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ِٓ أثشص اٌصفبد اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب اٌغ١بع١ْٛ ػِّٛبً ٚاٌؼشال١ْٛ خصٛصبً ٘ٛ اٌزؤلٍُ ِغ وً 

اٌظشٚف ، ٌٚذ٠ُٙ اإلِىب١ٔبد ٚاٌٛعبئً اٌزٟ رّّىُٕٙ ِٓ االعزفبدح ِٓ أٞ ؽبدصخ رمغ فٟ اٌجالد 

أؽضاثُٙ ، ٠ٚخططْٛ العزغالي رٍه األؽذاس أِضً اعزغالي فٟ اٌّٛاعُ ٌصبٌؾُٙ ٌٚصبٌؼ 

االٔزخبث١خ ثبػزجبس٘ب ٟ٘ اٌزٟ رمشس عطٛح ٚٔفٛر وً ؽضة ، ٚؽزٝ ٠ىْٛ اٌىالَ ِٕصفبً ١ٌظ وً 

السرمبء أػٍٝ إٌّبصت ٚرؾم١ك غب٠برُٙ اٌؾضث١خ ٚاٌغ١بع١خ اة رزخز ِٓ األؽذاس عٍّبً ٌٙب األؽض

. ٌٚىٓ أغٍجٙب وزٌه 

ٚاٌّشىٍخ أْ ثؼض طشق خذاع اٌّٛاط١ٕٓ ِىشٛفخ ِٚفِٙٛخ ِٓ لجً اٌٛاػ١ٓ ِٓ اثٕبء اٌشؼت 

ق اٌّبوشح اال أٔٙب رٕطٍٟ ػٍٝ اٌىض١ش٠ٓ ، ٚوٍّب وبْ اٌٛاػْٛ أوضش ٔغجخ وبٔذ اٌؾ١ً ٚاٌطش

رؤص١شاً ، ػٕذ٘ب ٠ؾزبط اٌغ١بع١ْٛ ٌطشق اعزغالي أروٝ ٚأسلٝ رّشس ؽزٝ العزغالي إٌبط ألً 

ػٍٝ اٌٛاػ١ٓ ، ٕٚ٘ب ٠ؤرٟ دٚس اٌّضمف١ٓ ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٚٓ ٌٗ رؤص١ش فٟ اٌغبؽخ 

، ٚأْ ال  اٌصبٌؼ ِٓ اٌطبٌؼ ثً ٚث١بْ األصٍؼ ِٓ اٌصبٌؼاٌؼشال١خ ِضً اٌّشعؼ١بد اٌذ١ٕ٠خ ٌج١بْ 

. رزشن األِٛس ِشٛشخ ٌٍّٛاطٓ اٌجغ١ظ ثؾ١ش ٠صجؼ أٌؼٛثخ ث١ذ اٌّبوش٠ٓ ِٓ اٌغ١بع١١ٓ 

ٚسغُ ِب ٠زّزغ ثٗ اٌغ١بع١ْٛ ِٓ عّؼخ ٚربس٠خ ع١ئ١ٓ ٚرغبسة ؽبفٍخ ثبٌفشً ٚاٌخذاع ٚاٌفغبد 

 اال أْ ٕ٘بن ثؼض األؽذاس رىْٛ طش٠مبً عٙالً ٌّغؼ رٍه اٌزاوشح ِٓ ار٘بْ اٌؼشال١١ٓ ، فجؼذ

اٌؼشش ع١ٕٓ ِٓ ؽىُ األؽضاة اٌغ١بع١خ اٌّؼشٚفخ ؽب١ٌبً ػٍٝ اٌغبؽخ اٌؼشال١خ رغشثخ رغبٚصد 

ثؼذ عمٛط صذاَ اٌّجبد ٚسغُ أْ دخٛي داػش ٚاعمبط أسثغ ِؾبفظبد ػشال١خ ِٚب رال٘ب ٚسافمٙب 

ثشؼخ ٚٔضٚػ ِئبد االالف ِٓ اٌّٛاط١ٕٓ ٔز١غخ رٌه اٌؼذٚ األ٘ٛط ، ِٓ ضؾب٠ب أثش٠بء ِٚغبصس 

وً رٌه ٚسغُ أْ اٌزمص١ش ٚاٌفشً ٚاضؼ ثغجت ل١بدح ع١بع١خ فبشٍخ ٌٍؼشاق اال أْ ٘زٖ  سغُ

ارمبْ ٌؼجٙب وٟ رّشس ػٍٝ اٌغزط أوبر٠جٙب اٌغذ٠ذح األؽضاة ػشفذ اٌٍؼجخ اٌغذ٠ذح ٚػشفذ و١ف١خ 

. ٚرّؾٛ ِٓ راوشح اٌّٛاطٓ رٍه اٌّآعٟ اٌزٟ ال ٠ّىٓ اْ ٠ٕبعٙب ؽش شش٠ف 

ٚعشا٠ب ٚوزبئت اٌؾشذ اٌشؼجٟ ٌّمبرٍخ داػش ثؼذ ضؼف اٌغ١ش  ِب اْ رشىٍذ أفٛاط ٚأ٠ٌٛخ

اٌؼشالٟ ِٓ اٌزصذٞ ٌٗ ثغجت خ١بٔخ اٌم١بداد ا١ٌّذا١ٔخ اٌؼغىش٠خ ٚرمص١ش اٌؾىِٛخ فٟ دػّٗ 

اٌّغزششٞ اٌزٞ ٔزظ ػٕٗ فضبئ١ْٛ ثٍغٛا اٌخّغ١ٓ اٌف عٕذٞ فٟ اٌّٛصً اٌذػُ اٌالصَ ٚاٌفغبد 

أٚ  -اً اٌذ١ٕ٠خ اٌش١ؼ١خ ثبعزغالي دػٛح اٌّشعؼ١خ ٌٍزطٛع ٚؽذ٘ب ، ثؼذ ٘زا لبِذ األؽضاة ٚخصٛص

ٌّمبرٍخ داػش ِٕٚؼٙب ِٓ اٌزٛغً فٟ ثبلٟ األساضٟ  -رغ١ّزٙب فزٜٛ اٌّشعؼ١خ وّب ٠ؾٍٛ ٌٍجؼض 

ّّذ اٌّزطٛػ١ٓ اٌٝ صفٛف فصبئٍٙب اٌّغٍؾخ ، ٟٚ٘ ثزٌه رخشق رٛص١بد اٌّشعؼ١خ  اٌؼشال١خ فض
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اد اٌذٌٚخ اٌؼغىش٠خ اٌشع١ّخ ٚسفضذ رشى١ً ِئعظاٌزٟ اشزشطذ أْ ٠ىْٛ اٌزطٛع ضّٓ 

. خبسط اٌمبْٔٛ  -ػٍٝ ؽذ لٛي ِؼزّذ اٌّشعغ اٌغ١غزبٟٔ فٟ وشثالء  -١ٍِش١بد 

أٚ ثبألؽشٜ  -ِٕٚؼبً ٌٙزا اإلؽشاط شّىٍٛا ١٘ؤح اٌؾشذ اٌشؼجٟ ضّٓ ِغزشبس٠خ األِٓ اٌٛطٕٟ 

٠ؼطٛا عّخ سع١ّخ ؽزٝ  -اعزغٍٛا ٚعٛد ٘زٖ ا١ٌٙؤح اٌزٟ رُ رشى١ٍٙب لجً عمٛط اٌّٛصً 

ال رشعغ فٟ لشاسرُٙ ٚل١بدرٙب ٌٍؾىِٛخ ٚال ٌٍمبئذ اٌؼبَ ٌٍمٛاد ٌفصبئٍُٙ اٌزٟ فٟ اٌؾم١مخ 

. اٌّغٍؾخ 

ٚاصجؼ اٌزجبسٞ ػٍٝ لذَ ٚعبق ، فىً فص١ً ٠ٕشش صٛس اٌشٙذاء اٌز٠ٓ اعزغٍذ دِبإُ٘ إلثشاص 

رٍه ( عٙبدٖ)س وبٔذ ٔز١غخ لبدح رٍه اٌفصبئً ؽزٝ ٠ج١ٓ أٔٗ األلٜٛ ٚاألثشص فٟ عبؽخ اٌمزبي ثؾٟ

اٌطب٘شح ِٓ اٌشٙذاء اٌز٠ٓ ؽبٌٚٛا أْ ٠جشئٛا رِزُٙ ٠ٚذافؼٛا ػٓ ِمذعبرُٙ ٚاسضُٙ ، اٌىٛوجخ 

وّب أْ لبدح رٍه اٌفصبئً رّىّٕٛا ِٓ رغ١ٍظ اإلػالَ ػٍٝ أغبصارُٙ ٚوبْ ػٍٝ ؽغبة اٌغ١ش 

رؾذ ألذاُِٙ ٚعٛف ٌٓ ٌٔذ ٌُٙ ، فغ١ش لٛٞ ع١غؾت اٌجغبط ِٓ اٌؼشالٟ ، ألْ األخ١ش ٠ؼزجش 

. ٠ىْٛ ٌفصبئٍُٙ ِؼٕٝ 

ٚارا اعزطٍؼٕب اٌشاٞ اٌؼبَ ٔغذٖ ِٕغزثبً ألثطبي اٌؾشذ اٌشؼجٟ ِٓ اٌّزطٛػ١ٓ ألُٔٙ ثؾك ِفخشح 

ٌٕب ٌٚشؼجٕب ٚأع١بٌٕب ، ٌٚىٓ اٌّشىٍخ ٘زا االٔغزاة أزمً رىز١ى١بً اٌٝ لبدح اٌؾشذ اٌز٠ٓ أسادٚا 

لٛا ٌٍٕبط أُٔٙ ُ٘ لبدح االٔزصبساد ، ٚ٘زٖ أزصبساد اٌؾشذ ِٚزطٛػ١ٗ نسوٛة ِٛعخ  ّٛ ٞ ٠غ

إٌز١غخ عززؾمك رٍمبئ١بً ثؾىُ رؤص١شاد اٌؼمً اٌجبطٓ ، فغؼٝ اٌّغ١طشْٚ ػٍٝ لشاساد اٌؾشذ اٌٝ 

اٌؾشذ ، فجؼض ع١طش ػٍٝ سئبعخ ١٘ؤح اٌؾشذ اٌشؼجٟ أٚ أؽذ اٌزٛغً اٌٝ ِصبدس لشاساد 

. ؽٛاس١٠ٙب ، ٚثؼض ٔبطك ثبعُ ا١ٌٙؤح ٚ٘ىزا 

ٌفؼً أصّشد ٘زٖ اٌغٙٛد فٟ افٙبَ إٌبط أْ لبدح رٍه اٌفصبئً ُ٘ اٌز٠ٓ أرالٛا داػش ؽش ٚثب

اٌغ١ف ، ُٚ٘ ٚاْ وبٔٛا لذ شبسوٛا فٟ االٔزصبساد ضذ داػش اال أْ رخط١طُٙ اٌزٞ ثذأٖٚ 

اٌّشعؼ١خ اٌذ١ٕ٠خ رض١ش اٌغشاثخ ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ ِٓ اٌؾىّخ ػذَ اٌزصذ٠ك ثُٙ ثّخبٌفخ رٛع١ٙبد 

د ٌُٙ ٕٚٔزخجُٙ ٚرؼبد اٌّؤعبح ِٓ عذ٠ذ ٚثٕٛا٠ب ّٛ . ُ٘ ٚارّجبػُٙ ؽزٝ ال ٔصً اٌٝ ٠َٛ ٔص

 ٠ٚ2018جذٚ أِش داػش ٚهللا اٌؼبٌُ أٔٗ ع١غزّش اٌٝ االٔزخبثبد اٌمبدِخ ، ٚاْ ٌُ ٠غزّش اٌٝ 

، ٚارا وزت هللا إٌصش  2017ؽ١ش االٔزخبثبد اٌجشٌّب١ٔخ فبٔٗ ع١جمٝ اٌٝ االٔزخبثبد اٌّؾ١ٍخ ػبَ 

اسرذاداد ٘زا إٌصش ع١زؤصش ثٙب إٌبخجْٛ فٟ وٍزب االٔزخبثبد ، خبصخ ٚأْ اداسح اً فجبٌزؤو١ذ ِجىش

أٚثبِب صّشؽذ ثؤْ ِمبرٍخ داػش رغزّش ٌضالس عٕٛاد أٚ أوضش ٚرٌه ثؼذ عمٛط اٌّٛصً فٟ 

.  2014ؽض٠شاْ 

٠ٓ أْ ٠صٍٛا ِٓ ٕ٘ب ال ثذ ٌٍؼشال١١ٓ أْ ٠ٕزجٙٛا ٌّب ٠غشٞ فٟ اٌجٍذ ٚأْ ال ٠غّؾٛا ٌالٔزٙبصٞ

ٌٍؾىُ ِشح أخشٜ ِغزغ١ٍٓ اٌؾشذ اٌشؼجٟ ساوج١ٓ ِٛعبد أزصبسارٗ ، ألٕٔب عّشثٕب ٘زٖ اٌٛعٖٛ 

ٚسغُ اٌذػُ اٌزٞ رٍمٖٛ ِٓ  2003اٌخ١ش ِٓ ثؼذ ر١ٌُٛٙ صِبَ األِٛس ِٕز اٌىبٌؾخ اٌزٟ ٌُ ٔش 

!!! اٌذاخً ٚاٌخبسط ٚسغُ صشف ِب ٠مبسة اٌزش١ٌْٛ دٚالس 
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2!!!ِئعغبد ثال ِؼب١٠ش
 

 
  مقدمة

ولكن حٌن ٌكون العدو ارهاب عصابً ؼاشم فحٌنها , لمعركة ضد اي عدو هً صدام ارادات ا
نبدو فٌما , وقد ٌبدو حٌنها هذا العدو قوي على باطله , تكون معركة قٌم ووجود معمدة بالدماء 

 (مصداقاً لقول االمام علً علٌه السالم)امامه ضعفاء على حقنا 
, اذا كانت الظروؾ هً التً تصنع االنسان فلنصنع ظروفاً انسانٌة : وقدٌماً قال الفالسفة 

 . فعلٌنا ان نخلق معاٌٌر قوٌة, اذا اردنا ان نصنع مإسسات امنٌة قوٌة , ونحن نقول 
 

 ٌررجل االمن سطوة وقوة بال معاي
والتزال احد افضل الحٌل للتجاوز على , (حمل السالح )رجل االمن ٌتمٌز بالسلطة والقوة 

القانون هً فً التزًٌ بزي رجل االمن وحمل هوٌة مشابهة لهوٌته النها تعطً اشارة انه رجل 
وهو امر لطالما عبرت من خالله قنابل ومفخخات , ٌحمً المواطن وٌراعً تطبٌق القانون 

 . الموت
, فٌجب ان تكون معاٌٌر اختٌاره وقبوله مشددة , حفظ االمن ألن من واجب رجل االمن  و

اما اذا كان تعٌن المنتسب , وتزداد المعاٌٌر صرامة كلما كان المنصب اخطر واكبر 
ثم تزداد المبالػ ببٌع المناصب لتصل فً بعض المواقع , ($ 5000)ورقة  50بالرشوة بٌبدأ  

وان , فهذا مإشر على اننا قد بنٌنا مإسسات تنتج الفساد بدالً من مكافحته  ,لمالٌٌن الدوالرات 
سور المعاٌٌر والشروط الالزم توفرها قد تهدم لٌتسلل لتلك المإسسات الخطٌرة سراق 

وحٌن تتهدم االسوار تنهار المعنوٌات , بل وحتى جواسٌس ومخربون وارهابٌون, وفاسدون 
  . من االنهٌارات االمنٌة امام عصابات داعش عند الشدابد وهو ماٌفسر الكثٌر

 
  فاقد الشًء الٌعطٌه

اهم المعاٌٌر تتمثل فً الشعور الجمعً الفراد المإسسة االمنٌة بان هنالك نظام وثواب وعقاب 
وعلٌه ان ٌستشعرها , فرجل االمن رجل عدالة, وتحقٌق المساواة امام القانون داخل مإسستهم 

اما اذا فقدت العدالة داخل , حالوتها واهمٌتها كً ٌسعى لتطبٌق القانون وٌتذوق , فً مإسسته
 . وٌتسرب الٌؤس بٌن افرادها, مإسسته فحٌنها تحل النقمة من داخل المإسسة 

فالمنتسب ٌبدأ حٌاته داخل المإسسة االمنٌة ناقماً على ضباطها بفعل الرشوة التً دفعها لٌتعٌن 
لى مرتب ومخصصات تكون من نصٌب عناصر حماٌات وحٌن ٌؤتٌه الراتب ٌرى ان اع, 

, ولٌست للمقاتلٌن او لشرطة الحدود,  فً العاصمة بالمنطقة الخضراء المإمنة المسإولٌن  

                                                           

 وكالة انباء براثا -بشٌر الوندي 2
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ومثل هذه االمور الٌمكن ان تصنع ابطاالً , صارخة من صور الظلم والتمٌٌز وهذه صورة  
, ة امنٌة موجودها عشرون جندٌاً فوجود سٌطر, وقد الٌقؾ االمر عند هذا الحد , مقاتلٌن 

االمر الذي ٌجعل العشرة الباقون , الٌداوم منهم عشرة من خالل رشوة امرهم بنصؾ مرتباتهم 
, ولكن العشرون باجمعهم سٌحتقرون الضابط وٌكرهونه , ٌعملون بشكل مضاعؾ لسد النقص  

هم مضطرون لدفع الثمن والنصؾ االخر ٌنقمون علٌه النفدافعوا الرشوة ٌرونه سارق لقوتهم  
او ٌنتابهم شعور بالالمباالة باداء , فٌصبون جام ؼضبهم على المواطن , من صحتهم وراحتهم 

 . وتبدأ بوادر االنهٌارات االمنٌة, الواجب فتنفجر سٌارة مفخخة عبرت من خاللهم دون تدقٌق 
 

  الجبناءبلد ٌكرم  
حاكم ضابط واحد على الفساد او الجبن لم يُ ,  عام من عمر الحكومات المتعاقبة  12خالل 

فٌحكم بسنة , ان ٌمزق رتبته امام الكامٌرات وٌشتم الحكومة ووصل االمر بضابط  , والتخاذل 
ارتكب مخالفات خطٌرة واحتقانات طابفٌة كبٌراً  بل ان ضابطاً  , مع اٌقاؾ التنفٌذ فقط 

ثم , وهرب لمصر الدوالرات  وتجاوزات على القانون وحقوق االنسان وسرقة المالٌٌن من 
قٌادة قوات )فتسلم منصباً رفٌعاً , عندما أمَن العقوبة استشعر باالمان فعاد للعراق وكوفًء 

ولم ٌحاكم حتى وال !!!! , ومرة اخرى سرق وجبن وتسبب بكارثة امنٌة , (البادٌة والجزٌرة
 . بمحاكمة ؼٌابٌة

, بال قتال وهرب لكردستان ( وط الموصلاثر سق)وقابد عسكري رفٌع اخر سلم كركوك لداعش 
واستدعً الى بؽداد اللمحاكمته وانما لٌتسلم معسكر تجمٌع الهاربٌن ولٌشحنهم بالمعنوٌات 

وبال , !!!فتضٌع االنبار, ثم ٌكافؤ فٌّعٌن قابداً لعملٌات االنبار , )!!!!(وٌرمم نفسٌتهم المنهارة 
 .محاكمة اٌضاً 

القادة عنترٌاتهم فً مجالسهم الخاصة حتى ان قابد احدى وطبٌعً ان تكون المثال هإالء 
قطعة  800لدٌه خزانة فً صالة بٌته فٌها معرض ل, االجهزة االمنٌة الخطٌرة فً العراق 

فً صورة معبرة !!!!قطعة بكل صفاقة  1000وٌطمح امام ضٌوفه لٌكمل العدد الى , سالح 
  .عن الدونكٌشوتٌة

فإن ربٌس شرطة برلٌن مثالً , اساس واجبها فً تحقٌق االمن  واذا كان تقٌٌمنا للمإسسة على
لكن توافر االمان عندهم ٌشٌر الى ان معاٌٌر اختٌاره للمنصب ,ٌلبس قرطاً فً احدى اذنٌه  

  , اذن نحن فشلنا فً معاٌٌر االختٌار, اما نحن فلم نحقق االمن , كانت صارمة وموفقة

ٌعود الى خلل , ت المتخاذلة من االحكام والمحاكمات ونشٌر هنا ان احد اسباب افالت القٌادا
ورؼم ذلك فان المحاكم , فالدستور العراقً ٌفصل بٌن السلطات ,ومخالفة دستورٌة خرقاء 

, ومحاكم قوى االمن تتبع وزٌر الداخلٌة فضاعت المعاٌٌر, العسكرٌة تتبع لوزٌر الدفاع 
  .وضاعت معها الحقوق

 
  مفارقة

ولكنهم ٌطبقون , الٌجمعهم وطن ( وفق تركٌبة عناصرها)ان عناصرداعش نحن نعلم بالطبع 
والنحاسب والمفارقة اننا ندافع عن ارضنا وعرضنا  , العقاب على المتخاذلٌن والمنسحبٌن 

 .المتخاذلٌن؟؟؟
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وهو مصداق قول االمام علً علٌه , فعند عدم وجود المعاٌٌر تحسم المعارك لصالح االشرار 
, (اقوى على باطلهم منكم على حقكم)جنده فً احد المعارك واصفاً االعداء بانهم السالم مإنباً 

فهل ٌقاتل , وٌكرم ,ان جندٌاً ٌرى قابده جبان ٌسرق قوته ومرتبه وعتاده ولنا ان نتخٌل  
 .!!!ام ٌولً هارباً؟؟, وٌضحً بحٌاته

 
  خالصة

عسكرٌة فً مإسساتنا االمنٌة نحن نحتاج الى منظومة قٌم ومعاٌٌر صارمة تبنى بها عقٌدة 
جٌش او شرطة مادام االنتساب الٌها بالرشى وبال ,لن تصمد مإسسة امنٌة : ونقول بثقة ,  

, سجالت جنابٌة لالستدالل على تارٌخ المتقدمٌن لالنتساب فهذه كارثة اما ان نبقى بال  , معاٌٌر
فرجل , !!!!!ص الطبًفقد كانت المإسسات االمنٌة تدقق حتى على الشرؾ الشخصً بالفح

وان ٌكون قابده امامه مثاالً ,االمن ٌتعامل مع افاقٌن ومجرمٌن فٌجب ضبط حالته النفسٌة 
اما اذا شعر بالسلطة والسطوة وعدم , للشجاعة وحٌنها سٌكون رجل امن مثابر ومخلص

لتردد فً فحٌنها نكون قد حولناه الى كتلة من القلق والخوؾ وا, واستشعر جبن قابده , الرقابة 
 . اطالق زناد البندقٌة

فانتم لستم بمنؤى عن تسلل مرض , انتبهوا ,ولنا هنا ان ننبه اخوتنا ابطال الحشد الشعبً 
وٌالٌت . وهنالك بوادر لشواهد ٌجب التنبه لها قبل االستفحال ,  فقدان المعاٌٌر الى صفوفكم 

االشتر عندما اراد ان ٌولٌه مصر  مإسساتنا االمنٌة تطبق وصٌة االمام علً علٌه السالم لمالك
وافضلهم , وانقاهم جٌباً , فولِّ من جنودك انصحهم فً نفسك هلل ورسوله وامامك)حٌن ٌقول 

, وٌرأؾ بالضعفاء وٌنبو على االقوٌاء, ممن ٌبطًء عن الؽضب وٌسترٌح الى العذر, حلماً 
الحساب واهل البٌوتات ثم الصق بذوي المروءات وا, وممن الٌثٌره العنؾ والٌقعد به الضعؾ

ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فانهم جماع من , الصالحة والسوابق الحسنة 
 والحول والقوة اال باهلل العلً العظٌم( الكرم وشعب من العرؾ
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اٌم١بداد اٌش٠بض١خ اٌشبثخ ث١ٓ أعز١شار١غ١خ ثٕبء 

 3 ٚأعز١شار١غ١خ أفشبٌٙب ٚصٕبػخ ل١بداد
  

 
 

القادر على تحقٌق األمال ( العنصر البشرى)بالشك أن خٌر وأعظم القدرات تكمن فى الشباب 
ومن هنا تكون وتقع وتبقى مسبولٌة الدولة . والطموحات والرإى واألهداؾ الموضوعة 

وادارتها فى أستثمار وإدارة طاقات الشباب على النحو الذى ٌضمن تعافٌها وأستقرارها 
ستمرارها فى أجٌال متعاقبة تعمل فى رفعة شؤن هذا الوطن والذى ٌستحق منا وأ... وتطوٌرها

  . الكثٌر
ماهً  –نحتاج إن نتسؤل  ( –بناء القٌادات الرٌاضٌة فً بلدنا)للحوار فً هذا الموضوع المهم 

كٌؾ ... كٌؾ نبنً الشباب ... كٌؾ نبنً األجٌال ... كٌؾ نبنً المجتمع ... السبل لبناء العراق 

  . نبنً القٌم والمبادئ واألخالق والتربٌة كٌؾ نبنً الحٌاة الرٌاضٌة العراقٌة الوطنٌة الشاملة
  .بالتؤكٌد لٌس بالمنهج المتبع حالٌاً وبالشكل الذي تدار فٌه المإسسة الرٌاضٌة فً العراق

، نسبة الشباب فٌه عالٌة جداً تحت سن العشرٌن ًّ واالستثمار . إن المجتمع العراقً مجتمع فت
وأبعد من كونهم . فً الشباب العراقً سٌزّود الشّبان والشابات بفرص وخٌارات طوال حٌاتهم

المستفٌدٌن من التنمٌة، المتخصصون فً هذا الشؤن ٌعتبرون أن الشباب كقوة حاسمة فً 
من خالل هذا الطرح ٌمكننا التركٌز على جملة من المبادئ . تحدٌد شكل التنمٌة الوطنٌة

 :اسٌة لتطوٌر الشباب العراقً وقدراتهاألس
ٍر دٌموؼرافٌا واجتماعٌا واقتصادٌاً  ٌّ ٌّرات . التحدي للشباب فً محٌط متؽ فبلدنا تمرُّ بتؽ

دٌمؽرافٌة وسٌاسٌة خطٌرة ملحوظة تشمل مواجهة األرهاب والبطالة والفساد وؼٌرها من 
إٌجاباً وسلباً بنتابج تحدٌات العصر  والشباب العراقً ٌتؤّثر. المشاكل التً ٌواجهها بلدنا العراق

ٌّرات الجارٌة والمترامٌة تقّدم تحدٌات . من العولمة، والسٌما ثورة المعلومات واالتصاالت فالتؽ
. جدٌدة وفرصاً مثٌرة والسٌما فً بناء قدرات الشباب لٌشاركوا فً جمٌع مجاالت المجتمع

فوا مع عملٌات التحدٌث، ومع ال ٌّ ٌُّروعلى الشباب أن ٌتك . دٌنامٌتات الدٌموؼرافٌة السرٌعة التؽ

 .وتدعو هذه االتجاهات إلى الفهم الثقافً المتبادل والتسامح، وإلى الحوار المتبادل بٌن األجٌال
محور ٌجب إن نعً أهمٌة العمل علٌه أال وهو بناء المعرفة وتوسٌع الفرص التعلٌمٌة وهذا 

خمة فً البنٌة التحتٌة للتعلٌم والتدرٌب ٌجب إن ٌعزز بمبادرات إصالحٌة وباستثمارات ض
علٌه ٌتوجب على الدولة والقابمٌن على المإسسات الرٌاضٌة . لمصلحة الشباب العراقً
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والمطلوب هو تعزٌز الحوافز . التواصل والسعً لجعل األداء التعلٌمً ٌتقدم بخطى موازٌة

 .والفرص الستبقاء الشباب فً الدراسة كً ٌتابعوا التعلٌم العالً
االقتصاد، أصبح لِزاماً تعزٌز بنٌة الحوافز لزٌادة مشاركة الشباب فً قوة العمل بمستوى 

 .مهارات أعلى
هذا المركز ٌعمل من خالل " مركز أعداد القادة التخصصً"تطوٌر برامج أعداد القادة من خالل 

القادرة على  تنفٌذ سلسلة من البرامج النوعٌة والتً تسهم فً بناء جٌل من الكفاءات الوطنٌة
وٌستند برنامج . مواصلة مسٌرة التمٌز القٌادي ودفع عجلة النهضة الرٌاضٌة الشاملة

إلى منهجٌة مدروسة تستهدؾ تنمٌة المهارات الشخصٌة " القٌادات الشابة وأعداد القادة"

  .واإلدارٌة والقٌادٌة
الشابة والمبدعة لدعم تجسٌدا لرإٌة فً بناء جٌل من القٌادات " مركز إلعداد القادة"تؤسٌس 

وفق  -طموح البلد والشارع العراقً فً أن نرتقً بالرٌاضة العراقٌة لمراكز متقدمة عالمٌاً 
إن وجد هذا )استراتٌجٌة متكاملة تحقق أهدافا طموحة ومتوابمة مع توجه الحكومة العراقٌة 

لؽاٌات االستراتٌجٌة فً نحو تنمٌة وتطوٌر القٌادات الوطنٌة القادرة على تحقٌق ا( التوجه لدٌها

 .االرتقاء بمنظومة العمل الحكومً وتعزٌز ثقافة االبداع األداري والقٌادي واألداء المتمٌز
  .. هناك عدة محاور لتنفٌذ أستٌراتٌجٌة بناء وأختٌار القٌادات الشابة الرٌاضٌة

ساط الشباب تسبق هذه المحاور والبدء بالعمل بها هو عملٌة البحث عن هذه القٌادات فً أو
جهة وٌجب إن تناط هذه المهام ب, ٌرهاسواء بالمدارس أو الجامعات واألندٌة الرٌاضٌة أو غ

  .تمتلك خبرة عالمٌة تعمل فً هذا األطار لتحقق هذا الهدؾ من دون تسٌس عملها أو حزبنته
خبراء وٌتم من خالل , ضٌةٌااألنتقاء والبحث فً نوعٌة القٌادات الشابة الر:  المحور األول

ثم ٌبدأ برنامج تعرٌؾ , ٌقومون باختبار المتقدمٌن لتحدٌد من تنطبق علٌه مقومات محددة
وللتخلص من السمات , القٌادة بقدراتها الشخصٌة وسماتها المختلفة لتعظٌم الجوانب االٌجابٌة

 .السلبٌة
نً وهذا ٌتم عن طرٌق تب, العمل على تطوٌر وصناعة القٌادات الشابة: المحور الثانً

استٌراتٌجٌة عمل بنهج علمً مإسساتً ٌختزل تجارب عالمٌة فً القٌادة وأختٌار 
لكً نضمن  –بدٌمقراطٌة ال تشوبها أمزجة وأجندات سٌاسٌة  ( –مركز أعداد القادة)القٌادات

  .نجاحها
استٌراتٌجٌة بناء القٌادات الرٌاضٌة وبرنامج أعداد الكوادر الوطنٌة الرٌاضٌة لتحقٌق نهضة 

وحٌوٌة للتنمٌة المستدامة عة وشاملة، ٌجب أن ٌبنى على أساس استٌراتٌجٌة ثابتة  واس
وٌهدؾ إلى إعداد و تهٌبة القٌادات الرٌاضٌة الوطنٌة الطموحة واالستثنابٌة . والشاملة فً البلد

  ..فً مجاالت اإلدارة والقٌادة واالبداع والتطوٌر فً القطاع الرٌاضً
  :راتٌجٌة العمل فٌه علىٌرتكز هذا البرنامج وأستً

 القدرات الشخصٌة
ٌجب إن ٌركز البرنامح على دعم المهارات والقدرات الشخصٌة للمنتضمٌن فٌه، فالتطوٌر 

الذاتً جزء ال ٌتجزأ من عناصر تطوٌر واعداد القادة، حٌث ٌتم فً هذا البرنامج العداد 
فً اإلتصال الفعال واالرشاد  القٌادات الرٌاضٌة تقدٌم خطوات برامج لتنمٌة وصقل مهاراتهم
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الشخصً ومهارات التعلم المستمر وترسٌخ القٌم والمبادئ واالخالقٌات الرٌاضٌة لدعم وتطوٌر 

  .قٌادة التؽٌٌر فً القطاع الرٌاضً
 المهارات التخصصٌة

فً قطاع الرٌاضة بشكل افضل ( القٌادات الشابة)ٌعمل البرنامج على التطوٌر من اداء ادوارهم 
-حٌث ٌوفر البرنامج مجموعة من وسابل التدرٌب المتقدم (. كل حسب تخصصه) وفعال

ودراسة الفرص والتحدٌات والتعرؾ لتدرٌب المنضوٌن فً هذا البرنامج   -الجماعً والفردي
القٌادات )على االستراتٌجٌات الرٌاضٌة المحلٌة والعالمٌة وافضل التطبٌقات والممارسات ودور 

لتطوٌر واقتراح واكتشاؾ ادوار جدٌدة لتطبٌقات واقعٌة للرٌاضة المحلٌة االستراتٌجً ( الشابة
من خالل تثقٌؾ القادة حول الرٌاضة داخل البلد بشكل عام والمقارنة واألستفادة من التجارب 
الدولٌة والتعرٌؾ بؤهمٌة تطبٌق وأستثمار التجارب العالمٌة فً مجال القٌادة الرٌاضة وتعزٌز 

 .ودعم انجازات الدولة فً مجال الرٌاضةمن اجل تنمٌة وأستثمار  ( لمتدربةالقٌادات ا)قدرات 
  المهارات القٌادٌة

( القٌادات الشابة المتدربة)القٌادة، من اهم العناصر فً هذا البرنامج الطموح، حٌث ٌتم اعداد 
تٌجً، و لٌكون قابدا رٌاضٌا ممٌزا قادرا على تعزٌز دوره فً تنمٌة ونهضة هذا القطاع االسترا

ممارسة دور فعال فً التنظٌم واتخاذ القرارات ورسم السٌاسات واالستراتٌجٌات وقٌادة ذلك 
بدرجة عالٌة من الحرفٌة مما ٌعزز دور القادة فً ادارة الفعالٌات وبؤسلوب عالمً المستوى 

  .والمحلًاالمر الذي ٌحقق للبلد دورا استثنابٌا لقٌادة الفعالٌات الرٌاضٌة بمستوٌها العالمً، 
  

  المهارات االدارٌة
ٌجب إن ٌقدم البرنامج مجموعة مبتكرة من برامج التدرٌب التنفٌذي حول وسابل وادوات 

االدارة الحدٌثة من حٌث التخطٌط والتطوٌر السلٌم وإدارة المشارٌع وتنمٌة وادارة المرافق 
التموٌل، ومواصلة االبتكار الرٌاضٌة والتعرٌؾ بطرق تموٌل المشارٌع و إدارة األصول وادارة 

 .لتحقٌق النتابج المتقّدمة وتقدٌم خدمات رٌاضٌة عالٌة الجودة ٌعتمد علٌها
ألبد إن ٌهتم برنامج بناء واعداد القٌادات الرٌاضٌة الشابة بالتواصل مع العالم فً المجال 

لمٌة من فً هذا البرنامح من التواصل مع الخبرات العا( المتدربٌن)الرٌاضً حٌث سٌتمكن 
خالل منظومة خاصة لبناء شبكات من االتصال المنظم والمنهجً وتبادل التجارب واالفكار 

والمعارؾ ومناقشة التحدٌات والفرص لقطاع رٌاضً متجدد وفعال مع المعاهد والمإسسات 

 .العالمٌة التً تعنى فً بناء القٌادات الرٌاضٌة الشابة فً العالم
  ..ة وأنجاحها فً العراقلٌتسنى لنا أؼناء هذه التجرب

ما علٌك أال  –أذا تطلب األمر أفشال أي نوع برنامج للبناء أو أستٌراتٌجٌة عمل تطوٌرٌة 

  .لتخرج بنتٌجة فشل بؤمتٌاز –تسٌسها وأدخالها دوامة التدخالت الحزبٌة والمحسوبٌة 
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اٌخغبئش ٚاٌٙذس فٟ لطبع اٌطبلخ 
4 

   

 

 

عن الخسابر الناجمه عن الهدر , 23/3/2015انجزت فً , دراسهقامت وزارة النفط باعداد 

ملٌار ( 14,5) اذ قدرت تلك الخسابر قرابه , واالهمال وسوء االداره فً عملٌات انتاج النفط 

 . 2014الى نهاٌة  2011دوالر امرٌكً للفتره من 
الفساد الحقٌقً  هذا هو)السٌد عادل عبد المهدي على هذه الخسابر بؤن , وقد علق وزٌر النفط 

وهذا هو الؽٌاب الحقٌقً للتخطٌط .وهذه هً الخسابر الكبرى والهدر الحقٌقً لالموال ... 

 .(واالداره الرشٌدة
وذهب البعض الى ان . اثٌرت حول هذه التصرٌحات نقاشات واسعه فً االوساط المختصه 

ي التفاوض على وبالتال,( عقود الخدمه )تشخٌص هذا التقصٌر ٌهدؾ لتبٌان فشل نموذج 

ومع ان العبره فً اي عقد نفطً هو لٌس فً . محلها  p.s.c الؽابها واحالل عقود المشاركه 

ومدى انطباقه ,وتحقٌقه العلى المنافع المادٌه للبالد ,عنوانه بل فً محتواه وتحلٌله االقتصادي 
وٌجب ان ,فان النقاش فً هذا الموضوع لٌس فً محله ,على الحقل او الحقول المشموله 

وسوء االداره (المتعمد وؼٌر المتعمد)ٌجرى بمعزل عن تقٌٌم االضرار الناجمه عن االهمال 
 .وانعدام التخطٌط فً ضل اي نمط من انماط العقود المعروفه فً عالم النفط 

واالهمال ( الفساد االداري )وللتقٌٌم الحقٌقً لالضرار والخسابر الناجمه عن سوء االداره و 

ٌفوق ( الكهرباء ,الؽاز ,النفط )ولحد االن فً مجال الطاقه  2006ه منذ عام خالل الفتر

وهذه ربما كانت .ماتوصلت الٌه وزارة النفط بعشرات االضعاؾ وٌبلػ قرابه ترلٌون دوالر 
والاختالؾ بٌن من ٌحرمك من دخل موكد قدره  .له فساد اداري فً التارٌخ الحدٌثاخطر حا

فؤن االضرار الناجمه عن .منك ذلك الدوالر بعد تحصٌلك علٌهدوالر واحد وبٌن من ٌسرق 
كلها (الخ …االضرار الناجمه عن عدم معالجه الخلل , سوء االداره, االهمال ) الفساد االداري

 .تعتبر بعرؾ القانون التجاري والجنابً من جرابم االهمال
وانعدام التخطٌط والفساد االداري وقد قمنا بتقدٌر اولً لحجم االضرار الناجمه عن سوء االداره 

فً مختلؾ اوجه ( عدا السرقه والفساد المالً( )criminal negligence)واالهمال الجنابً 

 :وندرج فٌما ٌلً موجزآ بهذه االضرارالمالٌه واالضرار ؼٌر النقدٌه .صناعات الطاقه 
 

                                                           
 شبكة االقتصادٌٌن العراقٌٌن -الجنابً عدنان 4
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 :فً مجال النفط
 :تؤخر تنفٌذ زٌادات اإلنتاج :أوالً    

ستة مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً منذ ( 6)انت وزارة النفط قد وضعت خطة لزٌادة اإلنتاج الى ك        

اإلٌرانٌة والحصار الذي  –ولم تنفذ الخطة بسبب الحرب العراقٌة . ثمانٌنات القرن الماضً

 . فرض على العراق الحقا
ألعلى فً عهد الحكومة المإقتة وعرضت فً المجلس ا 2004وقد أعٌدت دراسة الخطة عام 

وكانت المدة المتوقعة لتنفٌذ الخطة . للنفط والؽاز من قبل وزٌر النفط آنذاك السٌد ثامر الؽضبان
وعند ارتفاع أسعار النفط . وبالتعاون مع شركات النفط العالمٌة, هً سنتٌن أو ثالث سنوات

ع كان الدخل الضائ, دوالر للبرمٌل على مدى حوالً خمس سنوات( 100)والذي بلػ حوالً 

وبما مجموعه حوالً نصؾ ترلٌون دوالر , ملٌار دوالرسنوٌاً ( 100)على العراق ٌعادل حوالً 

 . فقدها العراق بسبب سوء االداره وانعدام التخطٌط
  

 :تؤخر إنتاج ومعالجة الؽاز:ثانٌاً 
والعمل , كان من المفروض أن تكون أهم أولوٌات قطاع البترول هً إٌقاؾ حرق الؽاز    

باإلضافة الى , على معالجته لتوفٌره إلنتاج الكهرباء والصناعات المحلٌة المختلفةالفوري 
تطوٌر حقول الؽاز لضمان توازن اإلستهالك عند حصول أي تقلبات فً إنتاج الؽاز المصاحب 

ولو بلػ إنتاج العراق من النفط الخام سته مالٌٌن برمٌل ٌومٌاً كان إنتاج الؽازسٌبلػ أكثر . للنفط

الؾ مٌكاواط من ( 30)لوقود قرابة ( مع الؽاز الحر)وألصبح ٌكفً , ؾ إنتاجه الحالًمن ضع

كما أن هذه الحالة كانت ستوفر من .الكهرباء التً كان المفروض أن ٌكون العراق مصدراً لها

ملٌون ( 30)وبقٌمة تقارب , ثالثمابة الؾ برمٌل ٌومٌاً ( 300,000)السوابل البترولٌة ما ٌعادل 

وعلى مدى . ملٌون دوالر ٌومٌاً باألسعار الحالٌة( 15)ومٌاً باألسعار السابقة أو دوالر ي

السنوات الخمس الماضٌة كانت خسارة العراق من هذا الهدر أكثر من عشرة ملٌارات دوالر 

 .إضافة إلى األضرار الناجمة عن حرمان العراقٌٌن واإلقتصاد العراقً من الكهرباء, سنوٌاً 
 :المصافً:ثالثاً 
لم ٌنجز العراق بناء أي مصفى كبٌر جدٌد رؼم أن مصفى الوسط كان جاهز التصامٌم     

وكان باإلمكان إنجاز هذا المصفى وؼٌره باإلستثمار أو من . وبقربه مجمع للبتروكٌمٌاوٌات
وقد تسبب هذا التؤخٌر فً إستٌراد العراق للمشتقات البترولٌة بؤكثر من خمسة . خزٌنة الدولة

والضرر باإلقتصاد هو لٌس فقط خسارة المال العام المصروؾ على . دوالر سنوٌاً ملٌارات 

 .بل ما توفره المصافً من عماله ومواد أولٌة للصناعة, اإلستٌرادات
                                                                            :تؤخر مشروع حقن الماء:رابعاً 

فط إلى كمٌات هابلة من الماء بعد معالجته من األمالح والشوابب للحفاظ على ٌحتاج إنتاج الن  

ومن القرارات البالؽة الخطورة على مستقبل . توازن الضؽط فً المكامن النفطٌة ألدامة اإلنتاج
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العالمٌة وإناطته بشركة المشارٌع ( أكسون)اإلنتاج كان قرار سحب هذا المشروع من شركة 
وقد تسبب هذا القرار بتؤخر المشروع ألكثر . كن مإهلة للقٌام بهذا المشروعالنفطٌة التً لم ت
وٌعتقد بعض الخبراء أن هذا التؤخٌر أضر وٌضر بمكامن النفط فً الجنوب . من ثالث سنوات

 .وال بد من دراسة فنٌة لمعالجة الموضوع وتقٌٌم األضرار. بشكل قد ٌصعب تعوٌضه الحقاً 
 :خزانات النفط:خامساً 

بب تؤخٌر إنشاء خزانات النفط الخام عند مجمعات التصدٌر بمعظم الضرر الذي أشار الٌه تس 
فؤن التصدٌر ٌتوقؾ عندما تتردى األحوال الجوٌة قرب موانًء . السٌد وزٌر النفط مإخراً 

كما ٌتوقؾ التحمٌل عندما ال تكون أي . التصدٌر فٌتوقؾ تحمٌل الناقالت الراسٌة على الموانًء
وفً الحالتٌن ال بد من وجود خزانات . جودة للتحمٌل بسبب عدم إنتظام وصول الناقالتناقلة مو

وبسبب . وقد تصل إلى أسبوعٌن من اإلنتاج, تكفً إلستالم اإلنتاج لفترة ال تقل عن عشرة أٌام

ملٌون دوالر ( 20)عدم وجود خزانات كافٌة كان اإلنتاج ٌتوقؾ وٌخسر التصدٌر ما ٌقارب 

وإنخفاض إنتاج الؽاز , ضافة إلى ما ٌسببه عدم إستقرار اإلنتاج من أضرار بالمكامنباإل, ٌومٌاً 
. المصاحب الذي ٌودي إلى توقؾ إنتاج الكهرباء فً المحطات التً تعتمد فً وقودها علٌه

 فً مجال الكهرباء
 :نقص إنتاج الطاقة: أوالً 
ومن هذه . نقص إنتاج الكهرباء قامت عدة جهات بتقدٌر األضرار االقتصادٌة المترتبة على     

واإلستشارٌون الذٌن أعدوا دراسة إستراتٌجٌة الطاقة ( IEA)الجهات وكالة الطاقة الدولٌة 

(INES )وتتراوح هذه التقدٌرات حول ما . لهٌبة المستشارٌن فً مجلس الوزراء وؼٌرهم

ء لقطاعات مهمة من ملٌار دوالر سنوٌاً كؤضرار لإلقتصاد بسبب عدم توفر الكهربا( 40)ٌقارب 

. االقتصاد العراقً
كان باإلمكان سد , وبما أن توفٌر الكهرباء بالمولدات الؽازٌة الحدٌثة ال ٌتطلب أكثر من سنتٌن

وال ٌتطلب توفٌر الطاقة الكهربابٌة اإلعتماد على . أو بعده بقلٌل( 2006)نقص الكهرباء عام 

وهذا . اء هذه المحطات وبمدد زمنٌة معقولةإذ أن المستثمرٌن مستعدون إلنش, الخزٌنة العامة

ملٌار ( 300)ٌعنً أن سوء إدارة قطاع الكهرباء تسببت فً خسارة االقتصاد العراقً حوالً 

وستستمر هذه الخسارة لمدة سنة أو سنتٌن , دوالر خالل السنوات السبعة أو الثمانٌة المنصرمة
. فً أفضل األحوال

 :وقود محطات الكهرباء: ثانٌاً 
تخسر الكهرباء ما ٌعادل ألؾ مٌكاوات بسبب عدم أنتظام تجهٌز الوقود أو إنخفاض ضؽط      

وتفقد الطوربٌنات الؽازٌة ما ٌقارب ثلث قدرتها التصمٌمٌة بسبب إستعمال النفط الخام أو . الؽاز

باإلستفادة من ( combined cycle)كما أن تؤخر اإلستثمارفً الدوره المركبه . زٌت الوقود

وعند إستؽالل الدوره المركبة ٌمكن . رارة الناجمة عن إحتراق الوقود ٌسبب خسابر إضافٌةالح

ولو توفر . دون الحاجة إلى وقود إضافً%( 50)زٌادة القدرة فً الطوربٌنات الؽازٌة بنسبة 

لجمٌع المحطات الكهربابٌة ولو أضٌفت الدوره المركبة لجمٌع ( المصاحب والحر)الؽاز 
. ٌة لكان باإلمكان إنتاج خمسة آالؾ مٌكاواط إضافٌة من المحطات العاملة حالٌاً المحطات الؽاز

: فعدم توفر الؽاز بشكل كامل ومستمر ٌتسبب بعدة أضرار منها
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ملٌون دوالر ( 20)إستعمال نفط خام وسوابل بترولٌة أخرى بقٌمة تصدٌرٌة تبلػ حوالً  -   1

. ٌومٌاً 

وتقدر أضرار هذه اإلدارة السٌبة لوقود . مسة آالؾ مٌكاواطفقدان قدرة كهربابٌة تقارب خ -   2

. الكهرباء بحوالً عشرة مالٌٌن دوالر ٌومٌاً 
وتبلػ األضرارالناجمة عن سوء إدارة الوقود فً قطاع الكهرباء بما ال ٌقل عن عشرة ملٌارات 

. دوالر سنوٌاً 

( 50)لكهرباء بما ٌقارب تكون األضرار المباشرة وؼٌر المباشرة لسوء إدارة قطاع اوهكذا  

. ملٌار دوالر سنوٌاً 
 االضرار ؼٌر النقدٌه

تسببت سٌاسه االهمال والفساد االداري بؤضرار جسٌمه ؼٌر نقدٌه ومن هذه االضرار على 
: سبٌل المثال الالحصر هو ماٌلً 

السامه الممنوعه ( tetraethyle lead) االستمرار فً استعمال رابع اثٌالت الرصاص : اوال 

ان المصافً الحدٌثه (. octane number)دولٌا فً البنزٌن لرفع الرقم االوكتانً للبنزٌن 

كما ان المصافً القدٌمه تتجاوز هذه المشكله بانشاء وحدات .التنتج بنزٌن واطى االوكتان 

. النتاج البنزٌن الخالً من الرصاص ( (isomerisationاضافٌه لالزمره 

البنزٌن فً العراق الٌزال ٌعالج بؤضافه رابع اثٌالت الرصاص ومما ٌإسؾ له ان ماٌنتج من 
وهذه جرٌمه صحٌه وبٌبٌه الٌمكن استمرارها حتى وان اضطررنا الى .السامه والمسرطنه 

فصحه المواطن اثمن من .اٌقاؾ هذه الوحدات القدٌمه واستٌراد البنزٌن المحسن من الخارج 
المستؽرب ان االضافات والتوسعات الجدٌده فً ومن .التوفٌرات القلٌله فً انتاج البنزٌن

مصافً الجنوب سٌكون من وحدات من دون ازمره وتحتاج الى اضافه رابع اثٌالت الرصاص 
. لجعلها قابله للتسوٌق

وحرق .ان حرق الؽاز الٌفقدنا قٌمه الؽاز المحروق فقط بل ٌسبب تلوث هابل فً البٌبه :ثانٌا 
عل العراق من اكثربلدان العالم تلوٌثا بالؽازات المسببه لالحتباس الؽاز بهذه الكمٌات والٌزال ٌج

وبدل ان ٌكون استعمال الؽاز من عوامل تخفٌض التلوث الناشا من حرق الوقود .الحراري
ومن المعروؾ ان التلوث البٌبً . اصبح حرق الؽاز وبؤالعلى العراق وعلى العالم ,االحفوري

هو اقل انتاجا للؽازات المسببه ,او فً الصناعه ,نتاج الطاقه الناتج عن استعمال الؽاز كوقود ال

 fossilلالحتباس الحراري والتلوث البٌبً عموما من االنواع االخرى للوقود االحفوري 
fuels .))

ٌعتبرها الخبراء ؼٌر صالحه مولدات الدٌزل التً نصبت مإخرا من قبل وزاره الكهرباء  : ثالثا 
فؤنها تتسبب ,ه للحموالت االساسٌه الرتفاع كلفتها وسرعه اندثارها النتاج الطاقه الكهربابً

االولى هً ان استعمالها لزٌت الوقود او وقود الدٌزل الذي ٌسبب تلوثا .بمشكلتٌن اضافٌتٌن 
من هذا فان اٌصال الوقود بالكمٌات المناسبه لهذه المولدات فً  وأالسوأ.ؼٌر قلٌل فً البٌبه

فاالؾ الصهارٌج المتحركه على .  ةاٌه فً التعقٌد وٌسبب مشاكل عدمواقعها المنتشره امر غ
الطرقات تسبب مختلؾ االضرار واالختناقات عالوه على تكدسها عند خزانات التجمٌع مماٌخلق 
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. فوضى ٌصعب تصورها االعندما نرى باعٌٌنا ماٌجري فً مواقع هذه المولدات من اشكاالت 
. واداري اضافً وقد نجم عن هذه الفوضى فساد مالً 

ن م المولدات االهلٌه التً تكلؾ المستهلك اضعاؾ ماٌمكن ان تتكلفه الطاقه المجهزه: رابعا 
وهذه المولدات االهلٌه تشوه شوارعنا بشبكاتها العنكبوتٌه وتقتل ابنابنا .المحطات الكبرى 

ماتسببه هذه ٌضاؾ الى ذلك .بالصعقات التً ؼالبا ماتنجم عن التوصٌالت ؼٌر النظامٌه 
. المولدات من تلوث بٌبً وضوضابً 

 
عضو مجلس النواب العراقً، ربٌس لجنة الطاقة النٌابٌة السابق ومدٌر مركز البحوث والدراسات العراقٌة )*( 

الموقع االراء الواردة فً كل المواد المنشورة على موقع شبكة اإلقتصادٌٌن العراقٌٌن التعبر بالضرورة عن رأي هٌبة تحرٌر 
وانما عن كاتبها وهو الذي ٌتحمل المسإولٌة القانونٌة والعلمٌة 
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رذٟٔ صمبفخ اٌطبٌت اٌغبِؼٟ
5 

 
 
ٌإسفنً عندما ارى طلبة الجامعات الٌوم ٌتقدمون فً مراحلهم الدراسٌة وهم الٌملكون خلفٌات 

ٌتعللون بالجواب ثقافٌة سواءاً بتخصصاتهم او بتخصصات اخرى وعندما تسالهم ٌقولون او 

  .اذن متى ٌؤتً هذا الوقت ؟ اٌؤتً عند سن التقاعد مثالً -الوقت لدي–نفسه 
 

مشكلة شبابنا الٌوم انهم ٌرؼبون تحقٌق اهداؾ شامخة تبقى صروح لهم على مر االزمنة، 
متناسٌن ان تحقٌق الهدؾ الٌحتاج الى تحصٌل دراسً مهما بلؽت دراجاته فقط ،وانتما ٌحتاج 

فة عامة واطالع واسع على امور الحٌاة وماٌجري فٌها والدراسة سواء االبتدابٌة او الى ثقا
الثانوٌة او الجامعٌة التقدم لنا شًء سوى المواضٌع المقررة من قبل الحكومة او من قبل 

الجهات التعلٌمٌة المختصة ولو قدمت لنا الدراسة شًء من الثقافة لعتزل البشر كلهم عن الدنٌا 
رسون فً المدراس الجامعات طوال حٌاتهم كسباً للعلم والثقافة ، انا الانكر ان وبدأوا ٌد

للدراسة دورا ًمهما ًفً حٌاة البشر بل ان هللا تعالى اوصى بطلب العلم ونبٌة الكرٌم محمد صلى 
هللا علٌه وسلم اوصانا بطلبه حتى لو كان فً الصٌن والسعً فً العلم كالعبادة الصالحة هلل 

كن العلم مهما بلػ من ادنى الدرجات الى اقصاها ٌفتقر الى الثقافة واالطالع الواسع تعالى ول
على كل االمور الدنٌوٌة ، العلم ربما ٌبحث فً مجال الاكثر ،فطالب الطب ٌدرس الطب فقط 

الٌدرس معه القانون والهندسة وعلم االجتماع،وطالب القانون الٌدرس معه الطب او الفلسفة او 
ل شمو علوم الشرٌعة االسالمٌة او باقً العلوم االخرى ، كل علم ٌدرس على حدة اليالزراعة ا

بحاجة ماسة الى معرفة عامة لكل شًء ( خصوصاً الطالب الجامعً)معه باقً العلوم ، والطالب 

 . الى اخ...مهما كان صؽٌراً او كبٌراً وهذا الٌتحقق اال عن طرٌق االطالع والبحث 
 

لجامعً عالمنا العربً عامة مقسم التفكٌر مابٌن دراسته وامور ربما لقد اضحى الطالب ا
نسمٌها بالتافهة اما الجانب الثقافً من تفكٌره فمنعدم المحاله، عندما نزور احدى الجامعات قد 

لماذا تناسى طلبة الجامعات العراقٌة وجامعات االقلٌم الثقافة بصورة عامة ؟ لماذا ... نتسابل
معً ٌهتم باالمور التافهة من حٌاته الجامعٌة والٌعٌر اهتماماً ٌذكر بثقافته؟ اصبح الطالب الجا

  لماذا وضع المختصون المكتبات فً الجامعات وهم ٌعلمون ان روادها قالبل؟
 

لعل من االسباب التً تحجب عقلٌة الطالب الجامعً عن تثقٌؾ نفسه هو عدم تمٌزه مابٌن 
االولى ان المتعلم والمثقؾ سواء وهذا ؼٌر صحٌح  المتعلم والمثقؾ فهو ٌظن من الوهلة

                                                           

 شبكة االعالم العراقً 5
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فالمتعلم شًء والمثقؾ شًء اخر ، المتعلم هو من تعلم اموراً لم تخرج عن نطاق اطاره 
الفكري الذي اعتاد علٌه منذ صؽره ، وهذه امور اعتاد علٌها منذ المراحل التعلٌمٌة االولى 

له المجال الستقبال امور مختلفة عن التً  وحتى المراحل الجامعٌة ومابعد الجامعٌة ولم تفسح

  . اعتادها
 

المتعلم لم ) ان  -خوارق الالشعور -ٌقول عالم االجتماع العراقً الدكتور علً الوردي فً بحثه 
ٌزدد من العلم اال مازاد فً تعصبه وضٌق مجال نظره النه قد أمن برأي من االراء او مذهب 

وهذا صحٌح الن سعً المتعلم ( ات التً تإٌده فً رأٌه من المذاهب فؤخذ ٌسعى وراء المعلوم
وراء ضمن مجال واحد او تخصص واحد الٌترك له المجال لالطالع على باقً االراء واالخذ بها 

  . او االقتباس منها
 

اما المثقؾ فهو من ٌهتم بالمعلومات المتنوعة الى جانب اهتمامه بمجال تخصصه ، فهو ٌقرأ 
حصل عنده تراكم فً االراء والنظرٌات ماٌعزز حصٌلته الثقافٌة وٌؽنٌها ، فً ماتقع علٌه عٌنه

لذلك من المهم ان ٌمٌز الطالب الجامعً اوالً مابٌن المتعلم والمثقؾ وان ٌدرك جٌداً ان الثقافة 
الجامعٌة التنحصر داخل قاعات المحاضرات وماٌطرح فٌها من اراء ونظرٌات وان ٌعزز افكاره 

واراء جدٌدة لٌس فً مجال واحد وحسب وانما فً جمٌع المجاالت ، فطالب وارابه بؤفكار 
القانون ٌجب ان ٌقرأ العلوم االنسانٌة والدٌنٌة وعلوم اللؽة والٌتعب نفسه وافكاره فً دراسة 

القانون فقط الن مهنته كرجل قانون التنحصر على تطبٌق القنون فحسب وانما معرفة ماٌترتب 
فً تطبٌق او عدم تطبٌق الناس للقانون والوقوؾ على االسباب ، من اٌجابٌات وسلبٌات 

  .وطالب الطب كذلك ٌجب ان ٌقرأ كل شًء وفً اي شًء وقد قٌل ان الثقافة سالح لكل متعلم
 

اذكر عندما كنا طالباً كان المعلم ٌوصٌنا ونحن فً الفصل االخٌر من السنة الدراسٌة بضرورة 
طلة الصٌفٌة وكان ٌشدد على ذهابنا الى المكتبة لقرأة الكتب االنشؽال بشًء مفٌد لنا فً الع

واالستزاد من علومها وتجاربها فً الحٌاة ، واذكر اٌضاً ان المعلم كان ٌؤتً بنفسه احٌانا الى 

  .المكتبة وٌشرؾ علٌنا وٌختار لنا الكتب التً تتناسب مع افكارنا
 

وم كنا نشؽل معظم اوقتنا فً العطل الصٌفٌة وقتها لم تكن التكنولوجٌا منشرة انذاك كما هً الً
بالمطالعة ، اما الٌوم فالتكنولوجٌا اصبحت هً التً تسٌر حٌاة االنسان وقد اثرت سلباً على 

طلبتناً فبسببها تدنت ثقافة الطالب واظمحلت فبدالً من قرأة كتاب او متابعة بحث ما ٌجلس معظم 
لبون المواقع تل واالخرى او ٌتحادثون مع اصدقابهم الطالب امام االنتر نت فً اوقات الفراغ ٌق

وحتى ان كان ٌبحث عن معلومة قد تفٌده فً درس او بحث ما الٌكلؾ نفسه عناء البحث بٌن 
امهات الكتب والمراجع العربٌة والعالمٌة بل الٌكلؾ نفسه عناء مناقشة المعلومة مع زمالبه او 

ثنٌن وٌحصل علٌها وهو الٌعلم ان كانت صحٌحة ام مع استاذه وكل مافً االمر نقرة لموقع او ا
ال ، انا الانكر ان للتكنولوجٌا وتطورها اٌجابٌات فلوالها لما استطعت التعبٌر عن افكاري 

  . واٌصالها بسرعة الضوء الى جمٌع القراء فً العالم
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كل وحتى خالل اوقات الفراغ بٌن المحاضرات الجامعٌة ٌتجمع الطالب مع بعضهم البعض و

حدٌثهم منصب على امور تافهة والترتقً بمنزلة الطالب الجامعً العلمٌة واالجتماعٌة وعندما 
تسؤل احدهم عن تارٌخ الحرب العالمٌة االولى ٌقول لك الاعلم ، او تسؤله عن مسؤلة فً علم 

  .االجتماع ٌقول لك الاعلم ، فؤٌن هً ثقافة الطالب الجامعً فً عالمنا العربً ؟
 

ع طلبتنا الى تثقٌؾ انفسهم والخروج من اطرهم الفكرٌة والتحرر منها ؟ لماذا كٌؾ ندؾ
الٌتخذون من طلبة الدول المتقدمة مثالً ٌحتذى به فٌما ٌخص الثقافة فهم على الرؼم من تقدم 

عجلتهم الحضارٌة اال انهم حرٌصون اشد الحرص على تثقٌؾ انفسهم قبل كل شًء ونحن 

 . العرٌقة نتراجع ٌوماً بعد ٌوم امام كل تقدم تتقدم به دولهم اصحاب الحضارات واالمجاد
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ع١ىٌٛٛع١خ اٌشخص١خ اٌؼشال١خ فٟ اٌؼبٌُ 

االفزشاضٟ
6 

 
 
 

المعلوماتٌة الى المجتمع العراقً وخاصة فً القرن الحادي والعشرٌن  بعد دخول الثورة

تحتل مساحة واسعة من اصبحت شبكة التواصل االجتماعً كفٌس بوك والتوٌتر واالنستؽرام 
الوعً العراقً ، وتؤخذ جزءا مهما من حٌاة العراقٌٌن الشخصٌة واالجتماعٌة ، إذ اصبحت 
القنوات التواصلٌة منفذا ٌنفس من خالله اكثر من ثالثة مالٌٌن عراقً عن رؼباتهم وآمالهم 

ري من تدهور ومعاناتهم الٌومٌة ، فضال عن كونها وسٌلة تعّبر عن نقدهم وسخطهم على ما ٌج
سٌاسً واقتصادي خطر ، وبهذا اصبحت قنوات التواصل االجتماعٌة وخاصة فٌس بوك مدار 
حدٌث الناس ورواٌاتهم الٌومٌة وحالة تنعكس فٌها آراإهم واتجاهاتهم نحو االحداث والقضاٌا 

إن الذي ٌدعونا لمناقشة هذا المتؽٌر الحدٌث والطارئ على الشخصٌة العراقٌة . الراهنة 
ستعمالنا الخاطا لصفحات التواصل االجتماعً ، فبدال من ان تكون هذه الصفحات وسٌلة ا

ونافذة تواصلٌة وترفٌهٌة مفٌدة لنا فإنها اصبحت جزءا كبٌرا من صراعاتنا المذهبٌة والطابفٌة 
والسٌاسٌة ، إذ شوهت الكثٌر من صفحات فٌس بوك بالشعارات السٌاسٌة الزابفة ووسٌلة 

ت ، وتؤجٌج الرأي العام الى درجة اصبحت فٌها صفحات فٌس بوك والتوٌتر تحمل لنشر الشابعا
توجهات نفسٌة خانقة وانفعاالت مشحونة بالكراهٌة واالعتداء على قٌم اآلخرٌن وحرٌتهم 

وتظهر هذه التوجهات فً ضوء المشاركات ونشر المنشورات . الشخصٌة ومعتقداتهم الدٌنٌة 

 . للصور ومقاطع الفٌدٌو البؽٌضة( الٌك)أٌٌد العدابٌة واعطاء عالمة الت
 فٌس بوك مرآة لمعاناة العراقً الٌومٌة

ٌمكن القول ان صفحات الفٌس بوك عبارة عن مرآة تنعكس فً ضوبها افكار ومشاعر صاحب 
الصفحة فضال عن مدى تفضٌله او كراهٌته اوحٌادٌته نحو المواضٌع والجماعات والشخصٌات 

، إذ تحمل صفحة فٌس بوك للناشر جانبا من رإٌته للواقع الخارجً ،  الموجودة فً المجتمع
وبما اننا نعٌش كل ٌوم فً عالم . وما هً افتراضاته وتعلٌالته لما ٌجري فً العالم من احداث 

ملًء بالصعوبات والمشاحنات فان جزءا كبٌرا منها انتقل الى صفحاتنا االلٌكترونٌة فً عالمنا 
واصبحت هذه الصفحات وسٌلة تجذب اسقاطاتنا الٌومٌة وانتقاداتنا االفتراضً الجدٌد ، 

إن هذا ما نجده .وشتابمنا ولعناتنا تجاه من نشر فً عالمنا مدركات البإس والظلم والمعاناة 
واضحا فً الصور التً تنشر ٌومٌا عن معاناة الفقراء ، وفساد المسإولٌن ، وانعدام الخدمات 

                                                           

 المدى - علً عبد الرحٌم صالح 6
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والكهرباء وؼٌرها من المشكالت التً لٌس لها نهاٌة او حل ، فضال الحكومٌة ، وانقطاع الماء 
عن السخرٌة من رفاهٌة المسإولٌن والفاسدٌن او تصرٌحاتهم الرنانة او عدم مباالتهم بمعاناة 

 . المواطن البسٌط وما ٌحمله من هموم وعذاب مستمر
  جدل الهوٌات المذهبٌة

من مفهوم الفرد عن ذاته ٌؤتً من ادراكه  إلى ان جزءاً  Tajfel, 1978 ٌشٌر عالم النفس

بوصفه عضوا فً جماعة ما، والتً تمنحه قٌمة اٌجابٌة ذاتٌة ودعما اجتماعٌا كبٌرا وقت 
الشدابد واالزمات النفسٌة والمادٌة ، لهذا نجد ان الناس ٌمٌلون الى التجمع وفقا النتماءاتهم 

ة االجتماعٌة من طبٌعتنا البشرٌة فان الكثٌر وبما ان هذه العملً. الدٌنٌة والسٌاسٌة والمهنٌة 
من المشتركٌن فً صفحات التواصل االجتماعً اصبحوا ٌتجمعون على هٌبات اجتماعٌة 

ولكن فابدة هذا االمر بالنسبة للعراقٌٌن قلٌلة ، ألن الكثٌر منهم استعملوا . متنوعة ومختلفة 
ساحة لجدالهم العقٌم حول من هو صفحات فٌس بوك بوصفها وسٌلة إلثبات هوٌتهم الدٌنٌة و

على حق ومن على باطل ، لذا ظهر فً هذا العالم االفتراضً عبر تطبٌقاته الواسعة مجموعات 
من الناس تشترك فً افكار وتوجهات تنادي بالتعصب والكراهٌة والموت ، والتً تسمى 

بمبادئ وافكار  اي بمعنى جماعة ، فٌشترك اعضاء هذه الكروبات Group بالكروبات نسبة الى

تعصبٌة ومشاعر من الكراهٌة ضد فبة معٌنة من الناس ، وؼالبا ما ٌنشر فً الكروبات صور 
معادٌة وخطابات مذهبٌة ومقاطع فٌدٌو اسالمٌة تنادي بتكفٌر اآلخر واستباحة دمه وعرضه 

ذا وماله ، فحالما ٌنشر مقطع او صورة عن هذه الفبة فً الكروب نجد ان جمٌع المنتمٌن له
التجمع االفتراضً ٌنادون بالسب والقتل والتسقٌط كما ٌبادر البعض الى اطالق فتاوى وآراء 

 .خاصة من اذهانهم المرٌضة نحو ابادة هذه الفبة من الوجود بصورة مطلقة
 نشر التشاحن والفتن السٌاسٌة

ما ٌصرح به  إن من طبٌعة العراقٌٌن انهم سرٌعو التؤثر بما ٌقوله السٌاسٌون فً العراق ، إذ
قادة الكتل السٌاسٌة على شاشة التلفاز ٌإثر فٌهم كثٌرا الى درجة تنتقل فٌها الصراعات النٌابٌة 

والمذهبٌة من كتلة البرلمان وقبة الحكومة الى عامة الناس ، فمن الطرٌؾ ان تجد ان حاالت 
ي الؽد رؼم ان الشجار التً تحدث بٌن المسإولٌن فً البرلمان الٌوم تسري بٌن المواطنٌن ؾ

المواطن ال ناقة له فً هذا الشجار وال جمل سوى زٌادة التشاحن السٌاسً وتؤخر الخطط 
ومن الممٌز فً هذا االمر نجد ان الكثٌر من .والقوانٌن الخدمٌة التً تخدمه وتخدم الشعب 

 العراقٌٌن المشتركٌن فً صفحات التواصل االجتماعً ٌتشاجرون فً ما بٌنهم مثلما ٌتشاجر
السٌاسٌون فً البرلمان ، فكل طرؾ ٌحاول اقناع الطرؾ اآلخر بؤنه على خطؤ ، وهم 

ٌستعملون فً ذلك قواعد السخرٌة ونشر ملفات الفساد والتصرٌحات السٌاسٌة السابقة او 
وفً اآلونة االخٌرة انتشرت بعض . مقاطع فدٌو تدٌن السٌاسً واتباعه من المسإولٌن 

ٌٌؾ الصور واللقاءات من اجل تشوٌه سمعة السٌاسً االخالقٌة او الوسابل التً تهدؾ الى تز
مثل التعلٌقات التً وجهت نحو صورة )السخرٌة منه فً ضوء نشر اخطابه البسٌطة والعفوٌة 

 .(ربٌس الوزراء حٌدر العبادي اثناء زٌارته السابقة الى تركٌا
  االنقٌاد األعمى

ماعً وخاصة فٌس بوك هو التصدٌق االعمى إن اخطر ظاهرة جاءت عن طرٌق التواصل االجت
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لما ٌنشر فً صفحات المشتركٌن من اخبار واحداث سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة ، إذ نجد ان 
الكثٌر ٌإمن بما ٌشاهده من قضاٌا وٌعطٌها عالمات المشاركة واالعجاب من دون تمحٌص او 

تشار الشابعات واالكاذٌب بٌن تحلٌل عقالنً لمفردات وعناصر الخبر ، مما ٌإدي ذلك الى ان
الناس بسرعة ، فضال عن تهوٌل االحداث، وإعطاء القضاٌا التافهة اهمٌة كبٌرة اكثر مما 

ان اعظم حدث تؤثر به العراقٌون عن طرٌق فٌس بوك هو احتالل داعش . تستحق فً الواقع 
لناس عن طرٌق للموصل ، إذ استؽل اعضاء التنظٌم ومإٌدوه نشر الشابعات واالكاذٌب الى ا

شبكات التواصل االلٌكترونٌة من اجل بث الخوؾ والرعب والقضاء على الروح المعنوٌة 
للجٌش والشعب فً مقاومة هذا التنظٌم، ومن المخجل تصدٌق اول شابعة اطلقها التنظٌم بعد 

دخوله الموصل ان ما ٌحدث فٌها ثورة عشابرٌة ولٌس دخول داعش للعراق ، مما اعطى لهذه 
كة تؤٌٌدا كبٌرا وطابعا شرعٌا على حساب كراهٌة حكومة المالكً السابقة التً سقطت الحر

ورفضت من قبل جمٌع االطراؾ السٌاسٌة بعد انكشاؾ زٌؾ الدعاٌة الداعشٌة واحتالل التنظٌم 

 .جزءا كبٌرا من شمال وؼرب العراق
 الوجود االفتراضً الفارغ

ٌتخذون شبكات التواصل االجتماعً طرٌقا  نجد ان الكثٌر من المستخدمٌن وخاصة الشباب
للهروب من الواقع والتمسك بهذا العالم االفتراضً من دون اي معنى او احساس بالقٌمة 

والفابدة ، إذ نجدهم ٌصرحون ان استعمالهم المتواصل لفٌس بوك اصبح مجرد روتٌن ٌومً او 
وح المتعة والمرح والفابدة ، جزء من حٌاتهم الرتٌبة ، أي مجرد استهالك للوقت وبعٌدا عن ر

لذلك نجد ان هذه الظاهرة اخذت طابعا وجودٌا افتراضٌا بعٌدا عن االحساس بالمعنى والقٌمة 
السامٌة للذات والعالم ، وكؤنما هناك فراغ وجودي ٌعانً من الناس وٌحاولون مأله بهذه 

لعراقٌٌن وعدم االحساس إن هذه الحالة تعكس العدمٌة لدى الكثٌر من ا. االسالٌب من الحٌاة 
بطٌبة الحٌاة ومتعتها ، او ان الحٌاة مجرد واقعً حتمً فرض علٌهم قسرا وما علٌهم سوى 

مجاراة هذا الواقع والخضوع له ، وهذا ما ٌعطً للشخصٌة العراقٌة طابعا سلبٌا ومؤساوٌا بعٌدا 
ورؼم . مة الحٌاةعن مدركات الواقع ، ومحاولة مواجهته بشتى طرابق العٌش والتشبث بدٌمو

هذا الوجه المظلم فاننا ال نبخس حق بعض الشباب والمثقفٌن الذٌن ٌحاولون رسم صورة اخرى 
لهذا العالم والتخلص من مشاعر العجز النفسً المتراكم وتحطٌم قٌود الواقع الٌومٌة ، والتً 

التخلص من بدأت تظهر فً حركات وجمعٌات فنٌة ورٌاضٌة ومدنٌة ، مستهدفة بذلك التخفٌؾ و
اشكال العنؾ والقسر السٌاسً والدٌنً ، وبهذا الصدد فاننا الٌوم بحاجة الى تكوٌن شخصٌة 

عراقٌة واعٌة واٌجابٌة وقادرة على تقٌٌم االحداث والمإامرات الداخلٌة واالقلٌمٌة بحكمة 
ولٌس  وروٌة ، وان تكسر قٌود الدٌن االعمى ، وتنظر الى اآلخر كشرٌك فً االنسانٌة والوجود

وهذا ال ٌؤتً اال من خالل حكومة مدنٌة وواعٌة تهدؾ الى تعدٌل . بمنظور طابفً متؤسلم 
وترصٌن مإسساتها االمنٌة والتربوٌة واالجتماعٌة من اجل خلق جٌل واٍع ومحصن ضد 

 . االنتماءات الضٌقة وتمركز الهوٌة الواحدة
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أ١ّ٘خ اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ فٟ اٌزشث١خ
7
 

 
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم
   

ٌّة تهذٌب األخالق وترشٌدها، هو الصعود بالمستوى العلمً  ومن العوامل االُخرى، فً عمل
والمعرفً لألفراد، فإّن التجربة أثبتت أّن اإلنسان، كلّما ارتقى مستواه فً دابرة العلوم 

ٌّة، وال ٌّة، وتفتحت فضابله األخالق ٌّة، أٌنعت سجاٌاه اإلنسان عكس صحٌح، فإّن والمعارؾ اإلله
ٌّة، ٌإثر تؤثٌراً شدٌداً على دعامات واُسس الفضٌلة، وٌهبط  الجهل وفقدان المعارؾ اإلله

 .بالمستوى األخالقً للفرد، فً خّط اإلنحراؾ والباطل
العلم ٌساوي ) :وادعوا أنّ ( عالقة العلم باألخالق)إّن بعض الفالسفة والعلماء، بالؽوا فً 

كما ُنقل ) أنَّ العلم أو الحكمة والمعرفة، هً المنبع الّربٌسً لألخالق،: أُخرىوبعبارة  .(األخالق

ٌّة سببها الجهل(عن سقراط الحكٌم فمثالً المتكّبر والحاسد، إّنما إبتلى . ، وأّن الّرذابل األخالق
بهذٌن الرذٌلتٌن، بسبب عدم علمه بواقع الحال، فال توجد عنده صورةٌ واضحٌة عن أضرارهما 

ٌّة، على واقع اإلنسان الّداخلً، وٌقولون أّنه ال ٌوجد إنسان ٌخطو خطوًة نحو وتبع اتهما السلب

 .القبابح عن وعً وعلم بها
وبناًء على ذلك، إذا تّم الّصعود بالمستوى العلمً لدى أفراد المجتمع، فإّن ذلك بإمكانه، أن 

وبالّطبع فإّن هذا الكالم . المجتمع ٌكون عامالً مساعداً، لتشٌٌد صرح الهٌكل األخالقً الّسلٌم فً
ٌُنظر للمسؤلة من زاوٌة خاّصة، رؼم أننا ال ننكر أّن العلم  فٌه نوع من الُمؽاالة و الُمبالؽة، و 

ٌّة، وَخلِق األجواء المالبمة لِسٌادة األخالق، بناًء على ذلك  ٌُعّد من العوامل المهّمة لتهٌبة األرض
ٌٌّن والجهلة، ٌكونون أقرب إلى منحدر الّضاللة والخطٌبة، وأّما العلماء  فإّن األفراد االُم

الواعون، فٌكونون على بصٌرة من أمرهم وٌبتعدون عن الّرذٌلة، من موقع الوضوح فً 

 .الّرإٌة، وال ننسى أّن لكلّ قاعدة َشواذ
ٌَن  ُهَو الَِّذي َبَعَث ؾِ  :وقد ورد فً القرآن الكرٌم هذا المعنى، فً بٌان الهدؾ من البعثة ٌِّ ي اأْلُمِّ

ٌَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن قَ  ٌِهْم َو ٌَُزكِّ اتِِه َو ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُوْا َعلَ ٌَ ْنُهْم  ْبلُ لَفًِ َضاَلٍل َرُسوالً مِّ

بٌٍِن﴾ نوب، وبناًء على ذلك، فإّن الّنجاة من الّضالل المبٌن، والّطهارة من األخالق الّرذٌلة والذ. مُّ

تؤتً بعد تالوة الكتاب المجٌد، وتعلٌم الكتاب والحكمة، وهو دلٌلٌ واضٌح على وجود العالقة 
ونشٌر هنا بشكل مختصٌر إلى عشرة نماذج حول عالقة الِعلم والمعرفة . واإلرتباط بٌن اإلثنٌن

ٌّة، منها ٌّة، وكذلك عالقة الجهل بالرذابل األخالق  :بالفضابل األخالق
  

                                                           

 شبكة نور األسالم الثقافٌة 7
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 :واإلنحراؾ للفساد مصدرٌ  الجهل ـ 1
ُكمْ  :قال سبحانه َجالَ  لََتؤُْتونَ   أَبِنَّ ن َشْهَوةً  الرِّ َساءِ  ُدونِ  مِّ فقرن هنا  . َتْجَهلُوَن﴾ َقْومٌ  أَنُتمْ  َبلْ  النِّ

 .الجهل، باإلنحراؾ الجنسً والفساد األخالقً
  

 :الجنسً والّتحلل لإلنفالت سبب الجهل ـ 2
، فً أّن الجهل قرٌٌن للتحلل الجنسً، فقال (علٌه السالم)ه ورد فً سورة ٌوسؾ على لسان

ْجنُ  َربِّ   َقالَ  :تعالى ًَّ  أََحبُّ  السِّ ا إِلَ ْدُعوَننًِ ِممَّ هِ  ٌَ ٌْ َدُهنَّ  َعنًِّ َتْصِرؾْ  َوإاِلَّ  إِلَ ٌْ ِهنَّ  أَْصبُ  َك ٌْ  َوأَُكن إِلَ

نَ   . اْلَجاِهلٌَِن﴾ مِّ
  

 :الحسد عوامل أحد الجهل ـ 3
على عرش ( علٌه السالم)، أّنه عندما جلس ٌوسؾ (علٌه السالم)فً سورة ٌوسؾ  ورد أٌضاً 

 َهلْ   َقالَ  :مصر، وتحّدث مع إخوانه الذٌن جاإوا من كنعان إلى مصر، الستالم الحنطة منه، فقال

ا َعلِْمُتم ٌُوُسؾَ  َفَعْلُتم مَّ وقوعكم فً أسر  أي أّن جهلكم هو السبب فً. َجاِهلُوَن﴾ أَنُتمْ  إِذْ  َوأَِخٌهِ  بِ

 .الحسد، الذي دفعكم إلى تعذٌبه، والّسعً لقتله، والقابه فً الببر
  

 :واللإم والعناد الّتعصب مصدر الجهل ـ 4
  إِذْ  :فً سورة الفتح، نرى أّن تعّصب مشركً العرب فً الجاهلٌة، كان بسبب جهلهم وضاللهم

ةَ  قُلُوبِِهمُ  فًِ َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  َجَعلَ  ٌَّ ةَ  اْلَحِم ٌَّ ِة﴾ َحِم ٌَّ  . اْلَجاِهلِ
  

 :بالذرابع الجهل عالقة ـ 5
تارٌخ األنبٌاء ملًٌء بمظاهر التبرٌر، وخلق الّذرابع من قبل األقوام الّسالفة، فً مواجهة 

أنبٌابهم، وقد أشار القرآن الكرٌم مراراً إلى هذه الظاهرة، ومّرًة اُخرى ٌشٌر إلى عالقة الجهل 

ْعلَُمونَ  اَل  الَِّذٌنَ   َوَقالَ  :فنقرأ فً سورة البقرةبها،  ُ  ٌَُكلُِّمَنا لَْواَل  ٌَ
ةٌ  َتؤْتٌَِنا أَوْ  هللاَّ ٌَ  الَِّذٌنَ  َقالَ  َكَذلِكَ  آ

ْثلَ  َقْبلِِهم ِمن فالتؤكٌد هنا على أّن عدم العلم أو الجهل، هو الذي ٌتولى . قُلُوُبُهْم﴾ َتَشاَبَهتْ  َقْولِِهمْ  مِّ

ٌّن اآلٌة الكرٌمة، العالقة الوثٌقة بٌن هذا اإلنحراؾ األخالقً مع خلق األرض ٌّة للتذرع، وتب
 .الجهل، وكما أثبتته التجارب أٌضاً 

   
 :الجهل مع الظنّ  سوء عالقة ـ 6

ُكم أَنَزلَ   ُثمَّ  :ورد فً سورة آل عمران، الكالم عن ُمقاتلً اُحد ٌْ ن َعلَ َعاساً  أََمَنةً  اْلَؽمِّ  َبْعدِ  مِّ ْؽَشى نُّ ٌَ 

نُكمْ  َطابَِفةً  ْتُهمْ  َقدْ  َوَطابَِفةٌ  مِّ ُظنُّونَ  أَنفُُسُهمْ  أََهمَّ ٌَ  ِ رَ  بِاهللَّ ٌْ ِة﴾ َظنَّ  اْلَحقِّ  َؼ ٌَّ وال شك فً أّن  . اْلَجاِهلِ

ٌّة فً حركة  ٌّة، ومصدر لكثٌر من الرذابل الفردٌة واالجتماع سوء الّظن، هو من المفاسد األخالق

ٌّن عالقة الّظن بالجهل بصورة واضحة الواقع والحٌاة، وهذه  .اآلٌة تب
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 :األدب لسوء مصدر الجهل ـ 7
  إِنَّ  :ورد فً سورة الحجرات، إشارًة للّذٌن ال ٌحترمون مقام النبوة، وقال إّنهم قوم ال ٌعقلون

ْعقِلُوَن﴾ اَل  أَْكَثُرُهمْ  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمن ٌَُناُدوَنكَ  الَِّذٌنَ  صلى )ٌزاحمون الّرسول األكرم  فقد كانوا . ٌَ

ٌُنادونه بؤعلى أصواتهم قابلٌن(هللا علٌه وآله وسلم : ، فً أوقات الّراحة، وفً بٌوت أزواجه، و
د د! ٌا ُمَحمِّ ٌنزعج كثٌراً من ( صلى هللا علٌه وآله وسلم)فكان الّرسول . اُخُرُج إلٌَنا! ٌا ُمَحمِّ

من البوح لهم، وبقً كذلك ٌتعامل معهم من موقع سوء أدبهم وقلّة حٌابهم، ولكن حٌاإه ٌمنعه 
، (صلى هللا علٌه وآله وسلم)الحٌاء، حتى نزلت اآلٌة، ونّبهتهم لضرورة التؤّدب أمام الرسول 

 .، من موقع األدب واإلحترام(صلى هللا علٌه وآله وسلم)وشرحت لهم كٌؾ ٌتعاملون معه 
الكامن وراء سوء تعاملهم، وقلّة أدبهم  إشارة لطٌفة للّسبب (ٌعقلون ال أكثرهم)وفً تعبٌر

 .وجسارتهم، وهو فً الؽالب عبارةٌ عن ُهبوط المستوى العلمً، والوعً الثقافً لدى األفراد
  

 :ٌفقهون ال الّنار أصحاب ـ 8
ال شك أّن أصحاب الّنار هم أصحاب الرذابل، والملّوثٌن بؤلوان القبابح، وقد نّوه إلٌهم القرآن 

وعّرفهم بالُجّهال، وعدم الّتفقه، وٌّتضح منه العالقة بٌن الجهل وإرتكاب القبابح، فنقرأ الكرٌم، 

مَ  َذَرْأَنا  َولََقدْ  :فً سورة األعراؾ نَ  َكثٌِراً  لَِجَهنَّ ْفَقُهونَ  الَّ  قُلُوبٌ  لَُهمْ  َواإْلِنسِ  اْلِجنِّ  مِّ  َولَُهمْ  بَِها ٌَ

ٌُنٌ  ْسَمُعونَ  الَّ  آَذانٌ  َولَُهمْ  بَِها ٌُْبِصُرونَ  الَّ  أَْع  ُهمُ  أُْولَبِكَ  أََضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاأْلَْنَعامِ  أُْولَبِكَ  بَِها ٌَ

ٌّنت هذه اآلٌة وآٌات كثٌرةٌ اُخرى، العالقة الوطٌدة بٌن الجهل، وبٌن أعمال . اْلَؽافِلُوَن﴾ فقد ب

 .السوء وإرتكاب الرذابل
  

 :العلم معطٌات من الصبر ـ 9
ال، تنّبه المسلمٌن على أّن الّصبر الذي ٌقوم على أساس اإلٌمان والمعرفة، اآلٌة من سورة األنؾ

بإمكانه أن ٌمنح المسلمٌن قّوة للوقوؾ بوجه الكّفار، الذٌن ٌفوقون المسلمٌن عدداً وعّدًة، 

ا :تقول اآلٌة ٌَ َها   ٌُّ ًُّ  أَ بِ ِض  النَّ ُكن إِن اْلقَِتالِ  َعلَى اْلُمْإِمنٌِنَ  َحرِّ نُكمْ  ٌَ ْؽلُِبواْ  َصابُِرونَ  ْشُرونَ عِ  مِّ ٌَ 

نِ  ٌْ ُكن َوإِن ِماَْبَت نُكم ٌَ اَْبةٌ  مِّ ْؽلُِبواْ  مِّ نَ  أَْلفاً  ٌَ ُهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذٌنَ  مِّ ْفَقُهوَن﴾ الَّ  َقْومٌ  بِؤَنَّ نعم فإّن جهل  . ٌَ

الكافرٌن، هو السبب فً عدم إستطاعتهم فً الّصمود بوجه المإمنٌن، وفً مقابل ذلك فإّن 
ٌُعادل كلّ واحد منهم عشرة أنفار من جٌش  وعً المإمنٌن هو الّسبب فً صمودهم، بحٌث 

 .الكّفار
  

 :الجهل من ٌنشآن والفرقة الّنفاق ـ 10
، الذٌن عجزوا عن ُمقاومة (بنً النضٌر)أشار القرآن الكرٌم فً سورة الحشر، إلى ٌهود 

 :هرهم ٌحكً الوحدة واإلتفاق، فقالالمسلمٌن، ألّنهم كانوا ُمختلفٌن وُمتفرقٌن، رؼم أّن ظا
َنةٍ  قُرىً  فًِ إاِلَّ  َجِمٌعاً  ٌَُقاتِلُوَنُكمْ   اَل  َحصَّ َنُهمْ  َبؤُْسُهم ُجُدرٍ  َوَراءِ  ِمن أَوْ  مُّ ٌْ  َجِمٌعاً  َتْحَسُبُهمْ  َشِدٌدٌ  َب

ُهمْ  َذلِكَ  َشتَّى َوقُلُوُبُهمْ  ْعقِلُوَن﴾ الَّ  َقْومٌ  بِؤَنَّ الّنفاق والفرقة والتشتت، وؼٌرها وبناًء على ذلك فإّن  . ٌَ

ٌّة، الناشبة من جهلهم وعدم اّطالعهم على حقابق االُمور  .من الرذاٌل األخالق
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 :النتٌجة

ٌّن مّما جاء فً أجواء تلك العناوٌن العشرة الّسابقة، التً وردت فً سٌاق بعض اآلٌات  تب
بالجهل، من جهة اُخرى، وقد ثبت لنا القرآنٌة، عالقة الفضٌلة بالعلم من جهة وعالقة الرذٌلة 

بالتجربة ومن خالل المشاهدة، أّن أشخاصاً كانوا منحرفٌن بسبب جهلهم، وكانوا ٌرتكبون 
القبٌح وٌمارسون الّرذٌلة فً الّسابق، ولكّنهم استقاموا بعد أن وقفوا على خطبهم، وتنّبهوا إلى 

 .إلى أدنى حدٍّد  جهلهم، وأقلعوا عن فعل القبابح والرذابل، أو قلّلوها
والّدلٌل المنطقً لهذا األمر واضح جّداً، وذلك ألّن حركة اإلنسان نحو الّتحلً بالّصفات 

ٌّة، ٌحتاج إلى دافع وقصد، وأفضل الّدوافع هو العلم بفوابد األعمال الّصالحة  والكماالت اإلله
األنبٌاء واألولٌاء  ومضار القبابح، وكذلك اإلّطالع والتعّرؾ على المبدأ والمعاد، وسلوكٌات

ومذاهبهم األخالقٌة، فكلّ ذلك بإمكانه أن ٌكون عامالً مساعداً، ٌسوق اإلنسان للّصالح والفالح، 

 .واإلبتعاد عن الفساد والباطل فً حركة الحٌاة والواقع
ٌّة، ألّنه ٌوجد الكثٌر من العلماء فً  وبالّطبع المراد من العلم هنا، لٌس هو الفنون والعلوم الماد
ٌّة، ولكّنهم فاسدٌن ومفسدٌن وٌتحركون فً خط الباطل واإلنحراؾ، ولكن  دابرة العلوم الدنٌو

ة العالٌة، التً  ٌّ المقصود هو العلم واالّطالع على القٌم اإلنسانٌة، والتعالٌم والمعارؾ اإلله

 .تصعد باإلنسان فً مدارج الكمال المعنوي واألخالقً، فً مسٌرته المعنوٌة
  

ٌّة األحادٌث فً «األخالق»و «علمال» عالقة  :اإلسالم
ٌّن العالقة الوثٌقة بٌن العلم  ٌّة من جهتها، مشحونة بالعبارات الحكٌمة الّتً تب األحادٌث اإلسالم

ٌّة من جهة اُخرى، وكذلك عالقة الجهل بالّرذابل  والمعرفة من جهة، وبٌن الفضابل األخالق

 :وهنا نستعرض بعضاً منها. أٌضاً 
ٌّن  1 ٌّة، ( علٌه السالم)اإلمام علً ـ ب ٌُعّد من أهّم الفضابل األخالق عالقة المعرفة بالزهد، الذي 

نٌا)فقال هَد فًِ الدُّ ٌُوِجُب الزُّ والمعرفة هنا ٌمكن أن تكون إشارًة لمعرفة الباري   (ٌَسٌُر الَمعِرفِة 

بالنسبة للبحر، ونفس تعالى، فكلّ شًء فً مقابل ذاته المقّدسة ال قٌمة له، فما قٌمة الَقطرة 
هذا المعنى ٌمّثل أحد أسباب الزهد فً الدنٌا وزبرجها، أو هو إشارةٌ لعدم ثبات الحٌاة فً الّدنٌا، 

وفناء األقوام الّسابقة، وهذا المعنى أٌضاً ٌحّث اإلنسان على الّتحرك فً سلوكه وأفكاره، من 

 .إشارةٌ لجمٌع ما ُذكر آنفاً  موقع الّزهد، وٌوّجهه نحو اآلخرة والّنعٌم المقٌم، أو هو
، حول معرفة هللا وعالقتها (صلى هللا علٌه وآله وسلم)ـ وجاء فً حدٌث عن الرسول األكرم  2

َمْن َعَرَؾ )صلى هللا علٌه وآله وسلم)بحفظ اللّسان من الكالم البذيء، والبطن من الحرام، فقال 
 (َنُه ِمَن الَحرامِ هللاَ َوَعَظَمَتُه َمَنَع فاهُ ِمْن الَكالِم َوَبطْ 

، عالقة المعرفة بالخوؾ منه تبارك وتعالى، الذي هو (علٌه السالم)ـ َوَرد عن اإلمام الّصادق  3

َمْن َعَرَؾ هللاَ خاَؾ هللاَ َوَمْن خاَؾ هللاَ َسَخَت َنْفَسُه َعِن )بدوره مصدر لكلّ أنواع الفضابل، فقال
نٌا  (الدُّ

هُ  وَ ) ، قال علٌه السالمـ حول معرفة هللا و ترك التكّبر 4 نَبِؽً ال إِنَّ  أنْ  هللاِ  َعَظَمةَ  َعَرؾَ  لََمنْ  ٌَ

مُ  َتَعظَّ ٌَ) 
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كى لَن» :(علٌه السالم)العلم والعمل، قال ـ حول  5  ومن المعلوم أنّ (الِعْلمُ  ٌُقاِرَنهُ  حّتى الَعَملُ  ٌُزَّ

 .طهارة العمل ال تنفّك عن طهارة األخالق
، حول هذا (صلى هللا علٌه وآله وسلم)الرسول األكرم  و نقرأ فً حدٌث آخر عنـ  6

ٌُعَبدُ  هللاُ  ٌُطاعُ  بِالِعلمِ )الموضوع دُ  هللاُ  ٌُْعَرؾُ  َوبالِعلمِ  َو ٌَُوحَّ ٌُْعَرؾُ  األَرحامُ  ُتوَصلُ  َوبِهِ  َو  وَ  الَحاللُ  َو
ا (الَعَملِ  إِمامُ  الِعلمُ  وَ  الَحرامُ  ٌّ ٌّة، هً ففً هذا الحدٌث، إعتبر كثٌراً من الّسلوك ٌّة اإلٌجاب ت األخالق

 .والمعرفة ثمرةٌ من ثمار العلم
ٌّة توجد  وفً مقابل األحادٌث التً تتحدث عن العلم والمعرفة، وعالقتها بالفضابل األخالق

ٌّة حول عالقة الجهل بالرذابل، وهً تؤكٌد  أحادٌث شرٌفة اُخرى، وردت فً المصادر اإلسالم

 :ومنهاآخر لموضوع بحثنا هذا 
 (شرٍّد  ُكلِّ  أَصلُ  الَجهلُ )قال( علٌه السالم)فً حدٌث عن علً ـ  1
َرهُ  الِحرصُ )علٌه السالم ـ وورد أٌضاً عنه 2 ألّن الحرٌص أو  (الَجهلِ  َنتٌَِجةُ  والُبخلُ  َوالشَّ

الّطماع، ؼالباً ما ٌتحرك فً طلب اُمور زابدة عن إحتٌاجه، وفً الحقٌقة فإّن ولعه بالمال 
ٌّة، ولٌع ؼٌر منطقً وؼٌر عقالبً، وهكذا حال البخٌل أٌضاً فبُِبخله والّثروة والمواهب  الماد

 .ٌحرص، وٌحافظ على أشٌاء لن ٌستفٌد منها فً حٌاته، بل ٌتركها لؽٌره بعد موته
ْنَفِجرُ  ال َصْخَرةٌ  الَجاِهلُ )فً تعبٌر جمٌل( علٌه السالم)ـ ونقل عنه  3 ْخَضرُّ  ال َوَشَجَرةٌ  !ماُبها ٌَ ٌَ 

 (!ُعْشُبها ٌَظَهرُ  ال َوأَْرضٌ  !اُعوُده
أٌضاً، فً إشارة إلى أّن الجاهل ٌعٌش دابماً فً حالة إفراط أو ( علٌه السالم)ـ َوَورد عنه  4

طاً  أو ُمْفِرطاً  إالّ  الَجاِهلَ  َترى ال)فقالتفرٌط،  فطبقاً للرأي المعروؾ عن علماء األخالق، أّن (ُمَفرِّ
ٌّة هً الحد  ، الذي ٌنتهً إلى الّسقوط فً الرذابل، األوسط بٌن اإلفراط والتفرٌطالفضابل األخالق

ٌّة، من جهة اُخرى،  ٌُستفاد من الحدٌث أعاله، أّن العالقة بٌن الجهل من جهة والرذابل األخالق و

 .هً عالقٌة وطٌدةٌ جّداً 
ة الكثٌرة أكدت على عالقة العلم باألخالق  ٌّ الحسنة، و وُخالصة القول، أّن الّرواٌات اإلسالم

بة، و كلّها تإٌد هذه الحقٌقة، وهً أّن إحدى الّطرق المإثرة لتهذٌب  ٌّ الجهل باألخالق الس
الّنفوس، هو الّصعود بالمستوى العلمً والمعرفً لأِلفراد، ومعرفة المبدأ والمعاد، والعلم 

 …بمعطٌات الفضابل والرذابل األخالقٌة، فً واقع اإلنسان والمجتمع
إّن تدّنً المستوى العلمً باالُمور العقابدٌة، كفٌل بخلق محٌط مناسب لنمو  :وبعبارة اُخرى

الرذابل، والعكس صحٌٌح فإّن زٌادة المعرفة تبعث فً روح اإلنسان الّرؼبة والّشوق نحو 
 .ممارسة الفضٌلة 

 
 


