

 .مل لمكاتب خدمة البريد السريع األهليةوضع ضوابط ع-13
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توظيف التكنولوجيا في تعزيز نزاهة العملية 

االنتخابية 
6
 

 

  
ن في مرحلة مفصلية من تاريخها آللم يعد خفيا على أحد أن الدول والمجتمعات العربية تمر ا

في الطويل، يشبهها بعض المحللين السياسيين بالتطورات التي حصلت في اوربا الشرقية 
أن ال ومع أن المستقبل كثيرا  ما يجلب مفاجئات غير متوقعة ، ا. الثمانينيات من القرن العشرين

نتخابات وعمليات التصويت ستلعب دورا  أكبر في النشاطات السياسية الالظواهر تشير الى أن ا
وسائل وبناء عليه فمن المفيد ان نستعرض تطوير التكنولوجيا وال. المستقبلية في هذه البلدان 

التي قد تمكن التكنولوجيا من المساهمة في تنظيم عملية التصويت النزيهة التي هي الهدف 
إذن فاإلشكالية التي يحاول بحثنا مناقشتها . طراف المعنية بالعملية االنتخابيةألالمعلن لكافة ا

وجيا التي إن التكنول( طبيعة التكنولوجيا المطلوبة لغرض تعزيز نزاهة العملية االنتخابية)هي 
تم تطويرها خالل القرن العشرين والعقد األول من القرن الحادي والعشرين، وباألخص 
تكنولوجيا الحاسوب، قد أحدثت تغييرات جذرية في إدارة االنتخابات وفي طريقة إجراء 

وفي حين أن المهام االنتخابية األساسية مثل تسجيل الناخبين والتصويت وفرز . االنتخابات
بقيت على حالها من الناحية النظرية منذ بدايات العملية االنتخابية الحديثة، إال أن األصوات 

وفي حين أنه   .تنظيم االنتخابات الحديثة، في هذه األيام، يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا
من الصعب تحديد جميع التغييرات التي يمكن أن تحدثها تكنولوجيات المستقبل في تنظيم 

ات، إال أنه يمكن بالفعل التنبؤ ببعضها برغم الصعوبات في تحديد جميع التغييرات التي االنتخاب
زوال   يمكن أن تحدثها تكنولوجيات المستقبل في تنظيم االنتخابات، منها على سبيل المثال

أوراق االقتراع زوال مكان االقتراع التصويت االلكتروني التصويت عبر االنترنيت وغيرها من 

 . االنتخابيةاألمور 
شبكات الحاسوب، والتي تشمل الشبكات المحلية والشبكات واسعة النطاق والشبكات الداخلية  •

والشبكات الخارجية التي تربط بين مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسوب ألغراض تبادل 

  البيانات واالتصال

                                                             

 مركز الرافدين للدراسات والبحوث اإلستراتيجية  - عبد هللا فاضل العامري 6
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ب ومنشآت الحاسوب شبكة االتصاالت اإللكترونية التي تربط ين شبكات الحاسو –اإلنترنت •
والتي تسمح بتبادل المعلومات والدخول إلى البريد اإللكتروني  –المؤسسية في أنحاء العالم 

  ونقل الرسائل والصور والبيانات
  أنظمة التلفاز•
 أنظمة األقمار الصناعية•
  البيئة المادية -2
البيئة المادية، كدرجة تمتاز أجهزة الحاسوب وغيرها من وسائل التكنولوجيا بالحساسية تجاه  

  .حرارة الجو ومستويات الرطوبة
  توليد الطاقة -3

تستلزم ( ويشمل ذلك أغلب وسائل التكنولوجيا االنتخابية)إن التكنولوجيا التي تعمل بالكهرباء 
حتى في الدول المتقدمة التي تتمتع بشبكات جيدة   .بنية تحتية للطاقة يمكن االعتماد عليها

في البلدان النامية، قد يكون التيار . ن يقع انقطاع للكهرباء دون سابق إنذارللطاقة، يمكن أ
في األماكن التي يجب فيها توافر تيار كهربائي . الكهربائي متذبذبا  أو متقطعا  أو غير متوافر

مستمر، البد أن يكون هناك مصدر احتياطي للتيار الكهربائي حيث إن ذلك جزء أساسي من 

  .جيالنظام التكنولو
  منشآت الصيانة -4

إن توافر منشآت الصيانة لخدمة التكنولوجيا المختارة هو جزء آخر من البنية التحتية الواجب 
لو انهارت وسيلة التكنولوجيا المختارة ولم تكن هناك خدمة للصيانة، . أخذها في االعتبار

. لصيانة لدعم التكنولوجياوقد يلزم استيراد منشآت ا. فاألرجح أن التكنولوجيا لن تكون ذات نفع

  .لو كان ذلك مطلوبا ، فالبد من إعادة النظر في فاعلية كلفة هذا الخيار
  المهارات الفنية -5

إن توافر العاملين ذوي المهارة التقنية لتشغيل وإدارة التكنولوجيا الجديدة ُيعد أيضا  عامال  
بالخبرة أو التدريب الكافي لدعم وسيلة لو كانت القوة العاملة المحلية ال تتمتع . هاما  

التكنولوجيا المختارة، قد يكون لزاما  على مؤسسات اإلدارة االنتخابية االستعانة بعاملين 
وحتى في حالة توافر العاملين . خارجيين لديهم المهارات الالزمة أو تدريب طاقم العاملين لديهم

قد يكون تدريب . ى موفري الخدمة الخارجيينالمهرة محليا ، قد يكون من الضروري االعتماد عل
العاملين داخل المؤسسات مكلفا  ويتطلب وقتا  طويال  ويصعب إتمامه على المدى القصير، وإن 

فبمجرد أن يكتسب العاملون المهارات الالزمة، قد تنخفض . كان مستداما  على المدى الطويل
مقارنة  بكلفة الصيانة باالعتماد على الكلفة المستمرة لصيانة التكنولوجيا داخل المؤسسة 

قد تحتاج مؤسسة اإلدارة االنتخابية إلى التأكد من أنها قادرة على . موفري الخدمة الخارجيين
الحفاظ على ما لديها من خبرات وأن تبدل العمالة لن يتسبب في إفناء قاعدتها من المهارات 

يضمن النجاح على المدى القصير، إال أنه قد إن االستعانة بالعمالة الماهرة الخارجية   .الالزمة
وسيكون على المؤسسة . يكون أقل فاعلية من حيث الكلفة وأقل استدامة على المدى الطويل

موفرو الخدمة الخارجيين الذين ُيحتاج إليهم بشكل متقطع قد . إدراج كل هذه الكلفة في الميزانية
مؤسسة حيث ُيحتمل أن يكونوا خبراء في يكونون أقل كلفة وأكثر موثوقية من العاملين بال
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إال أن موفري الخدمة الخارجيين الذين ُيحتاج . مجالهم مقارنة  بنظرائهم العاملين بالمؤسسة
إليهم بشكل منتظم أو طوال الوقت ربما تكون كلفتهم أكثر بكثير من العاملين بالمؤسسة الذين 

ن يعملون في سوق تنافسي، قد تستطيع لو كان موفرو الخدمة الخارجيي. يقومون بنفس المهام
من . مؤسسة اإلدارة االنتخابية الحد من الكلفة عن طريق المراجعة الدورية لعقودها ومورديها

ناحية أخرى، لو كان موفرو الخدمة يحتكرون مجالهم أو لو كانت المؤسسة مقيدة اليدين بعقد 

  .غير محدد األجل، قد تكون الكلفة أعلى مما ُيفترض
  درجة االستعداد لقبول التكنولوجيا -:يا ثان

يجب على مؤسسات اإلدارة االنتخابية التي تقوم بإدخال التكنولوجيا االنتخابية الجديدة مراعاة 
ففي بعض الظروف، يتوقع الناس من . درجة استعداد أصحاب الشأن لقبول التكنولوجيا

االت أخرى، قد يتشكك الناس في وفي ح. التكنولوجيا أكثر مما يمكنها القيام بها فعليا  
إن التوقعات غير الواقعية للتكنولوجيا قد . التكنولوجيا أو قد يكونون غير مهيأين الستقبالها

قد يحدث ذلك حين تكون . تتسبب في عدم تلبية التكنولوجيا الجديدة للمهام المنوطة بها
كن من الممكن صيانتها بعد التثبيت التكنولوجيا المختارة غير مالئمة للمهام المبتغاة، أو إن لم ي

قد يؤدي االرتياب أو الخشية من عدم النزاهة في التكنولوجيا إلى . بسبب قصور آليات الدعم
حين ال يكون أصحاب الشأن مهيأين لتقبل التكنولوجيا . تعطيل التنفيذ أو إيقاف المشروع برمته

نية التحتية الموثوق بها، فمن السهل أن الجديدة بسبب، مثال ، عدم وجود العمالة المدربة أو الب

   .تخفق التكنولوجيا في الوفاء بوعودها
 مستقبل االنتخابات في ظل تطور التكنولوجيا: المبحث الثالث

ويمكن توقُّع   .أن تنظيم االنتخابات الحديثة، في هذه األيام، يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا
ي تغيير الطريقة التي ُتجرى بها االنتخابات خالل القرن أن تستمر التكنولوجيات الجديدة ف

وفي حين أنه من الصعب تحديد جميع التغييرات التي يمكن أن تحدثها . الحادي والعشرين

 .تكنولوجيات المستقبل في تنظيم االنتخابات، إال أنه يمكن بالفعل التنبؤ ببعضها ومنها
  زوال أوراق االقتراع -1 

فمن السهل نسبيا  إنتاجها وتأشيرها وفرزها، . االقتراع مفيدة لعملية االنتخاباتلقد كانت أوراق 
لكنه قد يكون من المكلف للغاية طباعتها وتوزيعها، وال يمكن استخدامها إال مرة واحدة، كما 

  .أنها ال تمثل استخداما  جيدا  للموارد
ُتعتبر الطريقة المثلى لتسجيل  واعتمادا  على نوع أوراق االقتراع المستخدمة، فإنها قد ال

وعلى الرغم من أن . األصوات ويمكن أن تكون عرضة لالستخدام االحتيالي مثل شراء األصوات
عملية فرز أوراق االقتراع يدويا  هي عملية موثوق بها نسبيا  إال أنها يمكن أن تكون مرهقة 

ق االقتراع نفسها أكثر من وعرضه لألخطاء، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى ضرورة فرز أورا
لذلك فإن تطوير أساليب للتصويت اإللكتروني منخفضة التكلفة وسهلة التقديم وقابلة   .مرة

كالهند   إلعادة االستخدام وموثوقة قد يحل تدريجيا  محل أوراق االقتراع في كثير من البلدان

 .مثال
  زوال مكان االقتراع -2 

تعين استئجاره وتزويده بموظفين وتجهيزه، قد يصبح شيئا  إن مكان االقتراع المادي، الذي ي
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عفا عليه الزمن وباهظ التكلفة في الكثير من األماكن التي يمكن فيها استخدام آليات إلكترونية 
وقد يصبح تقديم الخدمات الحكومية على الهاتف وعلى اإلنترنت . بديلة وآمنة لتقديم الخدمات

  .ضرورة إيجاد مكان مادي للتصويتوفي األماكن العامة بديال  عن 
  ظهور طرق التصويت اإللكتروني- 3 

كلما انخفضت أسعار األجهزة اإللكترونية وأصبحت أكثر قوة وأكثر أمنا ، زاد احتمال استخدام 
مجموعة متنوعة من طرق التصويت اإللكتروني غير المكلفة والموثوقة وأن تصبح هذه الطرق 

  .أكثر انتشارا  
  ويت عبر اإلنترنتالتص -4 

في حين أدت المخاوف المتعلقة باألمن والهوية إلى توخي الحذر إزاء استخدام التصويت عبر 
اإلنترنت، إال أن العديد من البلدان تفكر جديا  في استخدامه، على األقل في بعض االنتخابات، 

إلقبال على ليس فقط لتسهيل عملية التصويت على الناخب وإنما أيضا  لمحاولة زيادة ا
ومن المتوقع . التصويت، خاصة وأن نهاية القرن العشرين شهدت ميال  للعزوف عن التصويت

أنه لن يمر وقت طويل حتى تعالَج هذه المخاوف ويصبح التصويت اإللكتروني مأمونا  وآمنا  
وال ينبغي االستهانة بقدرة اإلنترنت على تغيير ديناميات كل من عملية . وواسع االنتشار

  .االنتخابات والعملية السياسية األوسع
 الهويات اإللكترونية -5

يجري حاليا  تطوير نظم تحديد الهوية اإللكترونية لضمان تمكُّن المواطنين من المشاركة في 
ومع تزايد األنشطة اليومية التي يمكن . عالم الخدمات التجارية والحكومية اإللكتروني الجديد

دفع الفواتير ومراجعة الحسابات المصرفية، فإن الحاجة إلى نظم إجراؤها إلكترونيا  مثل 
موثوقة لتحديد الهوية اإللكترونية تدفع إلى تطوير وتنفيذ أساليب وطنية وعالمية لتحديد هوية 

 .األشخاص على نحو فريد من خالل الوسائل اإللكترونية
 تقديم المعلومات إلكترونيا   -6

فلم يحدث من قبل أن كان هذا الكم . بأنه عصر المعلوماتكثيرا  ما ُوصف القرن العشرون 
وال ُيستبعد أن يؤدي استمرار تطور . الهائل من المعلومات متاحا  بسهولة للناس العاديين

وقد يكون .اإلنترنت وغيره من التكنولوجيات اإللكترونية إلى تزايد مستمر في توافر المعلومات
طية مع امتداد الفرص المتاحة لنشر المعلومات لذلك أثر عميق على العملية الديمقرا

وبالنسبة . واسترجاعها إلى أبعد من الطرق التقليدية التي تهيمن عليها وسائل اإلعالم الرئيسية
لهيئات إدارة االنتخابات، تستطيع الطرق الناشئة لتقديم المعلومات اإللكترونية توسيع الخيارات 

  من العمالء بمجموعة واسعة من المنتجات اإلعالمية المتاحة للوصول إلى الناخبين وغيرهم
 تقديم الخدمات إلكترونيا   -7  

باإلضافة إلى الفرص المتاحة لتقديم الخدمات المرتبطة بعملية التصويت ولتوفير المعلومات 
إلكترونيا ، فإن العديد من الخدمات األخرى التي توفرها هيئات إدارة االنتخابات يمكن تقديمها 

فبعض الخدمات التي تقدمها الهيئات االنتخابية مثل تسجيل الناخبين وتسجيل . رونيا  إلكت
األحزاب السياسية وإعالن المرشحين والكشف عن التبرعات والنفقات وتقديم المشورة 

  المتخصصة قد بدأ بالفعل تقديمها بالوسائل اإللكترونية
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 البنية التحتية اإللكترونية الالسلكية -2 
هناك اعتقاد بأن استخدامات التكنولوجيا الحالية ال تناسب إال البلدان المتقدمة، لكن قد يكون 

السنوات األولى من القرن العشرين قد شهدت بالفعل تقدما  مهما  في استخدام التكنولوجيات 
وكانت أبرز معالم هذا التقدم هي الفرص التي أتاحها . الجديدة في بلدان ذات بنى تحتية ضعيفة

ر البنية التحتية اإللكترونية الالسلكية، التي يتم تقديمها عبر األقمار الصناعية أو الموجات تطوي
الدقيقة أو البث اإلذاعي، والتي أتاحت بالفعل تقديم الخدمات اإللكترونية في الكثير من المناطق 

بكميات وباالقتران مع أجهزة التسجيل والتصويت اإللكترونية الرخيصة والمنَتجة . النائية
كبيرة، من المتوقع أن تكون أنظمة اإليصال اإللكترونية الالسلكية هذه قادرة على مساعدة 

 .أنظمة التصويت اإللكترونية على الوصول إلى أي إنسان، في أي مكان في العالم
 تقديم الخدمات عن ُبعد -9

م الخدمات موجودا  في مع إمكانية تقديم الخدمات إلكترونيا  لم تعد هناك حاجة إلى أن يكون مقد
ويمكن تصور سيناريو . نفس الضاحية أو المدنية أو حتى نفس البلد التي يوجد فيها المستخدم

تستطيع فيه هيئة إدارة االنتخابات المحلية أن تتخذ مقرا  لمكتبها في أي مكان تراه مناسبا  
األقمار الصناعية أو ألسباب مختلفة وتستطيع فيه تقديم خدماتها عن ُبعد عبر اإلنترنت أو 

االتصاالت الالسلكية أو باستخدام أي من التكنولوجيا الجديدة التي تم اختراعها لتحل محل 

 .التكنولوجيات الحالية
  التحديات

لزيادة فرص النجاح، ال بد من معالجة بعض التحديات التي تواجه استخدام التكنولوجيا في  

  . ي تواجه استخدام التكنولوجيا اآلتيومن التحديات الت. العملية االنتخابية 
  التغلب على مقاومة التغيير -أوال

إن المقاومة البيروقراطية لالبتكار أو التغيير قد تحدث حين تكون هناك مصالح راسخة في 
قد . وهناك تخوف عام يتمثل في أن إدخال التكنولوجيا سيؤدي إلى فقدان الوظائف. النظام القائم

لى مؤسسة اإلدارة االنتخابية التعامل مع األمر من خالل التفاوض مع يحدث ذلك، ولكن ع
إن إدخال التكنولوجيا ينجم عنه في المعتاد تغير في طبيعة مكان . العاملين الذين قد يتأثرون

فعدد العاملين المكلفين بمهام يدوية قد . العمل دون أن يقلل من حجم العمالة بالضرورة
في بعض الحاالت، قد . العاملين المطلوبين إلدارة التكنولوجيا ينخفض، في حين سيرتفع عدد

في حاالت أخرى، قد تكون . يكون هؤالء العاملون هم نفس األشخاص فال يفقد أحد وظيفته
حين ُيتوقع أن يؤدي إدخال . هناك حاجة إلى االستعانة بعاملين جدد يتمتعون بمهارات مختلفة

مارسات العمل، ُتنصح مؤسسات اإلدارة االنتخابية بتعديل التكنولوجيا إلى تغيرات جذرية في م
ويتمثل أهم جوانب ذلك في المشاورة المنتظمة مع كل أصحاب الشأن . إستراتيجيتها في اإلدارة

فأصحاب الشأن الذين يكون لديهم إلمام تام . الذين يتأثرون، في مرحلة مبكرة من العملية
ايد احتماالت تقديمهم للدعم، خاصة  من سنحت لهم بأسباب التغيير والفوائد المتوقعة تتز

كذلك قد تكون هناك معارضة . الفرصة بتقديم إسهام ذي قيمة في مراحل التخطيط والتنفيذ
إن االنتخابات بطبيعتها حساسة من الناحية السياسية، ومن الممكن . سياسية لالبتكار أو التغيير

من المهم . ا ذات أثر سياسي على أنماط االقتراعأن ُينظر إلى التكنولوجيا الجديدة باعتباره
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. التشاور مع أصحاب الشأن في مرحلة مبكرة والحصول على موافقتهم على التغيير، إن أمكن
يتطلب في المعتاد إجراء تشريعي،  –كإدخال االقتراع اإللكتروني  –إن بعض التغيرات الكبرى 

قد يكون اإلحجام عن التكنولوجيا  كذلك. لذا فالحصول على الدعم السياسي أمر ضروري
ربما يكون السبب في ذلك هو سوء الفهم وقلة المعلومات عن . الجديدة سببه االرتياب فيها

مرة أخرى، الحل األمثل هو التشاور مع أصحاب الشأن وشرح مبررات . التكنولوجيا
االنتخابية، كأنظمة  في الحاالت التي ستكون للتكنولوجيا تبعات جسام على العملية. التكنولوجيا

االقتراع اإللكتروني، البد من كسب الثقة عن طريق إجراء دراسات تقديرية وافية وصريحة عن 
النظام المزمع إدخاله، وُيفضل أن تكون الدراسات قد تم فحصها والتحقق منها من قبل جهة 

دراجهم بين حين يكون للتكنولوجيا محل الدراسة أثر على العامة، فمن المهم إ.   مستقلة
قد يستلزم ذلك حملة تعريف واسعة . صفوف أصحاب الشأن وكسب ثقتهم في النظام الجديد
قبل البدء في مثل هذه الحمالت، قد يكون . النطاق إلعالم جمهور الناخبين بالتغيرات المقترحة

. من المفيد اختبار المقترحات مع التركيز على مجموعات أو عينات استقصائية من الجمهور
التغيرات الكبرى، كإدخال نظم اقتراع ومعدات جديدة، قد تخضع للتساؤالت العامة، كلجنة تقصي 

ُتعد التساؤالت العامة فرصة جيدة لقياس ردود األفعال العامة من . أو لجنة برلمانية للتقصي
ارة إن تعاون مؤسسة اإلد. خالل طلبات التقديم من العامة واهتمام اإلعالم المترتب على التقصي

  .االنتخابية مع سبل التقصي العام أيضا  تزيد من فهم وسائل التكنولوجيا المقترحة والثقة فيها
فالمجتمع الذي يمر . كما أن نضج البيئة السياسية سيكون له أثر على قبول التكنولوجيا الجديدة

من . ياب الشديدبمرحلة انتقالية قد تساوره التوقعات المبالغ فيها، أو على العكس، مشاعر االرت
في المجتمعات . المفيد أن تدرك المؤسسة هذه االحتماالت وأن تكون على استعداد لتعامل معها

التي تمتاز بدرجة أكبر من النضج السياسي واالستقرار السياسي أيضا ، قد تكون هناك مقاومة 
رض التغيير بشكل في هذه الحالة، البد من ع. لالبتكار بدعوى أن النظام القائم يعمل بشكل جيد

مقنع، والبد أن يقتنع أصحاب الشأن أنه من الممكن توقع فوائد ملموسة من إدخال التكنولوجيا 

 .الجديدة
  التعامل مع التوقعات المبالغ فيها -ثانيا  

رغم أن بعض الناس قد تساورهم الشكوك والريبة بشأن التكنولوجيا، آخرون قد ينتظرون منها 
صحيحا  بشكل خاص بالنسبة ألولئك الذي لم يتعاملوا كثيرا  مع التكنولوجيا  قد يكون ذلك. الكثير

قد يؤدي ذلك . والذين تحدوهم توقعات غير واقعية عن إمكانية حل التكنولوجيا لمشكلة بعينها
بوسع المسؤولون في مؤسسة اإلدارة االنتخابية الحد من   .إلى انعدام الثقة في العملية برمتها

الواقعية من خالل التعامل بشفافية والتشاور على نحو فعال مع أصحاب الشأن  التوقعات غير

  .وتعريفهم بالفرص والمخاطر المتعلقة بإدخال حلول التكنولوجيا الجديدة
  التغلب على المشكالت الهيكلية -ثالثا 

البشرية في المعتاد، تحقق التكنولوجيا الجديدة أقصى معدالت النجاح حين تتوافر الموارد 
فالبد من وجود العاملين أو المقاولين . والمادية الكافية إلدارة التكنولوجيا على النحو الصحيح

إن لم يكن ذلك ممكنا ، فالبد من . القادرين على تنفيذ وتشغيل التكنولوجيا على النحو السليم
ن أخذ كلفتهم في في حالة توقع االستعانة بمقاولين خارجيين، فالبد م. تدريب قوة عاملة كافية
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وفي هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة ليس فقط . االعتبار عند إدخال التكنولوجيا الجديدة

  .لتأسيس التكنولوجيا، ولكن أيضا  لتشغيلها وصيانتها وتحديثها
 

  مسح البيئة األمنية المحلية -رابعا 
، خاصة  في البلدان التي تمر قد يكون للبيئة األمنية أيضا  أثر على نجاح التكنولوجيا الجديدة

فلو كان هناك خطر يتمثل في تعطل العملية االنتخابية من . بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية
جراء القالقل المدنية أو أعمال التخريب، يجب اختيار تكنولوجيا قوية ومرنة كي تظل تعمل، 

ت كإنشاء نسخ احتياطية قد ينطوي األمر على إستراتيجيا. حتى عند توقف جزء من العملية
متعددة من البيانات في مواقع عديدة أو ضمان أن الشبكات ستظل تعمل حتى عند تعطل رابط أو 

قد يكون من األفضل أن تكون هناك أنظمة يدوية احتياطية كي تُستخدم حال وقوع إخفاق . أكثر
دة من حيث تنفيذ قد تكون بعثات حفظ السالم بيئات صعبة ومعق. في النظام ال يمكن إصالحه

التكنولوجيا بها بسبب انعدام البنية التحتية، وضرورة إنجاز مهمة لوجيستية كبيرة في زمن 

 .وربما تكون الكثير من اإلستراتيجيات السابق ذكرها ضرورية لتحقيق نتائج مرضية. قصير
 :التــوصيات

غير الواقعية من خالل بوسع المسؤولون في مؤسسة اإلدارة االنتخابية الحد من التوقعات  -1
التعامل بشفافية ونزاهة والتشاور على نحو فعال مع أصحاب الشأن وتعريفهم بالفرص 

  .والمخاطر المتعلقة بإدخال حلول التكنولوجيا الجديدة
قد يستلزم استخدام تكنولوجيا ذلك حملة تعريف واسعة النطاق إلعالم جمهور الناخبين  -2

قبل البدء في مثل هذه . على ثقة الجمهور في العملية االنتخابية بالتغيرات المقترحة للحفاظ 
الحمالت، قد يكون من المفيد اختبار المقترحات مع التركيز على مجموعات أو عينات 

  .استقصائية من الجمهور
فالبد . حين تتوافر الموارد البشرية والمادية الكافية إلدارة التكنولوجيا على النحو الصحيح -3 

 .ود الموظفين من الفنيين القادرين على تنفيذ وتشغيل التكنولوجيا على النحو السليممن وج
قد . يجب اختيار تكنولوجيا قوية ومرنة كي تظل تعمل، حتى عند توقف جزء من العملية 4

ينطوي األمر على إستراتيجيات كإنشاء نسخ احتياطية متعددة من البيانات في مواقع عديدة أو 

 .ات ستظل تعمل حتى عند تعطل رابط أو أكثرضمان أن الشبك
في ضوء البيئة االنتخابية العراقية والتي تعتبر بيئة انتخابية قاسية جدا  ال بد من تصميم  -5

نظام انتخابي مالئم للبيئة االنتخابية العراقية ويحقق المتطلبات والمزايا المطلوبة لتأمين 

 . انتخابات شفافة ونزيهة
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 7 الرئيسي إلى السعادة والرفاهية للشعوبالطريق 

 

 
 

 
، ان الشعب الدانيماركي هو 2313أظهر أستفتاء حول أسعد شعب في العالم أجرى نهاية عام    

األسعد من بين الشعوب، ورد بعضهم ذلك، إلى عزوف الدانيماركيين بعد الحرب العالمية الثانية 
همتها التحكم بالمنافذ الحدودية والحفاظ على عن بناء جيش لهم، واألكتفاء بقوة بوليسية م

السلم األجتماعي، وفعلت الدانمارك حسنا ، هب أن حربا عالمية ثالثة تنشب، ال بد ان يكون 
المانيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، يقينا  أن دولة صغيرة يقطنها : مشعل فتيلها دولة جبارة مثل

 .تطيع الوقوف بوجهها مهما كان جيشها قويا  شعب صغير كالشعب الدانيماركي مثال ، لن تس
ويتردد ايضا  ان شعوب الدول . وهكذا صار الدانيماركيون من أسعد شعوب المعمورة

 فنلندا والنرويج والسويد سعيدة بدورها بسبب عدم اهتمامها بالعسكر والعسكرة: االسكندنافية
واعلنت انها دولة محبة للسالم رسميا   1949وبعد الحرب نفسها الغت كوستاريكا جيشها عام 

وتصرف الميزانية العسكرية على التعليم والصحة والشرطة، وبفضل هذه الخطوة منها فان 
شعبها راح ينعم بقدر من السعاد والرفاهية مقارنة بشعوب مجاورة له في امريكا الوسطى 

 .والجنوبية
عيد الحرب عينها والتي قضت وبفضل الشروط التي فرضها الحلفاء على األلمان واليابانيين ب

بجيش صغير ورمزي لهما، للحيلولة دون إقدامهما على حرب ثالثة، فانهما أنصرفتا كليا  إلى 
الصناعة واالختراعات، فاصبحت االولى عمالق أوروبا االقتصادي، فيما صارت الثانية القوة 

ر ان تؤدي تلك الشروط الى االقتصادية الثانية بعد الواليات المتحدة في العالم، كل ذلك من غي
انتقاص لسيادة وأستقالل البلدين، في حين أنتهكت سيادة دول تتمتع بجيوش قوية كالعراق بعد 

وتأسيسا  على . على يد أسرائيل 1967حرب الخليج ودول عربية أخرى بعد حرب حزيران عام 
لمية الثانية والى اآلن، ما مر وباألخص الوضع الذي ساد المانيا واليابان منذ نهاية الحرب العا

والناس على )فان العراق، نتيجة الجهل الجمعي ان جاز التعبير لحكامه وقادته وحتى شعبه، 
كما يقال، فأنهم بأستثناء الكرد، راحوا يصرون ويلحون على األنسحاب األمريكي ( دين ملوكهم

ريكي أراضيه، عندما غادر آخر جندي أم 2311من العراق وتحقق لهم ذلك في نهاية عام 

                                                             
 مركز فراديس العراق – عبدالغني علي يحيى 7
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وتوج تدهور أمني مريع وأشكال من الفساد البالد بعد جالء االمريكان، فها هي القاعدة تسيطر 

من محافظة األنبار وعلى حوض دجلة بدءا  من الساحل االيمن للموصل وأنتهاء % 43على 

ربة، الخ ومع كل ذلك، يبدو أن حكام العراق لم يستخلصوا الدرس والتج..بمحافظة صالح الدين
فهاهم يركضون وراء التسلح بشكل محموم ويطالبون امريكا وروسيا وغيرهما باالسلحة 
والمعدات الحربية وتجاوز عديد قواته المليون ونصف المليون جندي، وظهرت تشكيالت 
ويلي . عسكرية جديدة كالصحوة وحتى الميليشيات فهي بدورها تابعة للدولة التي تصرف عليها

لم توجه   وريا العراق من حيث الركض وراء التسلح علما ان هذه البلدانكل من السودان وس
اسلحتها الى من اعتبرتهم اعداء تقليديين لها فالحكومات العراقية استخدمت ترسانتها 

العسكرية وسالحها الكيمياوي في العهد البعثي ضد الشعب الكردي وقتلت بالسالح الكيمياوي 

وقبل ذلك وبعده فانها شنت حربا ضروسا على . 1922ام كردي في حلبجة ع 5333اكثر من 

ايران وفيما بعد احتلت الكويت اما السودان الذي يركض بدوره وراء التسلح ويحتفظ بمجمع 
حربي ضخم بالقرب من الخرطوم فانه استخدم كل جيشه واسلحته ضد شعب جنوب السودان 

مواجهته للشعب السوداني كذلك  وكذلك شعوب دار فور وكردفان والنيل االزرق ناهيكم عن
ولم يطلق ولو رصاصة واحدة باتجاه اسرائيل او امريكا والتي تدعي وطنية فوق . بشدة  وقمعه

العادة ضدهما ويسري القول نفسه على الحكومة السورية الحالية التي تقوم بقمع شعبها منذ 
بلدان العربية هذه تتضور ان شعوب ال. اكثر من سنتين ولم تتردد عن استخدام الكيمياوي ضده

جوعا وتعاني اشكاال من الفقر والحرمان ولقد كان اولى بالمجتمع الدولي واصحاب القرار ان 
تجردها من السالح وترغمها على صرف الميزانية المخصصة للعسكر على الصحة والتعليم 

       .وكل ما من شأنه ان يبعث بالسعادة والرفاهية في شعوبها وبلدانها
تتحقق السعادة للعراقيين والسودانيين والسوريين، ما لم تخضع بلدانهم إلى الشروط تلك لن 

التي فرضها الحلفاء على المانيا واليابان، وال يغيب عن البال ان العراق، مثلهما، خاض حربين 
رهيبتين كما ان الحكومات السودانية وباالخص الحالية تكاد تكون في حرب مستمرة مع 

ولن تنعم شعوب هذه البلدان باالستقرار مالم تلغى  ل الشيء ذاته عن سوريا شعوبها، وق
جيوشها العدوانية وتحل قوة دولية محلها، ان تخفيض الميزانية العسكرية االمنية لهذه الدول 

 .وامثالها او الغاء جيوشها بالمرة طريق شعوبها الى غد افضل
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االخرىبين الروتين والمشاق ... اجواء العمل
8

 

 

 
يهتم الغرب والعالم المتمدن كثيرا  بالدراسات التي يدور مضمونها حول العمل والوظيفة من 

خالل دراسة االيجابيات والسلبيات التي تواجه الموظفين اثناء العمل وسبل تالفي اهم المعوقات 
االمراض نتيجة التي قد تبرز اثناء العمل، وقد ربط العديد من الدراسات اصابة العاملين ببعض 

لسوء اجواء العمل او لتعرضهم للضغوط المتزايدة وحتى بسبب قلة الرواتب المدفوعة، من 
جهة اخرى فان ساعات العمل الطويل وفارق السن بين الشباب وكبار السن واالزدحامات 

المرورية والعمل اثناء الدراسة وتوفير بعض وسائل الراحة وغيره، كلها امور قد تشكل فارقأ 
 .مهما  في الحياة الوظيفية مما يعود بالمنفعة العامة على الجميع

 ظروف العمل الحديثة
حيث أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن ظروف العمل تضع الموظفين بين خيار أن يكونوا 

فقراء إن لم يعملوا وبالتالي المعاناة من قلة الطعام، وأن يعملوا كثيرا وبالتالي األكل بطريقة 
مة وال صحية نظرا لظروف العمل، وتبين في الدراسة، التي أجرتها جامعة كورنيل غير منظ

رجال عاملين، من فئات تتراوح دخولها ما بين  25امرأة و 25األمريكية، وشملت حوالي 

األجور الضئيلة والمتوسطة، بأن أكثر من نصف أفراد العينة يلجأون إلى خيارات غير صحية 
ف عملهم، وأشارت رئيسة فريق البحث، كارول ديفاين، إلى أن عندما يأكلون، نظرا لظرو

مع " يتالئموا"اآلباء واألمهات الذين شملتهم عينة البحث، يقومون بعدة إستراتيجيات كي 
ظروف عملهم، مثل عدم تناول األباء للوجبات في وقتها المناسب، أو أنهم يأخذون عائالتهم 

م للعودة إلى أعمالهم، والتكيف مع متطلبات وظائفهم، لألكل في المطاعم ألنها طريقة أسرع له
" جورنال أوف نيوتريشن إديوكيشن آند بيهيفير"بينما أظهرت الدراسة، التي نشرت، في مجلة 

أن األمهات، بحسب ديفاين، يملن إلى تجنب أكل الفطور، والذي يعد علميا أهم وجبة في اليوم، 
نحن "جبات الجاهزة بدال من الطبخ، وقالت ديفاين، أو أن يأكلوا من المطاعم أو يشتروا الو

نعلم أنه عندما يأكل الناس مع بعضهم البعض كعائلة، فإن الغذاء الذي يتناولوه اآلباء واألوالد 
يكون أفضل، ولكن في الكثير من األحيان، تمنعنا وظائفنا من أن نأكل سويا في البيت كما نريد، 

كثر مما كنا نتوقع، خصوصا وأن األهل ال يأكلون الوجبات إذ اتضح أن هذه الظاهرة منتشرة أ
 .بحسب السي ان ان". السريعة فحسب

وبينت ديفاين أن المسألة ليست ما نأكل بل كيف نأكل، إذ أن ساعات العمل الطويلة وغير 
المنتظمة هي من األسباب الرئيسية لعادات األكل غير الصحية، ورغم أنه من الصعب تغيير 

عمل، إال أنه من الممكن على أصحاب العمل أن يغيروا بعض ظروف العمل التي من مواعيد ال
الممكن أن تساهم في تحسين غذاء العاملين لديهم، وضربت ديفاين، مثاال على ذلك، العمال 
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الذين يشتغلون ضمن مناوبات ليلية، الذين يلجأون عادة ألكل الوجبات الجاهزة منذ مدة، من 
ليسدوا جوعهم، نظرا ألن المقاصف في أماكن العمل تكون مغلقة، وبرأي  آالت البيع اآللية،

الخبيرة، يمكن عالج ذلك الوضع من خالل إبقاء الكافتيريات مفتوحة ليال لتشجيع الموظفين 
على تناول طعام أكثر صحية، إضافة إلى إعطاء استراحات محددة للعمال، كي يتمكنوا من األكل 

ن أن يأخذ أرباب األعمال بعين اإلعتبار اآلثار التي تسببها ظروف بشكل منتظم، وتأمل ديفاي
العمل على تغذية العمال، وأن يتحفزوا للقيام ببعض التغييرات على مكان وظروف العمل، 

نحن لن نعالج داء السمنة عبر مجرد "لينعكس ذلك على األنتاج، وختمت ديفاين بالقول، 
قوا الغذاء الصحي، ولكن هذه الدراسة تظهر أن هيكل نصيحة الناس بأن يأكلوا جيدا وأن ينت

 .حياتنا هو ما يجعلنا نتجنب ما يطلبه منا األطباء
من جانبهم وباإلضافة للعديد من األمراض التي تنتج عن مستوى الفقر لألفراد المعنوية منها 

ين والمادية فسمة مخاطر جديدة تضاف لهذه القائمة حيث أوضحت دراسة أن البالغين الذ

الذي يزيد احتمال اإلصابة بأمراض  CRPيتقاضون رواتب متدنية يرتفع لديهم مستوى بروتين 
إن " الدماغ والسلوك والحصانة"القلب، وأفادت الدراسة التي نشرت في العدد األخير من مجلة 

 51البالغين الذين يعيشون عند أو تحت مستوى خط الفقر يرتفع لديهم مستوى هذا البروتين 

وأشارت الباحثة إيلين كريمينس لوينارد %. 1. 9مقارنة بالذين يعيشون فوق خط الفقر % 7.
من مدرسة دافيز لعلم الشيخوخة إلى أن تقدم الدراسة أدلة على أن الناس الذين يعيشون عند 

أو تحت خط الفقر يرتفع عندهم مستوى هذا البروتين إلى الضعف، وهو ما قد يؤدي على 
 .ابة بأمراض القلب وضعف اإلدراكالمدى الطويل لإلص
 دراجة رياضية للعمل
، شركة إيطالية رائدة عالميا  في مجال اللياقة البدنية ”تكنوجيم“الى ذلك أعلنت شركة 

والصحة، عن طرح الدراجة الرياضية الجديدة التي تعكس مستويات خبراتها العالية في ابتكار 
أنطونيو “ي ثناياها لمسات المصمم المبتكر أجهزة ومعدات حركية متطورة من جهة، وتحمل ف

، وذلك خالل الدورة الخامسة من معرض، ويقول كريستيان ديتريتش، المدير ”تشيتيريو
في آخر عشر سنوات، قام المصمم أنطونيو “اإلداري في شركة تكنوجيم اإلمارات المحدودة 

” برسونال“عة لفئة ، وبالذات تلك التاب”تكنوجيم“تشيتيريو بتصميم العديد من أجهزة 
وأجهزة الركض التفاعلي، وقد نالت هذه األجهزة إعجاب ” كينيسيس“الشخصية مثل جهاز 

الجديد سوف يحظى بنفس ” ريكالين برسونال“العديد من عمالئنا، ونحن متأكدون أن جهاز 
ريكالين “، وُتعد ”اإلعجاب عندما ُيطرح في سوق اإلمارات في شهر أكتوبر من هذا العام

، والتي ”تكنوجيم”التابعة لـ” برسونال“آخر إضافة إلى مجموعة معدات وأجهزة ” سونالبر

تمرين رياضي يهدف إلى  233، منصة الحائط التي توفر ما يزيد عن ”كينيسيس“تضم جهاز 

للركض التفاعلي ” ران برسونال“تعزيز القوة وتحسين المرونة والتوازن، إضافة  إلى جهاز 
 .بحسب وكالة االنباء الكويتية. ”تكنوجيم“الفريد والحصري من 

الدراجة الرياضية األولى من نوعها في العالم التي توفر ” ريكالين برسونال“واعتبر البعض 
اإللكترونية المتكاملة ” فيزيو وب“إمكانية االتصال بشبكة اإلنترنت، وذلك بفضل شاشة 

ن من خالل مجموعة برامجها والقائمة على خصائص حدسية تعمل باللمس وتتيح للمستخدمي
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التطبيقية المرئية فرصة االطالع على بريدهم اإللكتروني، أو ربما االسترخاء واالستمتاع 
بتصفح بعض مواقع اإلنترنت أو شبكات التواصل االجتماعية المفضلة لديهم، كما يمكن 

هم، عالوة  استخدام شاشة لمشاهدة البرامج التلفزيونية واستخدام هاتف اآلي فون الخاص ب
ريكالين “على مجموعة واسعة من البرامج الرياضية التدريبية األخرى، وتتميز دراجة 

بتصميم مريح، سواء في مقعدها المبتكر أو مسند الظهر، وكالهما ُصمما بالتعاون ” برسونال
الرائدة في ابتكار حلول ذكية وصحية لتصميم األثاث، وتتميز دراجة ” فيترا“مع شركة 

بمزايا فريدة تجمع بين عامل الراحة والتصميم المتطور، وهو ما يجعل ” ن برسونالريكالي“
منها الخيار األمثل للبيئة المنزلية أو أجواء العمل، أما من الناحية الرياضية، فهي تمتاز 

بسهولة االستخدام وبأنظمتها التفاعلية بفضل دمج النظام الصحي، وهو عبارة عن برنامج 
ُطور خصيصا  ليتيح من خالل مفتاح محمول تشغيل الجهاز مباشرة  بواسطة  ”تكنوجيم”خاص بـ

برنامج رياضي تدريبي، ولحفظ البيانات الخاصة على بوابة إلكترونية يمكن الوصول إليها من 
أي مكان في العالم، ومع تنامي الوعي حول فوائد ممارسة التمارين الرياضية واتجاه مزيد من 

سلوب حياة صحي تشكل فيه الرياضة جزءا  أساسيا ، بات من الضروري األفراد نحو اّتباع أ
إيجاد حلول عملية تلبي متطلبات األفراد مّمن يفضلون ممارسة الرياضة انطالقا  من خصوصية 
منزلهم أو في المكتب، لمن ال يملكون الوقت الكافي لذلك، وكانت هذه المتطلبات الدافع الرئيس 

تصميم مجموعة معداتها وأجهزتها الشخصية التي تجمع بين إلى ” تكنوجيم“وراء سعي 
المزايا العملية والتصميم العصري المبتكر، لتوفر حلوال  مفيدة لكل الراغبين بالعناية بلياقتهم 

 .البدنية، ومالئمة لالستخدام سواء  في المنزل أو في الفنادق والمكاتب
 ساعات العمل الطويلة

كل ثالثة نواب في مجلس العموم البريطاني إنهم يفكرون في في سياق متصل يقول واحد من 
االستقالة بسبب الضغط الواقع على أسرهم الذي تسببه ساعات العمل الطويلة، ويشكو 

السياسيون من أن أعمال التصويت حتى وقت متأخر من الليل واإلجهاد الناجم عن تقسيم 
دن يضعهم تحت التوتر واإلجهاد الشديد، الواحد منهم لحياته بين دائرته االنتخابية وبين لن

ورغم الجهود في السنوات األخيرة إلصالح ممارسات مجلس العموم، يظهر مسح أجراه موقع 

"Mumsnet " اإللكتروني أن ما يقرب من ثلثي أعضاء المجلس يعتقدون أن لعملهم تأثيرا

م من نواب مجلس ممن تم استطالع آرائه% 93سلبيا على حياتهم األسرية، قال أكثر من 

عضو إن البرلمان ليس ودودا لألسرة وهو رقم يشير إلى أن خطوات  131العموم البالغ عددهم 

مثل فتح دار حضانة ألطفال النواب والعاملين بالمجلس لم تنجح في تصحيح التوازن بين عمل 
مجلس  مجلس العموم ومتطلبات الحياة، وتجدر اإلشارة إلى أنه بصفة منتظمة يجب على نواب

العموم حضور جلسات تمتد ألوقات متأخرة ليال تتجاوز الساعة العاشرة، وفي العام الفائت، 
أن يكون " الجنون"اشتكت إحدى عضوات المجلس عن حزب الليبراليين الديمقراطيين أنه من 

عليها أن تترك طفلها الرضيع مع زمالئها أثناء التصويت في مجلس العموم، قالت النائبة جيني 

التزاما بالقواعد " إلى أقرب نائب زميل"شهرا  12يلوت إنها سلمت طفلها البالغ من العمر و
 .بحسب فرانس برس. التي ال تسمح إال للنواب فقط بدخول الغرف المخصصة للتصويت
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وهذه الشكاوى ليست جديدة، فقد ذكر عدد من نواب البرلمان السابقين قلة الوقت المسموح لهم 
هم كسبب لتركهم النهائي للحياة في ظل السياسة البرلمانية، قال أحد النواب بقضائه مع أحباب

، وأضاف آخر، "أنا لم أر مطلقا أوالدي وهم يكبرون وسأندم على ذلك بقية حياتي"المتقاعدين، 
أنا منَتخب حديثا وال أستطيع أن أفهم كيف أستطيع أن أواصل على هذا النحو على مدى "

، ونصف هؤالء النواب الذين تم سؤالهم "مة بدون تدمير عالقاتي األسريةالسنوات األربع القاد
تقريبا يريدون إنهاء أعمال التصويت الليلية، قال جون وودكوك، النائب من حزب العمال، إنه 

لم يفكر مطلقا في ترك البرلمان ولكنه قلق بشكل متزايد منذ انتخابه في مايو الفائت بشأن تأثير 
ي مجلس العموم على حياة النواب في بيوتهم، وأضاف وودكوك، الذي لديه ممارسات العمل ف

ولكنها . إنها ميزة عظيمة أن أقوم بهذه الوظيفة وأنا أعمل فيها بكل جد"ابنة عمرها عامان، 
حتما تضع ضغطا على األسرة التي يجب عليها أن تعيش في مكانين في األسبوع، حيث نقضي 

نتخابية والنصف اآلخر في لندن، ومن خالل أحاديثي مع زمالئي نصف األسبوع في الدائرة اال
أجد أن ساعات العمل في مجلس العموم بالنسبة لكثير من الناس ليست قصيرة بالقدر الذي 
يسهل وجود األسرة بالنسبة لهؤالء الذين تعيش أسرتهم في لندن خالل األسبوع، إن أعمال 

الليل تتركهم في حالة من اإلجهاد في نهاية  التصويت واالجتماعات في أوقات متأخرة من
 ".األسبوع وهذا يؤثر بالطبع على الحياة األسرية

قالت هاريت هارمان، نائبة رئيس حزب العمال، إنها تؤكد منذ وقت طويل أن اإلصالحات 
من المهم أن نسمح للنواب بممارسة "ضرورية بشكل ملح حتى يكون البرلمان أكثر فاعلية، 

لقد قلت منذ وقت "األسرية بشكل سليم ألن كثيرا من السياسات تتركز حول األسرة، حياتهم 
طويل إن النواب يجب أن يكونوا قادرين على السفر من دوائرهم االنتخابية يوم االثنين وبدء 

العمل في وقت مبكر أيام الثالثاء واألربعاء والخميس حتى يتسنى لهم االنتهاء من أعمالهم في 
في هذه األيام، وأعتقد أن هذا من شأنه أن يجعل البرلمان أكثر ودا لألسرة ومكانا وقت مبكر 
، وفي تعليقه على نتائج االستطالع، قال جوستين روبرتس، الرئيس التنفيذي "أكثر فاعلية

إن جعل بلد ما أو مكان عمل ما ودودا لألسرة "، "Mumsnet"والمؤسس المشارك لموقع 

عا على تغيير الثقافة السائدة حولن، فإذا أراد السياسيون أن تكون يعتمد على مساعدتنا جمي
بالدنا أكثر ودا لألسرة فإنهم يحتاجون إلى القيادة بالقدوة والمثال، وفي الوقت الراهن يقصر 
البرلمان كثيرا عن هذا األمر، إذا كنا نريد تشريعا يعكس حاجات األسر، فيبدو من اإلنصاف 

بأن يعيشوا كأسر، ويمكن أن تخسر البالد كثيرا من المواهب إذا  والعدل أن نسمح للنواب
 ".لها أطفال صغار( أو أب)استسلمنا لوجهة النظر القائلة بأن البرلمان ليس مكانا ألم 

 االزدحام المروري
الصادرة عن معهد اإلدارة " التنمية اإلدارية"من جهته كشف تحقيق صحفي نشرته مجلة 

لمروري يؤدي إلى استنزاف األشخاص على الصعيد المادي والمعنوي العامة، أن اإلزدحام ا
وإلى سوء المزاج، ويسهم في اعتالل الصحة العامة مما يؤثر سلبا  على أداء الموظفين بشكل 

السعودية إلى دراسة أعدتها الهيئة " الرياض"عام، وأشار التحقيق بحسب ما ورد بجريدة 

م، أن عدد سكان 2313على نتائج اإلحصاء السكاني األخيرالعليا لتطوير مدينة الرياض ُبنيت 

ألف سيارة بمتوسط  925ماليين نسمة، ويجوب طرقاتها يوميا  حوالي  4.9الرياض في حدود 
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سيارات أجرة، % 1حافالت و% 3منها سيارات خاصة وفقط % 93سيارة لكل أسرة،  1.6
باحا  إلى الثالثة بعد الظهر، ومن وتتحرك هذه الحشود في فترة الذروة من الساعة السابعة ص

بعد صالة العصر حتى الساعة العاشرة مساء، وعدد الرحالت المرورية في مدينة الرياض 

ماليين رحلة في اليوم، ويتوقع خالل السنوات العشر المقبلة أن يصل  6.5لوحدها يبلغ نحو 

من هذه %  27ن ه، واتضح أ1442مليون رحلة يوميا عام  15عدد الرحالت إلى أكثر من 
الرحالت تتعلق بالنقل المدرسي وأن االعتماد بصورة أساسية على السيارة الخاصة وسيلة 

للتنقل، وبين التحقيق أن المضاعفات الصحية نتيجة االزدحام المروري تؤثر بشكل كبير على 
تؤدي صحة الموظفين وأدائهم وإنتاجيتهم، فالملوثات التي تمأل الشوارع من عوادم السيارات 

إلى تأثير ضار على جسم اإلنسان والحيوان والنبات، وبالتالي يخفض قدرة العاملين اإلنتاجية 
وخاصة أصحاب األمراض المزمنة كالسكري، والضغط، والربو، والتهابات الجهاز التنفسي، 
فالضغط العصبي والتوتر المستمر يرفع مستويات السكر في الدم فتحدث مضاعفات خطيرة 

 .تؤدي للغيبوبةللشخص قد 
 الخبرة مقابل الشباب

من جهة اخرى وجد باحثون أوروبيون ان الموظفين األكبر سنا  أكثر إنتاجية من زمالئهم 
البريطانية ان العلماء " ديلي ميل"األصغر سنا  والسبب الرئيسي هو الخبرة، وذكرت صحيفة 
في جنوب ألمانيا " مرسيدس بنز"من جامعة مانهايم األلمانية أجروا دراسة في معمل شركة 

ووجدوا ان العمال األكثر نضجا  قد يكونون أكثر ضعفا  وهشاشة من زمالئهم الذين يصغرونهم، 
لكنه يعوضون عن ذلك بتجربتهم األكبر وقدرتهم على العمل في فريق ونجاحهم في التعامل مع 

يرتكب العمال األكبر سنا  أخطاء  فيما"، وقال الباحثون انه أاألمور عندما تسير في االتجاه الخط
، "أكثر نتيجة تراجع القدرات الجسدية، إال ان أخطاءهم قلما تكون فادحة بسبب الخبرة األكبر

، كما وجد العلماء ان العمال األصغر سنا  "الخبرة تحول دون األخطاء الفادحة"وأضافوا ان 
أقل منهم والسبب يعود على األرجح  واألكثر تعلما  كانوا أقل إنتاجية من الذين لديهم مؤهالت

إلى انهم يضجرون بسهولة أكثر، وقالوا ان نتائج بحثهم تشير إلى ان وجود نسبة مرتفعة من 
النساء في صفوف اليد العاملة سيئة لجهة اإلنتاجية عندما يكون الفريق صغير السن ولكنها 

يرتكبن أخطاء أقل لكن  جيدة في الفرق التي تضمن موظفين أكبر سن، وأضافوا ان النساء
انتباه العمال الشبان يتشتت بوجودهن ويميلون إلى ارتكاب أخطاء أكثر عندما تكون نساء في 

 .بحسب وكالة االنباء الكويتية. فريق العمل الذي ينتمون اليه
 العمل أثناء الدراسة

عليه بين  بدوره يمثل العمل بالنسبة لإلنسان أهمية قصوى لكن تختلف أهميته ودرجة الحرص
الناس، فهناك من يعشق عمله ويرى فيه ذاته وطموحه ودوره الذي يؤديه في هذه الحياة، 
وهناك من يراه مطلبا  يغطي احتياجاته الحياتية ومتطلباته خاصة مع ارتفاع أسعار المعيشة 
التي ومتطلبات الحياة الصعبة وكون أغلب طالبنا وأهاليهم من الطبقة الوسطى وبالتالي المبالغ 

يستطيع األهل إعطائهم إياها لم تعد تكفيهم مما جبرهم على العمل أثناء الدراسة وبدورها أدت 
إلى انخفاض المستوى التعليمي لديهم وتأخرهم في التحصيل العلمي المبكر، وما بين هذا وذاك 

يختلف األمر كثيرا حين تجتمع الدراسة والحاجة إلى العمل في آن واحد سواء كانت هذه 
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الضرورة تقتضي العمل على مدار العام أم في وقت األجازة فقط، فما بين الصعوبات والتحديات 
التي قد تواجه الطالب في هذا المجال وبين الخبرات والمكتسبات التي يتحصل عليها من النزول 

ي إلى معترك الحياة والعمل توجد نماذج وتجارب متعددة ويعد العمل أحد أهم الركائز التي ُتبن
عليها الحضارات، ويتذكر ماهر والذي يعمل محاسبا اآلن، تلك األيام التي مرت عليه في 

دراسته وكان يضطر فيها للجمع بين الدراسة والعمل قائل، أنه كان يعمل في وقت الدراسة 
ويتقاض راتبا بالساعة فكان يعمل ( فول، حمص، مسبحة)الجامعية في مطعم لألكالت الشعبية

ساعات يوميا األمر الذي كان يجعله في حيرة بينه وبين متابعة تحصيله  2 إلى 6ما بين 
الجامعي بانتظام وعلى الرغم من ذلك كان يسعى جاهدا لمتابعة المحاضرات والحرص على عدم 

ضياعها حتى يتسنى له فهم المواد وبالتالي يسهل عليه المذاكرة وسرعة الفهم تعويضا لقلة 
لسبب الذي دفعه للعمل أثناء الدراسة هو الحاجة إلى توفير النفقات أما وا  ,ساعات المذاكرة

الخاصة وتحسر لو أن لديه القدرة المادية التي تكفل له األنفاق على نفسه أثناء الدراسة حتى ال 
يضطر إلى العمل فاألفضل للطالب أن يتفرغ لدروسه ومحاضراته حتى لو عرض عليه عمل 

ورغم هذه الصعوبات فإن األمر لم يكن كله   ,حسب رأيه يدعم تخصصه في المجال العملي
فقد عاد العمل وقت ذاك عليه بالنفع حيث تعلم االعتماد " حسب قول ماهر"سلبيات وصعوبات 

بحسب وكالة االنباء   .علىالنفس والثقة بالذات واليقين بأنه ليس هناك شيء صعب أو مستحيل
 .االلمانية

سنة الثالثة بأنه يعمل في أحد المحال التجارية في كل العطل ويقول زياد طالب اقتصاد في ال
منذ ثالث سنوات بمعدل عشر ساعات يوميا، حتى أستطيع في ( انتصافية أو صيفية)الدراسية 

نهاية الموسم تأمين الحد األدنى من احتياجات السنة الدراسية القادمة ويعترف أن بعض 
المرافق إال أنه اضطرا  إلى ذلك ويضيف بان  أصدقائه يجدون حرجا من العمل في مثل هذه

قروض التسليف الطالبي التي تقدم للطالب الجامعيين ال تكاد تكفي ثمن دخان فالعمل حقيقة ال 
بد منها خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وأما عبد الرحمن طالب أدب عربي والذي 

على فرصة عمل حتى ال أصبح مثل فيقول، اجتهدت في الحصول ( ميتر)يعمل بأحد الفنادق 
الكثير من طالب الجامعة الذين عجزوا عن إيجاد عمل منضمين إلى صفوف العاطلين طبعا  عن 
العمل والذين أصبحوا في تزايد مستمر والذين ينظر بعضهم إلى مثل هذه األعمال علىأنها ال 

لى العمل في أي مجال مهما تصلح لهم اجتماعيا وأدبيا، ولذلك أردت أن أثبت لنفسي أني قادر ع
وحول مجال العمل الذي يفضله أوضح عبد الرحمن   كانت طبيعته وبال حياء الن العمل شرف

بأنه يحب مجال التصحيح اللغوي وتحقيق التراث وبأنه يسعى هذا العام بجدية للبحث عن عمل 
خرجه نظرا ألن في هذا المجال رغبة منه في كسب الخبرة حتى يكون مؤهال لسوق العمل عند ت

 .صاحب العمل يفضل دائما صاحب الخبرة علىالخريجين الحديثين
أما حسام أكدت أن ظاهرة العمل والدراسة موجودة في بلدنا والسبب هو الوضع المادي 

المتوسط عند أغلب الشباب وعوائلهم فأنا ال زلت في السنة الثانية من جامعتي ألنني أعمل ليل 
المصاريف وال أجد أي وقت للدراسة ولذلك السنة الدراسية الواحدة نهار حتى لنفسي وألهلي 

أعيدها مرتين على األقل وهذا ليس حالي بل هناك اآلالف مثلي، ويرى أن مميزات العمل تتمثل 
في االحتكاك بالمجتمع والتعرف عليه عن قرب بكل ما يحمله من مشكالت ومعوقات كل ذلك 

لجامعة، على خالف زمالئه جميعا  يرى الطالب هيثم الذي لم ينعكس على الحياة العملية داخل ا



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

26 

يسبق له أن عمل من قبل بحجة أنه يعرض عليه عمال  ولم يسعى بنفسه للبحث عن أي عمل 
سواء خالل فترة الدراسة أو اإلجازة ليؤكد أن لديه شروطا  في العمل الذي سيوافق عليه وأولها 

وعن   أن يكون مالئما  اجتماعيا  حتى يرغب بالعمل فيه أن يكون العمل في مجال تخصصه وثانيا  
إمكانية قبوله أو رفضه لعمل في مجال تخصصه بأجر زهيد أو حتى بدون أجر قال هيثم أنه إذا 
كان هذا العمل سيعود عليه بالنفع والخبرة في مجال تخصصه فانه ربما يقبل به وسيعتبره نوعا 

ى ضرورة االستمتاع باإلجازة واستغاللها في الترفيه ويؤكد عل  ,من أنواع التدريب العملي
والراحة بعد الدراسة مشيرا إلى انه ليست لديه أنشطة مميزة وغالبا ما يقضي األجازة ما بين 

  .الخروج والمرح مع أصدقائه وبين سعيه لتعلم شيء جديد خاص بدراسته

 
  



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

27 

العبد بين الذنب والمغفرة
9 

 

 
 

 
 أكبر ذنب يمكن أن يرتكبه العبد تجاه رّبه؟ما هو : هل فكرت مّرة

إن العبد، يبحث غالبا  في الذنوب، ليعرف أي ذنب هو الذي ال يغفر، وأي ذنب يمكن أن يغفر، 
 ".الذنب الصغير"ليس من أجل تجنب الذنوب، وإنما من أجل أن ال يهاب من 

 .وفي هذا نوع من التجرؤ على هللا
 .نسبة إلى من يرتكب الذنب تجاههفالذنب ال يقاس بذاته، وإنما بال

فالقضية ال تدور مدار حجم المعصية أو الجريمة، بمقدار ما تدور مدار من اعتبرها جريمة 
 ..وعليه، فإّن كل الذنوب، تعتبر كبيرة، ألّنها تحديا  هلل.. ونهانا عن اقترافها

 ..، والشرك بهولكن بعض الذنوب وعد هللا عليها العقاب، وعدم الغفران، مثل انكار هللا
 .كما يقول القرآن الكريم..". إّن هللا ال يغفر أن ُيشرك به، ويغفر ما دون ذلك"

فالذي ال يعود من إلحاده، وشركه، قد ال يجد فرصة للحصول على عطفه ورحمته، ألّنه تحدى 
 .بذلك ربه، في أبشع أنواع التحّدي

 .–اب منها العبد طبعا  إذا ت –وبعض الذنوب، وعد هللا عليها الغفران والعفو 
وأن يعتبروا رحمته . وإذا راجعنا هللا تعالى، نجد اّنه يجب أن يعرفه العبيد كأرحم الراحمين

 ..أوسع من ذنوبهم فال يصابوا باليأس
 .اليأس من رحمته: ولذلك فإّنه يعتبر من أكبر الذنوب

الُّونَ َوَمْن َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة َربِِّه : )ويقول هللا في ذلك  (.56/ الحجر( )إاِل الضَّ
 لماذا؟: والسؤال هو

 .قد يكون السبب اّن القنوط من رحمة هللا يدفع اإلنسان إلى ارتكاب كافة المعاصي
فأي ذنب مهما كان كبيرا ، ال يمنع اإلنسان من محاولة العودة عنه؛ ألّن مرتكبه ال يشعر بانسداد 

 .األبواب في وجهه
كسد لكل أبواب المحاولة، والوقوع في جريمة إرتكاب " حمة هللااليأس من ر"بينما نجد 
 .المعاصي

 :فالذي يستسلم للقنوط يقول لنفسه
 ..ما دمت قد سقطت في النيران، فال فرق ان كانت النار فوق رأسي شبرا  أم مترا    -

المياه ال فرق عنده ان كانت : اّن الذي يسقط في اليأس، يشبه إلى حد بعيد من يسقط في الماء
 .على رأسه مترا  أم ألف متر

                                                             

 البالغ - السيد هادي المدّرسي  9
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والمشكلة أّن الذي يسقط في جحيم اليأس من رحمة هللا، قد يجد من يشجعه في ذلك، ويزيده 
 :من يأسه وقنوطه، قائال  له

 .ال توبة له.. تارك الصالة
 .ال توبة له.. تارك الحج

 .ال توبة له.. تارك الصوم
 .ال توبة له.. تارك الخمر

 :يث تقولوقد يسمع أحاد
 .رّب تال للقرآن والقرآن يلعنه

 إذا كانت ال توبة لي، فما الداعي للعودة إلى الصالة؟: فيقول مع نفسه
 وإذا كان القرآن يلعنني فما الداعي لتالوته؟

فيتوغل في الجريمة، حتى يستنفد كل طاقاته في امتصاص متع الدنيا، مادام يعرف نفسه 
 .محروما  من متع اآلخرة

ان رحمة : ينسى حقيقة هامة جّدا ، وهي –ما أكثره في طبقة الشباب  –طراز من الناس وهذا ال
 –اّن كل األحاديث تؤكد على اّن هللا أرحم بعباده .. فاهلل أرحم الراحمين.. هللا أوسع من كل شيء

 .من األُم بولدها –حتى العصاة منهم 
م إلى األبد، وتحرمه من العطف وإذا ارتكب الطفل خطأ واحدا ، أو خطأين، فهل تطرده األُ 

 والتودد؟
 ..حاشا هلل

 .حاشاه، وهو أرحم الراحمين
إّن رحمة األُم لولدها، إنما هي نتيجة حملها له في فترة الحمل، بينما رحمة هللا بعباده هي 

 .والبّد ان تكون رحمة هللا أقوى وأوسع. نتيجة خلقه لهم
إلها  من دون هللا، ومع ذلك فإّنه عندما واجه لقد ارتكب فرعون أكبر ذنب، حين نصب نفسه 

 .ملك الموت في أعماق النيل، استغاث بموسى غير ان موسى رفض ان يساعده
 .وهكذا مات غرقا  

 :فأوحى هللا تعالى إلى موسى
 .يا موسى انك ما اغثت فرعون، ألنك لم تخلقه، ولو استغاث لي الغثته- 

 (:ص)يقول الرسول األعظم 
 .وهللا اّن هللا ال يغفر لفالن: قال إّن رجال  -  

 علّي ان ال أغفر لفالن؟ –حتم  –من ذا الذي تئال : فقال هللا
 :وأضاف تعالى

 .ال يغفر هللا لفالن: إني قد غفرت لفالن واحبطت عمل الثاني بقوله- 
له فيقول لموسى، عندما يرس. وتبلغ رحمة هللا من السعة اّنه تعالى يكشف عنها ألكبر المذنبين

 :إلى فرعون
 .توعده، وأخبره إني إلى العفو والمغفرة، أسرع مني إلى الغضب والعقوبة- 

 :اّن هللا الذي يوحي إلى نبيه عيسى بن مريم بقوله
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وفي الرحمة كالشمس . وفي السخاء كالماء الجاري. كن للناس في الحلم كاألرض تحتم -
 ..والقمر، فإّنهما يطلعا على البر والفاجر

ع هللا إبراهيم إلى الملكوت، ليكشف له عن الجالل والعظمة، اتاح له الفرصة لإلطالع وعندما رف
 ..على األرض

. نظر إبراهيم إلى داخل مدينة، وفي غرفة نائية، رأى امرأة تتعامل مع رجل غريب، على الحرام
 .فامتلكت إبراهيم الغيرة فدعا عليهما فهلكا. وتم اللقاء. وتّم االتفاق

وتّم . م بنظره في مكان آخر فرأى امرأة تتعامل مع رجل غريب على الحراموسرح إبراهي
 !فدعا عليهما فهلكا.. فامتلكت إبراهيم أيضا  الغيرة الصادقة. وتّم اللقاء. االتفاق

 :وتكررت العملية، فدعا عليهما
 :قال له هللا. وهنا
فور الرحيم، ال تضرني ذنوب فإّني انا هللا الغ. اكفف دعوتك عن عبيدي وامائي.. يا إبراهيم- 

عبادي، كما ال تنفعني طاعتهم، ولست اسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك، فاكفف دعوتك عن 
 !عبيدي وامائي، فإنما أنت نذير، ال شريك في المملكة، وال مهيمن علي وال على عبادي

 !خلّ بيني وبين عبادي، فإني أرحم بهم منك: يا إبراهيم
إني انا هللا الجبار الحليم، العالم والحكيم، ادبرهم بعلمي، وانفذ فيه خلّ بيني وبين عبادي، ف

 .قضائي وقدري
إنما كانت غيرته الدينية هي التي تحمله . الذي دعا عليهم" الزناة"لم يكن إبراهيم حاقدا  على 

على الدعاء عليهم، ولكنه كان يظن اّن هللا يحب هالك عاصيه، بينما كانت رحمة هللا فوق ذلك 
 ..كله ألّنها ال تنطلق من مقاييس بشرية لكي تحدد بحدود الطاعة وال تشل العصاة

 :ولهذا جاءه النداء العنيف
 .وال مهيمن علّي وال على عبادي. لست شريكا  في المملكة. إنما أنت نذير -
 ..ولست اسوسهم بشفاء الغيظ. ال تضرني ذنوب عبادي، كما ال تنفعني طاعتهم- 

 ..خل بيني وبين عبادي فاني أرحم بهم منك.. يا إبراهيم
  

 إذن لماذا يغضب هللا بعض األحيان؟
وهذا . فالذي يظلمك، يستحق الغضب" رحمة"قبل كل شيء البّد ان نعرف اّن الغضب قد يكون 

ألّنه يعني االنتقام من .. إلى عقاب إلهي للظالم هو رحمة لك –ربما  –الغضب الذي يترجم 
وهذا يعني ان رفع ذلك السبب يكون . اإللهي البّد أن يكون بسبب من األسبابفالغضب . أجلك

 .لجلب رحمة هللا. سببا  طبيعيا  

ُروا َما بِأَْنفُِسِهمْ )فاهلل  ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ ، فال يغير موقفه العطوف من أحد (11/ الرعد( )ال ُيَغيِّ
 .كس بالعكسوالع. إاّل إذا غير هو موقفه من إرادة هللا

إّن ليس من أهل قرية، وال ناس كانوا على طاعتي، فاصابهم فيها : "يقول هللا ألحد أنبيائه
 ".سراء، فتحولوا عما أحب إلى ما أكره، ااّل تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون

وليس من أهل قرية، وال أهل بيت كانوا على معصيتي فاصابهم فيها ضراء فتحولوا عما أكره "
 ".ى ما أحب، اال تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبونإل
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اّن رحمتي سبقت غضبي، فال يقنطوا من رحمتي فإّنه ال يتعاظم عندي ذنب ان : وقل لهم"
 ".اغفره

ومن أسوأ . ومن سيء إلى أسوأ. إذن فإذا رأيت ان أوضاعك بدأت تتدهور من جيد إلى سيء
عن أخطائك، في ذاتك ومواقفك، وغير عالقتك إلى مؤسف، فال تلعن الدهر والظروف بل فتش 

ولن . ذلك وعد من هللا. مع هللا فسرعان ما ستجد ان أوضاعك بدأت تتغير باتجاه التحسين
 .يخلف هللا وعده

  
 :موجبات المغفرة

التواضع .. التوجه القلبي المخلص إلى رحمته.. الخضوع الصادق له.. الوقوف بين يدي هللا
 .أمور كفيلة بكنس الذنوب العظام، واستدرار رحمة هللا العظيمة. .الحقيقي أمام عظمته
 ..".يا بني آدم: "إّن هلل ملكا  ينادي في أوقات الصالة: وقد جاء في الحديث

 ".قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم اطفؤها بالصالة
.. ع عن المعاصي بمرور األيامإّن الصالة تؤكد في اإلنسان معاني العبودية وتدفع به إلى االمتنا

باتجاه  –قف أمام هللا . جّرب ذلك، توضأ باخالص.. اّن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر
. فستنج بعد مرور مدة على صلواتك انك بدأت تقترب إلى ربك. تذكر انك تواجه ربك –القبلة 

 :يقول هللا تعالى
الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلفِْرَدْوَس ُهْم فِيَها * أُولَئَِك ُهُم اْلَواِرُثوَن * ُظوَن َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافِ) 

.. ومن موجبات المغفرة أيضا  إدخال السرور على أخيك المؤمن(. 11-9/ المؤمنون( )َخالُِدونَ 
 (.ص)هذا ما يقوله الرسول األعظم 

فيما إذا كان طالب حاجة، اقضها فإذا كانت عندك ذنوب تريد غسلها، ففتش عن مؤمن، واسأله 
 أتريد دليال  على ذلك؟. له، فسرعان ما تحس ببرد العفو اإللهي يمس شغاف قلبك

مرة كان موسى بن عمران، يذهب إلى طور سيناء، فمّر على كوخ متواضع جّدا ، كان يسكن 
 .فيه أحد الزهاد، فاستهواه ان يدخل فيه، ويسأل عن حال الزاهد

يعاني من الجوع  –في تلك اللحظة  –د الرجل يأكل الطعام، وكان موسى فوج.. وهكذا دخل
 .لكنه لم يجد أي دعوة من الزاهد لالشتراك معه في الطعام. والتعب واالرهاق

عن مكانته في  –فيما يسأل  –ولما هّم موسى بالرحيل، طلب الزاهد من موسى أن يسأل هللا 
وفي ذات الطريق مّر موسى على كوخ آخر لزاهد .. وارتحل عنه.. ووعده موسى خيرا  . الجنة

وصدفة وجد . أن يدخل فيه –كذلك  –ثان، ولكنه لم يكن متواضعا  كالكوخ األّول فاستهواه 
الرجل يهم بأكل طعامه وكانت عبارة عن رمانة واحدة، وما إن دخل موسى حتى قام له الزاهد، 

 .وأجلسه على سفرته، وقدم له نصف رمانته باصرار
ووعده .. فيما يسأل عن مكانته في الجّنة –ا هّم موسى بالرحيل سأله الزاهد، أن يسأل هللا ولمّ 

 .وارتحل عنه.. موسى خيرا  
 :على طور سيناء تذكر موسى مقالة الرجلين فسأل هللا عن األّول، فجاءه الجواب

 !بّشره ان مكانه النار- 
 ولم يا رّب؟: سأل موسى ولما! مكانه الجّنة: وسأل عن الثاني، فجاءه الجواب
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والثاني كريم لم . أكل طعامه بحضورك، ولم يقدم لك شيئا  . إّن األول بخيل.. يا موسى: "قال هللا
 ".فالثاني يدخل الجنة لعطفه واألول يدخل النار لبخله. يملك سوى رمانته التي قدم لك نصفها

 :ل لموسىقا. وحينما دخل موسى على الزاهد األّول، واخبره بمقالة هللا
إذا كان البّد ان احترق بالنار فأسأل ربك ان يجعل النار ضيقة حتى ال يدخلها غيري، .. يا موسى

 ولم؟: قال له موسى.. أو يجعلني واسعا  حتى امأل النار
 .ال أريد أن يتعذب غيري معي: فأجاب

 :إلى الطور فسأل هللا تعالى قائال   –بعد ذلك  –وجاء موسى 
 ".صاحبك اني قد اوجبت له الجنة ألّنه أراد الخير لغيرهأخبر : يا موسى

ويكتبه في " قائمة أهل النار"فإذا كان مجرد طلب العطف على اآلخرين يمحو إسم اإلنسان من 
 فكيف يكون العطف ذاته؟" قامة أهل الجنة"

 .اّن البر يهدي إلى الجنة(: ص)يقول الرسول األعظم 

ِ َقِريب  )  (.56/ األعراف( )ِمَن اْلُمْحِسنِينَ  إِنَّ َرْحَمَة هللاَّ
فاهلل يريد .. واستعمال الطيب معهم طريق آخر من طرق غفران الذنوب. كما إّن محبة الناس

 .لإلنسان أن يعيش مع أخيه اإلنسان في حب صادق، وتودد مخلص
. ةكأفضل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيام" حسن الخلق"لذلك فقد أّكد هللا على 

 .وجعل غفران الذنوب في بعض األحيان معلقا  على حسن الخلق
احسن خلقك مع الناس حتى أحبك وحببتك في قلوب الصالحين وغفرت : "يقول هللا تعالى

 ".ذنوبك
 ..يابن آدم.. ضع يدك على رأسك، فما تحب لنفسك، فاحبب للمسلمين.. يابن آدم

أوتيت منها، وال تفرح بما أوتيت، فإّن الدنيا  ال تحزن على ما فاتك من الدنيا، وال تفرح بما
اّن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب (: "ص)يقول الرسول األعظم . اليوم لك وغدا  لغيرك

 ".الشمس الجليد
 ".أكثر ما يلج به أمتي الجنة، تقوى هللا وحسن الخلق(: "ص)ويقول 

 ..فالدعاء إيمان ذاتي إلى التوبة. الدعاءولكي نوجه أنفسنا إلى الطريق القويم، البّد ان نمارس 
 ..يا من إذا سأله عبده أعطاه: ".. فما أجمل أن يقف اإلنسان أمام ربه ليقول له

 ..".وإذا أقبل عليه قّربه وادناه.. وإذا اّمل ما عنده بلغه مناه

 
 
 
 


