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حرب العمالت العاملية حرب جديدة ومشكلة أخرى تضاف اىل ملف املشكالت واألزمات الكثرية اليت يشهدها 

العامل، هذه احلرب اليت تدور رحاها بشكل خفي وغري معلن..
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وسائل اإلعالم الغربية الزالت متمسكة باستخدام واطالق اسم “الدولة اإلسالمية” 
“داع��ش” عليه، مع  كلمة  اط��الق  أو جهل وترفض  االره��اب��ي عن عمد  التنظيم  على 
أن الكثري من املؤسسات الدينية االسالمية أكدت أن ما يطلق عليه الغرب “الدولة 

اإلسالمية” ال عالقة له باإلسالم.
وقد الحظ خرباء أن إطالق هذه التسمية من قبل وسائل االعالم العاملية وخصوصا 
وارتباط  والعنف  والتطرف  اإلره��اب  مفهوم  لصق  عزز  والعمالقة،  املتنفذة  الغربية 
احلركات االرهابية بالدين اإلسالمي، بطريقة الدعاية الناعمة اليت تفرض تداعيات 
ومتوجات سلبية، وبالتالي كان لذلك تأثريات سلبية على نوع العالقة بني اجملتمعات، 

أدى اىل صدامات وتعرض املسلمني اىل اعتداءات، وانتشار ظاهرة اسالم فوبيا.
ويف ضوء التقدم الكبري الذي تشهده الساحة االعالمية العاملية وخاصة املؤسسات 
الكربى على غرار cnn، bbc، فرانس برس، رويرتز وغريها، وقدرتها على صناعة 
الرأي العام، مت توظيف اساليب احلرب النفسية يف وسائل االعالم، عرب استخدام 
اسلوب القولبة والتنميط” إذ تلجأ وسائل االعالم اىل تقديم وجهات نظر اصحابها 
اخلاصة يف كل شيء، مثل حرص وسائل االعالم الغريبة على تقديم صورة املسلم 
بصورة رجل متخلف، نهم، مزواج، قاسي املالمح غريب السلوكيات، ويف السنوات 
االخرية، استخدمت وسائل االعالم الغريبة اسلوب القولبة والتنميط إلظهار املسلم 

ارهابيا مدمرا لكل حضارة وتطور ومنغلقا على نفسه وال جييد التعايش مع االخر.
وعليه تكمن خطورة القولبة والتنميط االعالمي يف ترسيخ الصورة النمطية السلبية 
واألع��راق،  والثقافات  الشعوب  لبعض  بتصنيعها ورمسها  تقوم وسائل اإلعالم  اليت 
األساليب  وه��ذه  واللونية،  والقومية  اجلغرافية  األص���ول  ذات  اجل��م��اع��ات  وبعض 
االعالمية متثل مظهرا من مظاهر الظلم يف هذا العامل، وشاهدا على عدم العدل 

فيه.
البيت األبيض  ب��اراك اوباما يف تصريح له عقب قمة عقدت يف  الرئيس االمريكي 
بأن  املعلن  إميانه  على  خالله  من  ش��دد  العنيف،  التطرف  مكافحة  ح��ول  األمريكي 
أناس  بل ضد  اإلس��الم،  ليست ضد  راهنا  املتحدة  الواليات  اليت ختوضها  احل��رب 
أقدموا على حتريف اإلسالم، حيث رفض ربط ماتقوم به داعش باالسالم وحتميله 
وزر جرائمها، ألنهم مهما بلغت اعدادهم او اعداد املتعاطفني معهم، فانهم يشكلون 

اقلية قليلة جدا يف احمليط االسالمي الكبري والواسع.
اجلمهوريون يف امريكا، ومثلهم فاعليات سياسية وفكرية اخرى، هلم رأي اخر يف 
ماتقوم به داعش، فهؤالء حيّملون االسالم وزر تلك اجلرائم، وجرائم اخرى جلماعات 
مماثلة كالقاعدة او النصرة، ويعتربون ان االسالم حيض اتباعه على التطرف والعنف. 
اخلالصة، ان االعالم املهين واحليادي يف الغرب يضع نفسه موضع شك فيما يتعلق 
تنظيم  يستخدمها  اليت  الدعاية  بوسائل  اعالميًا  يساهم  انه  بل  االس��الم،  بقضايا 

“داعش” يف حتقيق أهدافه. 

االعالم الغربي
ودالالت تسمية داعش

استعادت القوات األمنية العراقية مبساندة جماميع احلشد الشعيب سيطرتها على مدينة تكريت بعد ان فرض 
تنظيم “داعش” سيطرته عليها، ليتم اآلن إنهاك جماميع التنظيم..

هل أصبحَ العراق منطلقًا للعالم؟
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هناك مؤشرات كثرية وواضحة، على أن انتشار فكر أهل البيت عليهم السالم يف عموم العامل حيقق نسبا 

عالية، لذلك يقول مساحة املرجع الديين الكبري..
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استعادت القوات األمنية العراقية مبساندة 
جم���ام���ي���ع احل���ش���د ال���ش���ع���يب س��ي��ط��رت��ه��ا 
تنظيم  ف��رض  ان  بعد  تكريت  مدينة  على 
“داعش” سيطرته عليها، ليتم اآلن إنهاك 
واملطارات  املدن  وارجاع  التنظيم  جماميع 
واالتصاالت وباقي املواقع املهمة، ليتسنى 

بعد ذلك استعادة مدينة املوصل. 
العراقية  ال��ق��وات  تهاجم  أن  امل��ؤم��ل  وم��ن 
ق���وات احل��ش��د الشعيب جبيش  مب��س��ان��دة 
ق���وام���ه أك��ث��ر م���ن ع��ش��ري��ن ال����ف ج��ن��دي 
عدده حبسب  يبلغ  الذي  التنظيم  ملواجهة 
لتحرير  مقاتل،   6000 حن��و  ال��ت��ق��دي��رات 
أسباب  ع��دة  هناك  لكن  امل��وص��ل،  مدينة 
ت��ق��ف ح��ائ��ال دون ذل����ك، م���ن أه����م ه��ذه 

األسباب:
بتأثريه  يتميز  ح��ي��ث  ال��دول��ي  ال��ع��ام��ل   -
الكبري فان االمريكيني يسعون اىل تعزيز 
وجه  أك��رب يف  بشكل  ال��ع��راق  مكانتهم يف 
التحدي االيراني الذي يتصدر املوقف من 
خالل دعم إيران للعراق يف معركته ضد 

داعش.
بغداد ح��ول موعد  - خ��الف واشنطن مع 
ان���ط���الق ال��ع��م��ل��ي��ة، ف��ق��د ك��ش��ف م��س��ؤول 
أمريكي رفيع املستوى يف القيادة املركزية 
األم��ري��ك��ي��ة ع���ن ان���ط���الق ع��م��ل��ي��ة حت��ري��ر 
ان��ه��ا ستبدأ يف شهر  ق��ال  ال��يت  امل��وص��ل 

نيسان/أبريل من من عام 2015.

العراقية  للقوات  اللوجسيت  االستعداد   -
وحترير املناطق احملاذية ملدينة املوصل.

- اجل���دل احمل��ت��دم ب��ني خمتلف اجل��ه��ات 
احمللية والدولية حول هوية اجلهات اليت 
ستساهم يف املواجهة حيث تدور خالفات 
ك��ب��رية ح��ول ذل��ك وال���يت م��ن احملتمل ان 
صعب،  اختبار  العراقية  احلكومة  تواجه 
ك��ذل��ك ال���س���ؤال ي��ط��رح ن��ف��س��ه ح���ول دور 
الشعيب  البيشمركة وقوات احلشد  قوات 
يف عملية حت��ري��ر امل��وص��ل؟ وم��ا ه��و دور 
وم��اذا ستؤول  ذل��ك؟  الدولي يف  التحالف 
اليه االوضاع بعد مرحلة اهلجوم؟ وما هي 
انهاء  اخل��ي��ارات املطروحة يف ح��ال ع��دم 

املعركة أو إطالتها؟
- اخلالفات السياسية اليت تعصف بالبلد 
املدينة  كبري حول هوية  ي��دور جدل  حيث 
العرب السنة يف حتريرها وإدارتها  ودور 

فيما بعد.
بها  مت��ر  ال��يت  اجلسمية  التحديات  وم��ع 
األمور  باتت  العراقية  العسكرية  املؤسسة 

تسري يف اجتاهني:
عراقي  جيش  تشكيل  حن��و  األول:  األم��ر 
م���وح���د م���ن أج����ل ال��ق��ض��اء ع��ل��ى داع���ش 

ومواجهة التحديات املستقبلية.
األم���ر ال��ث��ان��ي: حن��و ان��ش��اء ج��ي��وش مبنية 
يكون  وقومي، حبيث  طائفي  اس��اس  على 
للشيعة جيش يف الوسط واجلنوب وللسنة 

واألك���راد سيكون  العراق  جيش يف غ��رب 
هلم جيش يف الشمال يف وقت تتزايد فيه 
ال��يت قد  التقسيمات  ه��ذه  م��ن  امل��خ��اوف 

تؤدي بالبلد جنو حروب داخلية.
تعتمد  العراقية  القوات  تشكيل  إع��ادة  ان 
ع��ل��ى امل��س��اع��ي م���ن ق��ب��ل اجل��م��ي��ع وك��م��ا 
دعم  محلة  توسيع  جي��ب  حيث  مبني  ه��و 
املؤسسة العسكرية. فكلما طالت املدة يف 
انقالب  زاد  منظم  عراقي  جيش  تشكيل 
األوض������اع األم��ن��ي��ة وق��ل��ة ث��ق��ة امل��واط��ن��ني 

باجليش.
وه���ن���اك أم���ل ك��ب��ري ق��ب��ل ان���ط���الق عملية 
لوجود  رف��ض  يتمثل يف  امل��وص��ل  حت��ري��ر 
داعش من قبل جماميع قتالية متسرتة يف 
املوصل، فضال عن ان بعض العشائر قد 
تغلق أبوابها يف وجه التنظيم كذلك ميكن 
جوية  ضربات  الدولي  التحالف  يشن  ان 
مدعومة بالسيطرة على نظام االتصاالت 
األمنية،  والقوات  املواطنني  بني  وتأمينها 
للقوات  مقرا  اجليش  معسكرات  واخت��اذ 
األمنية هلا، فان معسكر الغزالني ومطار 
املوصل موقعان مهمان النطالق العمليات 
جتنيد  ميكن  كذلك  داع���ش،  تنظيم  ض��د 
العسكرية  اخلدمة  يف  الراغبني  املقاتلني 
حيث يقدر عدد املواطنني املؤهلني للخدمة 
التقديرات  حبسب  املوصل  يف  العسكرية 

حنو مائة الف مقاتل من الشباب.

املوصل قاب قوسني أو أدنى

مستقبل العراق من يحدده؟
يف آخر حوار لديفيد باتريوس مع صحيفة واشطن بوسطت، الذي كان يعمل القائد السابق للقوات 
االمريكية يف العراق والرئيس االسبق للمخابرات االمريكية، يؤشر اىل تغري موازين القوى يف داخل 

العراق على ضوء الصراع مع داعش.
يلمس من يطلع على مفردات اللقاء أن الوضع يف العراق حمصور بني متغريين هما “مستقبل الصراع مع 
داعش، وخمرجات االتفاق النووي االيراني مع الواليات املتحدة االمريكية”، لذلك تبني قراءة مستقبل 
العراق على ضوء هذين املتغريين، بأن الوضع العراقي حمكوم بتأثريات مالمح اجلغرافية السياسية 
اجلديدة اليت أخذت تظهر بعد حرب اخلليج الثانية، مبعنى حتول العراق اىل بؤرة صراع كما يسميها 
املؤرخون املعاصرون، يف املنطقة والتحكم بهذه البؤرة يقود حنو صياغة عوامل خمتلفة، متكن الفاعلني 

الدوليني واحملليني مبسك الرتتيبات النهائية للمشروع الدولة وانتاج مؤسساتها املطلوبة.
وتفاعالتها  الصراع  متابعة خطوط  لنا  حتى ميكن  حده  على  متغري  كل  فاعلية  رصد  عندما حن��اول 
وكيف تؤثر على االرض العراقية سياسيا واجتماعيا، فالصراع مع داعش جعل الدولة العراقية بعد 
2003 تعيش حالة انكشاف على مدى عميق، حيث ظهرت مؤسسات مهمة ومؤثرة مثل مؤسسة اجليش 
يف وضعية فقدان الوظيفة والدور اليت أنشأت من أجله، هلذا حدث فراغ دفعت حنو تعويضه نشوء 
تشكيالت موازية لعمل ودور مؤسسة اجليش، كان وضع االمن وحتدياته أنتجت تلك التشكيالت فضال 

عن ذلك هي موجودة على أرض الواقع.
بناء رمزية مغايرة عن رمزية اجليش والشرطة، على أساس  فقد مكنت جتربة احلشد الشعيب من 
االنطالق من واجب معنوي “فتوى اجلهاد الكفائي”، يقودنا عامل حتول موازين القوى حنو االنتباه اىل 
الشكل املتوقع ظهور مستقبال ملعاجلة أزمات الوضع االمين، مبعنى يربز السؤال لو ظهرت تشكيالت 
ارهابية جديدة مثل داعش هل ستعاد نفس اخلطوات او يظل اجليش هو املؤسسة املتخصصة بهذا 

الشأن؟.
على مر تاريخ العراق السياسي املعاصر نالحظ اندفاع احلاكم ومؤسسته حنو االعتماد املتزايد على 
اجليش كمؤسسة تستطيع القيام بعمليات الضبط العام اليت حتتاجها الدولة يف ردع أي مجاعة مسلحة 
العراق السياسي املعاصر هو فقدان مؤسسة  تاريخ  أننا امام حالة خمتلفة يف  او سياسية، ما يعين 

اجليش قدرتها على اداء هذا الدور.
إيران  بني  النووي  االتفاق  على  التوقيع  قرب  مع  حصل،  لو  النووي  االتفاق  بعد  العراق  مستقبل  ما 
وأمريكا، هذا االتفاق سيتيح إليران اكتساب عوامل مساعدة جديدة السيما على اجلانب االقتصادي 
واعادة قبول إيران بالوسط الدولي بشكل خمتلف عن ما قبل االتفاق، من هنا كيف سيؤثر هذا كله على 

العراق؟، انطالقا من ان إليران خربة عميقة بامللف العراقي، حبكم اجلغرافيا والتاريخ.

ضد  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  تشنها  ال��يت  العسكرية  احلملة  متلك  زال���ت  م��ا 
“تكريت” املزيد من املفاجئات يف جعبتها، ويبدو ان “صندوق باندورا” الذي 
له عام 2003،  بعد غزوها  العراق  االمريكية يف  املتحدة  الواليات  فتحته 
وخرجت معه كل الشرور )احلركات املتطرفة، الفساد احلكومي، االرهاب، 
االغريقية(،  االسطورة  )حبسب  “االم��ل”  قيمة  باستثناء  الطائفية...اخل(، 

اليت حتاول الواليات املتحدة اخراجها، لكن من تكريت!
الشعيب”  “احلشد  ق��وات  شكلت  اليت  العسكرية  احلملة  امر  يف  املدهش 
نسبة 90% من جممل القوات املشاركة يف تطهري مدينة تكريت من عناصر 
تنظيم “داعش”، وشارك فيها ما يفوق ال�)25( الف مقاتل، انها بدأت بصورة 
اىل  وص��وال  الدين  واسعة من حمافظة صالح  واستعادت مساحات  قوية 
حماصرة تكريت مركز احملافظة، خالل 3 اسابيع فقط، لكن على الرغم 
من كل ذلك برز يف االونة االخرية على السطح وبصورة مفاجئة، احلاجة 
السماء”  على  “ع��ني  خ��الل  من  اجل��وي،  ال��دول��ي”  “التحالف  بتدخل  تتمثل 
تكريت بطلب  املتوقفة يف  للعملية  واليت تشمل طلعات استطالعية دعما 

من احلكومة العراقية.
احلكومة  قبل  من  التفويض  متلك  املتحدة  الواليات  ان  االم��ر  يف  الغريب 
العراقية يف قصف معاقل تنظيم داعش يف العراق )وهي تقصف معاقل 
التنظيم يف سوريا من دون تفويض رمسي من النظام السوري اساسا(، منذ 
قيام التحالف الدولي بأوىل مهامه اجلوية، فلماذا هذا االصرار على تقديم 

طلب رمسي خاص مبدينة تكريت؟.
االمر املستغرب ايضا، اصرار حلفاء الواليات املتحدة االمريكية املنزعجني 
من ايران، وحلفاء ايران املنزعجني من الواليات املتحدة االمريكية، على 
بالواليات  اي��ران  وعالقة  املعركة  طبيعة  عن  متناقضتني  رواي��ت��ني  تقديم 

املتحدة االمريكية؟.
بني  اللعبة  خيوط  جتمع  ق��د  مقاربة  عمل  ميكن  ه��ل  التباين  ه��ذا  وس��ط 
انه  على  االم��ر  اليت ص��ورت  املتحدة  الواليات  وان  النقيضني؟، خصوصا 
استنجاد بها من قبل احلكومة العراقية للخروج من مأزق تكريت، ورمبا 
مقاربة حتتمل  “ج��وا”  تكريت  االمريكية يف  املتحدة  الواليات  تدخل  يعين 

عدة وجوه:
بأن االمر  اي��ران على االرض  - رسالة اىل احللفاء املنزعجني من وجود 
حتت سيطرة الواليات املتحدة االمريكية، فال داعي لتفسري االمور اكرب 

من حجمها الطبيعي.
- رسالة اىل احلكومة العراقية وايران بان اللمسة االخرية ينبغي ان تكون 
املوصل  ويف  اوال  تكريت  يف  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  اختصاص  من 

الحقا، حتى ال يتم جتاوز اخلطوط االمريكية.
- قد تعين ان هناك تعاونا حقيقيا بني ايران والواليات املتحدة االمريكية، 
انتقل اىل مستوى اعلى من خالل تنسيق جوي- بري بني الطرفني  وانه 
ملساعدة احلكومة العراقية يف تكريت اليت تعترب اختبارا حقيقيا ملعركة 

املوصل القادمة، ويبدو ان لتكريت املزيد من املفاجئات يف قادم االيام.

ما زالت تكريت تفاجئنا..

علي الطالقاني

باسم حسني الزيدي 

عالء العوادي 
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ب��ق��ي ب��ع��ي��دا ع���ن واج���ه���ة ال���ص���راع���ات 
السياسية اليت عصفت باملشهد العراقي 
يف ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة خ��ص��وص��ا خ��الل 
فالعبادي  املالكي،  للسيد  الثانية  الوالية 
ال���63 عاما مل يكن يف اغلب املراحل  ذو 
احل��رج��ة يف واج��ه��ة احل���دث، خصوصا 
الوطين  التحالف  شهده  ال��ذي  ال��ص��راع 
ان  ال��ص��دري.  والتيار  القانون  دول��ة  ب��ني 
من  فشيئا  شيئا  تقرتب  العبادي  حكومة 
خ��رباء  ح��دده  ال��ذي  احلقيقي  اختبارها 
حال  يف  نقاط  بعدة  سياسيون  وحمللون 
جتاوزها ستكون قادرة على عبور ما تبقى 
من مشاكل حتى لو طال أمدها ومن بني 
أهم تلك العقبات اليت تواجهها تتمثل يف:

السيطرة على  وإع��ادة  األم��ين  امللف   -1
تنظيم  فيها  ي��ت��واج��د  ال���يت  احمل��اف��ظ��ات 

داعش.
2- مواجهة التقشف املالي وتراجع أسعار 

النفط.
وسيطرتها  العميقة  ال��دول��ة  مافيات   -3

على مفاصل الدولة املهمة.
واإلداري،  امل��ال��ي  الفساد  إخطبوط   -4
ع��ام 2003 إىل  ال��ع��راق منذ  ان��ف��ق  فقد 
م��ن )500-  ي��ق��ارب  م��ا  نهاية ع��ام 2014 
أن  دون  من  أمريكي،  دوالر  مليار   )700
يكون لذلك تأثري ملموس على بنية البلد 

االقتصادية او التحتية.
باالنفصال  الشعور  تنامي  مواجهة   -5

لدى إقليم كردستان وظهور بوادر األقلمة 
عند بعض احملافظات. 

6- السري يف منتصف الطريق يف صراع 
فوق  ال��ت��وازن  على  فاحملافظة  اإلرادات، 
حبل سريك احملور )األمريكي-االيراني( 
وال�������ذي ي���ت���أرج���ح ب���ق���وة ح���س���ب ح��رك��ة 
امل��ف��اوض��ات ب��ني ال��دول��ت��ني وم��ل��ف اي��ران 

النووي حيتاج اىل مهارة خاصة.
7- إعادة رسم خارطة التحالف الوطين 
ع��م��وم��ا وخ��ارط��ة دول���ة ال��ق��ان��ون وح��زب 

الدعوة خصوصا.
ال سبيل للعبادي وحكومته سوى الوصول 
السياسي  النهر  من  الثانية  الضفة  اىل 
ال��ع��راق��ي ق��ب��ل اآلخ���ري���ن ف��ت��ج��اوزه تلك 
ال��ع��ق��ب��ات امل���ش���ار ال��ي��ه��ا، جي��ع��ل��ه ي��رت��ب 
أوراقه قبل وصول الباقني وخبالف ذلك 
له  سيجدهم قد سبقوه ووضعوا خارطة 
ال ميكن جتاوزها، الوقت ايضا عامل مهم 
لالنطالق  والتهيئة  التحوالت  مرحلة  يف 
نراها  حيث  داع��ش  معركة  بعد  م��ا  اىل 

تتمثل يف:
1- الرتكيز بشكل كبري على مسك األمن 
يف املدن واحملافظات اليت سيطر عليها 

تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(.
لتغطية  اق��ت��ص��ادي��ة  م��ن��اف��ذ  إجي����اد   -2
ال��ن��ف��ق��ات امل��ك��ل��ف��ة ل��ل��ح��رب ع��ل��ى داع��ش 

وإعادة اعمار املناطق املتضررة.
3- بال شك ان الدولة العراقية مل تتمكن 

م��ن اخل��الص م��ن مافيات س��واء م��ا قبل 
كثرية  إره��اص��ات  من  التغيري  بعد  ما  او 
ولدت معه، وحكومة العبادي اليوم بأمس 
املافيات(  )داع��ش  من  للخالص  احلاجة 

واليت ال يقل خطرها عن سابقتها.
وبنفس مستوى  تشكيل حشد شعيب   -4
احلشد الشعيب احلالي ملواجهة مافيات 

الفساد.
5- إجياد حلول واقعية وطويلة األمد مع 

املطالبني بالفدرالية واالنفصال.
رئيس جملس  يوجهه  ما  أصعب  لعل   -6
الوزراء احلالي السيد العبادي هو مسك 
بالتعامل مع اجلارة  املنتصف  العصا من 
املنطقة  يف  الطوىل  اليد  صاحبة  إي��ران 
والواليات املتحدة األمريكية صاحبة اليد 

الطوىل يف العامل.
اليت  العراقية  املصاحلة  مبدأ  تفعيل   -7
وج��ود  ل��ع��دم  السابقة  ال��ف��رتة  يف  فشلت 
او  املقصودة  اجلهات  يف  واضحة  ثوابت 

الشخصيات املستهدفة.
خريطة  فهي  الداخلية  اجلبهة  ام��ا   -8
فيما  مكوناته  وعالقة  الوطين  التحالف 
اجلهاز  خبارطة  أشبه  تعترب  ال��يت  بينها 
االلكرتوني فأي خطا يف طريقة الرتتيب 
مع أي كتلة فيه قد تسبب لرئيس الوزراء 
من  ب��وج��ود  خ��ص��وص��ا  حقيقية  مشكلة 
يتلهف لفشل حكومة العبادي من بني تلك 

الكتل.

حكومة العبادي 
ما بعد داعش

مستقبل إدارة السلطة يف العراق ما بني الفيدرالية والالمركزية
نورد هنا بعض املالحظات اليت تؤكد غياب أسس النظام الربملاني والفيدرالي يف العراق كما يأتي:

برملانية  أقلية  ووج��ود  بتشكيل احلكومة  تقوم  برملانية  أغلبية  الربملاني يفرتض وجود  النظام  إن   .1
معارضة تراقب وحتاسب أداء احلكومة وهذا غري موجود يف الربملان العراقي.

2. إن مهمة الربملان مراقبة أداء احلكومة وضبط احنرافاتها ومنعها من االستبداد.
الن  الفيدرالي،  النظام  أس��س  إىل  االحت��ادي��ة  واحلكومة  كردستان  إقليم  بني  العالقة  تستند  ال   .3

صالحيات إقليم كردستان تفوق صالحيات األقاليم حتى وصف بأنه فوق اإلقليم واقل من الدولة.
حنن أمام عدة تصورات مستقبلية عما ميكن أن تؤول إليه األوضاع يف العراق بعد 11 سنة من عملية 
التحول الدميقراطي وما ميكن أن يتغري من آليات اإلدارة واحلكم لضمان حتقيق االستقرار يف العراق 

وتوفري اخلدمات ألبناء اجملتمع العراقي، ومن أبرز هذه التصورات:
1. إن إمكانية تعديل نظام احلكم من برملاني إىل نظام آخر كأن يكون رئاسي أو خمتلط من خالل 

تعديل دستوري هي مستبعدة متاما ألسباب عديدة أهمها غياب التوافق الوطين على هذا التغيري.
2. رغم أن تشكيل األقاليم يف العراق مكفول دستوريا وقانونيا وفقا للمادة األوىل من دستور 2005 
وقانون تكوين األقاليم رقم 13 لسنة 2008، ومع إمكانية أن تكون الفيدرالية حاًل للمشاكل السياسية 
يبدو  العراق  يف  جديدة  أقاليم  بتشكيل  السماح  احتمال  ولكن  العراق،  منها  يعاني  اليت  واإلداري���ة 
ضعيفا يف املستقبل املنظور العتبارات عديدة يف مقدمتها التخوف من التقسيم وعدم توافق األطراف 

السياسية العراقية ووجود إرادات دولية معارضة للفيدرالية يف العراق.
3. يف ظل صعوبة التوسع يف تشكيل األقاليم يف العراق يتم طرح بديل أكثر واقعية وأكثر استجابة 
قانون  ل��ه يف  القانوني  األس���اس  ال��ذي جن��د  اإلداري���ة  الالمركزية  نظام  وه��و  احملافظات  حل��اج��ات 
احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي نص يف أحد مواده على إن )احلكومات 

احمللية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة اإلدارية وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية(.
ينطوي نظام اإلدارة الالمركزية على عدة حسنات منها:

1. جيسد هذا النظام مبادئ الدميقراطية يف اإلدارة من خالل اشرتاك الشعب يف اختاذ القرارات 
وإدارة املؤسسات واملرافق العامة احمللية.

2. التخفيف من عبء البريوقراطية والروتني اإلداري املسبب لتأخري اجناز املشاريع وتوفري اخلدمات 
بسبب كثرة املخاطبات مابني احلكومات احمللية واحلكومة املركزية.

3. حتقيق العدالة يف توزيع املوارد املالية وتوفري اخلدمات مابني احملافظات.
4. تؤدي الالمركزية اإلدارية إىل قيام اجملالس احمللية املنتخبة مبهامها بشكل أكثر سرعة وإتقان، 
بسبب حرص أعضائها على كسب ود مواطين حمافظاتهم واحلصول على تأييدهم يف االنتخابات 

الالحقة.
5. احلد من الرتهل الوظيفي واإلداري من خالل إلغاء الوزارات اليت يتم نقل مهامها اىل احملافظات..

يبدو أن هناك خطة منهجية وبرامج علمية لسرقة اآلثار العراقية اليت 
يعود تأرخيها إىل العصور القدمية لبالِد الرافدين. إذ تعرضت ممتلكات 
العراق من اآلثاِر اليت ختص احلضارة اإلنسانية إىل السرقِة على نطاٍق 
واسع وبشكٍل مستمر إب�ّ�ان أعوام االحتالل األمريكي، حيث جرى تسريبها 
عرب خمتلف اآلليات املتاحة اليت يف مقدمِتها صوالت ونشاطات مهربي 
املشاركة  األجنبية  العسكرية  الوحدات  اآلث��ار، فضاًل عن عناصِر بعض 
يف قواِت التحالف الدولي اليت انتخبت أماكن انفتاحها يف مواقٍع مليئة 
باآلثاِر أو اختارت متركزها بالقرِب من هذه املواقع اليت تكتنز روائع من 
العالية،  والفنية  املادية  بقيمِتها  تتفرد  ورمبا  تتميز،  اليت  الفنية  التحِف 
يرجع  األثرية  امل��واق��ِع  ه��ذه  بعَض  أن  روع��ِة مجاليتها، حيث  عن  فضاًل 
امليالد!!. ويضاف إىل  قبل  ثالثِة آالف سنة  يقرب من  ما  تأرخيها إىل 
ذلك مساهمة حالة االنفالت األمين اليت أعقبت سقوط النظام السابق 
يف سرقِة وتهريب كثري من كنوِزنا األثرية، إضافة إىل التدمرِي املتعمد 

لكثري من موجوداِت إرثنا احلضاري والتارخيي.
تستقطب آثار العراق املسروقة اليت ما يزال مصري كثري منها جمهواًل، 
تعمل  اليت  العراقية،  واآلث��ار  السياحة  وإدارة  العراقية  اهتمام احلكومة 
اليونسكو  اتفاقيِة  إىل  باالستناِد  املهربة،  اآلث��ار  إع��ادِة  على  ف��رتة  منذ 
حلمايِة املواقع الثقافية اليت تؤطر حماوالتها احلثيثة الستعادتها من دوِل 
اجلوار، فضاًل عن توقيِع اتفاقيات وإجراء تفاهمات مباشرة مع األطراِف 
املعاونة يف  بوسعِه  التعاوِن  بغية إجياد صيغة من  باملوضوع،  الصلة  ذات 

مهمِة إعادة آثارنا املنهوبة.
ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن سرقَة تراثنا التارخيي واحلضاري مل تكن 
آلياتها،  اليوم، حيث تعددت طرق تهريب اآلثار العراقية وتباينت  وليدة 
إىل جانِب ما ُهرب منها بشكٍل شرعي منذ أيام العهد العثماني؛ بالنظِر 

لسماح قانون اآلثار حينئذ خبروجها!!. 
وعلى الرغِم من استعادِة ما يقرب من مخسة آالف قطعة أثرية من أصِل 
أن  إال  العراقي،  املتحف  من مسروقات  أثرية  قطعة  ألف  مخسة عشر 
عدِدها،  على  التعرف  يصعب  األثرية  اللقى  مثل  املسروقاِت  من  كثريًا 
لتعذِر توثيقها واستحالة حصرها، كونها خرجت من تلوٍل أثرية مل جير 
العمل فيها، خبالِف موجودات املتحف العراقي املوثقة اليت اختفت إب�ّ�ان 
األح��داث اليت رافقت سقوط النظام السابق يف التاسِع من نيسان عام 
2003 م!!. وهو األمر الذي يتطلب من احلكومِة العراقية وإدارة السياحة 
واآلثار تبين برامج تلزم مجيع الدول اليت حتتفظ بآثار عراقية التقيد 

باللوائِح والقرارات الدولية يف التعامِل مع اآلثار.
وهو األمر الذي يفرض على احلكومِة البحث جبديٍة يف مهمِة وضع ميزانية 
بالرغِم من  العراقية اليت مل حتصل على رعايٍة واهتمام  حلمايِة اآلثار 
قيمتها احلضارية واملادية، إىل جانِب تبين وزارة السياحة واآلثار برامج 
إرشادية تعنى بتصحيِح السلوكيات واملمارسات اخلاطئة املتبعة يف تعامِل 

املواطنني، فضاًل عن كوادِرها مع اآلثار، ألهميِتها التارخيية.

تأريخنا يحتضر!!

عدنان الصالحي

لطيف عبد سالم العكيلي

د. قحطان حسني طاهر
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عربي

ال��ع��س��ك��ري��ة  احل���م���ل���ة  يف  امل���ف���اج���ئ  ان 
ب� )عاصفة احلزم( هو السرعة  املعروفة 
امل��ذه��ل��ة ال���يت أخ��ذت��ه��ا األح�����داث ومنها 
ردة ال��ف��ع��ل غ��ري امل��ع��ه��ودة يف اس��ت��خ��دام 
نأت  طاملا  دولة  قبل  من  العسكرية  القوة 
بنفسها عن الدخول بصراعات عسكرية 
بشكل مباشر وهي السعودية واملتمثل يف 
القصف اجلوي لليمن بعد رحيل الرئيس 

املقال هادي عبد ربه.
العلمية  ان  ال��س��ي��اس��ي��ون  اخل����رباء  ي���رى 
عليها  مسيطر  غ��ري  أب��ع��اد  هل��ا  س��ت��ك��ون 
خصوصا بوجود احتقان طائفي متصاعد 
املواقف  يف  وتباين  وت��داخ��ل  املنطقة  يف 
ق��راءة  ول��ك��ن قبل  )عملية احل���زم(،  ض��د 
نتائج تلك العلمية وأبعادها، البد من القاء 
نظرة يف األسباب والدوافع احملتملة اليت 
بشكل  للتدخل  سببا  للسعوديني  أعطت 

سريع وغري مسبوق، ومنها:
على  السيطرة  بفقدان  اإلحساس  أوال:   
األوضاع اليمنية بغياب اجلهات السياسية 
الدولة  هذه  اململكة يف  حكم  من  القريبة 
واح��ت��م��ال��ي��ة حت���ول ال��ق��ي��ادة اىل ج��ه��ات 
اقل  للمملكة على  او غري حمبذة  عدائية 
حركة  اجل��ه��ات  ه��ذه  مقدمة  ويف  تقدير 

أنصار اهلل املتهم بالوالء إليران.
إدارة  يف  السعودية  احلكومة  فشل  ثانيا: 

واللبنانية  وال��ع��راق��ي��ة  ال��س��وري��ة  امل��ل��ف��ات 
تأثري  ذا  تكن  مل  كلمتها  ب��ان  وإحساسها 
يف ه���ذه ال��ب��ل��دان وان األم��ري��ك��ان ب���دأوا 
املتخاذل  مبظهر  وظ��ه��وره��ا  بتجاهلها، 
تعتمد  ال��يت  السنية  الطائفة  إس��ن��اد  ع��ن 
كثريا على موقف اململكة يف هذه البلدان 
سبب هلا إحراجا كبريا خصوصا بوجود 
ال��ع��راق يف  واس��ع��ة يف  عمليات عسكرية 
عاملية  دول  مب��ش��ارك��ة  ال��س��ن��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
وجتاهل  علين  وبشكل  إي��ران��ي��ني  ول��ق��ادة 

للدور السعودي ضد تنظيم داعش.
ثالثا: حماولة التغطية على املشاكل اليت 
الداخل  يف  احلاكمة  العائلة  منها  تعاني 
اىل  الداخلية  األزم���ة  تصدير  وحم��اول��ة 
ب��اجت��اه تصفية بعض  وال��ض��غ��ط  اخل���ارج 
األم���ور اخل��اص��ة وص��رف األن��ظ��ار عنها، 
وإجي������اد ع����دو م���ش���رتك ب��غ��ي��ة مل مشل 

الشتات الذي يهدد حكم اململكة.
رابعا: حماولة احلكومة السعودية مغازلة 
ب��ع��ض اجل���ه���ات امل��ت��ط��رف��ة ال����يت تشكل 
السعودية  العربية  اململكة  حلكم  تهديدا 
لتنظيم  التابعة  الشريعة”،  أنصار  ومنها 

“القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية.
ال��ن��ووي  ي��ك��ون للملف  خ��ام��س��ا: ك��م��ا ق��د 
اإليراني دور يف هذه القضية حيث وصل 
ال��ت��ف��اوض اىل م���راح���ل م��ت��ق��دم��ة وم��ث��ل 

حمرج  مبوقف  تتسبب  ق��د  العملية  ه��ذه 
للطرفني املتفاوضني األمريكي واإليراني، 
وب��ال��ت��ال��ي إرج���اع ع��ق��ارب ال��ت��ف��اوض اىل 

الوراء او إيقافها على اقل تقدير.
الشيعية  املليشيات  انتشار  منع  سادسا: 
ال���يت ب���دأ ال��ع��ص��ر ال��ذه��يب هل��ا يف دول 
ول��ب��ن��ان وس��وري��ا  ال��ع��راق  وم��ن��ه��ا  املنطقة 
واليمن ولعل العملية استباقية ملنع وصول 
هذا االنتشار اىل مناطق أخرى ومنها يف 
اململكة خصوصا يف املناطق اليت تقطنها 

غالبية شيعية.
ملشكلة  تكون  ان  يستبعد  ال  كما  سابعا: 
هذه  إيقاد  يف  دور  النفط  أسعار  تراجع 
العملية فتصاعد حدة الصراع العسكري 
امل��الح��ة يف  سيشكل خ��ط��را على ح��رك��ة 
انقطاع  فان  وبالتالي  املندب  باب  مضيق 

اي كمية من صادرات النفط العاملية.
صناع  ق��ب��ل  م��ن  التخطيط  س���وء  ث��ام��ن��ا: 
قدرتهم  وع��دم  السعودية  اململكة  سياسة 
على ختطي احلالة العاطفية والطائفية يف 
اختاذ القرار، فقرار بدء عملية عسكرية 
على جهة ما داخلية او خارجية حيتاج اىل 
تفكري واسع وحسابات منطقية وحساسة 
جدا فإعالن احلرب قد يكون سهال ولكن 
بنتائجها  التكهن  او  إيقافها  الصعب  من 

وما قبلها ليس كما بعدها.

عاصفة الحزم والذهاب اىل 
املجهول

داعش يف تونس وتهديد مستقبل الديمقراطية الناشئة
بعد وصول املد الداعشي اىل مشال افريقيا على حنو مضطرد يف اآلونة االخرية، وذلك على خلفية 
االعتداء على متحف باردو يف تونس، الذي تبنى تنظيم داعش االرهابي مسؤوليته، معلنا بذلك تواجده 
يف هذه البالد، حيث يرى احملللون املتخصصون بشؤون االرهاب ان هذا اهلجوم ميثل نقلة نوعية يف 

طريقة تنفيذ عمليات التنظيم املتطرف الذي يضم آالف التونسيني.
إذ يرى هؤالء احملللون ان هناك مؤشرات حقيقية على إن تونس باتت تشكل بيئة خصبة إلرهابني 
أكثر أجراما واحرتافا السيما مع مساعي تنظيم داعش االرهابي وحماوالته إلجياد موطئ قدم له يف 

بلدان على غرار ليبيا ومصر.
ويرى بعض املراقبني السياسيني ان املناخ االمين املضطرب الذي حييط بتونس سهل متدد االرهاب 
تابعون لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب او تنظيم الدولة  اىل داخل ارضيها، حيث خيتبئ ناشطون 
االسالمية منذ ثورة 2011 يف مرتفعات جبلية وعرة قريبة من احلدود مع اجلزائر، ومل يتمكن اجليش 
التونسي من طردهم منها رغم عدة محالت، كما يلقي تدهور الوضع يف ليبيا اجملاورة حيث تسيطر 
ميليشيات متنازعة على السلطة بعضها متحالف علنا مع تنظيم داعش االرهابي، بثقله على تونس 
خصوصا وانه من شبه املستحيل ضبط احلدود الطويلة بني البلدين، فضال عن انه من غري الوارد 
اغالق احلدود يف املناطق اليت يشكل فيها التهريب مصدر الدخل الوحيد لتفادي حصول احتجاجات 

حملية.
فقد أسهمت هذه العوامل يف جعل تونس وجوارها أرضا خصبة حمتملة لتسلل املتطرفني االرهابيني، 
اىل جانب هذه العوامل جاء من تونس اليت غادرها بني الفني وثالثة االف شاب يف السنوات االربع 
وتقدر  التنظيم،  يف  االجانب  املقاتلني  من  االك��رب  اجل��زء  “داع��ش”  اىل صفوف  لالنضمام  املاضية 
السلطات التونسية عدد الذين عادوا منهم 500 وحتاول فرض رقابة مشددة عليهم وتؤكد انها حالت 
دون رحيل تسعة االف اخرين، وعليه باتت تشكل قضية مكافحة اإلرهاب أهمية كربى تونس، وذلك 
التطرف  والعراق، فضال عن  النزاعات يف سوريا  العائدين من قلب  املنفردة  الذئاب  تهديدات  اثر 
تواجه جهاديني يف  تزال  اذ ال  بامتياز  االرهابيني  اه��داف  احد  باتت  تونس  أن  يبدو  احمللي، وعليه 
الداخل وتعجز عن ضبط حدودها مع ليبيا الغارقة يف الفوضى كما ان آالفا من الشباب ذهبوا للقتال 

يف سوريا وعاد بعضهم.
الوليدة يف بالد  الدميقراطية  امام  اليوم عقبة جديدة  تونس  االرهابية يف  لذا أصبحت اجلماعات 
اليامسني، فاخذ املد السلفي باالتساع والتنامي يف الفرتة األخرية بشكل مضطرد، وهو ما يزعج 
النهاية اىل تقويض احلرية  العلمانية اليت ختشى من قيامهم بفرض رؤيتهم مما يؤدي يف  النخبة 

والدميقراطية يف البالد.

االزمة يف سوريا على مشارف الولوج يف عامها اخلامس، وال يزال الصراع 
االط��راف  وتدخل  القتال  استمرار  مع  حدته خصوصا  على  الداخل  يف 
اخلارجية، فضال عن تنامي تنظيم داعش االرهابي، لكن على الرغم من 
كل ذلك يبدو أن مكانة الرئيس السوري بشار األسد حتسنت على املستوى 
الدولي، وأنه سيبقى العبا أساسيا يف بلده، إذ يرى الكثري من احملللني انه 
على الرغم من مقاطعة الدول الغربية والعربية له بعد رهانها على رحيله 
السريع وسقوط نظامه، حيظى االسد يف املرحلة الراهنة بفرص البقاء 

كرئيس لسوريا بدرجة أكرب من أي وقت مضى.
بقاء االسد هو حماربة  العوامل اليت ترجح  ابرز  ويرى احملللون ان من 
داعش الذي تنامى يف الشرق االوسط مؤخرا وبات يشكل تهديدا حتى 
للدول الغريبة، ومن خالل هذا العامل غريت امريكا اليت تقود حتالفا 

دوليا ضد داعش سياستها يف التعامل مع الرئيس السوري.
بني  وج��ود مصاحل مشرتكة  اىل  االمريكي  املوقف  تغري  احملللون  ويعزو 
السيما  اي��ض��ا  معلنة  غ��ري  صفقات  ه��ن��اك  ورمب���ا  وحلفائهما  اجل��ان��ب��ني 
إق���رتاب ذروة  ال��س��وري م��ع  ال��داع��م للرئيس  امل��وق��ف االي��ران��ي  استمرار 
املباحثات مع الواليات املتحدة بشأن االتفاق النووي، فضال عن حماربة 

داعش وكبح متدده يف منطقة الشرق االوسط.
لذا يرى هؤالء احملللون تغري املوقف امريكا اليت كادت ان توجه ضربات 
اىل سوريا قبل اكثر من عام، لكن تدخل روسيا الدبلوماسي ساهم يف 
منع امريكا من توجيه ضربة عسكرية تطيح بالرئيس االسد ومت تدمري 
ترسانة االسلحة الكيميائية بدال من ذلك، و هذا يبني وجود اجندة سرية 
من شأنها ان تسهم يف تغيري موازين القوى يف الشرق االوس��ط، وهذا 
ما ختشاه دول اخلليج العربي وخصوصا اململكة العربية السعودية أكرب 
تكون  أن  املتحدة،  للواليات  وأه��م حليف عربي  العامل  للنفط يف  مصدر 
وتركز  األس��د  مع  التعامل  للحزم يف  تفتقر  أوباما  ب��اراك  الرئيس  إدارة 
بدال من ذلك على إبرام اتفاق نووي مع إيران الداعم األساسي للرئيس 
السوري، كما اظهرت تركيا القوة االقليمية املناهضة لبقاء االسد رئيسا 
لسوريا، امتعاضها من املوقف االمريكي جتاه بقاء االسد، وامتنعت تركيا 
حتى االن عن اعطاء أمريكا االذن باستخدام قاعدة اجنرليك اجلوية يف 

جنوب تركيا.
لذا يرى الكثري من احملللني ان املعطيات املذكورة اعاله تشري اىل معادلة 
االوسط  الشرق  القوى يف  موازين  تغيري  ان  شانها  من  سياسية جديدة 
بقاء  يظهر  وعليه  العامل،  حاليا يف  امنية  أعنف اضطراب  يشهد  ال��ذي 
االسد اسرار وصفقات من شأنها ان تغري منحى الصراع السوري لتحقيق 
أجندات إسرتاتيجية وتسويات تكتيكية امنية وسياسية يف املنطقة برمتها.

بقاء االسد..
 لغز يختفي خلف موازين القوى 

الجديدة يف الشرق االوسط

مركز املستقبل للدراسات والبحوث
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ما  هذا  مباشر  غري  وتوبيخ  فاترة  تهنئة 
عربت عنه ادارة الرئيس األمريكي باراك 
اوباما، بعد فوز رئيس الوزراء االسرائيلي 
االسرائيلية  باالنتخابات  نتنياهو  بنيامني 
مؤخرا، مما يشري اىل ان العالقات بني 
يف  املتحدة  ال��والي��ات  وحليفتها  اسرائيل 
كانت عالقة  فيما  ادنى مستوياتها حاليا 

نتانياهو واوباما على الدوام باردة.
ساهم  م��ا  ان  احملللني  م��ن  الكثري  وي���رى 
يف ت��ف��اق��م ال��ت��وت��ر يف ال��ع��الق��ات، جم��يء 
االنتخابات  قبل  ح��رج  وق��ت  يف  نتانياهو 
القى  االس��رائ��ي��ل��ي��ة اىل واش��ن��ط��ن ح��ي��ث 
ندد  االم��ريك��ي  ال��ك��ون��غ��رس  ام���ام  خطابا 
فيه باالتفاق الذي جيري حبثه مع ايران 
ح���ول ب��رن��اجم��ه��ا ال���ن���ووي، وب��ال��ف��ع��ل ف��إن 
من  اول  كانوا  اوباما  اجلمهوريني خصوم 

هنأ نتانياهو علنا من الواليات املتحدة.
ي��راه ه��ؤالء احملللون ان احلكومة  لكن ما 
اجلديدة اليت سيشكلها نتانياهو لن تنهي 
على االرج��ح اخل��الف مع اق��رب حلفائها 
رغ���م ان���ه س��ت��ك��ون ه��ن��اك حم����اوالت على 
من  ال��رغ��م  فعلى  ال��ت��وت��ر،  لتهدئة  االق���ل 
اوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  ادارة  أن 
هنأت نتنياهو على فوز حزبه احلاسم يف 
انتخابات اسرائيل االخرية، إال أن البيت 
العميقة  خالفاته  أن  اىل  أش��ار  األب��ي��ض 

ستستمر  نتنياهو  مع  الشائكة  وعالقته 
السالم  ب��ني صنع  ت���رتاوح  قضايا  ب��ش��أن 
الدبلوماسية  إىل  األوس����ط  ال��ش��رق  يف 
بشأن ايران. إذ كان توبيخ البيت االبيض 
لتخليه  ان��ت��خ��اب��ه  اع����ادة  ع��ق��ب  لنتنياهو 
دولة  اقامة  على  بالتفاوض  التزامه  عن 
ما  ب��س��ب��ب  وح�����ادا،  واض��ح��ا  فلسطينية 
وصفه بأنها تصرحيات “مثرية لالنقسام” 
اث����ن����اء احل���م���ل���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة خب��ص��وص 
الناخبني من االقلية العربية يف اسرائيل، 
وقد جتسد ذلك يف تعبري البيت االبيض 
عن قلقه الشديد ازاء بعض املواقف خالل 
اسرائيل  ع��رب  ح��ول  االنتخابية  احلملة 
وتهدف اىل  االنقسام”  “تثري  انها  معتربا 
االسرائيليني”،  العرب  املواطنني  “تهميش 
كما اشارت االدراة االمريكية ايضا اىل ان 
فوز نتانياهو يف االنتخابات لن يؤثر على 
يعين  اي���ران، مما  مع  النووية  احمل��ادث��ات 
ان اس��رتات��ي��ج��ي��ة احل��س��اب��ات يف ال��ش��رق 
االوس���ط ق��د تشهد ت��غ��ريات ب��ني مواقف 

احلليفني على املستوى السياسي.
لذا يرى احملللون ان مثل هذه السياسات 
مع  جديد  ت��ص��ادم  مسار  على  تضعه  ق��د 
ادارة اوباما، كما شدد مسؤولون امريكيون 
لن حتيد عن سياستها  واشنطن  ان  على 
سالم  اتفاق  اي  ان  تؤكد  ال��يت  الرمسية 

اسرائيلي- فلسطيين جيب ان يؤدي اىل 
دولتني تعيشان جنبا اىل جنب، فضال عن 
اخلالف بني اجلانبني حول االتفاق النووي 

االيراني.
ازمة  تكون هناك  بأن  املراقبون  يتوقع  إذ 
فاملهلة  جدا،  قريبة  العالقات  جديدة يف 
احملددة للتوصل اىل اطار اتفاق مع ايران 
هي يف 31 اذار/م��ارس ويف اليوم التالي 
اي 1 نيسان/ابريل سينضم الفلسطينيون 

رمسيا اىل احملكمة اجلنائية الدولية.
موقفا  ستواجه  اسرائيل  ان  يبدو  وعليه 
واشنطن،  م��ع  املقبلة  املرحلة  يف  صعبا 
خ��ص��وص��ا ب��ع��د س���ن���وات م���ن ال��ع��الق��ات 
الفاترة واخلالف بشأن كيفية كبح مجاح 
ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي االي���ران���ي، اىل جانب 
اخل����الف ب��ش��أن حم���ادث���ات ال���س���الم مع 
على  يستمر  ان  امل��رج��ح  وم��ن  فلسطني، 
سياسة  تشكل  كما  مستقبال،  النهج  هذا 
يهدد  كونه  إي��ران،  العدائية جتاه  نتنياهو 
بتوجيه ض��رب��ة إلي����ران، واس��ت��م��راره يف 
ال��س��ي��اس��ة ال��س��اب��ق��ة جت���اه ب��ل��دان ال��ش��رق 
االدارة  س���ي���اس���ي���ة  ع���ك���س  االوس����������ط، 
الدبلوماسية  تنتهج  باتت  اليت  االمريكية 
قد  وه��ذا  أجنداتها،  حتقيق  يف  الناعمة 
العالقات  تصدع  دائمة  تداعيات  يرسخ 

االسرائيلية يف املستقبل القريب.

العالقات األمريكية اإلسرائيلية 
وآفاق مجهولة يف الشرق االوسط

أسباب الخالف االوربي- االمريكي حول االتفاق النووي االيراني
ما زالت الواليات املتحدة االمريكية اشد الداعمني لعقد اتفاق نووي قبل انتهاء املدة املقررة له، وهي 
تعول كثريا على ايران والشرق االوسط ملرحلة ما بعد االتفاق النووي، وسط معارضة شديدة من قبل 
االورب��ي، وهو ما يعطي دالالت واضحة على  والشرق االوس��ط واالحت��اد  املقربني يف اخلليج  حلفائها 
خالفات اكرب من ان ميكن احتوائها يف الوقت احلاضر، وهي خالفات ميكن ان تتعدى حدود االتفاق 

النووي من عدة اوجه:
1. اخلالف االمريكي-االوربي حول ملفات حساسة يف الشرق االوسط، حيث التنافس كبري ولكل دولة 
املفاوضات  ان  االوربية  ال��دول  تعترب  واه��داف حتتاج اىل حتقيقها وفق أليدولوجياتها، ورمبا  مصاحل 
النووية افضل فرصة للضغط على الواليات املتحدة االمريكية )اليت ترغب بعقد االتفاق بشدة( من اجل 
تقديم التنازالت الوربا واقتطاع جزء من الكعكة الشرق االوسطية لألوربيني، بدال من اخلروج خالية 

الوفاض، على االقل يف امللف السوري الشائك.
النووية رمب��ا تكون ج��زء من  ال��دول االورب��ي��ة خ��الل املفاوضات  ال��يت تفرضها  وال��ش��روط  2. الضغوط 
الضغوط اليت حياول احللفاء املنزعجني )مثل اسرائيل والسعودية( من أمريكا ممارستها بالنيابة على 

حليفهم لعرقلة او الغاء املفاوضات.
3. تنامي العالقة بني الواليات املتحدة االمريكية وايران على هامش املفاوضات النووية، وهو ما اعطى 

دور اكرب إليران يف منطقة الشرق االوسط، وكما حيدث يف سوريا والعراق واليمن، وهو امر قد يزعج 
االوربيني يف املقام االول.

4. رمبا تقف خلف هذا املوقف عوامل اقتصادية، فكما جيري االن صراع امريكي- اوربي بني العملة 
القوية )الدوالر االمريكي(  )اليورو( والعملة االمريكية  )الذي يعرف حبرب العمالت( االوربية املوحدة 

فاملصاحل االقتصادية يف ايران قد تعطي سبب اخر للخالف بني االوربيني ونظرائهم االمريكيني.
وقد يعطي االنسحاب االيراني لفرنسا والواليات املتحدة االمريكية فرصة لرتتيب اولوياتها ومصاحلها 
املتحدة  ال��والي��ات  عليه  تصر  ما  واجيابيوهو  موحد  مبوقف  للخروج  النظر  وجهات  تقريب  سياق  يف 

االمريكية، بعد ان باتت تشعر بان االتفاق النووي قاب قوسني او ادنى.
لكن مع استمرار لغز املفوضات النووية االيرانية الغامضة واليت مجعت الشرق بالغرب وفرقت احللفاء 
واالصدقاء، تبقى الكثري من عالمات االستفهام احملرية واالسئلة اليت مل حتدد اجوبتها بعد، فأمريكا 
ترغب باالتفاق النووي والتقارب مع ايران بشدة خبالف االوربيني ، وحتدت ادارة البيت االبيض يف سبيل 
اجناح الصفقة النووية املعارضني من الداخل واخلارج، فهل هناك اسباب اخرى )غري اليت توقعناها( 
ميكن ان جتعل هذا اخلالف كبريا بني احللفاء واملتنافسني؟. وهل تستطيع أمريكا يف نهاية املطاف من 

ابرام االتفاق على الرغم من املمانعة الشديدة اليت تبديها االطراف االخرى؟.

أول دروس السياسة، علمًا وجتريًة، يقول: “ال أخالق يف السياسة”، ورمبا بات 
هذا التعبري هو األكثر شيوعًا يف املقاالت والتعليقات والتحليالت السياسة، 

حتى بدا أننا أمام “قاعدة فقهية” ال تقبل النقد أو النقض.
يف  مرتني  ذل��ك  تفعل  وأن  مغايرًا،  درس��ًا  تعلمنا  أن  إال  تأبى  السويد  لكن 
غضون أشهر قالئل ال أكثر... املرة األوىل حني شقت عصا الطاعة األوروبية 
والغربية عمومًا، فتقرر االعرتاف بدولة فلسطينية مستقلة، مدّشنة بذلك 
عهد االعرتافات الربملانية األوروبية بفلسطني، غري آبهة باالبتزاز والتهويل... 
واملرة الثانية عندما ضربت عرض احلائط بعقود السالح اجملزية وقررت 
“الزبائن”،  قوائم  على  املدرجة  ال��دول  بعض  اإلنسان يف  ملفات حقوق  فتح 

جمازفًة خبسارة عقود فلكية جارية وأخرى حمتملة.
يف جتربة الدفاع عن حقوق اإلنسان، بدا أن الدولة اإلسكندنافية قد ضربت 
على وتر حساس لكثرة كاثرة من احلكومات العربية، اليت سارعت للتنديد 
البيانات  وإص��دار  واالفتئات  التجين  واّدع��اء  السفراء،  واستدعاء  واإلدان��ة 
التضامنية على قاعدة “وهل أنا إال من غزية...”، وشيئًا فشيئًا حتولت السويد 
رجيم”،  “شيطان  إىل  واألخ��الق،  القيم  وعادلة، حتكمها  دول��ة صديقة  من 
باملصاحل  مساسًا  وأكثرها  األج��ن��دات  أبشع  امل��خ��ادع،  مظهره  خلف  خُيفي 

العربية؟!
مع أن استوكهومل يف التجربتني، مل تصدر عن “مصاحل خاصة” أو “أجندات 
ُمضمرة”... انتصرت حلق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري من دون أن 

تضمر عداوة مسبقة أو الحقة إلسرائيل.
اإلنسان  اإلنسان حلقوق  حقوق  ال��رائ��دة يف جم��ال  الدولة  انتصرت  وح��ني 
ب��ل حمكومة  األس�����واق،  ال��س��الح وال  زاه����دة يف مبيعات  ت��ك��ن  ال��ع��رب��ي، مل 
بقواعد قيمية وأخالقية “قاّرة” منذ عشرات وبعضها مئات السنني، خبالف 
اتهام  على  أن جيرؤ  أحد مبقدوره  فال  ويأتي مبثله”...  خلٍق  عن  ينهى  “من 
استوكهومل خبالف ما تّدعيه... لكن حكوماتنا هي من استشاط بدوره، غضبًا 
وغيظًا كذلك... وبدل أن تصرف الوقت واجلهد يف التصدي ملعركة خاسرة 

مع السويد.
ال شك أن “ختليق” السياسة هو عبء ثقيل على من يريد خوض غماره، وال 
شك أننا قد نسمع أصواتًا من داخل السويد تعرتض على تعريض مصاحل 
البالد وجتارتها وعالقاتها مع املنظومة الغربية للخطر... لكننا واثقون من أن 
هذه الدولة قادرة على املضي يف “جمازفتها” للنهاية، مستندة يف ذلك إىل 
لثقافة  لديها دميقراطية صلبة وجمتمع متشّرب  أن  األول؛  اثنني...  عاملني 
الكولونيالي  )واحلاضر(  املاضي  وقيود  عقد  من  ومتخفف  اإلنسان  حقوق 
تتكئ على ج��دار استنادي صلب  أنها دول��ة  والثاني؛  ل��دول غربية ع��دي��دة... 
يوفره اقتصاد قوي ومعدالت دخل قياسية السويد جنحت يف تبديد ما ظننا 
أنها ُمسّلمة، وأكدت أن اجلمع بني األخالق والسياسة ما زال أمرًا ممكنًا... بل 
وأكدت بامللموس، أن “ ختليق السياسة” ما زال متاحًا، نظريًا واألهم، عمليًا.

تخليق السياسة... 
السويد نموذجًا

كمال عبيد 

عريب الرنتاوي 
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اقتصاد وتنمية

ك����ان م���ا ي��س��م��ى “اق����ت����ص����ادات ال��س��وق 
يف  األح���دث  البدعة  مبثابة  احل��دودي��ة” 
دوائر االستثمار. ورغم أن األسواق املالية 
مبا   �� الدخل  املنخفضة  البلدان  هذه  يف 
آسيا،  يف  وفيتنام  بنجالديش  ذل��ك  يف 
وهندوراس وبوليفيا يف أمريكا الالتينية، 
�� صغرية وغري  وكينيا وغانا يف أفريقيا 
ناضجة، فإنها تنمو بسرعة ومن املتوقع 
الناشئة.  املستقبل  اقتصادات  تصبح  أن 
التدفقات  كانت  أربع سنوات،  ففي آخر 
إىل  اخل����اص����ة  األم����������وال  رؤوس  م����ن 
 %50 بنحو  أعلى  احلدودية  االقتصادات 
الناتج احمللي اإلمجالي( من  )نسبة إىل 
التدفقات إىل اقتصادات السوق الناشئة. 
وسواء كان ذلك يستحق االبتهاج أو الرثاء 
فهي مسألة حتولت إىل اختبار للمحللني 

االقتصاديني وصانعي السياسات.
وت��ظ��ل احل��ج��ة األف���ض���ل ل��ص��احل ح��ري��ة 
ت��ل��ك ال��يت  ح��رك��ة رؤوس األم�����وال ه���ي 
ساقها قبل ما يقرب من العشرين عامًا 
ثاني  آن���ذاك  ك��ان  ال��ذي  فيشر،  ستانلي 
الدولي  النقد  صندوق  يف  مسؤول  أك��رب 
رئيس  نائب  يشغل حاليًا منصب  وال��ذي 
جملس االحتياطي الفيدرالي األمريكي. 

مالية  أزم��ات  العامل  بعد ذلك شهد  لكن 
وروسيا  واألرجنتني  وال��ربازي��ل  آسيا  يف 

وتركيا ثم يف النهاية يف أوروبا وأمريكا. 
وم���ا حُي���َس���ب ل��ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي 
ذل��ك احل��ني عمل على ختفيف  أن��ه منذ 
عام  ففي  املال.  رأس  لضوابط  انتقاداته 
اعرتف  مذكرة  الصندوق  أصدر   ،2010
فيها بضوابط رأس املال باعتبارها جزءًا 
اليت ميكن  السياسة  أدوات  ترسانة  من 
االس��ت��ق��رار  ع���دم  ملكافحة  اس��ت��خ��دام��ه��ا 

املالي.
ع��ل��ى مشكلتني.  ال�����رأي  ه���ذا  وي��ن��ط��وي 
تنقل  ح��ري��ة  أن��ص��ار  يشري  كما  األوىل، 
رأس املال بال كلل أو ملل، هي أن البلدان 
الشروط  من  قائدة طويلة  تليب  أن  البد 
االس��ت��ف��ادة  م��ن  تتمكن  أن  قبل  املسبقة 
م����ن ال���ع���ومل���ة امل���ال���ي���ة. وت��ت��ض��م��ن ه���ذه 
واإلنفاذ  امللكية،  حقوق  الشروط محاية 
ال��ف��ّع��ال ل��ل��ع��ق��ود، واس��ت��ئ��ص��ال ال��ف��س��اد، 
املعلومات  وحت��س��ني  الشفافية  وت��ع��زي��ز 
للشركات،  السليمة  واحل��وك��م��ة  امل��ال��ي��ة، 
واستدامة  وامل��ال��ي،  النقدي  واالستقرار 
ال��دي��ن، وأس��ع��ار ال��ص��رف ال��يت حتددها 
اجلودة،  العالي  املالي  والتنظيم  السوق، 

واإلشراف احلصيف. 
واألسوأ من ذلك أن القائمة ليست طويلة 
وكما  نهاية.  بال  أيضًا  إنها  بل  فحسب؛ 
أظهرت جتربة البلدان املتقدمة مع األزمة 

األجهزة  أكثر  حتى  ف��إن  العاملية  املالية 
التنظيمية واإلشرافية تطورًا تظل بعيدة 
املشكلة  وتتعلق  كونها مأمونة متاما.  عن 
تدفقات رأس  أن  باحتمال مفاده  الثانية 
ولو  حتى  بالنمو،  ض��ارة  تكون  ق��د  امل��ال 
اهلشاشة  ب��ش��أن  امل��خ��اوف  جانبًا  حنينا 
امل��ال��ي��ة. وي��ف��رتض أن��ص��ار ح��ري��ة حركة 
رأس املال أن االقتصادات الفقرية لديها 
العديد من فرص االستثمار املرحبة غري 
املستغلة بسبب نقص األموال اليت ميكن 
استثمارها. وهم يزعمون أن قدوم رؤوس 

األموال يعين انطالق االستثمار والنمو.
يف  امل������ال  رأس  ت���دف���ق���ات  أن  ال����واق����ع 
م��ن اخنفاض  تعاني  ال��يت  االق��ت��ص��ادات 
تغذية  على  تعمل  االستثمار  على  الطلب 
االستهالك وليس تراكم رأس املال. وهي 
تغذي أيضًا ارتفاع أسعار الصرف، وهو 

ما يؤدي إىل تفاقم نقص االستثمار. 
ويف هذا العامل، يكون التعامل مع ضوابط 
رأس املال باعتبارها املالذ األخري، دائمًا 
إنه  بل  ُي��ذَك��ر؛  بال منطق  مكان،  كل  ويف 
املالية  ال��ع��ومل��ة  حت��وي��ل  على  إال  يعمل  ال 
إىل َص��َن��م ُي��ع��َب��د. إن ال��ع��امل حي��ت��اج إىل 
ك��ل حالة  م��ع  يتعامل  راس��خ  واق��ع��ي  نهج 
على ِحدة ويدرك أن ضوابط رأس املال 

تستحق يف بعض األحيان مكانًا بارزا.

رأس املال العاملي يتجه نحو 
الحدود

القطاع املصريف العاملي.. مشكالت مرتاكمة واصالحات التفي بالغرض
ال يزال النظام املالي العاملي يعاني الكثري من املشكالت واألزمات الكبرية اليت أفرزتها األزمة املالية 
السلبية املستمرة، اليت أثرت بشكل سليب على كل مرافق احلياة وخصوصا  العاملية ومضاعفاتها 
القطاع املصريف الذي عانى من انتكاسات وخسائر كبري، دفعت العديد من املؤسسات املصرفية إىل 
اعتماد خطط وق��رارات جديدة منها تقليص او إلغاء بعض فروعها وتسريح موظفيها وغريها من 
اإلجراءات األخرى اليت تضمن هلا البقاء واالستمرار وتوفري السيولة الالزمة لتمويل نشاطاتها كما 

يقول بعض اخلرباء.
وحبسب بعض املراقبني فأن هذه املشكالت واألزمات قد دفعت ايضًا العديد من احلكومات والدول 
اىل اعتماد إصالحات جديدة وإخضاع املؤسسات املالية واملصرفية لقوانني رقابية صارمة، بسبب 
غياب الشفافية واتساع معدالت التالعب واملضاربات غري السليمة والتحايل على القوانني .. اخل من 
تنقل بعض  “بازل” لإلشراف املصريف يف سبتمرب2010 وكما  السلبيات األخرى. حيث قامت جلنة 
املصادر، بإصدار مقررات جديدة لرأس املال ومعايري للسيولة، يتعني علي البنوك االلتزام بها )فيما 
يعرف ببازل 3(، مؤكدة أن اهلدف هو “خلق نظام مصريف أكثر قوة وكفاءة يف ختصيص القروض 

لالقتصاد احلقيقي، وأقل عرضة لألزمات املالية عالية التكلفة”.
وتضمنت مقررات “بازل 3” رفع احلد األدنى لرأمسال البنوك ومؤسسات الوساطة املالية، وحتديد 

املكونات التفصيلية لرأس املال، على النحو الذي يغطي جمموعة أوسع من املخاطر، فضال عن تقرير 
احتياطيات إضافية لرأس املال جيري تكوينها يف فرتات الرواج ليتم استخدامها يف تغطية اخلسائر 

عند األزمات.
كما قامت جلنة بازل لإلشراف املصريف يف نوفمرب 2011بإصدار مقررات لتحديد كيفية التعامل مع 
املؤسسات املالية الضخمة اليت ميكن أن يؤدي انهيارها إلي حدوث أزمة علي مستوي النظام املالي 
ككل )أزمة نظامية(، واليت ميكن أن تنتقل عدواها عرب احلدود. وحددت تلك املقررات رءوس األموال 
اإلضافية اليت يتعني علي البنوك العاملية املؤثرة نظاميا االحتفاظ بها كنسبة من أصوهلا املرجحة 
باملخاطر، لتغطية خسائرها احملتملة، حبيث ترتاوح تلك النسبة بني 1% و2.5%، وفقا ملا يشكله البنك 
من أهمية وقدرة علي التأثري يف النظام املالي العاملي. ومت حتديد عدة مستويات لتلك القدرة على 
التأثري طبقا حلجم البنك، وحجم نشاطه عرب احلدود، ومدى وجود مؤسسات مالية بديلة له، ومدي 
تعقد أنشطته وأدواته، ودرجة الرتابط بينه وبني املؤسسات املالية األخرى. ويف حماولة للحد من زيادة 
تركز رأس املال، وتصاعد هيمنة االحتكارات املالية املعوملة، تضمنت املقررات فرض نسبة إضافية 
لرأس املال بواقع 3.5% علي البنوك اليت ميكن أن يزداد وزنها االحتكاري، وقدرتها علي التأثري يف 

النظام املالي العاملي يف املستقبل.

ملف  اىل  ت��ض��اف  أخ���رى  ومشكلة  ج��دي��دة  ح��رب  العاملية  العمالت  ح��رب 
تدور  اليت  العامل، هذه احلرب  اليت يشهدها  الكثرية  واألزم��ات  املشكالت 
املالية  واملؤسسات  ال��دول  من  العديد  بني  معلن  وغ��ري  خفي  بشكل  رحاها 
بالقضاء  الكربى وكما يقول بعض اخلرباء هي حرب خطرة رمبا ستسهم 
على األسواق املالية يف العامل بسبب تأثرياتها السلبية اليت قد تسهم بتغري 
تذكر بعض  وكما  العمالت  ُتعرف حرب  العاملية،  االقتصادية  القوى  ميزان 
قوة  لتقليص  االقتصادية  قوتها  على  ما  دول��ة  “اعتماد  أنها  على  امل��ص��ادر، 
تنافسية الدول األخرى وتقليص حجم ثرواتها عن طريق استخدام السياسة 
أشكال  من  شكل  ذل��ك  ليعد  العمالت،  تبادل  أس��واق  يف  والتدخل  النقدية 

احلروب االقتصادية الباردة من أجل حتقيق هدف حمدد”.
وُيعنى بهذا التعريف بشكل أبسط هو قيام بعض الدول حول العامل بانتهاج 
سياسات من شأنها أن تقلص من قيمة عملتها احمللية وذلك من أجل دعم 
القطاعات  السيما  األخ��رى  الرئيسية  القطاعات  دع��م  وك��ذا  اقتصاداتها 
ال��يت تقوم  للدولة  أرب��اح  ي��ؤدي إىل حتقيق  التصديرية. لكن ه��ذا اإلج��راء 
خبفض عملتها واإلضرار مبصاحل الدول األخرى إذا ما استخدم على نطاق 

واسع حول العامل.
ويف هذا الشأن يشري تدهور سعر صرف اليورو امام الدوالر مرة جديدة 
اىل “حرب العمالت” اليت تدور يف ظل املصارف املركزية اليت ترغب يف 
تنشيط اقتصاديات دوهلا اليت ضربتها االزمة بواسطة العمالت. والزلزال 
ال��ذي ضرب النظام املالي يف 2008 ثم ازم��ة الديون يف اوروب��ا بني 2010 
منها  كل  وعملت  االمامية،  اخلطوط  يف  النقدية  املؤسسات  وضعا  و2012 
بصفتها املؤمتنة على عملتها الوطنية، على وضع كل قواها يف املعركة لتضمن 

افضل الظروف النقدية لدولتها.
الصناعة  من  االمريكي  االقتصاد  قطاعات  تتخوف مجيع  ذلك  جانب  اىل 
ال��ذي وصل اىل مستوى اليورو  ال��دوالر  امل��واد االولية من ارتفاع سعر  اىل 
تقريبا، ولو كان ذلك يعكس متانة اسس االقتصاد االمريكي، وقال ريتشارد 
بوتورف اخلبري االقتصادي ان “رتفاع الدوالر جيعل صادراتنا اكثر كلفة وهو 

ما ينعكس بصورة خاصة الزراعة. 
وال شك ان ارتفاع سعر الدوالر الذي بدأ الصيف املاضي وتسارع اعتبارا من 
نهاية شباط/فرباير هو مؤشر اىل متانة االقتصاد االمريكي الذي يظهر 
اداء على صعيد النمو والوظائف تبدو اىل جانبه ارقام الدول االوروبية هزيلة. 
لكن نارميان بهرافش رئيس قسم االقتصاد يف ادارة شركة االستشارات “آي 
اتش اس” قال ان “الدوالر القوي امر مضر يف احلقيقة. هذا ضار للصناعات 
التصديرية” النه يضعف قدرتها التنافسية كما انه “مضر للشركات املتعددة 
وتتاثر  املتحدة”  الواليات  خ��ارج  العائدات  من  الكثري  اليت جتين  اجلنسية 

بسعر الصرف عند اعادة ارباحها اىل البالد.

حروب العمالت 
وتغيري موازين االقتصاد 

العاملي
عبد االمري رويح 

داني رودريك / بروجيكت سنديكيت
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ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي اص��ب��ح ال��ي��وم م��ن أه��م 
ف��وائ��ده  بسبب  العاملية  ال��ط��اق��ة  م��ص��ادر 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة ال��ك��ب��رية، ال��يت 
دفعت العديد من دول العامل اىل تكثيف 
امل��ادة  ه��ذه  ع��ن  والتنقيب  البحث  جهود 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة واالس��اس��ي��ة ال��يت يشهد 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا من���وا م���ت���زاي���دا، وال��غ��از 
هو  املصادر،  بعض  تشري  وكما  الطبيعي 
النفط  عن  البديلة  الطاقة  مصادر  أحد 
)ال����ب����رتول(، وه���و م��ن احمل���روق���ات ذات 
والقليلة  الكلفة  القليلة  العالية  الكفاءة 
االنبعاثات امللوثة للبيئة، ويعترب من موارد 

الطاقة املهمة للصناعات الكيماوية.
الغاز،  من  املؤكد  العاملي  االحتياط  يبلغ 
ت��ري��ل��ي��وًن��ا و400م��ل��ي��ار م3  ح���واىل 170 
وتتصدر  ال��ع��ام2008(،  مطلع  )تقديرات 
باحتياط  ال��ع��امل  دول  االحت��ادي��ة  روس��ي��ا 
و650م��ل��ي��ار  ت��ري��ل��ي��وًن��ا   44 ح���واىل  يبلغ 
يبلغ  باحتياط  إي���ران  تليها  مكعب  م��رت 
وبعدها  م3،  مليار  و850  تريليوًنا   26
تريليوًنا   25 يبلغ  باحتياط  قطر  دول���ة 
العربية  اململكة  وحتتل  م3.  و630م��ل��ي��ار 
قدره  باحتياط  الرابع  املركز  السعودية 
حواىل 7 تريليونات م3، ثم دولة اإلمارات 
م3،  تريليون   6 املتحدة حب��واىل  العربية 
بعدها تتواىل الواليات املتحدة االمريكية 
)6 ت��ري��ل��ي��ون(، ون��ي��ج��ريي��ا، وف��ن��زوي��ال ثم 

العاشرة  امل��رت��ب��ة  ف��ال��ع��راق يف  اجل��زائ��ر 
من  تريليونات  ح���واىل3  ق��دره  باحتياط 

االمتار املكعبة.
اكتشافات  فإن  املراقبني  بعض  وحبسب 
امل���ت���غ���ريات  امل��ت��ت��ال��ي��ة ويف ظ����ل  ال����غ����از 
واالح����������داث واخل�����الف�����ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
ملستقبل  ق��امت��ة  ص���ورة  ت��رس��م  املتفاقمة 
العامل، ورمبا ستهم حبدوث حرب كارثية 
ب��ني ب��ع��ض ال����دول ألج���ل ال��س��ي��ط��رة على 
مناطق الغاز، الذى يعتربه الكثريون وقود 
أهميته يف جماالت  تزايد  بعد  املستقبل 
احلياة املختلفة، يضاف اىل ذلك املشاكل 
العالقة خبصوص االستكشافات اجلديدة 
األح��ق��ي��ة يف ح��ق��ول ال��غ��از وغ��ريه��ا من 
االمور االخرى، ويرى البعض ان احلرب 
العديد من  بالفعل فما تشهده  بدأت  قد 
وح��روب  امنية  مشكالت  من  العامل  دول 
اهلية، وهو سناريو معد مسبقا من قبل 
اط����راف وح��ك��وم��ات ت��س��ع��ى اىل ف��رض 
ومد  الغاز  انتاج  مناطق  على  سيطرتها 
االنابيب بني شركات اإلنتاج ودول العبور، 

وخصوصا فيما يتعلق بالغاز املتوسطي.
ذكر  وكما  املتوافرة  املعلومات  تدل  حيث 
أن  على  اللبناني،  اجل��ي��ش  جملة  م��وق��ع 
العامل  املتوسطي هو األغنى يف  احلوض 
بالغاز، وأن سورية ستكون الدولة األغنى 
مبواردها، وعقدة طرق األنابيب القادمة 

إىل  بالنسبة  األم��ر  وكذلك  ال��ش��رق.  من 
)أو  القطري  أو  اإلي��ران��ي  األنابيب  خط 
فلبنان.  وس��وري��ا  ال��ع��راق  ع��رب  كليهما(، 
والصراع الدائر يف املنطقة سببه الرئيس 
رفض بعض دول اإلقليم وخباصة سوريا 
ال��دول  بعض  إلرادة  االن��ص��ي��اع  واي����ران، 
املتحدة  وال��والي��ات  واألوروب��ي��ة  العربية، 
إرادة  وف��ق  امللف  ه��ذا  إجن��از  وتركيا يف 
وم���ص���احل ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة وخم��ّط��ط��ات 
أن��اب��ي��ب��ه��ا، ووق��وف��ه��ا يف اجل��ه��ة امل��ؤي��دة 
ال��روس��ي��ة  ول��ل��م��ص��احل  اوال،  مل��ص��احل��ه��ا 

املتحالفة معها، ثانًيا.
ويف ه���ذا ال��ش��أن ف��ق��د ذك���رت جمموعة 
اوروب��ا  ان  العمالقة  ال��روس��ي��ة  غ��ازب��روم 
ال ت���زال م��ه��ددة ب��وق��ف ام�����دادات ال��غ��از 
الروسي عرب اوكرانيا، ويف االطار نفسه 
إي��ران  النفط إن  ق��ال خ��رباء يف صناعة 
ستستغرق مخس سنوات على األقل حتى 
تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إىل االحتاد 
املفروضة  العقوبات  رفعت  إذا  األوروب��ي 
عليها. ويذكر أن االحتاد األوروبي يسعى 
الطبيعي  الغاز  للتعجيل خبطة السترياد 
من إيران مع حتسن العالقات مع طهران 
موردي  أكرب  روسيا  مع  العالقات  وتوتر 
وتليب  أوكرانيا.  أزمة  بسبب  وذلك  الغاز 
الغاز  من  أوروب��ا  احتياجات  ثلث  روسيا 

اليت تبلغ قيمتها 80 م

الغاز الطبيعي.. مصدر 
اسرتاتيجي للطاقة يفتح 

ابواب الحروب

مدن حول العالم..  بعضها ذكية وأكثرها تقليدية
تعرف املدينة وكما تشري املصادر بأنها مستوطنة حضرية ذات كثافة سكانية كبرية وهلا أهمية معينة 
متيزها عن املستوطنات األخرى. خيتلف تعريف املدينة من مكان إىل آخر ومن وجهة نظر إىل أخرى. 
يف العصر احلديث قامت العديد من الدول بوضع شروط معينة لتحديد ما إذا كانت املستوطنة مدينة 
أم ال. وقد أصبح االهتمام باملدن وتطويرها من أساسيات الكثري من احلكومات، اليت دخلت وحبسب 
بعض املراقبني يف تنافس كبري ألجل الوصول اىل مركز متقدمة يف سلم التقييم العاملي، خصوصا مع 
وجود اهتمام إعالمي كبري يف هذا اجلانب، يسعى وبشكل جاد اىل إبراز بعض اخلصائص وامليزات 
املهمة لتك املدن، هذا باإلضافة اىل عرض أهم املشكالت والتحديات اليت ختص الصحة واخلدمات 

وسبل العيش واإلنفاق وغريها. 
املهارات  وفعالة يف جذب  مؤثرة  دولية  مراكز  املاضية  األع��وام  العاملية خالل  امل��دن  حيث أصبحت 
واالستثمارات، وفيما خيص بعض اخبار هذه املدن، يف السياق ذاته احتفظت سنغافورة باملركز األول 

كأغلى مدينة بالنسبة لتكاليف املعيشة يف العامل.
األغلى  املدن اخلمس  واحتفظت  لإليكونوميست.  التابعة  املعلومات  وحدة  أعدته  وذلك حسب حبث 
تكلفة للمعيشة مبواقعها هذا العام، وهي بالرتتيب سنغافورة ثم باريس ثم أوسلو ثم زوريخ ثم سيدني. 
ويشمل البحث 133 مدينة من حول العامل، ويستخدم مدينة نيويورك كمعيار. ويقارن البحث بني 160 

سلعة وخدمة خمتلفة مبا يف ذلك كلفة الطعام واللباس واملاء واخلدمات املنزلية من ماء وكهرباء.
اىل جانب ذلك ومع حضور متزايد على مواقع التواصل االجتماعي وسهولة اكرب يف الوصول بالنسبة 
للسياح العامليني وخصوصا الصينيني وتطبيقات الكرتونية، تسعى املعامل الفرنسية اليت زادت نسبة 

ارتيادها 3% سنة 2014 اىل جذب زبائن جدد. 
فقد كانت سنة 2014 ناجحة على الصعيد السياحي اذ مت تسجيل زيارة 9.466 ماليني شخص املعامل 

ال�97 اليت يديرها مركز املعامل الوطنية يف فرنسا.
على صعيد متصل وبعد أن اجتاح اإلعصار هدهد ميناء فيزاخاباتنام جبنوب اهلند يف اكتوبر تشرين 
االول املاضي وحطم اجلسور وأغرق االراضي الزراعية ودمر قوارب الصيد تنفس الكثريون الصعداء.
يف شارع صغري هادئ قرب ويستمنسرت آبي حماط مبنازل رائعة جورجية الطراز تعود للقرن الثامن 

عشر يصعد غاري آشر على سلم ويضبط مصابيح الغاز وينظف الزجاج بتأن ودقة. 
عند نزوله من السلم يلقي نظرة رضا على النور الدافئ الصادر من املصباح خارقا برد ليلة من ليالي 

الشتاء اللندني.
من جانب اخر يشكل الباعة املتجولون عصب مدينة بانكوك، فهم ميدونها بالطعام والثياب واألقراص 

املدجمة، لكن السلطات قررت منعهم من العمل يف الشوارع املكتظة. 

تعد مشكلة األمن الغذائي واحدة من أهم واخطر املشكالت العاملية، وذلك 
الرتباطها املباشر حبياة الكثري من البشر، حيث يرى العديد من اخلرباء ان 
هذه املشكلة يف تفاقم مستمر وألسباب خمتلفة منها تزايد عدد السكان، 
واملشكالت  والعوامل  العاملية،  الغذاء  أسعار  وارتفاع  الفقر  دائ��رة  واتساع 
البيئية واملناخية متمثلة باالحتباس احلراري وقلة األمطار والتصحر، هذا 
باإلضافة اىل املشكالت االقتصادية والسياسة واألمنية اليت يشهدها العامل.

واألمن الغذائي وكما تشري املصادر، مصطلح يقصد منه مدى قدرة بلد على 
تلبية احتياجاته من الغذاء األساسي حتت أي ظرف ومهما كان. وحيدث أن 
يصبح األمن الغذائي غري مكفول وعلى األخص يف البالد الفقرية املعتمدة 
يقل  عندما  لديها  املاشية  وغ��ذاء  غذائها  إنتاج حماصيل  األمطار يف  على 
املطر ويعم اجلفاف، فال تستطيع تغذية سكانها وتكون عاجزة عن االسترياد 
لألمم  التابعة  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  منظمة  معطيات  وتظهر  الفقر.  بسبب 
املتحدة )الفاو( حده املشكلة الغذائية وحجمها، حيث تشري هذه املعطيات 
إىل أن عشرات املاليني يف العامل مهّددون باملوت، بسبب اجلوع واألمراض 
النامجة عن سوء التغذية. فمئات املاليني يعانون اجلوع، يف حني أن أكثر 
من مليار ونصف مليار إنسان يتحّملون خمتلف أشكال سوء التغذية، مبا يف 
ذلك ما يسمى سوء التغذية “غري املرئي”، أو “اجلوع اخلفي”. أي عندما تؤّمن 
ولكنها  احلرارية،  السعرات  من  الكافية  الكمية  التقليدية  التغذية  وجبات 
املصدر  ذات  والدهنيات،  الربوتيني  الضروري من  األدنى  تتضّمن احلد  ال 

احليواني خصوًصا، وكذلك العناصر الدقيقة.
يتحملون  النامية  ال��دول  امل��زارع��ني يف  أن  املتحدة  األم��م  من  تقرير  وأف��اد 
ك��وارث طبيعية، حيث مازالوا  األك��رب” من اخلسائر يف حالة وقوع  “العبء 
تلك  أعقاب حدوث  اإلغاثة يف  حيصلون على نسبة ضئيلة من مساعدات 
الكوارث. وقالت تقديرات منظمة األغذية والزراعة )فاو( إن القطاع يتحمل 
تقريبا ربع تكاليف اخلسائر النامجة عن حدوث الكوارث الطبيعية. وقالت 
الطبيعية  ال��ك��وارث  إن  و2013،   2003 ب��ني  ال��ف��رتة  ع��ن  املنظمة  تقديرات 
واملخاطر يف الدول النامية تؤثر على ما يزيد على 1.9 مليار شخص، كما 
على  الفعلي  األث��ر  أن  بيد  دوالر.  مليار   494 حنو  اخلسائر  تكلفة  تتجاوز 
قطاع الزراعة مازال غري مسجل “وبالتالي غري معلوم”. والحظت تقديرات 
املنظمة أن هناك “فجوة معلوماتية كبرية جدا من حيث األثر االقتصادي 
الكمي للكوارث على الزراعة وسبل العيش وكذا األمن الغذائي للمتضررين 

من السكان”.
ويف هذا الشأن سيهدد تسارع االحتباس احلراري اإلنتاج الزراعي العاملي 
خالل العقود املقبلة، على ما حذر علماء اعترب البعض منهم انه ال بد من 
إجراء تغريات جذرية يف اجملتمع ملواجهة هذا التهديد، لكن من املمكن توفري 

القوت للعامل برمته حبلول العام 2050.

األمن الغذائي.. 
بني الكوارث الطبيعية 

والهدر البشري
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ب��ات��ت آف���ة ال��ت��ط��رف اش��ه��ر م��ن ن���ار على 
تشكل  حيث  ال��ع��امل،  دول  اغ��ل��ب  يف  علم 
ال��ع��امل س��واء  داه��م��ا ملعظم دول  ت��ه��دي��دا 
املستقرة امنيا او املضطربة، إذ بدأ عامل 
شراسة  اكثر  جديدة  حربا  خيوض  اليوم 
وخطورة، مع انتشار التطرف واستخدامه 
كاسلوب دعائي بغسل الدماغ وغرز براثن 
لتحقيق  باجملتمعات  وال��ك��راه��ي��ة  العنف 
ومثة  االس���الم،  تشويه  اهمها  م��ن  م���آرب 
دهاء  ذات  دول  تقودها  سياسية  صفقات 
سياسي حت���ارب ال��ت��ط��رف واالره����اب يف 

الظاهر وتدعمه وتذكيه يف اخلفاء.
ان ه��ذا  م���ن احمل��ل��ل��ني  ال��ك��ث��ري  ي����رى  إذ 
فرنسا،  يف  امل��ض��ط��رد  األم���ين  التصعيد 
ه���و ن��ت��ي��ج��ة ل��س��ي��اس��ة خت��ب��ط ال��س��ل��ط��ات 
قرار  مثل  االره��اب،  مواجهة  االوربية يف 
دع��م احل���رب على االره����اب، فضال عن 
جتنيد ودع���م ب��ع��ض اجمل��ام��ي��ع اإلره��اب��ي��ة 
ب���ص���ورة غ���ري م��ب��اش��رة يف ب��ع��ض ال���دول 
األح��داث  تلك  تظهر  إذ  أمنيا،  الساخنة 
اإلره��اب  انقالب  اع��اله،  املذكورة  األمنية 
على الذين يدعمونه حبسب وصف هؤالء 

احملللني.
ويرى بعض اخلرباء بشؤون االرهاب بأن 
أهمية  تشكل  ال��ت��ط��رف  مكافحة  قضية 
كربى لدى مجيع الدول من دون استثناء، 

وذلك أثر التهديدات االرهابية املتصاعدة 
نتيجة لتنامي التطرف الذي جيسده ظهور 
مثل  االرهابية  جيل جديد من اجلماعات 
داع���ش وب��وك��و ح���رام )يف ن��ي��ج��ريي��ا(، إذ 
بات يشكل تهديدا خطرية للسالم واالمن 

العامليني.
العجوز  ال��ق��ارة  يف  السلطات  تسعى  ل��ذا 
ب����ص����ورة ح��ث��ي��ث��ة اىل إجي������اد أس��ال��ي��ب 
اإلرهاب،  ملكافحة  جديدة  واسرتاتيجيات 
وجت���س���د ذل����ك ب���� ال��ق��م��ة ال���دول���ي���ة ضد 
“االره�����اب” اجل��ه��ادي يف واش��ن��ط��ن، لكن 
تلك القمة مل تسفر عن اي اج��راء عملي 
ضد ظاهرة العنف واالرهاب وهو ما يثري 
م��ث��ل هكذا  فعالية  م���دى  ح���ول  ال��ش��ك��وك 

فعاليات لردع التطرف واالرهاب.
يف حني يرى بعض احملللني أن وراء انتشار 
اىل  تشري  سياسية  رسالة  الظاهرة  هذه 
غربي/  – احتمال وج��ود ص��راع سياسي 

حول اهليمنة والنفوذ السياسي،  غربي – 
باستخدام أدوت ارهابية لتحقيق أجندات 
التطرف  قضية  ب��أن  فاملالحظ  خارجية، 
واإلره�������اب ت��ش��ك��ل ض��غ��ط��ا ك��ب��ريا داخ���ل 
امل��ع��رتك ال��س��ي��اس��ي ال��دول��ي ح��ال��ي��ا، مما 
رمضاء  سيمثل  التطرف  تنامي  أن  يعين 
يرى  ل��ذا  اجلميع،  تكوي  ال��يت  املتطرفني 
ب��ع��ض اخل����رباء ان ع��ل��ى ال��ع��امل ال��ت��وح��د 

نشره  ألساليب  والتصدي  التطرف  ضد 
كالدعاية املوجهة، واحلرب النفسية واآلن 
فإن العامل مقبل على حبور دماء وأزمات 
أم��ن��ي��ة اق��ل��ي��م��ي��ة ورمب����ا ع��امل��ي��ة ال حتمد 

عقباها.
يف ه���ذا اجمل���ال س��ع��ت ال���والي���ات املتحدة 
اىل تعبئة االسرة الدولية ضد “االرهاب” 
اجل���ه���ادي يف ق��م��ة ع��امل��ي��ة يف واش��ن��ط��ن 
واختتم  عملي،  اج���راء  اي  ع��ن  تسفر  مل 
الرئيس باراك اوباما ووزير خارجيته جون 
كريي يف واشنطن اجتماعا كبريا استمر 
ثالثة ايام “ضد عنف املتطرفني” حبضور 
ومنظمة.  دول���ة  س��ت��ني  م��ن  ألك��ث��ر  ممثلني 

حبسب فرانس برس.
وبني املشاركني خصوصا االمينان العامان 
ل��الم��م امل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي م���ون واجل��ام��ع��ة 
خارجية  ووزي����رة  ال��ع��رب��ي  نبيل  ال��ع��رب��ي��ة 
موغرييين  فيديريكا  االوروب����ي  االحت���اد 
كازنوف  برنار  الفرنسي  الداخلية  ووزي��ر 
الكسندر  ال��روس��ي  االستخبارات  ورئيس 
االب��ي��ض هلذا  البيت  واع���د  ب��ورت��ن��ي��ك��وف، 
ال��ل��ق��اء م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة وك����ان يفرتض 
ان ي��ث��ري ض��ج��ة ك��ب��رية ب��ع��د االع���ت���داءات 
االس��الم��ي��ة يف ب��اري��س وك��وب��ن��ه��اغ��ن ويف 
الدولة  تنظيم  ض��د  عسكري  هجوم  اوج 

االسالمية يف العراق وسوريا.

انتشار التطرف.. الدعاية 
ارهابية والصناعة غربية

اسرتاتيجية اوباما يف الربط بني االسالم والتطرف
مل يَدع املعارضون لسياسة اوباما يف مكافحة االرهاب يف منطقة الشرق االوسط ومشال افريقيا، 
اي فرصة متر من دون توجيه املزيد من االنتقادات السرتاتيجيته اليت اعتمدها منذ تصاعد وترية 
التطرف يف املنطقة واليت انتقلت تهديداتها اىل الدول الغربية، بعد سلسلة من االعتداءات نفذها 
موالون لتنظيم القاعدة او تنظيم داعش يف اسرتاليا وفرنسا وبلجيكا والدمنارك وغريها من الدول 
االوربية، وآخر هذه االنتقادات جاءت عقب رفض اوباما لربط التطرف واالرهاب باإلسالم، واليت 
تشري يف معناها الباطين بان الغرب خيوض حربا مع االسالم واملسلمني وهي “كذبة قبيحة، وكلنا 
بغض النظر عن معتقداتنا علينا مسؤولية رفضها”، وزاد اوباما من وترية حتدي منتقديه باإلشارة اىل 
التطرف الذي محله من ينتمون اىل املسيحية ابان “احلمالت الصليبية”، ففي الوقت الذي حث الكثري 
منهم )معارضو اوباما( على استخدام اسلوب القوة والتدخل املباشر يف ازمات الشرق االوسط، اضافة 

اىل ربط االسالم بالتطرف.
املهم ان الرئيس االمريكي حياول من خالل اسرتاتيجيته اثبات التالي:

والشرق نفسه، صراع قديم ومعقد  الغرب نفسه  والغرب من جهة وبني  الشرق  الصراع بني  ان   .1
للغاية، وان ربط التطرف مبسميات دينية او قومية قد يزيد من تعقيد االمور وال يصب يف مصلحة 

أحد سوى زيادة العداء والتنافر بني احلضارات.

2. التحالف الدولي الذي تعول عليه الواليات املتحدة االمريكية ملكافحة التطرف واالرهاب يف الشرق 
االوسط ومشال افريقيا، جيب ان ال يستثين الدول العربية واالسالمية، وان ربط التطرف باملسلمني 

قد يؤدي اىل خسارة جزء مهم من هذا التحالف.
3. العمل على مكافحة االفكار املتطرفة احملسوبة على االسالم واملسلمني ال ميكن العمل عليها من دون 
التعاون مع خمتلف املرجعيات الدينية للعامل االسالمي )وهو ما اشار اليه وزير اخلارجية االمريكي 
بعد ان اوضح أنه على مدى الشهور املقبلة ستنقل الواليات املتحدة ودول أخرى املعركة إىل فصول 
املدارس ودور العبادة واجملتمعات املستضعفة يف كل أحناء العامل(، اضافة اىل تعاون الدول االسالمية، 

ويف حال اعتبار التطرف جزء من االسالم، فان مثل هكذا تعاون حمكوم عليه بالفشل مسبقا.
عليهم  ويضفي  للمناورة،  كبرية  فرصه  االرهابية  املنظمات  يعطي  باملتطرفني  االس��الم  رب��ط  ان   .4
الشرعية الدينية، سيما وان االجنذاب الديين من قبل الشباب املتطوعني للقتال مع هذه التنظيمات 

االرهابية، يعد من اهم االسباب اليت اكسبتهم املزيد من الزخم والقوة.
الواليات  املتحدة االمريكية من لدن املسلمني )كما حدث عقب غزو  للواليات  العداء  5. عودة موجة 
املتحدة االمريكية ألفغانستان والعراق(، وهي موجة ال ميكن توقع نتائجها املستقبلية على امن الواليات 

املتحدة الداخل واخلارجي. 

بعيدًا عن اجواء ساحة احلرب الساخنة اليت ختيم على بالدنا، حيث الذبح 
والسياسات  اهلية، من جهة،  والتدمري يف حروب  والنسف  واالختطاف 
القمعية واالرهاب احلكومي املنظم من جهة اخرى، هنالك ساحة حرب 
صامتة ال تقل خطورة عن السابقة، إن مل نقل أنها متثل التأسيس الفكري 

والثقايف جململ التحركات واملواقف والسلوكيات. 
الدين” يف بعض بالدنا،  “التهّرب من  بوادر عديدة لظاهرة  وقد ظهرت 
وحتديدًا مصر والسعودية اللتني متثالن القاعدة املشرتكة النطالق الفكر 
التكفريي ومن ثم تشّكل مجاعات املوت املنّظم حتت مسّميات دينية. بيد 
أن احلديث عن خطورة هذه الظاهرة كان قلياًل، كما لو أن االمر إفراز 
طبيعي ال يدعو اىل االستغراب. وكان آخر حتذير صدر مؤخرًا من دار 
اإلفتاء املصرية، حيث نشر تقريرًا اشار فيه اىل تنامي ظاهرة اإلحلاد 

والعلمنة يف عدد من الدول اإلسالمية.
اإلفتاء  ل��دار  التابع  التكفريية  الفتاوى  مرصد  اص���دره  تقرير  وحسب 
الذين  الشباب  امللحدين  م��ن  ع��دد  لتصرحيات  متابعته  ف��ان  املصرية، 
يرفضون  ولكنهم  الدين  يعارضون  ال  “أنهم  أظهر  بإحلادهم،  ج��اه��روا 
استخدامه كنظام سياسي، داعني اىل فصل الدين عن الدولة، يف حني 
ثالث  فريق  ت��رك  فيما  إمجالية،  بصفة  الدين  منهم  آخ��ر  فريق  رف��ض 

االسالم اىل ديانات اخرى”.
ولكن؛ هل هذا كل شيء...؟! وهل أن قدر املسلمني، تشويه هويتهم وحتى 
اليه  يشري  املغّيب  الثالث  احلل  بساطة؟  وبكل  الطريقة،  بهذه  تضييعها 
قدس   – ال��ش��ريازي  احلسيين  السيد حممد  ال��راح��ل  االم���ام  مس��اح��ة 
يطرح حاًل عمليًا يشرتط  نهضة اسالمية” حيث  كتابه “حنو  س��ره- يف 
مصاحل  م��ع  يتقاطع  رمب��ا  الن  اي��ض��ًا،  والشجاعة  واالرادة  اهل��ّم��ة  وج��ود 
معينة وقوالب جاهزة تكتسي نوعًا من القدسية، مثل االنتماءات االثنية 

واالجتاهات الفكرية وبعض التصورات والقناعات.
إسالميًا...  بالتفكري  اخلاصة  الطريقة  ال��ت��زام  اىل  مساحته  ويدعونا   
والكون،  احلياة  إىل  بالنسبة  التفكري  من  خ��اص  ل��ون  لإلسالم   “ ان  إذ 
والسلوك واألخالق  واملقاييس،  والقيم  واالسرة،  والعائلة  واملعاد،  واملبدأ 
وغريها، فالالزم إعادة هذا اللون من التفكري إىل احلياة. فمثاًل “العفو” 
و”احرتام اإلنسان” و”صلة الرحم” و”حرية اإلنسان يف كل شؤونه” و”جزاء 
تعاىل:  قوله  من:  نابعة  اإلسالمية،  األوليات  من  اإلنسان مبا عمل” هي 
واألرحام{،  به  تسائلون  ال��ذي  اهلل  }اتقوا  الكرمية:  واآلي��ة  العفو{،  }خذ 
واحلديث الشريف: “لريحم كبريكم صغريكم وليوقر صغريكم كبريكم”، 
و”الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم” إىل غريها وغريها....”. مبعنى 
التفكري )الفكر( جيب ان تكون لصيقة باملبادئ والقيم وليس  أن قاعدة 
متغريات  على  القائمة  واالستنتاجات  والتجارب  الذهنية  بالتصورات 
حاليًا؛  القائمة  املعادلة  ويؤكد مساحته  واقتصادية.  واجتماعية  سياسية 
ظهور  عن  أسفر  االسالمي  للفكر  الصحيحة  القاعدة  فقدان  ان  وه��ي 

“القوانني الوضعية الكابتة لإلنسان.

صورة نمطية مفروضة.. 
إما التطرّف وإما اإللحاد!

محمد علي جواد تقي
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ه  السؤال الذي يطرحه هذا املقال، موجَّ
ُتسهم  ال���يت  ال��ن��خ��ب  م���ن  امل��ع��ن��ي��ني  اىل 
األرض  ك��وك��ب  ق��ي��ادة  فعلية يف  ب��ص��ورة 
ح��اض��را وم��س��ت��ق��ب��ال، ألن��ن��ا ال��ي��وم نقف 
ازاء نوع جديد من الظلم والغنب، يتمثل 
ال��ع��امل من  م��ن سكان  األغلبية  حب��رم��ان 
حقهم يف العيش الكريم، علما أن ظاهرة 
لدى  الطائلة  واالم��وال  الثروات  تكريس 
ت��زال مستمرة اىل  ال  واف���راد،  شركات 
ال��غ��رب��ي وم��ع��ه ام��ري��ك��ا،  االن، ف��ال��ع��امل 
واألك��رب  االكثر  النسبة  على  يستحوذون 
م��ن ث���روات ال��ع��امل، حتى تلك ال��يت تقع 

خارج بلدانهم.
يسيطرون  ال��ذي��ن  ه����ؤالء  ي��ن��س��ى  ول��ك��ن 
العامل وثرواته، أن اإلفقار له  على كنوز 
يف  سببا  سيكون  وان���ه  وخيمة،  ع��واق��ب 
كما  لالنتقام  ساحة  اىل  ال��ع��امل  حتويل 
ك��ان ه���ؤالء قد  جي��ري اآلن ف��ع��ال، واذا 
خططوا لعزل االرهاب والتطرف والفنت 
فإن  وجمتمعاتهم،  دوهل��م  عن  ونتائجها 
ما حيدث اليوم على مدار الساعة يؤكد 
أنهم مل يعودوا مبعزل عن نتائج اإلفقار، 
وأراض��ي��ه��م،  وشعوبهم  جمتمعاتهم  وان 
ومفتوحة،  واسعة  ساحة  اليوم  اصبحت 
يتحرك فيها االنتقام والتطرف واالرهاب 
ال����ذي س���اع���دوا ع��ل��ى ص��ن��اع��ت��ه بقصد 

االستيالء على ثروات العامل عرب قرون 
وقرون!. يقول مهاتري حممد قبل رحيله، 
 : ع���ام2004  اح��د خطاباته مباليزيا  يف 
التقليدية،  كاحلرب  ليس  اإلره���اب  )إن 
ال��رؤوس  وال  املعقدة  لألسلحة  ميكن  ال 
فاهلجمات  اإلره����اب،  تهزم  أن  ال��ن��ووي��ة 
اإلره��اب��ي��ة ه��ي ن��وع ج��دي��د م��ن احل��رب، 
إنها حرب الضعفاء ضد األقوياء، فطاملا 
ي��وج��د ه���ذا ال���ف���ارق اهل��ائ��ل ب��ني ال��ق��وي 
بد  ال  القتل.  على  القدرة  يف  والضعيف 
أن حتدث هجمات إرهابية ردا على أنواع 

القهر اليت يذيقها القوي للضعيف(.
االرض  فقراء  ينسى  أن  ميكن  ال  كذلك 
عليهم  يشنها  ك���ان  ال���يت  احل����روب  ت��ل��ك 
احلمالت  بينها  وم��ن  االق��وي��اء،  األغنياء 
االستعمارية الكربى، وجتارة الرقيق يف 
افريقيا، ونهب ثرواتها فضال عما قاموا 
به يف آسيا ايضا، من حروب استعمارية 
شعواء، أسهمت يف إفقارهم وتأخرهم يف 
امليادين  من  وغريها  والتكنولوجيا  العلم 
العلمية واإلنتاجية، إن احلرب التقليدية 
ليست بأكثر من إرهاب معطى شرعية، 
وإن امل��ق��ت��ول��ني أك��ث��ره��م ع����ّزاًل ول��ي��س��وا 
مقاتلني، كما انهم ضحايا إرهاب القنابل 
التقليدية  احل����رب  وألن  وال���ص���واري���خ، 
يف  وضعها  يتم  أن  فيجب  الناس  ترهب 

تطال  إرهابية  كأعمال  نفسها  احلقيبة 
فقراء العامل.

وال شك أن القسم الفقري من العامل وهو 
األكرب قياسا للقسم الغين منه، حاول أن 
يغرّي دفة االوض��اع، وح��اول الفقراء من 
تغيري  عسكرية،  ليست  اساليب  خ��الل 
س��ي��اس��ة االغ��ن��ي��اء جت��اه��ه��م، وك��ث��ريا ما 
االغنياء عن  وكف  لتوّقف  ودعوا  حاولوا 
ايدي قلة قليلة  العامل يف  اموال  تكريس 
عمالقة  )ش���رك���ات  االرض  س��ك��ان  م���ن 
الوقائع  تثبته  ما  وه��ذا  اف���راد(،  ميلكها 
مئات  ال��ذي ميوت  الوقت  ففي  الكثرية، 
ك��ل سنة،  ج��وع��ا  االف���ارق���ة  م��ن  اآلالف 
لكلبتها  إرث��ًا  ترتكا  اورب��ي��ة  ام��رأة  هناك 
ال��دوالرات!!، لذلك يرى  يقّدر مبليارات 
اليت جتعل شخصا  ان األسباب  البعض 
او جمموعة ما تلجأ اىل استخدام القوة 
ه��و ع���دم اس��ت��ط��اع��ة ه���ؤالء م��ن إح���داث 
أو  اقتصادية  م��ش��روع��ة  ب��وس��ائ��ل  تغيري 
عن طريق االحتجاج واملطالبة واملناشدة 
بإحالل تغيري يف النتائج اليت تلحق افدح 
االضرار بالفقراء. من هنا يرى املعنيون 
م��ن ق���ادة ال��ن��خ��ب يف ال��ع��امل أمج���ع، أن 
إعادة العدل واملساواة بني سكان االرض، 
استقرار  الكبري يف  تأثريها  سيكون هلا 

املعمورة وتطورها.

ملاذا أصبح العالم 
حاضنة لإلنتقام؟

الجالية املسلمة يف فرنسا.. حقوق يقتلها التطرف
االعتداء املسلح الذي استهدف اجمللة الفرنسية الساخرة املسيئة يف العاصمة الفرنسية باريس، كان 
فرنسا،  املسلمة يف  اجلالية  على  سلبا  أثرت  اليت  واالجتماعية  السياسية  التداعيات  من  الكثري  له 
والذي يقدر عددهم بنحو ستة ماليني شخص وفق ارقام شبه رمسية، بينما تقول اجلالية املسلمة إن 
العدد احلقيقي للمسلمني يف فرنسا يفوق هذا الرقم بكثري، حيث تصاعدت األعمال املعادية لإلسالم 
املتطرف  اليمني  واحلركات  األح��زاب  نفوذ  تنامي  مع  خصوصا  املسلمني  جتاه  املضايقات  وازدادت 
املعادية للمسلمني، اليت سعت اىل استغالل هذا احلادث اإلجرامي ألجل حتقيق مصاحل خاصة من 

خالل إثارة الشارع الفرنسي كما يقول بعض املراقبني.
وقد أصدر املرصد الفرنسي ملكافحة اإلسالموفوبيا يف فرنسا تقريرا يظهر باألرقام هذا التصاعد 
من  شكاًل  “خلقت  األح��داث  تلك  إن  املرصد  ق��ال  فيما  املسلمني،  ضد  العدائية  األعمال  يف  الكبري 
اهلسترييا املساعدة على تصاعد هذه األعمال”. كما اعلن املرصد عن وصول حنو ثالثني رسالة إىل 
عدد من املساجد يف املدن الفرنسية، حتتوي على عبارات اإلهانة والتحقري للمسلمني. وتتنوع األعمال 
وختريب  إتالف  جانب  إىل  العدائية،  واخلطابات  التمييز  بني  ما  فرنسا  املسلمني يف  العدائية ضد 
وتدنيس ملباني إسالمية واعتداء لفظي وجسدي، فيما تظل النساء أكثر من يتعرضن لتك االعتداءات 
بنسبة تصل ل�80%. هذا باإلضافة اىل القرارات والقوانني األخرى اليت اختذتها احلكومة الفرنسية 

بعد أحداث شارلي إيبدو، من اجل تضيق اخلناق على اجملاميع اإلرهابية واليت زادت من معاناة اجلالية 
املسلمة.

بباريس  “دي��درو”  نظمته جامعة  منتدى  عنوان  له”  التصدي  وسبل  الديين  “التطرف  الشأن  هذا  ويف 
علمي  يف  باحثني  إىل  إضافة  اإلسالمية  والديانة  اجلهادية  اجلماعات  تاريخ  يف  خمتصني  حبضور 

االجتماع والنفس ومتخصصني يف جمالي اإلجرام والقضاء.
حول  التحقيق  مفوضية  ورئيس  الفرنسي  الشيوخ  يف جملس  عضو  سوير،  بيري  ج��ان  وأش��ار  ه��ذا، 
التواصل االجتماعي يف عمليات  تلعبه مواقع  الذي  البارز  الدور  الشبكات اجلهادية يف فرنسا، إىل 
التطّرف، قائال رغم كل اإلجراءات والقوانني اليت مت التصويت عليها يف إطار ما يسمى خبطة “حماربة 
اإلرهاب” من قبل الربملان الفرنسي، إال أنها )القوانني( مل ولن تتمكن من احلد من التأثري الذي متارسه 

هذه املواقع على الشبان الفرنسيني
أما ماري كرستني لومادولي، وهي نائب لرئيسة بلدية باريس، صرحت أن بلدية باريس ستمول دراسات 
وحبوث حول التطرف الديين واألسباب اليت تقود إليه وستقوم بإشراك علماء النفس واالجتماع يف كل 
املشاريع االجتماعية والثقافية واملرافق العامة اليت ستطلقها لكي تعود باخلري على مجيع سكان باريس 

ألن )املشاريع الثقافية واالجتماعية( تعترب إجابة أوىل على كل أشكال التطرف السياسي والديين.

يرى كثريون من النقاد، أن اإلفراط يف الرتكيز على »النسخة الداعشية« 
م��ن اإلس���الم حيجب ع��ددا م��ن احلقائق املهمة األخ���رى ح��ول اإلس��الم 
النقاد  ه��ؤالء  أح��د  إليه.  االنتساب  تّدعي  ال��يت  واجلماعات  و»اجل��ه��اد« 
شادي حامد، الباحث لدى معهد بروكينغز يف واشنطن، الذي قال ضمن 
سلسلة من التعليقات اجلديرة بالتمعن والتأمل إن املقالة أخذت الدوافع 
الدينية ل�»داعش« جبدية »مبالغ فيها« مقابل جتاهلها أو حتديها الطرق 
الكثرية اليت تناسى بها منظرو التنظيم أو حتدوا تقاليد الفكر اإلسالمي 
عرب تارخيه. وهذا ما أكد عليه أيضا روس دوثات من صحيفة »نيويورك 

تاميز«.
يف املقابل، يرى آخرون أن وود تقبل من دون تردد النظرة العاملية ألتباع 
»داع���ش«. من ه��ؤالء ه��ارون مغول ال��ذي كتب يف جملة »ص��ال��ون« قائال: 
مقتطفات  ال��دع��وي حي��وي مجلة  )داع���ش(  أن خطاب  من  الرغم  »على 
أكثر من  ليست  باإلسالم  فإن عالقته  اإلسالمي،  الدين  ومقتطعات من 

عالقة فرانكشتاين باإلنسانية، أو الغيالن املوتى باألحياء من البشر«.
ويف هذا اإلطار أدىل فريد زكريا، يف صحيفة »واشنطن بوست« بدلوه 
هذا  اآليديولوجية يف  هذه  ب��رزت  مل��اذا  هو:  احلقيقي  السؤال  أن  قائال: 
التوقيت حتديدا؟ وملاذا حتمل ذلك القدر من اجلاذبية جملموعة ما – يف 

واقع األمر، هي جمموعة صغرية جدا – من املسلمني الذكور؟«.
االجابة حول ذلك السؤال هي رمبا يف تقدير احلجم احلقيقي لتحديات 

احلاضر، ومنها:
- األنظمة السلطوية العربية اليت أنتجت »التطرف اإلسالمي«.

- كوارث السياسات اخلارجية الغربية واليت يف جزء منها منحت جرعات 
من الغذاء احليوي للمتطرفني.

- العوائق الكثرية اليت ما زالت تعرتض سبل التنمية واإلصالح السياسي 
يف منطقة الشرق األوسط.

يؤكد أستاذ الالهوت والفلسفة والقاضي األملاني ريشارد شرود ماذهب 
اليه الرئيس االمريكي واخرون كثريون غريه تلك احلقيقة، يف اجابته عن 

سؤال طرح عليه، وكان السؤال هو:
يلعب العنف دورا كبريا يف كل الكتب املقدسة للديانات العاملية الكربى، 
ما هو مدى  ذل��ك.  ما شابه  أو  “اجل��ه��اد”،  أو  الكافرين”  ك���”احل��رب ضد 

“الطاقة العدوانية” لألديان يف الوقت احلالي؟
جييب شرودر عن ذلك بقوله:

هذا اجلدل حول الدين والعنف الذي سببته هجمات احلادي عشر من 
سبتمرب/أيلول 2001 قصري الّنَفس ويغلب عليه التعميم. ويبدو أن البعض 
بدأ يعتقد أن البشرية من املمكن أن تعيش يف سالم بدون ديانة. ولكن كبار 
يثبتوا  العشرين أمثال هتلر وستالني وماو وبول بوت مل  القرن  جمرمي 
نظرية  )مثل  زائفة  علوم  ولكن من خالل  الديانة  شخصياتهم من خالل 

القومية ونظرية املسار التارخيي احلتمية(. 

التطرف..
متنه وهوامشه
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ترجمات

مل متتلك دولة يف التاريخ احلديث نفوذًا 
عسكريًا دوليًا بهذا احلجم الذي حازته 
بعض  لكن  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
املتحدة  الواليات  أن  ي��رون  اآلن  احملللني 
آخر  املتحدة،  اململكة  خطى  على  تسري 
القياس  وه��ذا  امل��ن��ه��ارة.  املهيمنة  ال��ق��وى 
خادع  املتزايد،  شيوعه  رغ��م  التارخيي، 

ومضلل.
لذا فإن الرد على كل هذه الثرثرة حول 
“إمرباطورية أمريكية” يتلخص يف حقيقة 
أن الواليات املتحدة ال متتلك مستعمرات 
يتوجب عليها إدارتها، وبالتالي فإن لديها 
مساحة أكرب من احلرية للمناورة مقارنة 
باململكة املتحدة. كما أن وقوعها بني دول 
مساملة وحميَطني، جيعل مهمة محايتها 

ألراضيها أسهل كثريا.
وي��ق��ودن��ا ه���ذا إىل إش��ك��ال��ي��ة أخ���رى مع 
العاملية،  بالقوة املهيمنة  القياس اخلاص 
أال وهي: االلتباس بشأن املفهوم احلقيقي 
ل���”اهل��ي��م��ن��ة”. ب��ي��د أن آخ���ري���ن ي��ع��ت��ربون 
معظم  على  للسيطرة  م��رادف��ة  اهليمنة 
موارد النفوذ. وباملثل خيفق هؤالء الذين 
يتحدثون عن اهليمنة األمريكية بعد عام 
العسكري  النفوذ  أن  1945 يف مالحظة 
النفوذ  ي���وازي  ك��ان  السوفييت  ل��الحت��اد 
أربعة  عن  يزيد  ملا  األمريكي  العسكري 
عقود. ورغم متتع الواليات املتحدة بنفوذ 

اقتصادي ال يقارن، كان احليز املتاح هلا 
مقيدًا  والعسكرية  السياسية  للمراوغة 

بالنفوذ السوفييت.
عام  بعد  ما  بعض احملللني حقبة  يصف 
ذي  هرمي  بنظام  اتسمت  بأنها   1945
خ��ص��ائ��ص ل��ي��ربال��ي��ة ت��رأس��ت��ه ال��والي��ات 
امل���ت���ح���دة، وق���دم���ت م���ن خ���الل���ه م��ن��اف��ع 
عامة، مع العمل داخل منظومة مرنة من 
األط��راف  املتعددة  واملؤسسات  القواعد 
ال���يت أت��اح��ت ل��ل��دول األض��ع��ف فرصة 

للتعبري عن ذاتها.
 ويوضح هؤالء احملللون أن احلفاظ على 
ه���ذا اإلط����ار امل��ؤس��س��ي ق��د ي��ك��ون أم���رًا 
تدهورت  لو  حتى  كثرية،  ل��دول  منطيقًا 
م������وارد ال��ن��ف��وذ األم���ري���ك���ي. وم����ن ه��ذا 
املنطلق، فإن النظام الدولي الذي تقوده 
انتهاء  بعد  يصمد  قد  املتحدة  ال��والي��ات 
النفوذ، رغم  التفوق األمريكي يف موارد 
قوى  ظهور  أن  ي��رون  آخرين  كثريين  أن 

جديدة ينذر بزوال هذا النظام.
اهليمنة  بعصر  األم��ر  يتعلق  عندما  لكن 
خلطًا  دائمًا  جند  املفرتضة،  األمريكية 
ل��ك��ث��ري م��ن اخل��ي��ال ب��احل��ق��ائ��ق. ف��ه��و مل 
يكن نظامًا عامليًا بقدر ما كان تآلفًا بني 
جمموعة من الدول ذات التفكري املتشابه، 
ت���رك���زت ب��ش��ك��ل ك��ب��ري يف األم��ريك��ت��ني 
وأوروبا الغربية، وشكلت أقل من نصف 

العامل. ومل يكن وقع هذه اجملموعة دائمًا 
���� مبا  ال���دول غ��ري األع��ض��اء  طيبًا على 
واهلند  الصني  مثل  مهمة  ق��وى  ذل��ك  يف 
وإندونيسيا والكتلة السوفيتية. ويف ضوء 
ذل���ك، ق��د ي��ك��ون م��ن األدق وص��ف وضع 
“نصف  بأنه  العامل  يف  املتحدة  الواليات 

هيمنة”.
وت��أس��ي��ًس��ا ع��ل��ى ه����ذه اخل��ل��ف��ي��ة، ي��ب��دو 
دق����ة لنصيب  أك���ث���ر  “ال���ت���ف���وق” وص���ف���ًا 
أنواع  من  للقياس(  )وقابل  ووافر  متميز 
العسكرية  وه��ي:  الثالثة  النفوذ  م���وارد 
واالقتصادية والقوة الناعمة. ويبقى اآلن 
التفوق  كان عصر  إذا  ما  حول  التساؤل 

األمريكي يف سبيله إىل الزوال.
التنبؤ  االع��ت��ب��ار ص��ع��وب��ة  أخ��ذن��ا يف  إذا 
بالتطورات العاملية، فمن املستحيل مؤكدا 
هذا  على  قاطعة  إجابة  إىل  نتوصل  أن 
للحدود  العابرة  القوى  فصعود  السؤال. 
عن  ناهيك  ال���دول،  غ��ري  م��ن  والفاعلني 
ال��ق��وى ال��ص��اع��دة ك��ال��ص��ني، ي��وح��ي بأن 
هناك تغيريات كربى تلوح يف األفق. لكن 
ي��زال هناك م��ن األس��ب��اب م��ا جيعلنا  ال 
ستحتفظ  املتحدة  ال��والي��ات  ب��أن  نعتقد 
بتفوقها يف موارد النفوذ وستواصل أداء 
الدور احملوري يف ميزان النفوذ العاملي، 
طيلة النصف األول من هذا القرن على 

أقل تقدير.

هيمنة أمريكية أم 
تفوق أمريكي؟

مائة عام من النسبية
يصادف هذا العام الذكرى املئوية لظهور النظرية العامة للنسبية أللربت أينشتاين، أو التحفة اليت 
تصف اجلاذبية باعتبارها احنناًء للفضاء والزمن. ولكن كما هي احلال يف العلم غالبا، طرحت رؤى 

أينشتاين على علماء الفيزياء تساؤالت بقدر ما قدمت من إجابات.
إن نظرية أينشتاين ال تكتفي بوصف كوننا، من االنفجار العظيم إىل الثقوب السوداء؛ بل إنها َعلََّمت 
انتشرت من فيزياء اجلسيمات إىل  اليت  ال��دروس   �� والتجانس  أيضًا أهمية اهلندسة  الفيزيائيني 
علم البلورات. وفقًا لنظرية أينشتاين، فإن اجلاذبية، خالفَا لكل القوى الفزيائية األخرى املعروفة 

لإلنسان، ال ُتقاس كميا.
الذي حيدثه  الكهرومغناطيسي  الشهري هلايزنبريج. فاجملال  اليقني  ملبدأ عدم  ليس خاضعة  فهي 
جسيم مير عرب شق مزدوج من املمكن أن مير عرب الشقني يف نفس الوقت. وال يستطيع معادهلا 
ية للمادة معضلة  اجلاذبي أن يفعل ذلك. ويفرض عدم التوافق بني فهمنا للجاذبية والنظريات الَكمِّ

ضخمة على علماء الفيزياء النظرية، ألنه يؤدي إىل تناقضات حسابية.
معلوما،  يظل غري  واجلاذبية  الكم  نظرية  من  تتألف  اليت  الرتكيبة  ما حول  أن شيئًا  الواضح  من 
ويتوقف فهمنا للفضاء، والزمن، واملادة على الكشف عن هذه الصلة. وإجياد وصف للجاذبية يتوافق 
مع فهمنا لفيزياء الكم من شأنه أن حيدث ثورة يف علم الكونيات، وجيلب رؤى جديدة للحظات األوىل 

من عمر الكون، ويزودنا بفهم أعمق للنظرات اليت تقوم عليها كل علوم الفيزياء احلديثة. وخالفًا 
ملا قد تشعر به عندما حتاول اخلروج من الفراش يف الصباح، فإن اجلاذبية يف واقع األمر القوة 
األساسية األكثر ضعفًا بني كل القوى اليت متكنا من تعريفها. فاألمر ال يتطلب غري التنافر السكوني 
بني عدد قليل من اإللكرتونات جلعل شعرك يقف، متغلبًا على قوة جاذبية كوكب األرض بالكامل. ويف 
العامل الذري ودون الذري، ال تشكل اجلاذبية أهمية مقارنة مبا جيري غريها، والذي ميكن وصفه 

كله باالستعانة بنظريات الكم.
ولكن لكي نعرف أي النظريات تصف احلقيقة الفيزيائية، فيتعني علينا أن نطور اختبارات جتريبية 
يف نهاية املطاف، وهلذا السبب، بدأ علماء الفيزياء على مدى العقد املاضي البحث عن أدلة غري 

مباشرة على اجلاذبية الكمية.
وبداًل من السعي إىل استكشاف قياس كمي جملال اجلاذبية، يبحث الباحثون عن تأثريات أخرى 
اليت  بتلك  أشبه  حنو  على  االختبارات  ه��ذه  وتعمل  كميا.  قياسها  ميكن  اجلاذبية  أن  ضمنًا  تعين 
تستخدم استقرار الذرات كدليل غري مباشر لتحويل القوة الكهرومغناطيسية إىل كم. على سبيل 
املثال، يبحث بعض العلماء عن دليل على التقلبات الكمية بني الفضاء والزمن واليت قد جتعل صور 

النجوم البعيدة ضبابية أو تؤدي إىل تشوهات منتظمة. 

إن العامل يواجه احتمااًل مزعجًا يتمثل يف االنزالق إىل فرتة مطولة من 
وأفضل  ليس مصريًا حمتما:  ولكن اخلطر  الضعيف.  االقتصادي  النمو 
طريقة لتجنب مثل هذه النتيجة هو أن نتوصل إىل كيفية توجيه جممعات 

زة لإلنتاجية. ضخمة من املدخرات إىل استثمارات القطاع العام املَعزِّ
ألنها  البعيد،  األم��د  يف  للنمو  بالغة  أهمية  تشكل  اإلنتاجية  مكاسب  إن 
ترتجم عادة إىل دخول أعلى، وهو األمر الذي يعزز الطلب بدوره. وهذه 
العملية تستغرق بعض الوقت بطبيعة احلال �� وخاصة إذا كان أول املتلقني 
للدخل املتزايد يف مستهل األمر لديهم معدل ادخار مرتفع بالفعل. ولكن 
دعم  املمكن  م��ن  يصبح  الصحيحة  اجمل���االت  يف  ال��واف��ر  االستثمار  م��ع 

استمرار منو اإلنتاجية.
ويكمن اخلطر يف االستثمار الذي يتغذى على الديون والذي حيول الطلب 
هذا  وي��ؤدي  اإلنتاجية.  دون حتفيز منو  من  احلاضر،  إىل  املستقبل  يف 
النهج حتمًا إىل تباطؤ النمو، بل ورمبا يتسبب حتى يف إشعال شرارة أزمة 

مالية كتلك اليت ضربت الواليات املتحدة وأوروبا مؤخرا.
وتتسبب مثل هذه األزمات يف إحداث صدمات سلبية كربى يف الطلب، 
حيث تعمل الديون املفرطة وأسعار األصول اهلابطة على إحلاق الضرر 
لتحقيق  املدخرات  زي��ادة  يتطلب  ما  وهو  العمومية،  بامليزانيات  الشديد 

التعايف �� وهي تركيبة قاتلة للنمو. 
لبيئة  أساسية  ُت��َع��د مس��ة  بشدة  الطلب  تقيد  ال��يت  األغ���الل  أن  ال��واق��ع 
تعايف  يتمثل يف  آخ��ر  ملحوظ  اجت���اه  وه��ن��اك  ال��ي��وم،  العاملي  االق��ت��ص��اد 
االقتصادات الفردية من صدمات الطلب األخرية مبعدالت متفاوتة، مع 
املتحدة  الواليات  يف  وديناميكية  مرونة  األكثر  االقتصادات  أداء  حتسن 

والصني مقارنة باالقتصادات األخرى يف العاملني املتقدم والناشئ. 
اهلزيل:  العاملي  االقتصادي  األداء  وراء  الثالث  العامل  إىل  يقودنا  وهذا 

نقص االستثمار، وخاصة من جانب القطاع العام. 
إن االستثمارات العامة املوجهة جيدًا من املمكن أن تفعل الكثري لتعزيز 
اإلنتاجية  منو  وتغذية  بسرعة،  الكلي  الطلب  وتوليد  االقتصادي،  األداء 
التكنولوجي،  اإلب���داع  وتشجيع  البشري،  امل��ال  رأس  حتسني  خ��الل  من 
العائدات. ورغم  زي��ادة  القطاع اخلاص من خالل  وحتفيز االستثمار يف 
بني  الطلب  الكبري يف  النقص  يصلح  أن  يستطيع  ال  العام  االستثمار  أن 
منو  أمناط  وإنشاء  بالتعالي  التعجيل  على  قادر  فإنها  وضحاها،  عشية 

أكثر استدامة.
وهلذا السبب، ينبغي جملموعة العشرين أن تعمل على تشجيع االستثمار 
ال��ع��ام داخ���ل ال��ب��ل��دان األع��ض��اء، يف ح��ني يتعني على امل��ؤس��س��ات املالية 
الدولية، وبنوك التنمية، واحلكومات الوطنية أن تسعى إىل توجيه رأس 
املال اخلاص حنو االستثمار العام، وبعوائد مناسبة. وباالستعانة مبثل هذا 
النهج، يصبح من املمكن أن يتحول “املعتاد اجلديد” يف االقتصاد العاملي 
من مساره املتواضع احلالي إىل مسار آخر يتسم بالنمو القوي واملستدام.

ملاذا االستثمار
العام؟

جوزيف س. ناي

سابني هوسينفيلدير

مايكل سبنس
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هارولد جيمس الديمقراطية واختبار الشجاعة

لبنان يف أربعينيات  دخلت السلفية إىل 
القرن املاضي على يد شيخ ُيدعى سامل 
الوهابي  امل��ذه��ب  اعتنق  ال��ذي  الشهال 
وتنقل يف مجيع أحن��اء عكار يف مشال 
لبنان، ليزور أكثر من ثالمثائة قرية من 
القرى الفقرية لتعزيز هذه األيديولوجية. 
وقد شكلت السلفية موضع جذب بسبب 
عوامل خمتلفة، من بينها اهلزائم املذلة 
العربي  بالعامل  إسرائيل  أحلقتها  اليت 
يف عامي 1948 و1967 وما تلى ذلك من 

تشويه مسعة القومية العربية. 
خالل  السلفية  املنظمات  انتشرت  وقد 
احلرب األهلية وذروة االحتالل السوري 
وكان  و2005.   1990 عامي  بني  للبنان 
السلفيون يف لبنان - من املنظور السوري 
النوع األكثر استكانة،  على األقل - من 
يشكلون  وال  سياسيني  غ��ري  وب��ال��ت��ال��ي 

تهديدًا.
يف 14 شباط/ فرباير صادفت الذكرى 
العاشرة الغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
السين  املسلم  اجملتمع  وزع��ي��م  السابق 
يف ل���ب���ن���ان رف���ي���ق احل�����ري�����ري. وش���ّك���ل 
ذلك  السنة، مبا يف  مقتله ضربة ألهل 
السلفيني. فقد كان االحتالل السوري قد 
وقام  لبنان،  يف  السين  اجملتمع  أضعف 
واقتصاديًا.  سياسيًا  بإحيائه  احلريري 
ومباشرة بعد وفاته - إثر اغتيال ُيعتقد 

على نطاق واس��ع أن مرتكبيه هم نظام 
اهلل«  »ح���زب  وميليشيا  ال��ع��ل��وي  األس���د 
الشيعية - مت عقد اجتماعات بني قطر 
السعودية  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة  وال��ك��وي��ت 

لدعم السلفيني يف لبنان. 
وحي��اف��ظ سعد احل��ري��ري - جن��ل رفيق 
احل��ري��ري - ال���ذي ت��وىل زم���ام القيادة 
متباينة  عالقة  على  لبنان،  يف  السنية 
إىل  حي��ت��اج  ج��ه��ة،  فمن  السلفيني.  م��ع 
إذ  الربملانية،  االنتخابات  يف  أصواتهم 
أن السلفيني حيافظون على موطئ قدم 

قوي يف مشال لبنان منذ األربعينيات. 
وقد شّكل السلفيون أيضًا عاماًل هامًا يف 
الداعمني  أوائ��ل  كانوا من  سوريا، حيث 
للثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار 

األسد عام 2011.
وقد ساعد اجلهاديون السلفيون من عني 
»جبهة  من  املقاتلني  تدريب  على  احللوة 
»ال��ق��اع��دة«.  تنظيم  ل���  التابعة  النصرة« 
ويستمر غريهم من املقاتلني يف سوريا 
طرابلس،  من  اللوجسيت  الدعم  بتلقي 
ن���ف���س���ه، أص��ب��ح  ال����وق����ت  ل���ب���ن���ان. ويف 
يقاتل إىل جانب  ال��ذي   - »ح��زب اهلل« 
“حزب  يعترب   - األس��د يف سوريا  نظام 
الشيطان” بالنسبة إىل السلفيني، الذين 
ي��ش��ك��ون م���ن أن ال��زع��م��اء ال��س��ن��ة مثل 
فّعال  إج���راء  أي  يتخذوا  مل  احل��ري��ري 

ل��ل��ح��د م���ن أن��ش��ط��ة »ح����زب اهلل« ال��يت 
تستهدف السنة يف سوريا.

ل����ذا م���ن ال��ص��ع��ب ع��ل��ى حن���و م��ت��زاي��د 
ال��ت��م��ي��ي��ز ب����ني ال���ن���اش���ط���ني ال��س��ل��ف��ي��ني 
فخالل  لبنان.  يف  السلفيني  واجلهاديني 
سوريا  يف  دارت  ال��يت  القصري  معركة 
أص��در  امل��ث��ال،  ع��ل��ى سبيل  ع���ام 2012 
الناشطني  السلفيني  العلماء  من  العديد 
سوريا  اجلهاد يف  أن  إىل  تشري  فتاوى 
ه��و واج��ب إس��الم��ي. أم��ا ال��ي��وم، فيربز 
مستوى جديد من املرونة بني الناشطني 
السلفيني واجلهاديني السلفيني. إن هذا 
لبنان شائع ومقلق على حد  التحول يف 

سواء.
ال��س��ن��ة يف لبنان  ت��ع��ك��س م��ش��اك��ل أه���ل 
األزم����ة ال��س��ن��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة أال وه��ي: 
السنة  ك��ان  السابق،  ففي  اهل��وي��ة.  أزم��ة 
أما  العربية.  القومية  أبطال  اللبنانيون 
اململكة  جانب  إىل  مصطفون  فهم  اآلن 
كما  هل��ا.  تابعون  أو  السعودية،  العربية 
وال يتمتع السنة اللبنانيون مببدأ للتعبئة 
عنصر  ي��ربز  بينما  التنظيم،  أو  العامة 
واحد فقط يوحد جمتمعهم نسبيًا وهو 
ل��� »ح���زب اهلل«  كونهم م��ع��ارض��ني ج���دًا 
يف  السنة  إن  وحتى  سوريا.  يف  وأفعاله 
كيفية  بينهم حول  فيما  منقسمني  لبنان 

معاجلة هذه املشكلة.

السلفية يف لبنان

اليونانية  اليونان واالحت��اد األوروب��ي، يبدو أن السلطات  يف املواجهة املخيفة املرِهقة لألعصاب بني 
تطالب بتفويض دميقراطي ميتد إىل خارج حدود بالدها. والواقع أن احلكومة اجلديدة بقيادة حزب 
سرييزا من أقصى اليسار تصور نفسها ليس فقط باعتبارها مفاوضًا حياول احلصول على صفقة 
تتمثل  وال��يت  أوروب��ي��ة  أنها  يفرتض  ملشكلة  نصريًا حلل  بوصفها  وأيضًا  بل  اليونان،  أج��ل  من  جيدة 
اليونان حمملني مبسؤولية  أن حم��اوري  ي��درك  مل  املوقف  ه��ذا  ولكن  املفرطة.  احلكومية  الديون  يف 

دميقراطية.
رمبا يكون بوسعنا أن نعترب أن السياسة الدميقراطية تنطوي على نوعني من املهام: صياغة القوانني 
استنادًا إىل مبادئ عامة، وإعادة توزيع املوارد عن طريق الضرائب واإلنفاق احلكومي. وداخل أي دولة 
منفردة، تصبح هذه املهام غري معقدة نسبيا. ولكن العالقات الدولية ألي دولة من املمكن أن تفرض 

قيودًا قوية على حكومتها.
نظام  تعمل ضمن  أن  احلكومة  على  لزامًا  يكون  عندما  بشكل خاص  قوية  القيود  هذه  مثل  وتصبح 
سياسي أوسع، كما هي احلال يف اليونان حبكم عضويتها يف االحتاد األوروبي. ولكن أي عملية تكامل، 
سواء كانت أوروبية أو عاملية، تتطلب بعض التعديل لألفضليات والقوانني احمللية. وسوف تكون قدرة 
احلكومة على إعادة التوزيع أيضًا حمدودة إذا تسبب حتصيل الضرائب يف محل رأس املال أو أصحاب 

الدخول املرتفعة على الفرار من البالد.
القديم: “يف بعض  تاريخ بالده  يانيس فاروفاكيس بدرس من  اليوناني  املالية  ومؤخرًا استشهد وزير 
األحيان، تعمل أكرب وأقوى الدميقراطيات على تقويض أنفسها بسحق البلدان األصغر حجما”. ولكن 
ينبغي له أيضًا أن يضع يف احلسبان النتيجة الطبيعية: فالبلدان الصغرية اليت تبحث عن مكاسب سهلة 

عن طريق تفجري النظام الدولي لن تتمكن إال من تقويض أنفسها يف نهاية املطاف.
عندما تستخدم الدميقراطية لتربير حتويل أعباء دولة ما إىل جريانها، فإن التكامل يصبح مستحيال 
املالية على نشر  العدوى  تعمل  للخطر. ومتامًا كما قد  الدولي  والنظام  الدميقراطية  تتعرض  �� وقد 
الشكوك يف السوق عرب االقتصادات اجملاورة، فإن العدوى السياسية أيضًا من املمكن أن تنشر تبين 

عقلية احملصلة ِصفر.
وإذا كان ألوروبا أن جتد حاًل ملشاكلها االقتصادية، فسوف يكون لزامًا علينا أن تتغلب على حتدياتها 
السياسية أوال، وأن تعمل على صياغة شكل من املداوالت اليت تشكل كل احلكومات املنتخبة يف منطقة 
اليورو )أقرب الكيانات احلالية إىل هذا الشكل هو جمموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو(. وما 
دامت املفاوضات ال تتجاوز ألعاب اختبار الشجاعة اليت متارسها احلكومات الوطنية، فإن النتيجة 

الوحيدة هي الفوضى �� وليس يف األسواق فقط.

من  بكثري  افضل  بطريقة  املالية  االزم��ة  تتحمل  ان  املانيا  استطاعت  لقد 
جاراتها. ان املانيا واليت كانت تعترب رجل اوروبا املريض حتى سنة 1999 
تعترب اليوم اقوى اقتصاد بالقارة وتشكل حوالي ربع صادراتها. ان معدل 
البطالة فيها والذي يقل عن 5% هو نصف املعدل االوروبي. لقد مت حتقيق 

التوازن يف امليزانية الفيدرالية للمرة االوىل منذ عشر سنوات.
لكن سوف يكون من اخلطأ االفرتاض ان االداء االقتصادي االملاني يربر 
طريقتها يف صنع السياسات ولكن يف واقع االمر فإن اهليمنة االقتصادية 
احلالية ألملانيا مبنية على اساس سياسة اطارية تتعارض بشكل مباشر مع 
تلك اليت قادها املستشار السابق لودفيك ايرهارد والذي يعترب ابو مرحلة 

ما بعد احلرب العاملية الثانية “ املعجزة االقتصادية “.
فبدال من ليربالية ايرهارد واليت تعتمد على قيام الدولة بوضع األساس 
فإن  القانونية  للبيئة  الفعالة  االدارة  ط��ري��ق  ع��ن  ف��ع��ال  س��وق  الق��ت��ص��اد 
غري  ه��ي  مريكل  اجنيال  املستشارة  حلكومة  االقتصادية  االسرتاتيجية 
انه  علما  الضمنية  الفلسفة  من  أكثر  السياسية  النفعية  وحتركها  منظمة 
يتوجب على املانيا ان ال تأخذ جناحها االقتصادي على انه من االمور املسلم 
بها ففي وقت يزداد فيه انعدام الثقة االقتصادية والسياسية فإن املبادئ 

االسرتشادية اليرهارد تصبح اكثر اهمية من اي وقت مضى.
ان الضعف املركزي لألنظمة الدميقراطية يساهم كذلك يف تلك املشكلة: 
ان السعي للحصول على االصوات يتطلب توسيع املنافع االجتماعية واحلد 
من االج��راءات اليت ال حتظى بالشعبية واليت ميكن ان تؤسس القتصاد 
احدى  يف  جريش  هريبرت  االملاني  االقتصادي  قال  وكما  استدامة  اكثر 
مفيدا  يكون  ما  ن��ادرا  السياسية  الناحية  من  مفيدا  يعترب  ما  ان  امل��رات 
قد  ايرهارد  لليربالية  العودة  فإن  السبب  وهلذا  االقتصادية.  الناحية  من 
اصبحت اكثر اهمية مقارنة بأي وقت مضى فهدف ايرهارد كان مواجهة 
الربامجاتية السياسية برؤية منظمة للسياسية االقتصادية واالجتماعية. 
ان احلاجة لتبين نظرة كلية بالنسبة لالقتصاد هو امر بديهي ولكن بالنسبة 

للمهندسني واالقتصاديني االجتماعيني اليوم مل يعد ذلك صحيحا.
ان رؤية ايرهارد القتصاد السوق االجتماعي كان الطريق الثالث اي البديل 
عن تدخل الدولة على نطاق واسع وخماطر الليربالية املفتوحة. لقد اظهرت 
اخلربة التارخيية ألملانيا ان احلرية بدون نظام تؤدي اىل الفوضى والنظام 

بدون حرية يؤدي اىل االكراه ونبذ الدميقراطية.
ان الرأمسالية غري املوجهة تقوض نفسها طبقا اليرهارد حيث ان احملتكرين 
حيشرون االسواق يف الزاوية ويستولون على الدولة ولكن حماولة التوصل 
حلياة مثالية من خالل تدخل الدولة الشامل على حنو متزايد حتى لو مت 
التعويض عن أصغر املظامل مقدر له ان يفشل كذلك فاجملتمع البشري ال 
احلرية  يستوعب  ان  فالنظام جيب  االبيض  النمل  مستوطنة  قواعد  يتبع 

والفردية.

الدور الظاهر 
للرخاء االقتصادي

روبرت رابيل

يورغن جسك
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ان��ت��ه��اك ح��ق��وق اإلن��س��ان  ت���زال معضلة  ال 
العربية، متثل مشكلة حقيقية  البلدان  يف 
ومقلقة جدا للجميع، باستثناء املتجاوزين 
ع��ل��ى ه����ذه احل���ق���وق، ون���ع���ين ب��ه��م رم���وز 
رقاب  على  املتسلطة  السياسية  االنظمة 
ال���ش���ع���وب، وال����يت مت��س��ك ب��دف��ة ال��ق��رار 
السياسي، كونها كانت وال تزال تقف أمام 
العربية،  البلدان  يف  احلقوق  عجلة  تقدم 
القمعية،  االن��ت��ه��اك��ات  اس��ت��م��رار  ب��س��ب��ب 
هذه  أنواعها ض��د  مت��ارس مبختلف  ال��يت 
وقمع  واالغ��ت��ص��اب  كاالعتقال  ال��ش��ع��وب، 

حرية التعبري والتهجري وغريها.
كما نالحظ ذلك يف الكثري من اإلجراءات 
التعسفية حبق املواطنني، وال ننسى سياسة 
الكيل مبكيالني خبصوص التعامل مع ملف 
احلقوق يف الشرق االوسط وخصوصا يف 
بعض الدول العربية، فاألنظمة السياسية 
اجلميع  تناشد  ال��دول،  بتلك  تتحكم  ال��يت 
ب��ال��ع��م��ل وف����ق م���ب���ادئ مح���اي���ة احل���ري���ات 
واحل���ق���وق، وت��ن��اش��د ب��امل��س��اواة وال��ع��دال��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��ط��ال��ب ب��ذل��ك م��ن ال���دول 
وس��ائ��ل  ك��ل  ت��س��ت��خ��دم  لكنها  اخل��ارج��ي��ة، 
ال��داخ��ل،  يف  والقمع  واالغ��ت��ص��اب  العنف 
فهي تناقض نفسها حبيث تقوم بانتهاكات 
أمام  نفسها  وتظهر  بلدانها،  يف  صارخة 
العامل، على أنها دول ترعى حقوق شعوبها 

وحت��م��ي ح��ري��ات��ه��م، ع��ل��م��ا ان ب��ع��ض ه��ذه 
االنظمة حاولت استغالل االوضاع الراهنة 
على  التجاوز  اج��ل  من  لصاحلها،  القلقة 

احلقوق واحلريات.
فقد شخصت منظمات حقوقية عاملية بأن 
مثة حكومات دول عربية استغلت خماطر 
أمنية حقيقية وغري حقيقية يف عام 2014 
ما  وهو  مواطنيها  حقوق  لتجاهل  كذريعة 
كان سببا يف إثارة أزمات متفاقمة يف نهاية 

األمر. 
البلدان  يف  االنتهاكات  مسار  ف��إن  وعليه 
العربية يدفع بأنظمتها السياسية اىل قمع 
وجود  ظل  يف  احلقوق  وانتهاك  احلريات 
املمارسات  واستفحال  امل���ال،  ح��ب  ه��دف 
أقل  تقليدية  ق��ي��ادات  حت��ت  ال��دك��ت��ات��وري��ة 
ح��االت  ف��إن  وب��ال��ت��ال��ي  ومفهوميه،  ك��ف��اءة 
اإلنسان تضاعفت، وظاهرة  اهدار حقوق 
انتهاك احلريات يف الوطن العربي تفاقمت 
على حنو خطري يف اآلونة األخرية، ورمبا 
تتم  ح��ت��ى  ق��ائ��م��ا  االحن�����دار  ه���ذا  سيبقى 
معاجلته بصورة جذرية، وهو امر يستدعي 
خطوات كبرية ينبغي التخطيط هلا بصورة 
مبدأ  وف��ق  حتقيقها  على  وال��ع��م��ل  فعالة 

النفس الطويل. 
يف سياق متصل قالت منظمة هيومن رايتس 
ووتش إن حكومات مصر وسوريا والعراق 

وغ��ري  حقيقية  أم��ن��ي��ة  اس��ت��غ��ل��ت خم��اط��ر 
لتجاهل  كذريعة   2014 ع��ام  يف  حقيقية 
حقوق مواطنيها وهو ما كان سببا يف إثارة 
أزمات يف نهاية األمر، وأضافت املنظمة يف 
تقريرها العاملي السنوي أن قوات األمن يف 
خمتلف أحناء العامل تتجاهل احلقوق عند 
اليت  احلملة  مثل  التهديدات  مع  التعامل 
اليوغور يف شينجيانغ  على  الصني  تشنها 
املكسيك  يف  امل����خ����درات  ع��ل��ى  واحل�����رب 
بوكو حرام،  على مجاعة  نيجرييا  وحرب 
وقال كينيث روث املدير التنفيذي للمنظمة 
اليت تتخذ من نيويورك مقرا هلا لرويرتز 
“ظ��ه��ر م��ي��ل خ��اص��ة يف ال��ش��رق األوس���ط 
منظور  م��ن  األم��ن��ي��ة  امل���خ���اوف  لتضخيم 
املبدئي حلقوق  الدعم  على  النظر  قصري 
ب��ريوت قبل إصدار  اإلنسان، وأض��اف يف 
أن  األم��ر  “ليس  656 صفحة  التقرير يف 
بل  فحسب.  للمباديء  خمالف  النهج  ه��ذا 
هو يف الواقع يؤدي لنتائج عكسية”. حبسب 
رويرتز. وقال التقرير إن الواليات املتحدة 
العسكرية  للخطوات  مس��ح��وا  وحلفاءها 
اليت اختذوها ضد الدولة اإلسالمية بأن 
لدفع دمشق  الرامية  املساعي  تطغى على 
لوضع نهاية لالنتهاكات، وذكر التقرير إن 
عبد  الرئيس  حكم  ظل  يف  شهدت  مصر 

الفتاح السيسي قمعا مل يسبق له مثيل. 

حقوق وحريات العرب.. آفاق بال 
حدود على القمع واالنتهاك!

يف بريطانيا.. براءة األطفال يف مهبّ االعتداءات الجنسية
تسعى احلكومة الربيطانية اليت تواجه انتقادات عنيفة بسبب استمرار مسلسل فضائح االعتداءات 
اجلنسية وجرائم االغتصاب وخصوصا ضد األطفال اليت ارتكبتها شخصيات مشهورة، اىل اختاذ 
إج��راءات صارمة للحد من تفشي وانتشار هذه الظاهرة اخلطرية، حيث تشري بعض التقارير اىل 
ارتفاع معدالت حاالت االغتصاب املسجلة يف بريطانيا، إىل حدود غري مسبوقة يف أعقاب الكشف عن 
العديد من فضائح االعتداء اجلنسي داخل البالد. ويأتي التحرك احلكومي كما تشري بعض املصادر 
مع صدور تقرير خاص يف قضية هزت الرأي العام الربيطاني بعد أن ُكشف عن تعرض 373 طفال 
لالعتداء اجلنسي يف مقاطعة أوكسفوردشاير اإلجنليزية بني عامي 2004 و2012، على يد عصابة 
العديد من األخطاء يف هذه  مكونة من سبعة أشخاص، وأن الشرطة واجمللس احمللي هناك ارتكب 

القضية.
إضافة إىل اعتداءات أخرى على 1400 طفلة بينهن فتيات أعمارهن 11 يف مقاطعة روثرهام بإجنلرتا 
بني عامي 1997 و2013، ومت الكشف عنها يف وقت سابق. وجرائم االغتصاب وحبسب بيانات سابقة 
حتدث مبعدل جرمية واحدة كل 20 دقيقة. وتشمل االغتصاب وسفاح احملارم وبغاء األطفال واملواد 

اإلباحية. 
ويعتزم رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون جعل االعتداء اجلنسي على األطفال أولوية وطنية 

على  املمنهج  االعتداء  ملنع  إج��راءات  سلسلة  عن  يعلن  عندما  املنظمة  اجلرمية  وبني  بينه  وامل��س��اواة 
األطفال. وقال مكتب كامريون إن تصنيف االعتداء اجلنسي على األطفال كتهديد وطين من شأنه الزام 

قوات الشرطة بالتعاون يف خمتلف املناطق حلماية األطفال. 
مساعدة  وخط  العامة  اهليئات  بني  التنسيق  لتحسني  أيضا  أخ��رى  إج��راءات  عن  كامريون  وسيعلن 
ساخن لتشجيع املبلغني. عالوة على ذلك سيقرتح كامريون اثناء حديثه يف اجتماع مع بعض الضحايا 
والشرطة وخرباء محاية األطفال يف مقر اقامته الرمسي يف لندن فرض عقوبات جنائية على كبار 

العاملني يف القطاع العام الذين خيفقون يف محاية األطفال من االعتداء.
ويف هذا الشأن قالت الوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية يف بريطانيا إنها اعتقلت 660 شخصا خالل 
عملية سرية مستمرة منذ ستة أشهر لضبط أشخاص يبحثون على االنرتنت عن صور اباحية لالطفال. 
الرعاية وضباط شرطة  وكان من بني احملتجزين أطباء ومدرسون وقادة كشافة وعاملون يف جمال 
الوكالة انه مت  سابقون واشرتكت يف العملية 45 وحدة شرطة يف شتى احناء اململكة املتحدة.وقالت 
“تأمني” أكثر من 400 طفل بفضل هذه العملية. ومن بني 660 شخصا مت احتجازهم يف العملية كان 
هناك 39 شخصا ارتكبوا جرائم جنسية لكن الغالبية مل تكن معروفة للسلطات من قبل وبعضها كان 

مسؤوال عن رعاية اطفال بشكل مباشر. 

مشكلة اهلجرة غري الشرعية هي مشكلة عاملية أثرت بشكل سليب على 
واخطر  أه��م  من  اخل��رباء  بعض  تعد وحبسب  لكنها  ال���دول،  من  العديد 
ازدي���اد أع��داد  ال��ب��ل��دان األوروب��ي��ة، خصوصا بعد  ت��ؤرق  ال��يت  املشكالت 
األمنية  األوض��اع  ت��ردي  بسبب  ديارهم  تركوا  واملهّجرين ممن  املهاجرين 
واالقتصادية واتساع رقعة العنف واالضطهاد يف الكثري من الدول كما يقول 
بعض اخلرباء يف هذا اجملال، والذين أكدوا على ان هذه املشكلة املتفاقمة 
كان هلا الكثري من االفرازات السلبية على املهاجرين يف الدول املستقبلة 
اليت سعت اىل اعتماد قوانني وإجراءات جديدة يف سبيل احلد من تدفق 
املهاجرين غري الشرعيني اىل أراضيها، وهو ما عرضها النتقادات حادة 
من قبل بعض املنظمات العاملية، اليت تعارض مثل هكذا اجراءت قد تسهم 
املخاطر  من  للعديد  يتعرضون  أصبحوا  الذين  املهاجرين  معاناة  بتفاقم 
االبتزاز  عمليات  اىل  باالضافة  ه��ذا  الضحايا،  من  الكثري  خلفت  ال��يت 
واخلداع اليت تقوم بها عصابات التهريب واالجتار بالبشر، حيث يتقاضى 
غري  املهاجرين  عبور  عملية  تسهيل  مقابل  مالية ضخمة  مبالغ  املهربون 

الشرعيني للحدود الدولية.
ويف هذا الشأن فقد أنقذ خفر السواحل الروماني 70 مهاجرا معظمهم 
سوريون وعراقيون كانوا يف قارب صيد صغري كاد أن يغرق أثناء حماولتهم 
اجتياز األمواج املتالطمة للوصول إىل أوروبا. وكان القارب الرتكي أحبر 
من اسطنبول وعثر عليه وهو يواجه الصعاب على بعد 16 كيلومرتا عن 
ساحل رومانيا. وقال متحدث باسم خفر السواحل إن القارب الذي كان 
مكتظا باملهاجرين ومن بينهم 20 امرأة وسبعة أطفال تلقى املساعدة حتى 

وصل بسالم إىل ميناء كونستانتا.
وتقول أرقام خفر السواحل إن حنو 500 مهاجر وصلوا حبرا إىل رومانيا 
حقوق  وانتهاكات  والفقر  احل��رب  من  فرارهم  بعد   2013 منتصف  منذ 
اإلنسان يف الشرق األوسط وأفريقيا. لكن هذا العدد قليل مقارنة بدول 
أوروبية أخرى إذ تقول مفوضية الالجئني التابعة لألمم املتحدة إن 160 
ألف شخص اجتازوا البحر ليصلوا إىل إيطاليا بني شهري يناير كانون 
إىل  وصلوا  آخرين  ألفا   40 وإن   2014 الثاني  تشرين  ونوفمرب  الثاني 
اليونان. اىل جانب ذلك قالت السلطات اإليطالية والتونسية إن ما ال يقل 
عن عشرة مهاجرين من مشال افريقيا القوا حتفهم عندما انقلب قاربهم 
املطاطي يف جنوب البحر املتوسط. يف حني مت انقاذ حنو الف اخرين من 
سبعة قوارب يف اجململ يف يوم واحد. وقال خفر السواحل اإليطالي يف 
بيان إن احدى سفنه يف املنطقة انقذت 121 شخصا بعد انقالب قاربهم 
على بعد حنو 50 ميال مشالي ليبيا. ومت انتشال عشر جثث، هذه صورة 

خمتصرة من صور مأساة املهاجرين.

الالجئون اىل اوربا.. 
مهاجرون بني فكيّ كماشة 

املوت وانتهاك كرامتهم
عبد االمري رويح
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ت��ت��غ��ن��ى ال�������دول ال���غ���رب���ي���ة ب��ت��ب��ين امل���ب���دأ 
ال���دمي���ق���راط���ي ك���أس���ل���وب ح���ي���اة وك��ف��ال��ة 
ال��رأي  حرية  السيما  واحل��ري��ات  احلقوق 
وتطبيقاتها السيما  بكل صورها  والتعبري 
وطباعة  ونشر  بإصدار  الصحافة  حرية 
اجمل��الت  وإص���دار  اجتاهاتها  بكل  اآلراء 
وكذلك  واالليكرتونية  الورقية  والصحف 
ال���ق���ن���وات ال��ف��ض��ائ��ي��ة وغ���ريه���ا وإت���اح���ة 
الفرصة للمتلقي لسماع األخبار وحتليلها 
للمؤسسات  والسماح  أي مصدر شاء  من 
اإلع���الم���ي���ة ب���رف���د امل��ت��ل��ق��ي مب��ع��ل��وم��ات 
حقيقي  إل����زام  دون  ع��اج��ل��ة  أو  ح��ص��ري��ة 
بكشف مصدر املعلومة الصحفية فكل ما 
مطلوب منها هو االلتزام حبدود ما يتطلبه 
العامة  واألخ���الق  واآلداب  ال��ع��ام  النظام 
الدولي من  أو  الوطين  القانون  يورده  وما 
وه��ذه  ال��ص��ح��ف��ي،  ال��ع��م��ل  لتنظيم  ح���دود 
احلرية البد هلا من تنظيم شأنها شأن أي 
تؤطر مبواثيق أخالقية  وان  حرية أخرى 
فوضى  إىل  تتحول  فإنها  وإال  وإنسانية، 
ومنابر جاهزة لإلساءة لآلخرين بالتنكيل 
العامة  وحرياتهم  ومعتقداتهم  بأديانهم 

واخلاصة.
فاملفرتض من العمل الصحفي الذي يدعي 
بالشرف  االل��ت��زام  واحليادية  املوضوعية 
امل��ه��ين ال����ذي ي��ف��رتض ان���ه امل��ق��ي��د األول 

التجاوز  ح��ص��ول  ملنع  األس��اس��ي  وال��ك��اب��ح 
ملعتقداتهم  واإلس���اءة  الغري  مشاعر  على 

ودياناتهم.
ما يعين إن هذه الوسائل اإلعالمية باتت 
ختالف اصل مهنة الصحافة والصحفيني، 
أو  أكثر  أو  إعالمية  مؤسسة  يف  والعمل 
حتى شركات االتصاالت اليت هلا عالقة 
االجتماعي  التواصل  كوسائل  باجلمهور 
عرب شبكة االنرتنيت وبشكل عام الصحفي 
أو  وينشرها  املعلومات  يتقصى  م��ن  ه��و 
اجلمهور  على  ون��ش��ره��ا  صياغتها  يعيد 
الشرف  ذل��ك حمكوم مبيثاق  كل  وه��و يف 
يغادر املوضوعية واحليادية  بان ال  املهين 
أو  تزييف  ب��ال  النقل  ال��دق��ة يف  وي��ت��وخ��ى 
تزوير للحقائق، واحلرية الصحفية تعين 
حرية الفرد يف نشر ما يشاء من األفكار 
القوانني  م��ع  يتعارض  ال  مب��ا  األخ��ب��ار  أو 
امل��ن��ظ��م��ة مل��ه��ن��ة ال��ص��ح��اف��ة وه���ي ق��وان��ني 
بعضها وطين واآلخر ذو طابع دولي متمثل 
تنظم هذه  واتفاقيات  مبواثيق ومعاهدات 
احلرية ومتنع إساءة استخدامها مبا حيقق 
األذى باآلخرين وال أدلة على ذلك من قول 
“تنتهي حريتك عندما  روس��و  ج��اك  ج��ان 

تبدأ حرية اآلخرين”.
ول��ق��د ن��ص��ت االت��ف��اق��ي��ة األورب���ي���ة حلقوق 
اإلن���س���ان يف اجمل��ل��س األوروب������ي امل��وق��ع��ة 

لكل   -1(  1950 نوفمرب   4 ي��وم  روم���ا  يف 
ويشمل  التعبري  ح��ري��ة  يف  احل��ق  شخص 
ه���ذا احل���ق ح��ري��ة ال����رأي وت��ل��ق��ي أو نقل 
حيصل  أن  دون  من  األفكار  او  املعلومات 
اعتبار  دومنا  العامة  السلطات  من  تدخل 
حل��دود وال حتول هذه امل��ادة دون إخضاع 
الدول وشركات البث اإلذاعي أو السينما 

أو التلفزة لنظام الرتاخيص.
م��ن ك��ل م��ا ت��ق��دم جن��د إن ب��ع��ض وس��ائ��ل 
الضوابط  جت���اوزت  ق��د  الغربية  اإلع���الم 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واألخ��الق��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة وأص��ب��ح 
دين  ل��ص��ورة  م��ش��وه��ًا  اإلع��الم��ي  خطابها 
مس��اوي يعتنقه امل��ل��ي��ارات م��ن ال��ن��اس هو 
من  الب��د  هل��ذا  احلنيف،  اإلسالمي  الدين 
باللجوء  اهلجمة  ه��ذه  ب��وج��ه  ج���ادة  وق��ف��ة 
الدعاوى  كرفع  القانونية  األساليب  لكل 
القضائية وااللتماسات للحكومات الغربية 
هنالك،  يعيشون  الذين  املسلمني  قبل  من 
ذات  الدولية  املنظمات  باب  يطرقوا  وإن 
خالل  من  املتحدة  األم��م  السيما  العالقة 
حكوماتنا اإلسالمية والعربية الن استمرار 
النهج اإلعالمي املضلل ال شك انه ينعكس 
ويهدد  الديانات  بني  التعايش  على  سلبًا 
على  يقضي  كما  الدوليني  والسلم  األم��ن 
يكثر  ال��يت  البلدان  يف  االجتماعي  األم��ن 

فيها املسلمني.

اإلعالم الغربي واإلساءة 
للمفاهيم اإلسالمية

املرأة يف افغانستان.. ضحية العنف االعمى
ال تزال املرأة يف افغانستان وعلى الرغم من التحسن البسيط الذي طرأ على احلياة بعد االطاحة 
انتهاكات حقوق اإلنسان، بدءا من زواج األطفال والزواج  حبكم طالبان، تعاني جمموعة كبرية من 
اىل  دائ��م  بشكل  تسعى  اليت  املسلحة  اإلرهابية  اجلماعات  قبل  من  والقتل،  واالغتصاب  اإلجباري 
العنف ضد  ان  اك��دوا على  الذين  املراقبني،  بعض  يقول  كما  املتشددة  واآلراء  الفتاوى  بعض  تطبيق 
القبلية  التقاليد  منها  خمتلفة  وألسباب  أشكال  بعدة  تتجلى  أفغانستان  يف  متأصلة  ظاهرة  النساء 

والدينية الصارمة والفقر وانعدام املرافق التعليمية وثقافة التمييز بني اجلنسني وانتشار األفيون.
وجتدر اإلشارة هنا وكما تشري بعض املصادر، إىل أن رجال دين متشددون قد احكموا قبضتهم على 
حقوق املرأة أمام عجز السلطات الرمسية من اختاذ قرارات رادعة بسبب احملظورات الدينية اليت 
تعطي رجال الدين السلطة العليا يف القرار وخاصة يف املناطق اليت فيها نفوذ حلركة )طالبان( أو 

موالني هلا، يضاف اىل ذلك العنف املنزلي الذي يلعب دوره يف هذه القضية.
حيث الزال��ت نسبه يف ارتفاع مضطرد. والزال��ت جرائم الشرف منتشرة بشكل كبري حبيث يصبح 
املالذ األخري للنساء اليائسات أحيانًا هو االنتحار. كشكل من أشكال اهلروب، كما جيري اإلبالغ عن 
مئات احلاالت اليت حترق فيها النساء أنفسهن كل عام. وبالنظر إىل انعدام األمن وارتفاع معدالت 

التحرش.

األمية، ضحية  من  احلقوقية  املنظمات  لبعض  اخلاصة  التقارير  تشري  وكما  أفغانستان  وامل��رأة يف 
للعنف واالغتصاب من قبل الرجل دون أن خيضع لطائلة القانون إذا تزوج منها، كما أن أكثر من نصف 
املتزوجات حديثا تقل أعمارهن عن 15 عاما، ومتوت واحدة منهن كل نصف ساعة بسبب الوالدة يف 

سن مبكر، ولذلك تعترب أفغانستان من البالد األعلى يف معدل وفيات األمهات حول العامل.
وفيما خيص بعض تلك االنتهاكات فقد اكد وزير الداخلية االفغاني نور احلق علومي ان املرأة اليت 

تعرضت للضرب حتى املوت يف كابول بتهمة حرق املصحف كانت بريئة. 
اىل جانب ذلك أكدت فنانة افغانية شابة أنها تالزم منزهلا حاليا بسبب التهديدات اليت تطاهلا من 

مسلمني حمافظني اثر ارتدائها درعا حديدية للتنديد بالتحرش يف حق النساء يف الشوارع. 
من جانب اخر تولت شرطية أفغانية مسؤولية االمن يف أحد احياء العاصمة االفغانية كابول وهي 
باياز اليت  مهمة حمفوفة باملخاطر يف دولة ال تتمتع فيها املرأة بكثري من احلريات. وتقوم مجيلة 
انضمت اىل الشرطة االفغانية منذ 30 عاما وهي برتبة عقيد مبهامها وهي حماطة بأربعة حراس 
يف واحدة من أكثر األحياء التجارية يف كابول ازدحاما. ويبقى واقع املرأة يف أفغانستان جمهوال يف 
ظل انعدام األمن وخطر العنف اللذان حيدان من حرية املرأة، وهذا جيعل من تلك الشرحية األكثر 

تضررا نفسيا واجتماعيا وماديا أيضا.

اململكة العربية السعودية ال تزال تتعرض للكثري من االنتقادات احلادة، 
بسبب االنتهاكات املستمرة فيما خيص ملف حقوق اإلنسان، خصوصا وان 
العديد من املنظمات الدولية قد أكدت على ان السلطات السعودية تسعى 
وبشكل دائم اىل تقييد احلريات العامة وتكميم األفواه، من خالل ممارسة 
أبشع صور القمع واالضطهاد، حتى وصفتها بعض املنظمات الدولية بأنها 
أصبحت يف مصاف أعتى الديكتاتوريات املناهضة حلقوق اإلنسان، سواء 
من خالل االستمرار يف قمع حريات وحقوق مواطنيها داخل اململكة، أو من 
خالل مساعداتها غري احملدودة للحكومات القمعية واجلماعات اإلرهابية 
يف املنطقة يف حماولة ملنع وصول املد الدميقراطي باملنطقة العربية إىل 
اململكة  ان ملف احلقوق واحلريات يف  املراقبني  بعض  يقول  كما  اململكة 
يعد من أسوأ امللفات يف العامل، فهو يستند على تطبيق الفتاوى املتشددة.

واململكة العربية السعودية وكما تشري بعض املصادر، هي واحدة من حوالي 
ثالثني دولة تطبق عقوبات بدنية يف إطار قانوني وقضائي وهذا يشمل 
 “ مثل  أق��ل  جرائم  على  واجللد  للسرقة  كعقوبة  الساقني  أو  اليدين  برت 
للجلدات حسب  يوجد عدد حمدد  وال  السكر.  أو   “ االحن��راف اجلنسي 
أيضا  السعودية  وتطبق  وتأويله.  بالقاضي  منوط  فاألمر  لذلك  القانون 
عقوبة اإلعدام. مبا يف ذلك عمليات اإلعدام العلنية بقطع الرأس وتطبق 
هذه العقوبة على عدد واسع من اجلرائم مبا يف ذلك القتل واالغتصاب 
والسطو املسلح وترويج املخدرات والردة والزنا والسحر والشعوذة وتطبق 
إما بقطع الرأس أو الرجم أو رميا بالرصاص أو الصلب، وقال متحدث 
أن   ) حكومية  منظمة  وه��ي   ( اإلنسان  حلقوق  السعودية  اجلمعية  باسم 
عدد اإلعدامات آخذ يف االرتفاع نظرا الرتفاع معدالت اجلرمية وأن قطع 

الرؤوس هو ردع للجرمية. 
فرض  يف  احملاكم  استمرت  فقد  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  وحسب 
أحكام اجَللد كعقوبة رئيسية أو إضافية على ارتكاب العديد من اجلرائم. 
جلدة   1000 م��ن  باجللد  متهمني  ع��ن مخسة  يقل  ال  م��ا  على  ُحكم  فقد 
إىل 2.500 جلدة. كما ُنفذت عقوبة اجللد يف السجون. ووردت أنباء عن 
والسجناء  للمعتقلني  املعاملة  إساءة  أشكال  التعذيب وغريه من  أفعال  أن 
بوجه  عقاب  أو  بدون حساب  وُترتكب  ومتفشية  شائعة  كانت  احملكومني 
تعرضوا  الذين  بني  من  سياسات  هكذا  مثل  على  احملتجون  وك��ان  ع��ام. 

للتعذيب واالحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي بدون تهمة أو حماكمة.
وتنفي اململكة وقوع أي انتهاكات تتعلق حبقوق اإلنسان رغم قيام جمموعات 
خمتصة حبقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش 
واجلمعية السعودية حلقوق اإلنسان مرات عديدة بالتعبري عن قلقها على 
وضع حقوق اإلنسان يف البالد، وقد تسبب هذا امللف املهم أيضا يف حدوث 

بعض اخلالفات الدولية. 

الحقوق والحريات يف 
السعودية تكشف عن 

أعتى الديكتاتوريات

د. عالء إبراهيم الحسيني
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إسالميات

يف م��ث��ل ه���ذه االي����ام، مت��ر علينا ذك��رى 
السيد  اهلل،  آي��ة  امل��ق��دس،  الفقيه  رحيل 
ده  حممد رضا احلسيين الشريازي، )تغمَّ
إرثا  وراءه  تاركًا  الواسعة(،  برمحته  اهلل 
إن��س��ان��ي��ا م��ت��م��ي��زا، ي���ت���وزع ب���ني ال��ع��ل��م، 
وسواها،  والرتبية  واألخ��الق،  واملعرفة، 
امَلَلكات  عن  الفريد،  اإلرث  هذا  ينعكس 
شخصيته،  ب��ه��ا  تتسم  ال���يت  وال��ص��ف��ات 
عديدة،  ج��وان��ب  يف  جليا،  ذل��ك  ويظهر 
مّيزْت الفقيه الشريازي عن غريه، فقد 
توزعت  عديدة،  مؤلفات  مساحته  ت��رك 
تربوية،  دي��ن��ي��ة،  ف��ك��ري��ة،  مضامني  على 
وأخالقية، ومئات احملاضرات اليت متس 
ملشكالتهم  وتتصدى  بعمق،  الناس  حياة 
يف شتى اجمل��االت، كما نالحظ ذلك يف 
الرتكيز على اجلانب األخالقي، والسعي 
احل��ث��ي��ث حن���و ب��ن��اء م��ن��ظ��وم��ة أخ��الق��ي��ة 
التعاليم  ج��وه��ر  م��ن  ج��وه��ره��ا  تستمد 
الشريفة،  النبوية  وال��س��رية  اإلس��الم��ي��ة 

وسرَي آل بيته عليهم السالم.
ويف ك���ل حب���وث���ه وآرائ�������ه، ك����ان ال��ف��ق��ي��ه 
بل  العلمية،  املعايري  يعتمد  ال��ش��ريازي، 
الغيبيات،  يف  الكالم  يكون  عندما  حتى 
يتم  وال  يغيب  ال  ال��ع��ل��م��ي  اجل��ان��ب  ك���ان 
الفقيه  طروحات  إهماله يف  أو  تهميشه 
الشريازي، االمر الذي جعل منه حمّببا 
انتماءاتهم  ع��ن  النظر  بغض  للمتلقني 

وهذا يقودنا اىل قوة االقناع اليت يتميز 
بها الفقيه الشريازي، وهي مَلَكة تنطوي 
على  أس��اس��ا  امل��ب��ن��ي��ة  شخصيته  عليها 
ال��ش��ريازي  الفقيه  ت��رّب��ى  فقد  اإلق��ن��اع، 
طريقا،  ل��إلك��راه  ت��ع��رف  ال  حاضنة  يف 
وال ت��ق��رتب م��ن اإلف����راط يف ك��ل ش��يء، 
األفكار  توصيل  الشروع يف  يتم  وعندما 
وزرع القيم وما شابه، فإن عنصر اإلقناع 
يتقدم أوال، ويتضاعف اجلهد يف التطابق 
ب��ني م��ا ه��و م��ط��روح وب��ني م��ا ينطبق مع 
النتيجة  على  والوقائع، حرصا  احلقائق 

اليت تعتمد مسة اإلقناع.
إقناع اآلخ��ر، يقودنا  هذا احل��رص على 
اىل ما ُيصَطَلح عليه ب� )كيمياء التواصل 
تتميز  البديهي عندما  اآلخ��ر(، فمن  مع 
شخصية الفقيه الشريازي بالقدرة على 
ب���اب أوىل ستكون  م��ن  ف��إن��ه��ا  اإلق���ن���اع، 
جاذبه  تكون  وبالتالي سوف  فيه،  مؤثرة 
)املنطقية واإلقناع(،  له بسبب اعتمادها 
وليس العكس، هنا تكمن ميزة شخصية 
ال��ف��ق��ي��ه ال���ش���ريازي، ألن ال���وص���ول اىل 
املنال،  سهلة  ليست  اإلقناع  على  القدرة 
يرغب  او  يّدعي  كل من  منها  يتمكن  وال 
إنها سلسلة من األفكار واالفعال  بذلك، 
امل��ن��س��ج��م��ة م���ع ب��ع��ض��ه��ا وال��ق��ائ��م��ة على 
أساس ديين أخالقي، مكتَسب وتكويين، 
م��ن الصعب ال��وص��ول إل��ي��ه، إال م��ن لدن 

املقرتن  ب��اإلمي��ان  املتميزة  الشخصيات 
باإلنسانية العميقة، والقدرة على مقارعة 
اجتمعت يف  كلها  امل��زاي��ا  ه��ذه  ال��ن��ف��س، 
شخصية الفقيه الشريازي، فصار قدرته 
ع��ل��ى إق��ن��اع اآلخ���ر )امل���ؤيِّ���د وال��ن��ض��اد(، 
ط��ري��ق��ا واس��ع��ا ل��ل��ت��واص��ل م��ع اآلخ��ري��ن 
اليت  املًلكات  إحدى  وهذه  بهم،  والتأثري 
الشخصيات  إال  من حتصيلها  يتمكن  ال 

ذات املزايا الفريدة. 
وحمصلة هذه املَلكات، ستكون شخصية 
مؤثرة، وقادرة على كسبه لرؤاها، وهو ما 
يوّضح لنا )ظاهرة( تعّلق مجهور احملبني 
بالسيد حممد رضا الشريازي، خطيبا، 
م��ت��ح��دث��ا، وإن���س���ان���ا من���وذج���ي���ا، متتلك 
يتصدرها،  ج���ذب،  ع��ن��اص��ر  شخصيته 
ودقته،  احلديث  الوجه، ومجال  مساحة 
وبساطتها يف  االفكار  وعمق  وإنسانيته، 
الرتبوي اخلالق، وعذوبة  آن، واحلرص 
اآلخر،  من  العفوي  وقربها  الشخصية، 
االمر الذي يؤدي بالنتيجة، اىل شخصية 
حمببة  خ���اص���ة،  وم���زاي���ا  م���الم���ح  ذات 
ل��آلخ��ري��ن، وم���ؤث���رة ف��ي��ه��م، الس��ي��م��ا أن 
مصدر التأثري هو التناغم بني مضامني 
االف���ك���ار، وف���ط���رة االن���س���ان )اجل��م��ه��ور 
املتلقي(، االمر الذي جعل من شخصية 
الفقيه الشريازي، وجهًة إلقبال اآلخرين 
عليه، واملتأثرين به فكرًا و ِقَيمًا و سلوكًا.

 شخصية الفقيه الشريازي
ومَلكات التأثري يف اآلخر

الشهيد الشريازي.. أديب ثائر من اجل الحقيقة
مل يكن؛ السيد حسن الشريازي، بذلك املتفرج على دخول االفكار الغريبة واملشبوهة لتشّكل ثقافة 
اجملتمع وتستغل الفراغ الفكري املوجود. انه كان مثل العشرات من طلبة العلوم الدينية يف كربالء 
املقدسة وايضًا يف املدن املقدسة االخرى، بيد أنه متّيز حبمله لواء الثورة والتغيري والبناء على اساس 

احلق واحلقيقة، وليس التزييف والتضليل والتغرير. 
إذن؛ فاألدب، مبا ميلك من اسباب اإلثارة والشّد والتوجيه، وما يّتسم به من رّقة وجاذبية، ان يكون 
عاماًل اجيابيًا عندما تتحدد لألديب االهداف الشريفة والنبيلة. ففي نفس هذا الكتاب يزيل الشهيد 

اكرب حاجز نفسي – رمبا نالحظه حتى اليوم- بني عامل الدين واألدب.
فكيف ميكن ان جيمع رجل يرتدي الزّي الديين، بني العلوم الدينية وما حتمله من ثوابت، وبني االدب 

الذي يّتسم بالتغري والتحول يف النظرات اىل احلياة والوجود، بتغري املشاعر والعواطف؟.
 ويتهم الشهيد اصحاب هذا السؤال االستنكاري بعدم فهم الدين بشكل صحيح، إذ ان “الدين واالدب 
كليهما انطالق عن مجود االرض، وكليهما طموح اىل الكمال وثورة على آلية احلياة.... واالدب الذي 
يستند اىل قاعدة االسالم ليس هو االدب الذي يتحدث عن املواعظ واالخالق فقط، امنا هو االدب 

الذي ينظر اىل الوجود على ضوء االسالم.
ولعل خري من يصف الشخصية األدبية للشهيد، هو االديب اللبناني الراحل جورج جرداق يف تقدميه 

لكتاب “االدب املوّجه”، حيث يقول: “وقف السيد الشريازي كتابه هذا على التوجيه احلسن، فعقد فيه 
فصواًل حتمل هذه العناوين: اكتب عقيدتك، ال تصف االحنالل، ال تصف القبيح، التتشائم، التقّلد، دع 
التعقيد، ادرس كثريًا، وعناوين اخرى، والشك انك واجد يف هذه املقاالت أصالة يف التفكري واميانًا 

جبمال الصنيع االدبي”.
من هنا امتشق الشهيد سالح احلقيقة يف مواجهة تلك التيارات اليت رفعت شعارات كبرية وبراقة 
لكنها مل تصمد امام احلقائق، فتصاغرت امام أعظم جتسيد هلا وهو االمام علي بن أبي طالب، عليه 

السالم، فمن يعرفه، يعرف الطريق حنو العدل واملساواة واحلرية والسالم والعيش الكريم. 
هذه االطاللة الصاعقة يف كل عام، مل تكن كل شيء، إذ أن الشهيد كان يتطلع اىل األفق البعيد، 
ويسعى إلعداد االرضية الصلبة والكبرية لتكون منطلقًا لألجيال القادمة تتحمل مسؤولية الدفاع عن 
احلق واحلقيقة، وتأخذ بيد االمة اىل حيث مراقي التقدم والرقي. فمن رحم احلوزة العلمية تشكلت 

“جلنة ادبية” مهمتها تعليم الكتابة االدبية لطالب العلوم الدينية، وقد ترأس اللجنة بنفسه.
واحلديث عن الشهيد السيد حسن الشريازي وأدبه - باحلقيقة- حديث ذو شجون. لكن البد لكل شيء 
من خامتة، على أمل العودة اىل إضاءة جديدة على حياة هذا الشهيد الفّذ ودوره الكبري يف املسرية 

اجلهادية لألسرة الشريازية. 

التجربة الثورية يف بالدنا تعرضت لسقطات وهفوات حالت دون حتقيق 
اهدافها كاملة، على الرغم من اجلهود والتضحيات وبعض املكاسب، ذلك 
بسبب عوامل عديدة، منها ظروف املهجر اليت ُفرضت على ابناء احلركة 
االسالمية، على مستوى القيادة والقاعدة والطليعة الرسالية منطًا جديدًا 
تارخيية،  وجتربة  كمفهوم  “اهلجرة”  أو  املهجر  أن  فاملعروف  احلياة،  من 
متثل احدى احملطات الكبرية لالنطالق حنو التغيري الشامل، ويف كل جولة 
البالد االسالمية، كان  بها الشهيد سيد حسن الشريازي على  كان يقوم 
وثقافية  فكرية  الزم��ات  احللول  إلجي��اد  ويسعى  املعاصرة  القضايا  يثري 
مناسك  ألداء  املقدسة  الديار  اىل  رحلته  ففي  ع��ام.  بشكل  االم��ة  تواجه 
احلج، كان الشهيد يقوم مبهمتني اساس اىل جانب املهام املوكلة اليه يف 
بعثة شقيقه االمام الراحل السيد حممد الشريازي؛ االوىل: تتعلق بإثارة 
قضية مراقد أئمة البقيع، واقناع املسؤولني السعوديني بإعادة بنائها، وقد 
وصل اىل مراحل متقدمة يف املفاوضات وغري مسبوقة، إلقناع املسؤولني 
يف الدولة، وايضًا رجال الدين، بيد ان جهات عّدة كانت تقف باملرصاد من 
هذه املهمة وافشلت كل هذه املساعي اليت كادت ان تثمر عن بناء وتشييد 
الدين يف  ورج��ال  املسؤولني  دعوة  فهي  الثانية:  املهمة  أما  البقيع.  مقربة 
املصادر اىل  الطائفي. تشري  التخفيف من حّدة اخلطاب  السعودية اىل 
تبعث  السعوديني،  الدين  ورج��ال  املسؤولني  كبار  مع  الشهيد  ح��وارات  ان 
على االرتياح والقبول من هؤالء رغم تعصبهم الطائفي ونفسهم اجلاهلي 

املعروف.
وقام الشهيد بزيارة اىل مصر بعد فرتة وجيزة من اصدار شيخ االزهر 
زيارة اىل  للشهيد  وكانت  الشيعي.  باملذهب  التعّبد  الشهرية جبواز  فتواه 
التارخيية  الشهادات  ومن  شلتوت،  بالشيخ حممود  واللقاء  االزهر  جامع 
ع��ل��ى ال���رؤي���ة ال��ش��م��ول��ي��ة وال��ع��م��ي��ق��ة للشهيد ل��ق��ض��اي��ا االم���ة واحل��ض��ارة 
بعقد مباحثات ومشاورات خالل  االسالمية، إص��راره على شيخ االزه��ر 
لعموم  موحدة  اسالمية  رؤي��ة  لبلورة  املسلمني  علماء  بني  تعقد  مؤمترات 
فقد  البحرين،  للشهيد؛  االخ��رى  ومن احملطات  االمة  تهم  اليت  القضايا 
تلقى دعوة من أهالي هذا البلد لزيارته عام 1972، واول موقف الفت يف 
البحرين، حتى تصور  واملثري ألهالي  الكبري  كان االستقبال  الزيارة،  هذ 
بعض املسؤولني آنذاك، حبصول تظاهرة مجاهريية يف مطار املنامة، الن 
املستقبلني كانوا يرددون بصوت واحد: “اللهم صل على حممد وآل حممد”. 

لدى وصول الشهيد اىل ارض املطار. 
كذلك البد من القول أن وجود الشيعة من كل احناء العامل، معززين مكرمني 
يف اجلمهورية العربية السورية، يعود بالفضل اىل تلك املساعي واجلهود 
املضنية اليت بذهلا الشهيد الشريازي، وما حتمله من تهجمات وضغوطات 
آمنة جلميع  من هذا؛ حتول سوريا اىل حمطة  واكثر  وتهديدات.  نفسية 

الثوار واملناضلني يف العراق وايران والسعودية والبحرين وافغانستان.

الشهيد الشريازي 
وثورة املهجر

محمد علي جواد تقي
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م��ا ه��ي ال��ص��ورة ال���يت مي��ك��ن أن ن��راه��ا 
بوضوح يف الواقع االسالمي اآلن؟، سؤال 
ال��ك��ث��ريي��ن، مسلمني  أذه����ان  ي����رتدد يف 
وغ��ريه��م، ومث��ة س��ؤال آخ��ر أيضا، ملاذا 
أقصى  ل��الس��الم(  )امل��ن��س��وب  العنف  بلغ 
ح���دوده؟، وم��ا ه��ي االس��ب��اب ال��يت تدفع 
القائمني به اىل االعالن بإصرار عن أن 
ما يقومون به ينبع من تعاليم االسالم!؟. 

العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  االم��ام  يقول 
ال��س��ي��د حم��م��د احل��س��ي��ين ال���ش���ريازي 
)رمحه اهلل(، يف كتابه الذي حيمل عنوان 
)الالعنف يف االسالم( حول رؤية االسالم 
التعامل  ولكيفية  للعنف  املسلمني  وق��ادة 
م��ع��ه: )م���ن خ���الل أح��ادي��ث��ه��م ال��ش��ري��ف��ة 
الداعية إىل نبذ العنف وترك رّد اإلساءة 
اهلل  األعظم صلى  ال��رس��ول  رّب��ى  للغري، 
ع��ل��ي��ة وآل����ه، وأئ��م��ة أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم 
السالم، املسلمني على السماحة واللني، 
التقّدم  بأيديهم حن��و  أخ��ذ  ال���ذي  األم���ر 

والرقي بعد أن كانوا أذّلة خاسئني(.
لذا نتساءل من أين استمدت التنظيمات 
لالسالم  نفسها  تنسب  ال��يت  االره��اب��ي��ة 
منهجها، وكيف وصلت بالعنف اىل آخر 
حدوده يف واقعنا الراهن احملتقن، ثم من 
أباح هلم ذبح وتفجري وحرق االبرياء؟؟، 
إن أبسط العقول فهمًا وحتلياًل، ال ميكن 

العنفية  االف��ع��ال  ه��ذه  مثل  أن حتيل  إال 
االج��رام��ي��ة وإل��ص��اق��ه��ا ب���االس���الم لغري 
ه���دف اإلس����اءة امل��ب��ّي��ت��ة مل��ب��ادئ االس���الم 
أن  العجيبة،  املفارقات  وم��ن  السمحاء، 
واملنازل،  والطرق  السيارات  تفخيخ  يتم 
الذي  باسم االس��الم، وهو  يتم  وكل هذا 
منهجا  السلم  العنف وجينح اىل  يرفض 
األكرم صلى  النيب  أثبتته سرية  للحياة، 
اهلل عليه وآله، وسرية آل بيته االطهار، 
البعيد  املنهج  ذلك  التاريخ  لنا  يدّون  كما 
واالرت��ق��اء،  بالتطور  رغ��ب��ة  ال��ع��ن��ف،  ع��ن 
والتمسك  التطرف،  عن  الكلي  واالبتعاد 
ال��ل��ني ك��أس��ل��وب م��ت��ط��ور الدارة  مب��ن��ه��ج 

اجملتمع.
إن تنظيمات القاعدة وما يتفرع عنها من 
حرام،  بوكو  )داع��ش،  ارهابية  مجاعات 
النصرة( وسواها، توغل يف منهج العنف 
الراهن  ال��واق��ع  على  تطبق  انها  وت��ّدع��ي 
تتناقض  ب��ذل��ك  لكنها  االس�����الم،  منهج 
كلَيا مع منهج الرسول االكرم صلى اهلل 
عليه وآله، كما تؤكد ذلك مجيع املدوَّنات 
ال��ت��ارخي��ي��ة، ل��ذل��ك ل��ي��س ام���ام احملللني 
املنصفني سوى الوصول اىل نتيجة واحدة 
متَّفق عليها بينهم مجيعا، تنص على أن 
الفكر  وليدة  إال  التنظيمات ما هي  هذه 
التكفريي، وهي ممولة من قوى مضادة 

لالسالم، فتقوم برعاية هذه التنظيمات، 
والبقاء،  القوة  بأسباب  ومتدها  ومتوهلا 
مستعرة  حروبا  عنها  نيابة  لكي ختوض 
ضد االسالم، من اجل تشويهه واالساءة 
اىل قيمه االنسانية الراقية، أما االّدعاء 
بأن ما يقوم به االرهابيون بأنه دفاع عن 
فهو  ومنهجه،  االس��الم  فكر  وع��ن  الدين 
الغرض من  كونه كذب وخ��داع،  يعدو  ال 
الدين  باسم  العنيف  املنهج  ه��ذا  مترير 
من اجل االساءة له، وهي لعبة مكشوفة 

متاما.
ل��ك��ن ال ت����زال ه���ذه ال��ل��ع��ب��ة ق��ائ��م��ة، وال 
متطرفة،  وعقول  اشخاص  هناك  ي��زال 
)اجملاميع  االس��الم،  باسم  العنف  تعتمد 
االره���اب���ي���ة( وت��ن��س��ى أن ن���يب االس����الم 
العنف يف  وضع  وتعاليمه  الدين  وفحوى 
املنهج  اع��ت��م��اد  ومت  احمل��ظ��ورات،  قائمة 
املناقض للعنف، وقد أعطى نتائجه اليت 
اسالمية  دول��ة  أعظم  بناء  يف  جت��ّس��دت 
اىل  تقف  ان  ال��ت��اري��خ، متكنت  م��ر  على 
اإلمرباطوريات  أقوى  تضاهي  بل  جانب 
وقد  وح��ض��ارة،  وادارة  علما  حينها،  يف 
بالعنف  ل��ه  ب��إس��ل��وب ال ع��الق��ة  مت ه���ذا 
ومجاعات  تنظيمات  اليوم  تعتمده  الذي 
وهو  ل��الس��الم  نفسها  تنسب  متطرفة، 

منها براء. 

 الواقع االسالمي والعنف يف أقصى
حدوده

الحوزات العلمية والجامعات.. استحقاق التكامل ومعوقات السلطة
جيمع بني احلوزات العلمية واجلامعات روابط مشرتكة كثرية، أهمها أن الطرفني يهدفان بالدرجة االوىل 
اىل بناء األسس الرتبوية والدينية والثقافية والعلمية للمجتمع، وهذا التقارب والتشابه الكبري بني مهام 
التام بينهما،  التكامل والتداخل والتعاون  العلمية واجلامعات، يستدعي بل يستوجب نوعا من  احلوزات 
لكي يقوم الطرفان بواجبهما ازاء اجملتمع والدولة، بأفضل وأرقى ما ميكن هلذا من غري املقبول التدخل 
يف القرار اجلامعي، كما هو احلال مع استقاللية احلوزة اليت تعد مبثابة صمام األمان لضمان النتائج 
البلدان  امل��وج��ودة يف  تلك  او  العراقية  اجلامعات  هل  اآلن،  الذهن  اىل  يتبادر  ال��ذي  وال��س��ؤال  اجليدة، 
االسالمية والعربية، متتلك صفتها املستقلة أم أنها تابعة؟، كذلك هل احلوزات العلمية مجيعها مستقلة، 
وتقوم بدورها التنويري كما جيب يف الدول املذكورة؟، اجلواب بطبيعة احلال سيأتي بالنفي، لذلك البد أن 
تتنبه القيادات السياسية والعلمية اليت تشرتك يف ادارة شؤون اجلامعية اىل اهمية هذا النوع من العالقة 
بني الطرفني املذكورين، علما أن الفائدة بالدرجة االوىل سيحصل عليها اجملتمع قبل غريه، من خالل 
باحلوزات  اجلامعات  من عالقة  الفعلية  الفائدة  تتحقق  ولكي  واملنضبط،  املنتج  املثقف  الشعب  صناعة 

العلمية ينبغي أن:
انشطتها  وربط  اجلامعات  تكبيل  منها، عن سياسة  السياسية  كافة السيما  بأنواعها  السلطات  تكف   -

بأوامر الدولة.

تعاونية مدروسة  رؤية  العلمية، ضمن  احل��وزات  دون شروط ألنشطة  اب��واب اجلامعات من  تنفتح  أن   -
وخمطط هلا من لدن جلان هلا خربة وختصص يف هذا امليدان.

- أن تقام امللتقيات املشرتكة بني اجلانبني لتبادل االفكار وتطويرها ومن ثم العمل املشرتك على حتويلها 
اىل منجز ملموس.

- االبتعاد الكلي عن تسييس اجلامعات واحلوزات، كما جند ذلك يف بعض الدول االسالمية، حيث تسعى 
بعض االنظمة السياسية، اىل منع احلوزات العلمية من الدخول للجامعات فكرا وحضورا عمليا.

االهتمام  على  وتشجيعهم  للطلبة،  الرتبوي  اجلانب  لتقييم  اجلانبني  بني  املشرتكة  االنشطة  تقام  أن   -
باجلانبني الدنيوي واالخروي من اجل حتقيق حالة من التوازن ختدم الفرد واجملتمع.

- قد يكون من حق احلكومات أن تسن عرب مؤسساتها الدستورية التشريعية، بعض القوانني اليت تنظم 
هذه العالقة، على أن يكون الشرط االساس يف تلك القوانني ضمان حرية اجلامعات واحلوزات يف نوع 
النهائية يف صاحل  الطرفني، وهي يف جمملها تصب يف احملصلة  املتبادلة بني  التعاون واالنشطة  شكل 

الدولة واجملتمع.
- واخريا ال ميكن حتقيق مثل هذه االهداف االجيابية ما مل تكن هناك ارادة موحدة بني الدولة واحلوزات 

العلمية واجلامعات جتمعهم يف بوتقة واحدة.

بقيادة  العراق،  ثورة مجاهريية يف  اربعة عقود على آخر  مضت حوالي 
امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة، وم���ن أه���م م��ا اف��رزت��ه ت��ل��ك ال��س��ن��ني، ظ��ه��ور قوتني 
متعاظمتني تنافست بشكل حمموم على اهليمنة والنفوذ ثم التسّيد؛ االوىل: 
قوة العسكر، والثانية: قوة االح��زاب. واالثنني، إمنا عقدت نطفتهما يف 
عديدة  عوامل  وقد ساعدت  العراقي،  اجملتمع  رحم  وليس يف  اخل��ارج، 
على منوهما واتساع نفوذهما يف االوساط االجتماعية والسياسية، االمر 

جعلهما يرتكان بصمات واضحة على االحداث. 
يف عام 1960، حيث شّيع أهالي كربالء املقدسة، املرجع الديين واألب 
الكبري، السيد مريزا مهدي الشريازي – قدس سره-، وبفقدانه، فقدت 
الساحة االسالمية، حامل لواء املواجهة والتصدي لالحنراف والتضليل 
يف العراق بأسره، االمر مّحل املسؤولية التارخيية واحلضارية على عاتق 
النجل األكرب ألن يواصل املسرية، ورغم انه مل يكن حينها قد جتاوز الثالثة 
والثالثني، فقد نهض بأعباء املسؤولية، وانطلق يستنهض يف ابناء اجملتمع 
واالمة مجعاء روح االسالم وضرورة العودة اىل القيم واملبادئ والتعاليم 
السامية، فبدأ بإلقاء احملاضرات ذات احملتوى الفكري والثقايف يف اماكن 
وحسينيات  مساجد  اىل  مساحته  انطلق  ثم  املقدسة،  بكربالء  خمتلفة 
يقيم صالة  ان  وبعد  أخ��رى،  وتشييد  بعضها  ترميم  املدينة، وعمل على 
اجلماعة فيها، يعني إمامًا للجماعة بشكل دائم. وأوصى بأن تكون هذه 
املساجد مركزًا النبثاق هيئات وجلان لتوعية اجليل الصاعد من الشباب. 
واملطابع،  وامل���دارس  املكتبات  شيد  فقد  والفكر،  الثقافة  صعيد  وعلى 
وأصدر ما ال يقل عن جمالت ثقافية، ابرزها “االخالق واآلداب” و”صوت 
و”ص��وت  الشيعة”  و”أع���الم  االس���الم”،  و”ن���داء  يهدي”  و”ال��ق��رآن  املبلغني” 
العرتة” و”ذكريات املعصومني”، و”مبادئ االسالم” باللغة االجنليزية، ليس 
هذا وحسب بل توجه مساحته اىل تشييد املؤسسات ذات البعد االنساني 
و”ال���ن���ادي االس��الم��ي”  ال��ق��رآن احل��ك��ي��م”  واحل���ض���اري، مثل “مستوصف 
القرض  و”ص��ن��دوق  ال��ع��اط��ل��ني”  تشغيل  و”جل��ن��ة  الصناعية”  و”امل���درس���ة 
احلسن”. يروى يف هذا اجملال، ان احد “املسؤولني” يف العهد العاريف، جاء 
ابهرته مظاهر  بسيارته، حتى  أن دخل احد شوارعها  وما  اىل كربالء، 
الزينة واالبتهاج يف املدينة، فسأل عما اذا كانت مثة مناسبة “وطنية” او 
ان احملافظ أوصى بذلك، فكان اجل��واب: ال هذا وال ذاك، إمنا التزامًا 
بوصايا مرجع دين يف املدينة امسه “السيد حممد الشريازي” لالحتفال 
بذكرى مولد االمام علي، عليه السالم، فغضب “املسؤول”، وأمر بإنزال 
مجيع مظاهر الزينة من اجلدران واالعمدة يف الشوارع، وقال: “انه اليوم 
يقود الناس ملظاهر الفرح، وغدًا سيقودهم اىل تغيري احلكم يف بغداد.”! 
انتصارًا  حقق  املؤسسات،  بهذه  الراحل  املرجع  ان  القول،  ميكن  لذلك 
حقيقيًا يف الساحة، فيما سجل آخرون ثورات خاصة بهم أزهقوا خالهلا 
أرواح اآلالف واملاليني، وضللوا الناس ونشروا اجلهل والتسطيح وأسهموا 

يف ختلف البالد والعباد. 

االمام الشريازي الراحل 
وثورة املؤسسات
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

بها  ال��يت حفل  الكثرية  ال��ت��ج��ارب  أك���دت 
التابعني  واحلكام  ان احلكومات  تارخينا، 
لقوى اجنبية، ال يتورعون او يرتددون عن 
عليهم،  اخلناق  وتضييق  العلماء  مالحقة 
انها  مع  وانشطتهم،  افكارهم  وحماصرة 
تصب يف ص��احل احلكومة واحل��اك��م، ألن 
االفضل للحكومة ان تقود شعبا منضبطا 
منتجا ال أن تواجه شعبا جاهال فوضويا.

يف ه���ذا اجمل����ال حت���دي���دا، ي��ق��ول االم���ام 
السيد حممد  العظمى،  آية اهلل  الراحل، 
احل��س��ي��ين ال���ش���ريازي )رمح���ه اهلل(، يف 
كتابه القيم املوسوم ب� )حتطم احلكومات 
اإلسالمية مبحاربة العلماء(: )إن ما صدر 
من أولئك احلكام الطغاة حبق العلماء من 
حم��ارب��ة مل يكن ع��ن ج��ه��ل(. وه���ذا يؤكد 
ظاهرة  أي��دي  هناك  أن  قاطعة،  ب��ص��ورة 
ه���ؤالء احلكام  ال��يت حت��رك  ه��ي  وخفية 

وحكوماتهم.
 إذ ي��ق��ول االم����ام ال���ش���ريازي ح���ول ه��ذا 
اجل��ان��ب: إن )ال��ن��زاع��ات ب��ني احل��ك��ام يف 
ب��الدن��ا تقع ب��أم��ر األس��ي��اد، ألن ال��س��ادة 

يريدون إيقاع النزاع بني العبيد(. 
يف هذه احلالة، أي عندما يوغل احلكام 
هنا  فالبديل  األسياد،  خمططات  بتنفيذ 
الوعي  هذا  كان  وكلما  الشعب،  وعي  هو 
الشعب  كانت عالقة  كلما  عال،  مبستوى 

ما  وه���ذا  م��ص��ريي��ة،  ب��ل  ق��وي��ة،  بالعلماء 
نقرأ هذا  ل��ذا  التاريخ،  ك��ان حي��دث عرب 
املعين يف كتاب االمام الشريازي إذ يقول 
احل��اك��م  ينفصل  أن  )مب��ج��رد  مس��اح��ت��ه: 
العلماء،  ي��أخ��ذ مب��ح��ارب��ة  أو  ال��ع��امل  ع��ن 
كعميل  احلاكم  هلذا  ينظرون  الناس  فإن 

وغاصب(. 
وم���ن ال��ع��وام��ل ال���يت ت��س��اع��د ع��ل��ى زوال 
الطغاة، وسقوط احلكومات املستبدة، تلك 
احلروب اليت يشنها بعضهم على بعض، 
فرتاهم يف حالة احرتاب دائم فيما بينهم، 
االمر الذي يعّجل من سقوطهم، وهذا امر 

بديهي، 
ويؤكده  الشريازي  االم��ام  يؤيده  ما  وه��ذا 
يف كتابه نفسه عندما يقول: )من األضرار 
يعملون  ال  ال��ذي��ن   � ب��احل��ك��ام  تلحق  ال��يت 
ب��اإلس��الم وي���أخ���ذون مب��ح��ارب��ة ال��ع��ل��م��اء � 
طول  على  بعضًا  بعضهم  حي��ارب  تراهم 
نزاع شديد، كما يف نص  فبينهم  اخلط، 
ت��ذر(. وهناك  الكرمية: ال تبقي وال  اآلية 
فرصة ساحنة للحكام دائما، شرط أن يتم 
استثمارها يف الوقت الصحيح واملناسب، 
ونقصد بها إقامة عالقة عميقة وحقيقية 
أولوية  اس��اس  على  العلماء،  وب��ني  بينهم 
مصلحة الشعب، فمن املعروف ان العلماء 
ال ميكن أن يهادنوا احلكام املتجربين على 

ولكن  شعوبهم،  حب��ق  وأخطائهم  ظلمهم 
عندما تكون العالقة بني الطرفني متوازنة 
هنا  النصح  باب  فإن  الثقة،  على  وقائمة 
تتحقق  وهنا سوف  مفتوحا،  يكون  سوف 
فائدة للطرفني احلكومة والشعب، االوىل 
ستكون على رأس شعب حيوي، والشعب 
ذلك  يؤكد  كما  ناجحة.  حكومة  ستقوده 
واحلضارة  التقدم  )إن  الشريازي  االم��ام 
تولد من الشعوب، وال يتمكن الشعب من 
صنع احلضارة او حتقيق التقدم، إاّل إذا 
أطاع احلكام العلماَء وأعطوا للشعب كامل 

احلرية اليت منحها هلم اإلسالم(.
ه��ك��ذا ي��ش��رتط االم����ام ال���ش���ريازي على 
ال��ع��ل��م��اء  احل��ك��وم��ة وج�����وب مس����اع رأي 
كونهم  هلم،  الطاعة  وتقديم  واستشارتهم 
على اطالع تام بدقائق االمور االجتماعية 

واالخالقية والسياسية.
توجيه مسارات  لديهم قدرة على   كذلك 
ال�����رأي مب���ا خي����دم االس���ت���ق���رار وال��س��ل��م 
النصح  تقديم  امكانية  ولديهم  األه��ل��ي، 
امل��ط��ل��وب مل��ع��اجل��ة االخ���ط���اء، ح��ت��ى تتاح 
واجملتمع،  االمة  لبناء  الصحيحة  الفرص 
فكري  منجز  تقديم  على  القدرة  ثم  ومن 
اىل  باالنسانية  االرت��ق��اء  ميكنه  حضاري 
وعلماؤنا  أئمتنا  فعل  كما  أعلى،  مراتب 

واجدادنا من قبل. 

 الحكومات 
الفاشلة ومحاربة 

العلماء

شورى املراجع وإنجاز الوحدة االسالمية
لقد انشغل قادة املسلمني كثريا يف حتقيق الوحدة االسالمية، السيما مراجعنا العظام، إال أن اجلهات 
الذين يتم تنصيبهم من لدن تلك الدول والدوائر، شرط أن  املعادية هلذا املشروع، السيما احلكام 
يصبح هؤالء احلكام تابعني لالجنيب، ومنفذين لكل ما مُيلى عليهم من طلبات واهداف خطرية. من 
هنا البد أن يتحقق هذا اهلدف اجلوهري للمسلمني على ايدى املراجع العظام، من خالل الشورى 
بينهم، وهو السبيل األقصر واألضمن من سواه على حتقيق هذه الوحدة، فعندما يتشاور كبار مراجع 
املسلمني يف شأن معني، البد أن يتم حتقيقه، خاصة عندما يكون بثقل هدف كبري كالوحدة االسالمية، 
لذلك يتمكن اسلوب الشورى بني املراجع من حتقيق هذا اهلدف بسبب املزايا اليت ينطوي عليها مبدأ 

الشورى. 
فقد ورد يف كتاب االمام الشريازي املوسوم ب� )املرجعية االسالمية(: أن )هناك من العلماء من أنقذ 
التيارات املنحرفة( من خالل تكريس مبدأ الوحدة االسالمية. لذلك  األّمة من الضياع يف متاهات 
البد أن يكون منهج الشورى بني املراجع طريقا لتحقيق وحدة املسلمني، وهذا يستدعي بطبيعة احلال 
والتفاهم  االستعداد  دون  فمن  ذلك،  الجناز  الالزمة  التمهيدية  واخلطوات  االستعدادات  من  مجلة 
والتقارب بني مراجع املسلمني، ومن ثم التشاور حول اخلطوات االجرائية املمكنة، ال ميكن ان تتحقق 
االجالء،  والعلماء  املراجع  باجنازات  تارخيا حافال  أننا منتلك  املصريية، السيما  املسلمني  أهداف 

بينهم، فتمكنوا من صيانة وحدة االمة ومتكنوا من درء خماطر  التشاور فيما  انتهجوا منهج  الذين 
الفرقة والفتنة عنها. 

وحدة  من ص��ان  العلماء  من  )هناك  ان  نفسه:  السابق  املصدر  ال��ش��ريازي  االم��ام  كتاب  نقرأ يف  إذ 
املسلمني كالعاّلمة احللي قدس اهلل روحه(. لذا هناك أمل كبري يف حتقيق هذا اهلدف املصريي، اذا 

ما توافرت له املتطلبات واملستلزمات والشروط الالزمة.
 ومن االمور املتفق عليها أن املرجعيات الدينية للشيعة، كانت وال زالت تسعى بشكل دائم اىل حتقيق 
حالة من التقارب بني املسلمني كافة، ومنهجها مأخوذ من سرية أهل البيت عليهم السالم، املستمدة 
بدورها من منهج جدهم النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، وهذا الرأي تؤكده مجلة من املواقف 

سجلتها املراجع الشيعية عرب تارخيها الطويل.
باملواقف  حافٌل  الشيعية  املرجعية  تاريخ  )أن  الشريازي:  لالمام  نفسه  املذكور  الكتاب  يف  نقرأ  لذا 
املشّرفة والصور املشرقة اليت تكشف عن أصالة املراجع ومكانتهم املرموقة يف اجملتمع اإلسالمي(. 
املسلمني  ق��ادة  مهمة  وه��ذه  وكشف خمططاتهم،  األع���داء  فهم  س��وى  املسلمني  أم��ام  ليس  هنا  م��ن 
بها  مير  اليت  العصيبة  املرحلة  هذه  اجتياز  اليوم  عاتقهم  على  تقع  ق��ادة  فهم  العظام،  ومراجعهم 

املسلمون يف العامل أمجع.  

كونًا  ال��وج��ود،  ي��ق��وم عليها  ال��يت  ال��رك��ائ��ز األس��اس��ي��ة  م��ن  يعد  السلم 
وخملوقات، مبعنى أن األصل يف احلياة هو السلم والسالم، أما احلرب 
واالحرتاب فهي من شواذ االحداث اليت تقف وراؤها ارادات ال حترتم 
احل��ي��اة، وق��د ج��اء يف حديث عن رس��ول اهلل )صلى اهلل عليه وآل��ه(: 
)تهادوا حتابوا(/ الكايف: ج5 ص144 ح14(. وعندما ُيسهم االنسان يف 
اطار احلركة السياسية او سواها، يف ترسيخ العالقات السلمية بينه 
وبني االخرين، إمنا يقرتب يف ذلك من معنى احلديث النبوي الشريف 
أعاله، السيما أن االنسجام والسلم والسالم تشكل أصوال للحياة، وما 
عداها من اساليب الصراعات والنزاعات الفردية واجلمعية، فهي ال 

تنسجم مع منهج احلياة الصحيح.
ي��ق��ول االم����ام ال���راح���ل، آي���ة اهلل ال��ع��ظ��م��ى، ال��س��ي��د حم��م��د احلسيين 
الشريازي، )رمحه اهلل( يف كتابه القّيم املوسوم ب� )السبيل اىل إنهاض 
املسلمني(، يف هذا اجملال: )ليست املقاطعة وأساليب العنف إال وسائل 
اضطرارية شاذة، على خالف األصول األولية اإلسالمية، حاهلا حال 

االضطرار ألكل امليتة وما أشبه، فاألصل هو السالم(.
ويؤكد االمام الشريازي، على جانب مهم يف هذا الشأن، يتعلق بالشعار 
احل��زب  حتى  او  املؤسسة  أو  للحركة  العملي  وال��ربن��ام��ج  واالس��ل��وب 
السياسي، إذ يؤكد االمام يف هذا اجلانب قائال يف كتابه املذكور نفسه: 
شعارًا  السلم  من  تتخذ  أن  اإلسالمية  احلركة  على  ال��ض��روري  )م��ن 

وبرناجمًا وأسلوبًا جلذب أوسع اجلماهري(.
أما تركيز االمام الشريازي على أهمية السلم الداخلي للحركة، فضال 
عن عالقاتها مع االطراف االخرى من االصدقاء، بل حتى يف طبيعة 
عالقتها مع االع���داء، اذ نقرأ  يف ق��ول االم��ام ال��ش��ريازي )جي��ب أن 
األع��داء  مع  وعماًل  وق��واًل  تفكريًا  بالسالم  باحلركة  القائمون  يتصف 
اهلدف،  إىل  للوصول  وأس��رع  عاقبة  السالم أمحد  فإن  واألص��دق��اء. 

السلم والسالم واملساملة أصول توجب تقدم املسامل(.
معلن،  برنامج سياسي  لديها  كما هو معروف،  السياسية  إن احلركة 
هذا  قائال يف  الشريازي  االم��ام  يؤكد  متشعبة، هلذا  ولديها عالقات 
وأن جتعل  بالسالم  احل��رك��ة  تتصف  أن  )جي��ب  نفسه:  بكتابه  اجمل��ال 
شعارها السالم حتى يثق الناس بها(، فالسلم صفة ومنهجا، يساعد 
تكون  أن  )جيب  الشريازي  االم��ام  يقول  اآلخرين.كما  ثقة  كسب  على 
احلركة - إىل جانب الشرائط االخرى من التوعية والتنظيم ومراعاة 
اللني،  املساملة،  السلم،  السالم،  أس��اس  على  قائمة  العامة-  األص��ول 

العطف، واللطف(.
ال يتوقف هذا املنهج من العالقات على االصدقاء فقط، أو يف حتقيق 
اجلهات  على  االم��ر  ينسحب  إمن��ا  فحسب،  للحركة  الداخلي  السلم 
املعادية ايضا، لذا يقول االمام الشريازي يف هذا اجملال: )إن املعاملة 
السلمية جتاه الصديق والعدو، هي من األسس احليوية اليت يلزم أن 

يقوم عليها النضال للحركة اإلسالمية العاملية(.

دور السلم الداخلي 
يف قوة الجماعة
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االس��الم،  قبل  م��ا  ت��اري��خ  تؤكد صفحات 
يعيش  كان  العربية،  اجلزيرة  أن جمتمع 
النبوية  الرسالة  ب��زوغ  قبل  الغاب  نظام 
واخل��اص  ال��ع��ام  الطابع  وك��ان  الشريفة، 
القوي  وسيادة  الظلم  هو  اجملتمع  لذلك 
بكل  ال��ق��وي  يتحكم  حيث  الضعيف  على 
ق��ال��ه مساحة  م��ا  بالضبط  ش���يء. وه���ذا 
املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، 
)دام  الشريازي  احلسيين  ص��ادق  السيد 
كلماته  اح����دى  ذك���ر يف  ع��ن��دم��ا  ظ���ل���ه(، 
الناس  ك��ان  )لقد  للمسلمني:  التوجيهية 
قبل اإلس��الم شعارهم اخل��وف، ودثارهم 
السيف - كما ورد يف نهج البالغة - فكان 
س��واء يف حميط  الضعيف  يأخذ  ال��ق��وي 
العائلة أو العشرية أو ما هو أكرب منهما 
كمحيط القرية واملدينة أو أكرب كمحيط 

احلكومة(. 
وال شك أن الناس يف اجواء كهذه سوف 
املقرون  القلق  من  دائمة  حالة  يف  تكون 
ب��اخل��وف واهل��ل��ع، الس��ي��م��ا أن م��ث��ل ه��ذه 
بالنسبة  احل��ي��اة  سجية  مت��ث��ل  االوض����اع 
هل���م، ول��ي��س��ت ح��ال��ة ط��ارئ��ة، ق��د حت��دث 
مؤقتا وت���زول ب���زوال ال��س��ب��ب، وه���ذا ما 
عندما  الشريازي،  املرجع  مساحة  أك��ده 
قال يف كلمته نفسها: )كان كل قوي يظلم 
كل ضعيف متّكن منه، ع��ادة، ولذلك كّنا 

والسرقات  والنهب  القتل  كثرة  نالحظ 
قبل اإلسالم(. 

مب���ج���يء االس�������الم، وإع������الن ال��رس��ال��ة 
ال��ن��ب��وي��ة، ب���دأت م��ع��امل جمتمع اجل��زي��رة 
جذرية،  ب��ص��ورة  ولكن  بالتدريج،  تتغري 
فال وجود لقانون الغاب، وال سطوة للقوي 
السلب  ف��وض��ى يف  وال  ال��ض��ع��ي��ف،  ع��ل��ى 
وال��ن��ه��ب وال���س���رق���ات، م��ن ه��ن��ا ي��ذك��رن��ا 
مساحة املرجع الشريازي قائال يف هذا 
الصدد: )عندما جاء رسول اهلل صّلى اهلل 
عليه وآله، منح اجلميع فرصًا متساوية، 
فكان كل شخص ميكنه أن يقوم مبا يريد 
ما مل يضّر أح��دًا، فكان اخل��ط األمحر 
الوحيد الذي ال جيوز جتاوزه يف اإلسالم 
اإلض���رار  ع��دم  ه��و  ال��ع��ام  الصعيد  على 

باآلخرين(. 
مل تكن وسائل الردع، هي الوحيدة اليت 
االسالم،  بعد جميء  للظلم  وضعت حدا 
واستقامة  اإلس��الم��ي،  للنموذج  ك��ان  ب��ل 
ت��أث��ريا  وآل����ه،  ال��رس��ول ص��ل��ى اهلل عليه 
كبريا على اآلخرين، كما اكد ذلك مساحة 
املرجع الشريازي )أثر استقامة الرسول 
ال��ق��ول  وآل���ه يف  األك����رم ص��ل��ى اهلل عليه 
أولئك  أكثر  اإلس��الم  إىل  دخ��ل  والعمل، 
الذين عاصروه من املشركني أو أبنائهم(. 
على  ليس جمبوال  االن��س��ان  أن  ش��ك  وال 

ميكن  القناعة  أن  أي  العناد،  او  املعاندة 
ان تتوافر له عندما تكون وسائل االقناع 

صحيحة.
ي��رى  ك��م��ا  االن���س���ان متعصبا  ي��ك��ون  ق���د 
مساحة املرجع الشريازي، لكنه ال ميكن 
على  االم����ور  ف��ه��م  اذا  م��ع��ان��دا  يبقى  أن 
بأن  االن��س��ان،  يتأكد  وعندما  حقيقتها، 
االسالم واحلقوق قطبان ملعادلة واحدة، 
وي��ل��م��س ذل���ك يف ح��ي��ات��ه ب��ص��ورة فعلية، 
سوف  ذاك،  عند  فقط،  أق���واال  وليست 
وتنتهي  القناعة  وتتحقق  التعّصب  ي��زول 
االنسان  ويعود  املعاندة،  او  العناد  حالة 
أن  باملسلمني  أوىل  ول��ذل��ك  رش���ده،  اىل 
استقامة  من  لالستفادة  سباقني  يكونوا 
الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله، يف 
حياتهم بكل ما تنطوي عليه من مصاحل 
وصراعات وتناقضات، وان نرعى حقوق 
اجل���م���ي���ع م��ث��ل��م��ا حن�����رص ع���ل���ى مح��اي��ة 

حقوقنا. 
لذا ينصح مساحة املرجع الشريازي بهذا 
النوع من االستفادة، والتعّلم من النموذج، 
عندما يقول مساحته حول هذا اجلانب: 
رس����ول اهلل  م��ن  ن��ت��ع��لّ��م  أن  علينا  )جي���ب 
أكثر  أن  نعلم  وأن  وآل��ه،  عليه  اهلل  صلى 
يكونون  قد  نعم  معاندين،  ليسوا  الناس 

متعّصبني، بيد أنهم ليسوا معاندين(.

اإلسالم والحقوق 
قطبان ملعادلة 

واحدة

كيف يستثمر اإلنسان حواسـّهِ وطاقاته إيجابيًا؟
عندما مُينح االنسان كل هذه اهِلبات والعطايا يف الفهم واالدراك والشعور، ومن ثم القدرات اجلسمانية 
على استثمار تلك املزايا، فإن طريقة االستثمار ينبغي أن تكون سليمة، يقول مساحة املرجع الديين 
التوجيهية  كلماته  السيد صادق احلسيين الشريازي دام ظله، يف احدى  العظمى،  آية اهلل  الكبري، 
للمسلمني: )إّن اهلل تعاىل منح كل إنسان فهمًا وشعورًا وإدراكًا مبقدار معنّي، كما يف قوله عّز وجّل: 

ْزِق(.  َل َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض يِف اْلرِّ َواهلّلُ َفضَّ
ويف تعريف العمل هلل تعاىل، يقول العلماء املعنيون، انه مبثابة كل ما يقدمه االنسان من عمل صاحل 
التمهيدية الصحيحة النتقال  الراهنة، مبا جيعلنا اخلطوة  إدامة احلياة  وللبشرية، من اجل  لنفسه 
االنسان اىل اآلخرة حبصيلة النجاح والتوفيق، وعندما نلقي نظرة على معنى العمل هلل تعاىل، فإننا 
سوف نصل اىل نتيجة مؤداها، انه سبحانه، رحيم بعباده وخلقه، لذلك فإن االنسان مطاَلب باملشاركة 

يف تطوير احلياة باستثمار حواسه وادراكه وفهمه وذكائه.
من هنا يوجد تأكيد متواصل على اهمية بل حتمية، أن يقدم االنسان ما يتمكن عليه ومبا يتناسب مع 
قدراته احلسية واالدراكية والعملية من االعمال الصاحلة، إذ يقول مساحة املرجع الشريازي يف كلمته 
التوجيهية نفسها: إن )كل إنسان، منحه اهلل تعاىل مقدارًا من الطاقة ومن القدرة كاللسان والبصر 

والقلم واحلضور واملال وغريه، فكم ينفق منه يف سبيل اهلل تعاىل(. 

وعلى االنسان ان يعرف ثم كيف يوظف قدراته مبا خيدم الذات واالخر واحلياة، فمجال املنافسة يف 
عمل اخلري متاح للناس كافة من دون استثناء، خاصة أن التعاليم الواردة يف النصوص القرآنية تبنّي 
ذلك بوضوح. لذا يؤكد مساحة املرجع الشريازي قائال يف هذا اجملال: )على كل إنسان أن يرى كم 
منحه اهلل تعاىل من فهم وشعور وإدراك، وكم منحه من طاقات، وكم يصرف من ذلك يف سبيل اهلل 

سبحانه وتعاىل، والقرآن الكريم يقول: َويِف َذِلَك َفلَْيَتَناَفِس املَُْتَناِفُسوَن(.
من هنا ينبغي أن يستثمر االنسان كل الطاقات اليت وهبها اهلل تعاىل له، استثمارا سليما، ألن هذه 
القدرات يف حالة عدم فهم االنسان هلا وعدم إعطائها حق تقديرها، فرمبا يذهب استخدامها يف 
االجتاه املضاد، مبعنى رمبا تكون يف خدمة الشر، فالفهم والذكاء واحلس والشعور، ميكن أن تكون 
ادوات لصاحل االحنراف، لذا على االنسان أن حيرتس من الزلل، وعليه أن يسعى للحصول على درجة 

عالية من العمل الصاحل.
 مبعنى رمبا تكون يف خدمة الشر كما نقرأ ذلك فيما يقوله مساحة املرجع الشريازي حول هذا 
اجلانب بكلمته نفسها: )فليسع كل واحد منكم إىل أن حيصل على الدرجة العالية من العمل يف سبيل 
ويضيف  ولكنه ممكن(.   ، الصعوبة ال ش��كّ فيه  بل  فيه صعوبة،  يكون  قد  وه��ذا  وتعاىل.  تبارك  اهلل 

مساحته أيضا خماطبا اجلميع: )ابذلوا قصارى طاقاتكم يف سبيل اهلل تعاىل(.

هناك مؤشرات كثرية وواضحة، على أن انتشار فكر أهل البيت عليهم 
السالم يف عموم العامل حيقق نسبا عالية، لذلك يقول مساحة املرجع 
الشريازي  احلسيين  ص��ادق  السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  الكبري،  الديين 
وتسمعون  تعلمون،  )كما  القّيمة:  التوجيهية  كلماته  احدى  )دام ظله( يف 
وتقرأون، انه ومع وجود الضعف يف نشر ثقافة أهل البيت صلوات اهلل 
العامل، ان األل��وف واألل��وف من املثّقفني يدخلون يف اإلسالم  عليهم يف 

ويدخلون يف ثقافة أهل البيت صلوات اهلل عليه(. 
وهناك عوامل مساعدة ميكن لنا استثمارها من اجل بث الفكر االسالمي 
االصيل، بني دول وجمتمعات العامل امجع، والبد أن تكون هناك جهات 
معينة مسؤولة على نشر هذه االفكار واملبادئ العظيمة، فالعراق اليوم 
مضاعفا  دافعا  هلم  تشكل  حتى  البيت،  اهل  أئمة  افكار  لتعميم  حيتاج 

حملاربة االحنراف والظلم.
الثقافة  لنشر  مسؤوليات جسيمة  عليها  تقع  جهات حم��ددة  هناك  اذن 
مسؤولية  )إّن  بقوله:  الشريازي  املرجع  مساحة  ذلك  يؤكد  كما  النبوية 
فهي  متمّيزة.  مسؤولية  اجمل���ال  ه��ذا  يف  احلسينية  وامل��واك��ب  اهليئات 
بالذات هلا قدرة متمّيزة على تعميم هذه الثقافة، سواء يف داخل العراق 
العراق، وعلى  الكرمية يف  والعشائر  امل��دارس واجلامعات  على مستوى 

املستويات املختلفة األخرى، وعلى مستوى عاّمة الناس، رجااًل ونساء(.
االسالم  مبادئ  نشر  االس��اس يف  الثقل  وتارخيه،  بشعبه  العراق  يشكل 
احلقيقي، حيث الرمحة واالنسانية تظهر يف أعلى مستوياتها من خالل 

التزام املسلمني بهذه املبادئ اليت ال تسمح بالظلم او اجلرمية.
 لذلك جيب ان يشكل العراق منطلقا للتعريف بثقافة اهل البيت ونشرها 

يف العامل أمجع.
 كما يؤكد ذلك مساحة املرجع الشريازي، قائال )العراق جيب أن يكون 
منطلقًا للعامل كّله يف تعريف ونشر ثقافة أهل البيت صلوات اهلل عليهم، 

باحلماس الذي قّدمه ويقّدمه العراق(.
لذلك البد أن يعمل اجلميع بإصرار واميان وقوة، من اجل حتقيق هذا 
نشر  اىل  خالله  من  العراقيون  املسلمون  يسعى  ال��ذي  العظيم  اهل��دف 

ثقافة اهل البيت عليهم السالم.
من هنا يركز مساحة املرجع الشريازي على هذه القضية، ويدعو اجلميع 
اىل نشر ثقافة االسالم األصيلة، من خالل اطالع العامل على ثقافة اهل 
البيت ورفض مناهج االحنراف اليت حتاول نشرها الفضائيات املشبوهة 

عرب العامل، وهناك وصايا مهمة يف هذا اجملال.
أوصى بها مساحة املرجع الشريازي مجيع املسلمني عندما قال مساحته: 
)لذا أوصي – املعنيني- وأوصي اجلميع، بأن يفّكروا من اليوم، ويبدأوا 
من الصفر كما بدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من الصفر، وكما يبدأ 
كل عظيم من الصفر. فاليوم توجد األلوف من الفضائيات يف العامل، لكن 

معظمها تنشر الفساد والضالل واألخالق الفاسدة وكل غّث(.

هل أصبحَ العراق 
منطلقًا للعالم؟
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أخالقيات الربح والخسارة

مراعاة الحق ونبذ الباطل
احلق كما يصفه العارفون هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره، هذا يعين اننا ازاء مفردة ومعنى وواقع 
د الفاعل جتاوز احلقائق وتوابعها من أدلة وشواهد  ال ميكن حتريفه أو إنكاره او تغيريه، إال اذا تعمَّ
عادلة، لذلك كل من يدير ظهره للحق، ُيقال عنه أنه ال يراعي هذه القيمة ذات الطابع التكويين الذي 
ينسجم مع الفطرة االنسانية، ومع مواصفات الكون كله، ومن يرفض او ينبذ احلق ليس امامه طريق 
نكراء،  اىل هزمية  األخري  بنهاية  ستنتهي  والباطل(،  )احلق  النقيضني  بني  والنتيجة  الباطل،  غري 
وإن طال الزمن، مبعنى يف حاليّت الصراع بني الطرفني، حيدث أن يتظاهر الباطل بالغلبة وحتقيق 
الفوز، وقد يبدو هذا للرائي او املستمع ظاهريا، وتكتيكيا، ولكن يف النتيجة ال يصح إال احلق، فهو 

يعلو وال ُيعلى عليه.
يقول االمام علي عليه السالم )خري اخوانك من كثر إغضابه لك يف احلق(، وهذا امر واضح، ملن 
يرغب يف فهمه وقطف مثاره، فاالنسان الذي ال يهمه أمرك، قد ال يثنيك عن ارتكاب الباطل، ولكن 
بقوة  بوجهك  ويقف  يغضبك  فإنه سوف  ومصلحتك  حياتك  وتهمه  عليك  االنسان حريصا  كان  اذا 
الثبات على احلق غاية يف  اذا الحظ أن تنتهك احلق وتعتمد الباطل يف حياتك، والواقع أن مهمة 
الصعوبة، على الرغم من انها الطريق املضمون اىل الرحبية املعنوية واملادية معا، فاحلق حيتاج اىل 

االنسان عن غريه من  اليت متيز  الرئيسية  امليزة  أن  يتفق اجلميع على 
اش��واط  قطع  من  البشرية  متكنت  خالله  فمن  العقل،  هي  املخلوقات، 
مزايا  املعنيون  العلماء  يضع  وهلذا  كافة،  واالنسانيات  العلوم  يف  مذهلة 
مهمة ملن يستخدم عقله من الناس بصورة مثلى، وحيدد هؤالء مستويات 
وذكائه، ومدى إصراره  العقل  البشري على أساس درجة علمية  التطور 
على املعرفة، وجمافاته حلاالت اجلهل، فاالنسان العاقل يتفوق من دون 
ادنى شك على االنسان اجلاهل، خاصة أن الظواهر املتخلفة تكون من 

حصة االخري دائما.
يقول االمام علي بن ابي طالب عليه السالم: إن )اجْلاِهُل ال َيْرَتِدُع(، وهذا 
دليل على جتميد العقل لديه، فاجلاهل ال يكّف وال ميتنع عن فعل السوء، 
املعرفة،  نتيجة الكتسابه  كثرية  العاقل على مزايا  االنسان  فيما حيصل 
يكتسب  لذلك سوف  تصب يف صاحله،  كي  اآلخرين  لتجارب  وتوظيفه 
رحبية التغّلب على )اخل��داع(، فاحلقائق تشري اىل أن االنسان املخدوع 
)فردا أو جمتمعا(، هو الذي يتعّرض اكثر من غريه خلسائر خمتلفة، قد 
يكون بعضها ذا حجم )مدّمر(، وعندما يتمكن االنسان العاقل من تأمني 
نفسه ضد اخلداع، فإن يربح بذلك حصانة مضاعفة ضد اخلسائر اليت 

تندرج حتت هذا النوع.
يف هذا اجملال نقرأ قوال لالمام علي عليه السالم يف غرر احلكم ينص 
على أن:  )اْلَعْقُل ال َيْنَخِدُع(، فالعقل والفهم الصحيح ال يتعرض للخديعة، 
عاقال،  االن��س��ان  ك��ان  ف��إذا  العقل،  لنقصان  كنتيجة  حي��دث  واالخن����داع 
فاهما وعارفا بظواهر االمور وبواطنها، وقادرا على التحليل واالستنتاج 
والتدقيق والتوّقع الصحيح، فإنه سوف يكون يف منأى عن اخلسائر اليت 

تنتج عن اجلهل.  
باالضافة اىل كل ما تقدم، فإن االنسان عندما جيهل شيئا ما، فإنه لن 
يقرتب منه، بل سيكون هذا الشيء مبثابة العدو له، كما نقرأ ذلك يف قول 
االمام علي عليه السالم، بأن )املَْْرء َعُدوُّ ما َجِهَل(، ورمبا تطول االنسان 
خسائر كبرية بسبب هذا اجلهل، كونه عندما جيهل الشيء، فإنه يبتعد 
ُي��زاح اجلهل جانبا  عنه حتى لو كان يصب يف صاحله، لذلك ينبغي أن 
من خالل االطالع واملعرفة، حتى تتحقق رحبية االنسان العاقل والعارف 
باالمور، وهكذا تتضح لنا آفاق واسعة ومتعددة للرحبية، يف حالة مغادرة 
اجلهل اىل املعرفة، ولكن ينبغي بذل ما يكفي من اجلهود يف هذا املضمار، 
إذ ال يصح  لتحقيق هذا اهلدف،  انتهاج األساليب املشروعة  فضال عن 
ي��راوح يف مكانه،  معاجلة اجلهل جبهل آخر، كما يفعل بعضهم، فيبقى 
معتقدا أنه انتقل اىل ربوع العقل وبساتني املعرفة، ولكنه يف حقيقة االمر 
ال يزال بعيدا عن ذلك، بسبب اجلهل، األمر الذي يستدعي استثمار العقل 

بصورة اجيابية دائما.

بني العقل 
والجهل

ي�����رى ع���ل���م���اء االج����ت����م����اع واالق���ت���ص���اد 
االف��راد  بشؤون  املختصني  من  وغريهم 
هلما،  االنتاجية  والطبيعة  واجل��م��اع��ات 
أحدهما  نوعني،  على  يتوّزع  العمل  ب��أن 
ذو طابع فردي، واآلخر مجاعي، ويضع 
والفوارق  التباينات  بعض  العلماء  ه��ؤالء 
امل��ذك��وري��ن، حسب طبيعة  ال��ن��وع��ني  ب��ني 
يتفوق  العمل املنجز، ولكن بصورة عامة 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي ع��ل��ى ال��ف��ردي مب��زاي��ا 
للعمل  اجليد  امل��ردود  أن  أهمها  عديدة، 
اجل��م��ع��ي س���وف ي��ش��م��ل ك��ل األش��خ��اص 
أن  مبعنى  العمل،  اجن��از  يف  املشرتكني 
ت��ك��ون ذات طابع  ح��ال��ة االرت���ق���اء س���وف 
بعينه،  على شخص  تقتصر  وال  مجعي، 
على  املتقدمة  اجملتمعات  شّجعت  لذلك 
اجلهد  به  ونعين  العمل،  من  النوع  ه��ذا 
اجلماعي املشرتك، وجاء هذا التشجيع، 
نتائج  اجملتمعات  تلك  حصدت  أن  بعد 
من  ومتكنت  اجلميع،  جيدة جدا مشلت 
ن��ق��ل ال��دول��ة واجمل��ت��م��ع ك��ل��ه اىل م��رات��ب 

أعلى من التطور واالزدهار.
والفلسفة  واألدي������ان  ال��ف��ك��ر  ح���ّث  وق���د 
االجي��اب��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل��ش��رتك كونه 
على  ويعمل  م��ه��ده��ا،  يف  األن��ان��ي��ة  يقتل 
اش��اع��ة روح احمل��ب��ة ب��ني اجل��م��ي��ع، هل��ذا 
)أحب  الشريف  النبوي  احلديث  ورد يف 
ألخيك ما حتب لنفسك(، وهذا املضمون 

ي��س��ت��دع��ي م���ن ال���ف���رد أن ي��ن��خ��رط مع 
ما  هلم  وحي��ب  معهم،  ويتعاون  اجلماعة 
حيب لنفسه من درجات النجاح واالجناز 
قد  الفردي  اجلهد  ان  صحيح  والتمّيز، 
ي��ك��ون م��ت��ب��اي��ن��ا م���ن ش��خ��ص اىل آخ���ر، 
الفكرية  القدرات  بني  التباين  هذ  ولكن 
واجل��س��دي��ة ل���الف���راد، ه��و ال���ذي يعطي 
نكهة خاصة من النجاح للعمل اجلماعي، 
التفكري  والتنوع يف  واالختالف  فالتباين 
واملقرتحات يف مرحلة التخطيط وطرح 
ال��ب��دائ��ل لتحسني اجل���ودة واالت��ق��ان وما 
شابه، سوف مينح اجلماعة ميزة التنوع 
ال��ف��ك��ري ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي وق���ط���ف ال��ث��م��ار 
لو  مم��ا  بكثري  أفضل  وه��ذا  اجلماعية، 
والتخطيط بعقل واحد  التفكري  احنصر 

كما يف احلكومات الفردية.
ولعل النتيجة األكثر خطرا اليت تتمخض 
ع���ن ال��ع��م��ل ال���ف���ردي، ت��ك��م��ن يف درج���ة 
الفرد  ُيظهرها  ال��يت  القصوى  االنانية 
حيال اجلماعة او حيال اآلخرين، لذلك 
تؤكد الوقائع أن العمل اجلماعي املنّسق 
ب��ص��ورة ج��ي��دة، ال مي��ك��ن أن ي��ف��ش��ل يف 
النتائج املرجوة منه، وقد ُوصف  حتقيق 
العمل اجلماعي بأنه يشبه أسلوب العمل 
يف  وي��ش��رتط   )Teamwork( كفريق 
العمل، الرتكيز والوضوح  النوع من  هذا 
الفردية  وجتنب  واملوضوعية،  والتدوين 

واالت����ص����ال، وي���ه���دف ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي 
ال���ت���ط���وي���ر، وي���ت���م ح���ل امل��ش��ك��الت  إىل 
املناسب  العالج  إلجي��اد  التخطيط  عرب 
اجلماعية.  املناقشة  خالل  من  للمشكلة 
وهذه تشكل امتيازا للعمل اجلماعي على 
اقل  تكون مث��اره  ال��ذي غالبا ما  الفردي 
فاعلية بسبب مساحتها الضيقة، السيما 
على  ورحبيتها  فوائدها  تقتصر يف  أنها 

فرد واحد ال اكثر. 
بالرحبية  يعود  فهو  اجلماعة  عمل  أم��ا 
على الكل من دون استثناء، ونعين بالكل 
بإجناز  املشرتك  اجلماعي  الفريق  ذلك 
العمل، لذلك ورد يف قوله تعاىل: وتعاونوا 
على الرب والتقوى/ سورة املائدة. كذلك 
خري  الشريف:  النبوي  احلديث  يف  ورد 

الناس أنفعهم للناس. 
الفرد يف عمل مجاعي  فعندما يشرتك 
الشك أن عمله مع اجلماعة سوف يكون 
وق��ت  يف  ولنفسه  ل��آلخ��ري��ن  نفعا  أك��ث��ر 
املشاركة  لسمات  اكتسابه  بسبب  واح��د، 
ال  الذي  األناني  السلوك  ونبذ  والتعاون، 
وهكذا  صاحبة،  على  حتى  بالنفع  يعود 
ت���ردد،  او  ش��ك  ب��ال  جن���زم  أن  نستطيع 
مع  ينخرط  عندما  ال��ف��رد  االن��س��ان  أن 
اآلخرين يف عمل مجاعي، فإن الرحبية 
تشمل  س���وف  ع��م��ل��ه،  ع��ن  تتحقق  ال���يت 

اجلميع. 

بني الجماعة واألنا 

عقول جبارة، وألسنة ال تكف عن املطالبة به حتى يف اصعب الظروف وأحلكها، خاصة كبار القوم 
وقادة النخب يف اجملتمع، فهؤالء )العلماء، املفكرون، اخلطباء، الكتاب وغريهم( مسؤولون أكثر من 

غريهم يف الثبات على احلق وتثبيته.
كما يرد ذلك يف كلمات لالمام علي عليه السالم يقول فيها: )حيتاج اإلمام إىل قلب عقول، ولسان 
قؤول، وجنان على إقامة احلّق صؤول(. لذلك يتطلب احلق تربية خاصة لالنسان، جتعله قادرا على 
جين مثار ورحبية احلق اليت ال تقل قيمة عن أمثن الكنوز، السيما أن رجال احلق تكتمل مساتهم 
وملكاتهم التكوينية، كونهم ال يعيشون ذلك الصراع العصيب الذي ينتج عن عدم التصاحل مع النفس 
املؤمل  والشعور  النفس،  عن  والرضا  القبول  عدم  حالة  حياتهم  ط��وال  فيعيشون  الباطل،  أهل  لدى 

بالذنب، وهذه قمة اخلسائر املعنوية لالنسان.
احل��ق،  م��زاي��ا  على  فيؤثرونها  الباطل،  مغريات  ع��ن  يتخلوا  أن  م��ن  أضعف  ه��ؤالء  مثل  ذل��ك  وم��ع   
ويستطيبونها حتى لو كان الثمن خسارة الرضا عن النفس، وخسارة دعة الضمري، لذلك فإن طريق 
احلق هو طريق الرحبية، وباملقابل فإن طريق الباطل هو طريق اخلسران بكل ما تعنيه هذه الكلمة 

من معنى.

علي حسني عبيد
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يف أدبياتنا وتراثنا، طاملا نفخر بأمساء 
المعة يف مساء العلم الفكر واالدب وحتى 
ال���ق���ادة احمل���رري���ن وال��ن��اج��ح��ني، ع��اش��وا 
مع  عليها،  نعيش  ال��يت  االرض  نفس  يف 
اختالف الظروف املوضوعية، مثل الشيخ 
نصري  والشيخ  الرضي  والشريف  املفيد 
البهائي واجملدد  الدين الطوسي والشيخ 
ال��ش��ريازي  حسن  حممد  م���ريزا  السيد 

والشيخ حممد تقي الشريازي وغريهم.
االستذكار يف احلديث  يكون هلذا  ورمبا 
وال��ك��ت��اب��ة، م���ردود اجي��اب��ي م��ن الناحية 
النفسية – على االقل- بيد أننا يف الوقت 
نعيش  انفسنا  جن��د  نستذكرهم،  ال���ذي 
يف واق��ع بعيد عن ذلك العامل، ليس من 
باب املقارنة، امنا الستحضار املثال على 
من  واملكتشفني  ال��ع��ب��اق��رة  وج���ود  س��ب��ب 
وافتقار  ال��غ��رب،  يف  واملفكرين  العلماء 
البالد االسالمية يف نطاق االمة الكبرية، 
ملثل نيوتن او اديسون او باستور وغريهم، 
الذهين  رك���زوا جهدهم  ه���ؤالء  ان  جن��د 
ع��ل��ى ق��ض��اي��ا حي��ت��اج��ه��ا اجمل��ت��م��ع، مثل 
اإلن���ارة وض���رورة وج��ود مصباح متوهج 
بشكل دائم، فاذا جند التكريم هلم حاليًا، 

فهو امر بديهي جدًا.
امل���رتدي  العلمي  ال��واق��ع  يف  ال��س��ب��ب  ان 
ل��ل��م��س��ل��م��ني ي���ع���ود ألس����ب����اب م��ت��ش��اب��ك��ة 
وعديدة، وقد كتب عنه الباحثون الكثري، 

فقسٌم منهم، أرجأه اىل “نظرية املؤامرة” 
وأن االستعمار يف القرون املاضية وأذنابه 
يف العقود املاضية، حاولوا بشتى السبل 
وضع القيود على انفتاح العلم على احلياة 
يف البالد االسالمية، فيما يطرح آخرون 
واستغالهلا  احلاكمة  السياسات  مشكلة 
سياسية  مصاحل  لتحقيق  والعلماء  العلم 
يف حروب واعمال جتسس، ولعل اقربها 
الينا مشروع التصنيع العسكري على يد 
اسلحة  وانتاج  البائد،  الصدامي  النظام 

الدمار الشامل.
بيد ان كل هذا وغريه، ال ميكن ان يكون 
مطلقًا مسوغًا الن حيجم طالب العلم عن 
من  يدرسه  ملا  العملية  التطبيقات  اجياد 
واذا طالعنا  ون��ظ��ري��ات وجت���ارب.  اف��ك��ار 
جتارب علماء الغرب جند ان معظمهم مل 
والتكريم  واالستحسان  التصفيق  يتلقى 
يف املؤمترات والتغطية االعالمية، عندما 
اجلامعات  الن  اليه،  توصلوا  ما  طرحوا 
ب���األس���اس، يف ال��ق��رن��ني ال��ث��ام��ن عشر 
العلم  بطلبة  ت��ع��ّج  ك��ان��ت  عشر  وال��ت��اس��ع 
واالس���ات���ذة امل��خ��ض��رم��ني، ف��ك��ان��ت بعض 
سابقة  نظريات  مع  تتقاطع  االكتشافات 
لعلماء آخرين هلم الوجاهة يف االوساط 
االكادميية او لدى البالط احلاكم، فكانت 
ذل��ك مل  كل  الساخنة.  املواجهات  حت��دث 
العامل وغريه من االستسالم،  يدفع هذا 

الراسخ بصوابية  املواصلة إلميانهم  امنا 
املنهج الذي هم عليه.

صحيح ان العراق، يعد من االمثلة البارزة 
على حماربة العقول ودفع االدمغة املبدعة 
اىل اخل��ارج، لكن ماذا عن سائر البالد 
وباكستان  وتركيا  اي��ران  مثل  االسالمية 
وم��ص��ر وغ���ريه���ا م���ن ح��اض��ن��ات ال��ع��ل��م 
والفكر واملعرفة، هل تعرض هناك عامل 
حتى  واالب��ت��زاز  والسجن  االع��ت��ق��ال  اىل 

نراه يف العواصم الغربية؟.
امل��ش��ك��ل��ة هل��ا اس��ب��اب وع���وام���ل ع��دي��دة، 
اننا  بيد  فيها،  البحث  وارد  يف  ولسنا 
والتطلع  احلقيقي،  التغيري  نريد  كنا  اذا 
أواًل  النظر  علينا  والتقدم،  التطور  اىل 
وليس  واالن���س���ان،  االرض  اىل  واخ����ريًا 
ورئيس  ال��وزي��ر  او  ال��ن��ظ��ام احل��اك��م  اىل 
ال�����وزراء وامل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة، فهذه 
رمب���ا ت��ك��ون ع��ام��ل م��س��اع��د ع��ل��ى اجي��اد 
العلمية  للنظريات  العملية  التطبيقات 
اليت  املشاعر  تبقى  ال��واق��ع،  ارض  على 
إزاء  العلم  طالب  وقبله  ال��ع��امل،  حيملها 
والبلد  الناس  يعيشه  الذي  املرير  الواقع 
فيها  ال��يت حيكم  والطريقة  ع��ام،  بشكل 
على االم����ور، ف��ه��ذه وغ��ريه��ا ت��ؤث��ر أميا 
تأثري على ظهور عباقرة جدد يف بالدنا 
واس��ت��ع��ادة أجم����اد امل���اض���ي، ول���و بشكل 

تدرجيي.

كي نستعيد 
أيام العباقرة

املواجهة الذكية واالحتفاظ بالسهام األخرية
املعنوية،  عندما يرتفع منسوب العواطف واملشاعر يف ساحة املواجهة، بفعل التعبئة اجلماهريية – 
تلوح يف األفق هواجس “االسرتسال” وما يعقبه احيانًا من “استنزاف” للقوى والقدرات، وكلما كان 
العدو شرسًا واخلطر داهم، كانت قوة هذه اهلواجس اكرب، الن كل شيء يكون لصاحل اللحظة الراهنة. 
ومبا ان احلرب متثل دائمًا حالة طارئة، ُتعد عند بعض الشعوب واألمم مبنزلة احملطة يف مسرية 

تطورها وتقدمها، فتستفيد من جتاربها على اكثر من صعيد. 
وهذا حتديدًا يستدعي التحّلي بالذكاء خالل خوض احلرب والقتال، والسيما وحنن يف معركة اساسها 
فكري وثقايف، ان احلذر من مغبة االستدراج اىل حرب االستنزاف، يشري اليه مساحة االمام الراحل 
السيد حممد الشريازي – قدس سره- يف كتابه “ممارسة التغيري إلنقاذ املسلمني”. يف فصل خاص 
عن “الوضع الصحيح للمواجهة”، حيث يدرج مساحته عدة بنود يف هذا السياق، أحدها “االستدراج”، 
اليت وصفها ب� “املصيدة”. وما دمنا يف حالة تغيري للواقع املرير يف العراق على اكثر من صعيد، فان 
احلاجة ماّسة اىل حرب ذكية ومواجهة من نوع خاص مع العدو اجلديد. لذا ميكن االشارة اىل أبرز 

املوارد يف الكتمان على العدو وعدم االعالن عنها:
1- تكتيكات احلرب، كونها متثل القاعدة االساس يف أي حترك مباغت ضد العدو، فاذا تنبه اىل 

وجود هذه التكتيكات وتفاصيلها، فانه سيأخذ حذره واستعداداته ملواجهة اهلجمات احملتملة، وحماولة 
إحباطها، سواًء كانت اخلطة يف حرب عصابات بني الشوارع، او قتال بالدروع او غري ذلك.

عمليات  يف  عليه  خيشى  ما  أكثر  من  وه��ذا  والبشرية،  منها  العسكرية  واالمكانات،  ال��ق��درات   -2
االستدراج حلرب االستنزاف، لوجود رغبة جاحمة يف الظهور مع اكرب عدد من عوامل القوة واالقتدار، 
مثل استعراض الصواريخ واملعدات املتطورة بهدف بث الرعب يف قلوب االعداء، بيد ان احيانًا تكون 

النتيجة غري مرجوة وال مرضية، حبيث تتحدد حجم القوة فيكون من السهل احتوائها واحباطها.
3- االهداف االسرتاتيجية، وهي ما تروم قواتنا املهامجة الوصول اليه، سواًء اىل مواقع معينة او فتح 
جبهات متعددة إلشغال العدو، وغريها. مبعنى أن الذكاء ليس يف التخطيط بصوت عاٍل، إمنا خلف 

الكواليس واملفاجأة بعمليات خاطفة حنو اهداف كبرية.
ان املخاطب على اجلانب اآلخر من املعركة، ليس فقط “داعش” إمنا اجملتمع السيّن يف املناطق اليت 
كان وما يزال حيتلها هذا التنظيم االرهابي، بان كل ما يف جعبة احلشد الشعيب والقوات احملررة، 
ليس بالضرورة ان تكون ذات صبغة عسكرية، إمنا هنالك خطط مستقبلية وتطلع اىل آفاق املرحلة 

القادمة ملا بعد “داعش” يف العراق. 

معرفة عوامل التخلف والتأخر حتظى بأهمية بالغة لدى الشعوب الناهضة 
على طريق التقدم احلضاري، فكما البناء املشّيد يتطلب من اصحابه معرفة 
الركائز  التحتية اىل  بنيته  ب��دءًا من  ما،  يومًا  تقوضه  اليت رمبا  الثغرات 
البناء احلضاري  ف��ان  القائمة،  آخ��ر  واىل  االنشائية  امل��واد  ثم  واجل���دران 
يتطلب ايضًا الوقوف عند مسببات اهلدم ودراسة احتماالت االنهيار. وكلما 

كانت هذه الدراسة أمشل كانت الدميومة أضمن.
ويف كتابه “حنو يقظة اسالمية” يشري مساحة االمام الراحل السيد حممد 
الشريازي – قدس سره- اىل ما يصفه ب� “ثالوث التأخر” يف بعض الشعوب 
االسالمية، والذي من شأنه ان يتحول اىل معول هدم ودمار لكل ما يتم 
تشييده من بناء ثقايف وفكري، ورمبا حتى بناء مادي، مثل املشاريع التنموية 

واالنتاجية وغريها.
يف  السيئة  اخلصال  من  ال��غ��رور:  االول  الثالوث،  ه��ذا  على  نظرة  لنلقي 
املنظومة االخالقية، يقاطعها “التواضع”، وتتفرغ من هذه اخلصلة مسات 
وعادات تطبع السلوك وتصنع املواقف على صعيد الفرد واجملتمع وايضًا 
اىل  احدى حمطاتها  رمبا تصل يف  اليت  والثقافية  السياسية  اجلماعات 

السلطة واحلكم. 
وحجم  البنوك  يف  االرص���دة  حيث  امل��ادي��ة،  بقوته  يغرت  البعض  أن  ومب��ا 
االستثمارات والوجود املتألق يف االسواق، ورمبا حلظوته بامتيازات ومكانة 
املعنوية،  بقوته  يغرت  اآلخ��ر  البعض  نالحظ  فيما  سياسية.  او  اجتماعية 
فيجد انه ينتمي اىل فكر ضارب يف اجلذور يستند إرث عظيم من الكتاب 
والسّنة الشريفة، فانه النتيجة تكون احتكار التجسيد للحق مقابل اآلخر؛ 

الباطل. 
الثاني: العنف هو اآلخر يستمّد قوته من مبادئ وقيم مقدسة، توفر قدرًا 
من التربير ورمبا “الوجوب” اذا كان االمر يتعلق بتطبيق االحكام – مثاًل- 
لذا  ذل��ك...  معينة وغري  او معاجلة ظواهر  املنحرفة  التيارات  مواجهة  او 
نالحظ احلرص الشديد من الرسول األكرم ومن بعده االمام علي، صلوات 
املنظومة  يف  السلم  ثقافة  تكريس  على  احلكم،  فرتة  خالل  عليهما،  اهلل 
يف  وسلوك  كمنهج  السلم  بني  واملائز  الفارق  العلماء  بنّي  وقد  االخالقية، 
بضوابط  واحملكوم  اآلخ��ر،  مع  التعامل  يف  كاسلوب  السلم  وب��ني  حياتنا، 
مواجهة  لكن يف  االس���الم،  مقدس يف  شعار  م��ث��اًل-   – فالسالم  خ��اص��ة، 
العدوان املباشر واالرهاب وعمليات التصفية الدموية، وايضًا يف مواجهة 
عمليات التضليل الفكري والثقايف، فان االسلوب يأخذ منحى آخر، يّتسم 

بالشّدة واحلزم، وال جمال للمساملة واللني.
الثالث: “املنطق” القديم وال نقصد به املادة العلمية اليت تدّرس يف احلوزات، 
إمنا منط اخلطاب املوجه اىل اجلماهري. ففي سالف الزمان، كان النمط 
الناجح واملطلوب هو الدعوة اىل التوحيد والنبوة واالمامة والعدل واملعاد 
التحية  تبادل  مثل  االخالقية،  املفاهيم  نشر  ثم  العقيدة،  اصول  وتكريس 

والسالم والتزام الصدق واالمانة وحسن اجلوار واىل آخر القائمة. 

ما هو ثالوث 
التأخـّر؟
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تحقيقات

العائلة مصنع املتميزين، هذا أمر متََّفق 
ال��دور األول يف هذا  عليه، فالرتبية هلا 
اجلانب وقد اهتم االسالم ببناء وتشكيل 
االس�����رة ب��اع��ت��ب��اره��ا اخل��ل��ي��ة االس����اس 
النفسي  االس��ت��ق��رار  وان  اجمل��ت��م��ع،  يف 
والعاطفي لألفراد ال يأتي إال من خالل 
الرتبية الصحيحة اليت تؤديها املرأة يف 
دور امومتها، ومبا ان الكثري من النساء 
حيتجن للخروج من املنزل للعمل، فإنها 
وقد  االبناء  تربية  على  بال شك ستؤثر 
ان  االجتماعية  ال��دراس��ات  بعض  اك��دت 

ابناء املرأة العاملة أفضل من غريها.
ح��ول  اآلراء  ت��ن��ّوع��ت  اجل��ان��ب  ه���ذا  يف 
النبأ  )شبكة  استطَلعت  وقد  امل��رأة  عمل 
املعلوماتية( آراء البعض ممن يتعلق األمر 

بهنَّ من النساء.
فقد ق��ال��ت ال��س��ي��دة ن��رج��س رض���وي يف 
هذا الشأن: “أنا جربُت بنفسي أن قضية 
ال��ت��وف��ي��ق ب��ني ال��ع��م��ل وم��س��ؤول��ي��ة البيت 
بالنسبة للمرأة، شيء صعب، ولكن هذا 
لديهن  ال��ن��س��اء  م��ن  البعض  أن  ينفي  ال 
ولكن  اجملالني  بني  التوفيق  على  القدرة 
ن���ادرًا م��ا حي��دث ذل��ك ب��ص��ورة متوازنة، 
اكثر  تكون  ال��يت  امل���رأة  أن  أعتقد  فأنا 
البيت، ألنها  ربة  كفاءة من غريها، هي 
سوف ُتكرس كل وقتها وطاقتها ألوالدها 

وزوجها. اما السيدة فاطمة مرزوق فكان 
امل��رأة  “أن��ا مع  تقول:  إذ  أيضا  رأيها  هلا 
اليت متلك القدرة على التوفيق والتنظيم 
ولكن ضمن  والرتبية  والبيت  العمل  بني 
شروط منها: عدم ترك االوالد يف فرتة 
املربية اخلاصة.  او  الشّغالة  العمل عند 
وعدم إهمال حاجات األطفال العاطفية. 
ب��ن��ظ��اف��ة األط���ف���ال. واذا مل  وااله��ت��م��ام 
تستطع فاألفضل هلا ان جتلس يف البيت 

وتنشغل برتبية االسرة.
من ناحية اخرى هناك رأي آخر للسيدة 
فهيمة، إذ تقول حول عمل املرأة: “العمل 
والرتبية أمران غري متناقضني، فاملرأة 
اجل���ي���دة امل��ت��م��ك��ن��ة ب��اس��ت��ط��اع��ت��ه��ا ت��دب��ر 
االمرين معًا، ولكن بالنسبة لي ال أحب 
أحب  أن��ا  باملقابل  امل��ن��زل،  خ��ارج  العمل 
الدراسة كثريًا، وبرأيي أنه على املرأة أن 
اليت  املتنوعة  الكتب  تقرأ  مثقفة،  تكون 
تزيد وعيها وثقافتها، وميكن ان تشارك 
يف دورات تدريبية تربوية وسواها، ولكن 
من  تتمكن  ال  امل����رأة  ان  ي��ع��ين  ال  ه���ذا 

التوفيق بني البيت والعمل.
يف  ق��دي��رات  املوظفات  من  كثري  فهناك 
هناك  باملقابل  و  األوالد،  وتربية  العمل 
يتحملن  وال  ي��ص��ربن  ال  ال��ب��ي��وت  رب���ات 

صعوبات الرتبية والعمل.

البياتي(  )خلود  رأي  استطلعنا  وأخ��ريًا 
البشرية  التنمية  جمال  يف  مدربة  وهي 
املوجه  واللعب  الطفل  تربية  “اختصاص 
رأي��ه��ا حول  ك��ان  وق��د   “ السلوك  لتغيري 
موضوعنا كما يلي: ال يوجد شيء صعب 
امل��ن��ال إذا اق����رتن ب���اإلص���رار وال��رغ��ب��ة 

الشديدة للوصول اليه.
السعي  ثم  السامي  اهلدف  املهم حتديد 
باجتاهه، وشعارنا بإذن اهلل قول االمام 
احل��س��ني ع��ل��ي��ه ال���س���الم “إمن����ا خ��رج��ت 
لطلب اإلصالح يف أمة جدي( واالصالح 
يشمل ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة ان��ب��ث��اق��ًا من 

النفس.
واض���اف���ت ال��ب��ي��ات��ي اي���ض���ًا: إن اهل���دف 
الطريق  لنا  ومُيّهد  له  يسحبنا  السامي 
مهما ك��ان��ت ال��ص��ع��وب��ات ال��يت الب��د من 
ومن  اهل��دف،  لتحقيق  للوصول  وجودها 
ال��ق��وي��ة  االرادة  ت��ت��واف��ر  أن  ج����دًا  امل��ه��م 
وبالنفس،  باهلل  الثقة  واالص��رار وكذلك 
ليمنحنا  البيت  يف  التعاون  روح  وتنمية 

قوة االنطالق.
أم���ا حن��ن ف��ن��ق��ول يف اخل��ت��ام أن امل���رأة 
خملوق عامل بامتياز، وكل جمتمع مؤمن 
يف  ملشاركتها  حيتاج  املتميزة،  بقدراتها 
اخلاصة  احلياة  جم��االت  مجيع  تطوير 

والعامة.

املرأة العاملة وجدلية التوفيق بني 
الوظيفة والرتبية

االنرتنت.. سوء االستخدام يضاعف من مشاكل املجتمع
لقد شهد العراق بعد عام 2003م انفتاحا واضحا على تكنولوجيا املعلومات، بعد حرمانه منها لسنوات 
طويلة، فأقبل عليها الناس وخاصة الشباب متلهفني، حتى يكاد ال خيلو بيت من احد هذه االجهزة 
املتطورة او بعضها او مجيعها أحيانا، مثل اجهزة الكمبيوتر واهلواتف الذكية وغريها مما يدخل يف 

استخدام الشبكة العنكبوتية.. االنرتنت.
وكلنا نتفق على أن لكل شيء باحلياة اجيابيات وسلبيات، فمن أهم مميزات االنرتنت انه أصبح أساسا 
يف حياة الشعوب، وجعل العامل كقرية صغرية يعيش فيها مجيع سكان االرض، إذ يقول املختصون إن 
من اهم آثار السلبية للنت والسيما -مواقع التواصل االجتماعي- على اجملتمع والشباب باخلصوص، 
هو ظاهرة االدمان على االنرتنيت، والعزلة عن االخرين، وضعف التواصل مع االسرة. وكانت ل�)شبكة 

النبأ املعلوماتية( جولة ملعرفة اآلراء عن هذه الظاهرة:
طويلة،  ألوق��ات  املوبايل  يستخدم  زوجها  ان  اخلصوص:  بهذا  قائلة  فأجابت  )منى(،  السيدة  تقول 
وعندما يتكلم االوالد معه يسمع ما قالوه له، ودائما نراه عصبيا ومتوترا. اما السيدة )حوراء( فقد 
أكدت بأن زوجها منعزل عنهم متاما، وال يسمح ألوالده أن يلعبوا معه، أو حتى مع بعضهم، ويريد ان 
يتكلم معه أي فرد من العائلة، ألنه مشغول باملوبايل واالنرتنيت، يف حني افصحت السيدة )زينب( 
عن مالحظات فيها بعض الغرابة، فقد قالت عن زوجها أنه يعيش عاملا خاصا مع االنرتنيت، وكأنه 

ينعزل عن الواقع متاما، ويتعامل مع املوبايل وكأنه انسان ويتبادل معه  احلديث، حيث أراه تارة يبتسم 
وتارة اخرى يعبس ويقّطب حاجبيه!.

الظاهرة  الشبكة حتدثت احملامية )هناء طالب( قائلة: لقد ساهمت هذه  وعن سوء استخدام هذه 
وخياراته  االنرتنيت  على  السريع  االنفتاح  بعد  العراق،  يف  الطالق  ظاهرة  تفاقم  يف  كبري  وبشكل 
الكثرية، وساعد ذلك على تبّدل الكثري من املفاهيم االخالقية واجملتمعية لدى الناس اكتئاب وتأثريات 

نفسية.
وعن هذه التأثريات حتدث الباحث النفسي )مفيد سلمان( قائال: ان االدمان على االنرتنت له تأثريات 
جسدية ونفسية ايضا، فاجلسدية تتمثل يف قلة احلركة ما يؤثر سلبا على مفاصل اجلسم ويؤدي 
اىل البدانة وله تأثري على العني والدماغ وأما التأثريات النفسية فقد تصل اىل االصابة باالكتئاب 

والتوتر جراء قلة النوم.
وحتما من واجبنا ان نعلم أطفالنا ونضع احلدود هلم يف استخدام هذه االجهزة واالنرتنيت، حفاظا 
عليهم من الضياع يف سلبيات النت من حيث يشعرون، ويف نهاية الكالم اقول ان الوعي واالخالق وقوة 
الوازع الديين لدى مستخدمي االنرتنت، هي الفيصل يف قضية تأثرهم مبا حيتويه االنرتنيت الذي 

كشف الغطاء عن كل احملظورات!.

ى املدارس األهلية بالتأثري  قبل أكثر من مخس سنوات، وقبل ان تبدأ مُحّ
والضغط على تفكري وميزانية االسرة العراقية، وتثقل كاهلها مبصاريف 
مل تكن ضمن احلسابات االستهالكية املعتادة للعائلة، كان اعتماد األهالي 
التعليم  على  تامة  تكن  إن مل  كبرية،  ينحصر بصورة  ابنائهم  تدريس  يف 
احلكومي، وسنأخذ حمافظة كربالء املقدسة كنموذج لتحقيقنا هذا، فقد 
كان تعليم الطلبة اجلدد، أي يف املرحلة االبتدائية وحتى املتوسطة، يعتمد 
على املدارس احلكومية بصورة شبه تامة، إال ان هبوط مستوى التدريس، 
ساعد على افتتاح العديد من املدارس اخلاصة يف املدينة، لذلك حاولنا 
امل��دارس  يف  بالدراسة  املتزايدة  الرغبة  اىل  ادت  اليت  االسباب  معرفة 

األهلية.
وكانت  امل��وض��وع،  ح��ول  اجلولة  ه��ذه  املعلوماتية(  النبأ  )شبكة  ل�  فكانت 
حمطتنا األوىل مع )اب��و ف���رزدق( وه��و أب لطفل ك��ان ي��درس يف احدى 
املدارس احلكومية ملدة ثالث سنوات- فقال من اهم االسباب اليت دفعتين 
إلرسال ولدي اىل مدرسة خاصة هو استخدام العنف مع الطلبة الصغار 
يعد  ومل  الدراسي  مستواه  تدني  الحظت  وايضًا  التدريسي،  الكادر  من 
يرغب بالذهاب اىل املدرسة، بسبب استقبال املدارس احلكومية ألعداد 

هائلة من الطالب.
وقالت املعلمة “ست بشرى” وهي تقدم دروسها لطلبة )مدرسة البشائر( 
ال  السمعة  جانب  الظاهرة  هذه  وراء  يقف  اجلمعة،  منطقة  يف  الواقعة 
أكثر، او رمبا تكون األم موظفة او أمية ال تعرف تقرأ وال تكتب، فتنقل 
للمدارس  األس��رة  تفضيل  اسباب  اهم  ومن  اخلاصة.  للمدارس  اوالده��ا 
االهلية هو قّلة عدد التالميذ يف الصف قياسا للمدارس احلكومية وسألنا 
أحد طلبة املدارس األهلية )حممد/12 سنة( يف السادس االبتدائي، وكان 
عن  حكومية،  مدرسة  يف  االبتدائية  للمرحلة  دراسته  بعض  امضى  قد 
الفرق بني املدرستني احلكومية واالهلية، فقال، اكثر شيء جعلين اكره 
وقفتنا،  كانت  وأخريا  املعلمني  بعض  )احلكومية(، عنف  األوىل  املدرسة 
مع املدرس اخلصوصي )استاذ أبو عباس( فقال: ليس هناك أي مانع من 
قيام هذه املدارس، وهي جتربة شائعة يف الدول املتطورة، صحيح انها قد 
تكون لبعض العائالت مكلفة ماديا، لكن هذه املدارس تعطي فرصة للناس 

كي ختتار ما يناسبها.
القول،  لنا  تتيح  اليت  االستنتاجات  بعض  اىل  نصل  أن  نستطيع  وهكذا 
بأن جتربة التعليم اخلاص، تسري باالجتاه الصحيح، وال يشوبها معوقات 
او مشكالت سوى اجلانب املادي الذي قد يثقل كاهل األسرة العراقية، 
ومع ذلك هناك مثل عراقي معروف، )كلمن يتمدد على كد غطاه(، فمن 
ال ميلك االجور الكافية بذهب مضطرا اىل املدارس العامة، ولكن تبقى 
املدارس اخلاصة عامل حتفيز للجميع، وخاصة للعائلة كي تبحث هلا عن 

موارد اضافية وتعّلم أبناءها بصورة أفضل.

ضعف التعليم الحكومي 
يسرِّع استقطاب 

املدارس األهلية للطلبة

زهراء حسن 

مروة خالد 
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املجال العام
حيدر الجراح

تصّورّية  )أمكنة  من  العام  اجمل��ال  يتكّون 
إىل حّد ما - مقهى، الصحافة، حمكمة، 
ال����رادي����و، أم���اك���ن االج��ت��م��اع��ات - حيث 
تتعّلق  مواضيع  ملناقشة  املواطنون  جيتمع 
باجملتمع. إذ يثري األفراد يف هذه األماكن 
ي��ق��وم��ون ببعض األع��م��ال -  أو  ن��ق��اش��ات 
تتعّلق   - تظاهرات  عرائض،  إض��راب��ات، 
ب��ال��ص��احل ال��ع��ام ومي��ك��ن هل��ا أن ت��ؤّث��ر يف 
القرارات السياسّية(. تطور مفهوم اجملال 
االجتماعي  الفيلسوف  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام 
ي��ورغ��ن هابرماس ع��رب حبثه يف  االمل��ان��ي 
وفرنسا  واملانيا  إلنكلرتا  احلديث  التاريخ 

يف القرنني السابع عشر والثامن عشر.
ان اجملال العام يعرب عن املصاحل واملشاعر 
املتجذرة يف اجمل��ال اخل��اص ويف اجملتمع 
حلقات  مج��اع��ي��ة:  منتديات  ع��رب  امل��دن��ي 
االدبية،  والصالونات  املقاهي،  يف  نقاش 
والنوادي، والروابط اليت قد تصل بنا اىل 
اجملال  دور  اما  جنينية.  حزبية  تشكيالت 
على  االت��س��اق  من  ق��در  اضفاء  فهو  العام 
مجعية  ق��وة  واض��ف��اء  املتفرقة،  املشاعر 
ع��ل��ى االدع������اءات امل��ت��ن��اث��رة. وه���و يرسل 
رسالة اىل احلكام تتعلق باالرادة اجلمعية 
ك��ان  املستقلني،  االج��ت��م��اع��ي��ني  للفاعلني 
السؤال السياسي األساسي الذي يطرحه 
هل��اب��رم��اس،  بالنسبة  ه���و،  ال��ع��ام  اجمل���ال 

كيف ميكن تعزيز مشاركة واسعة النطاق 
يف  ذاك  أو  احل����ّد  ه����ذا  إىل  وم��ت��ك��اف��ئ��ة 
غايات  حول  النقدي  العقالني–  اخلطاب 

اجملتمع احلقيقية. 
وه��و ي��رى أّن اجمل��ال ال��ع��ام ق��د ُخ��ِل��َق إىل 
مسألة  بتناول  تتعلق  ألغ��راض  بعيد  ح��دٍّ 
الدولة وتلك الضروب من القضايا العامة 
بها  تتعلق  أو  إليها  تتوجه  أن  ميكن  ال��يت 
على:  يقوم  العام  فاجملال  الدولة.  سياسة 
عن  مم��ّي��زًا  بوصفه  ال��ع��ام  للخري  ت��ص��ّور 
اجتماعية،  املصلحة اخلاصة. ومؤسسات 
من  األف���راد  متّكن  اخل��اص��ة،  امللكية  مثل 
املشاركة يف اجملال العام مشاركة مستقلة. 
وأش���ك���ال م���ن احل���ي���اة اخل���اص���ة، خ��اص��ًة 
العائلة، ُتِعدُّ األفراد ألن يتصّرفوا كذوات 
عقالنية– نقدية مستقلة يف اجملال العام. 
ل��ق��د ن��ّظ��ر ه��اب��رم��اس اىل اجمل���ال ال��ع��ام 
احل���دي���ث ع��ل��ى ان����ه ي��ش��ك��ل ق��ط��ي��ع��ة مع 
الرتاث، مبا يف ذلك صور الرتاث الدينية، 
ُوَعدُّت حّنة أرندت من املنّظرين احملدثني 
ال��ن��اف��ذي��ن ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا اجمل���ال ال��ع��ام، 
ح��ي��ث رّك�����زت أرن�����دت ع��ل��ى ق����درة الفعل 
ال��ع��ام. ول��ق��د اعتمدت آرن��دت  يف اجمل���ال 
القدمية  اليونانية  امل��ص��ادر  م��ن  ك��لٍّ  على 
واألمريكية يف حقبة الثورة لكي تطور رؤية 
ومركزية  أساسية  بوصفها  العامة  للحياة 

تعيش  اليت  األخالقية  للجماعة  بالنسبة 
يف مج��ه��وري��ة. وق���د ك���ان ألف���ك���اٍر مماثلة 
نفوذ  املعافى  اجلمهوري  العام  اجملال  عن 
األمريكية،  التارخيية  الدراسات  يف  كبري 
خاصّة يف أعمال ج. غ. أ. بوكوك، وبرنارد 
أرن��دت، فإّن  بايلني، وغ��وردون وود. ومثل 
هؤالء الباحثني “اجلمهوريني” يلّحون على 
بها  تتمتع  ال��يت  ال���زوال  سريعة  الطبيعة 
النزعة اجلمهورية وما شهده القرن التاسع 
عشر من ظهور سريع لنموذج اجملال العام 
املتنّوع  والتمثيلي  وال��ق��وم��ي،  ال��ل��ي��ربال��ي، 
املشاركة(.  على  القائم  النموذج  من  )بداًل 
وهم بهذا ينضّمون إىل تيار فكري واسع 
من اليسار واليمني على حدٍّ سواء يأسف 
ل��ل��ت��ده��ور ال���ذي أح���اق ب��اجمل��ال ال��ع��ام يف 
املعاصر  البحث  ويتناول  احلديثة،  الفرتة 
امل���رتّك���ز ع��ل��ى اجمل�����ال ال���ع���ام ع�����ددًا من 
القضايا املهمة: إتساع املشاركة السياسية، 
وجود جماالت عامة متعددة أو متداخلة، 
ونوعية  احلديثة،  االت��ص��ال  وس��ائ��ل  تأثر 
وع��الق��ت��ه  النقدي–العقالني  اخل���ط���اب 
بالنشاطات املشّكلة للثقافة وهذه القضايا 
هي أيضًا موضع حبث يف النقاشات اليت 
ال��ع��ام ال��دول��ي، وت��ل��ّح على  تتناول اجمل���ال 
والتحول  موضوعات مثل حقوق اإلنسان، 

الدميقراطي.

االنحراف
اىل  فبالنسبة  االجتماعية.  النظرية  اهتمامات  بالنسبة اىل  اهمية حمورية  االحن��راف  دراسة  احتلت 
دوركهايم كانت اجلرمية )ومن ثم وكامتداد طبيعي هلا، االحنراف بصفة عامة( امرا طبيعيا ووظيفيا 
بالنسبة اىل النظام االجتماعي، حيث تعمل على تعميق املشاعر اجلمعية والتضامن وتوضيح وتعزيز 
للسلوك  الالطبيعية كمصدر  او حالة  الالمعيارية  االصلية عن  وكانت فكرته  ومباديء اجملموعة.  قيم 

املنحرف قد جرى استعارتها والبناء عليها وتنقيحها من قبل باحثني اخرين.
املنحرف  السلوك  فرويد حول  وسكموند  هوبز  توماس  بها  قام  اليت  األصلية  النظرية  الدراسات  إن 
تؤكد على أن السلوك املنحرف ما هو إال صراع بني رغبات وطموحات ودوافع الفرد من جهة ووسائل 
الضبط االجتماعي والسلوكي اليت يعتمدها اجملتمع أو اجلماعة من جهة أخرى. وترتفع نسب السلوك 
املنحرف بني األفراد الذين ال يعطيهم اجملتمع الفرص الكافية والظروف املساعدة على حتقيق أهدافهم 
وطموحاتهم خصوصًا عندما يطلب منهم الوصول إىل األهداف االجتماعية العليا اليت يثمنها اجملتمع.

دراس��ة  حنو  احلاضر  الوقت  يف  متجهة  واالجتماعي  السلوكي  ل��الحن��راف  التجريبية  ال��دراس��ات  إن 
مشاكل اجتماعية معينة مثل اجلرمية، اجلنوح، تناول املخدرات، االنتحار، الزنا، الطالق، والصراعات 
العنصرية. وخيتلف مفهوم االحنراف عن مفهوم اجلرمية إال أن مفهوم االحنراف أوسع وأعم من مفهوم 
اجلرمية؛ فاالحنراف هو كل أساليب السلوك اليت ال تلتزم باملعايري، أما اجلرمية فهي تشري للسلوك 

أما عقوق  يعاقب عليها،  القانون  القتل جرمية ألن  القانون؛ مثال  ويعاقب عليه  املعايري  الذي خيالف 
الوالدين فإنه احنراف ألنه سلوك ال يلتزم باملعايري، ومن هنا ميكن القول بأن كل جرمية هي احنراف.
يعد  ال��ذي  الثقافة؛ فالسلوك  باختالف قيم  آخ��ر  إل��ي  أم��ر نسيب أي خيتلف من جمتمع  واالحن���راف 
منحرًفا يف جمتمع ما قد ال يعد منحرًفا يف جمتمع أخر، واالحنراف أمر نسيب أيًضا يف ضوء املوقف 
الذي حيدث فيه؛ فالقاتل يعد منحرًفا ولكن اجلندي الذي يقتل يف معركة عدًوا دفاًعا عن الوطن ال يعد 

منحرًفا. أما أنواع اإلحنراف السلوكي ومرئيات اجملتمع هلا:
1 – االحنراف األولي: ويقصد به أن الفرد خيرج عن ضبط املعايري االجتماعية، لكنه يبقى مستمرا 

يف عمله ووظيفته حمتفظا مبكانته وممارسة دوره االجتماعي.
 2 – االحنراف الثانوي: خروج الفرض عن ضوابط معيارية مبين على وسائل دفاعية أو هجومية أو 

تكيفية ملشكالت ظاهرة أو مسترتة.
3 – االحنراف املتكشف: يقصد به التصرف اخلارج عن بعض ضوابط اجملتمع ويكشف أمره من طرف 

رجال األمن.
العرفية األخالقية، ونظرا لدراية  املتخفي: فهو يعكس اخل��روج عن بعض الضوابط  االحن��راف   –  4

املنحرف بان خروجه هذا خيالف معتقدات وقيم اجملتمع، فإنه يؤدي خروجه بكل سرية وكتمان. 

منذ العام 2003 ظهرت عدة مفردات جديدة تداوهلا العراقيون يف خمتلف 
السياسية  التغريات  بسبب  ج��دا،  طبيعية  مسألة  وه��ي  حياتهم،  جم��االت 
واالجتماعية واالقتصادية اليت حدثت بعد ذلك العام، مما ادى اىل تغيريات 

على مستوى اللغة وخصوصا املفردات املتداولة.
على  تعمل  الباحثني،  من  كثري  كما الحظ  الكربى  واالزم��ات  االضطرابات 

تسريع هذه العملية، عملية التغيريات اللغوية وخصوصا املفردات.. 
واللسانية، بفرتات  اللغوية  بالدراسات  واملهتمني  الباحثني  ويستشهد هؤالء 
من تاريخ احلكم االستعماري االوربي يف اسيا وافريقيا، خصوصا من العام 
مفردات  جمموعة  انتجت  وال��يت  العشرين،  القرن  مخسينيات  اىل   1870

كاملة للسيطرة والتدرج والتبعية. 
ومثلها مافعلته سنوات احلرب الباردة من اواخر االربعينيات اىل العام 1991 
واملديح  االزدراء  مفردات  من  واسعة  طائفة  مساوية،  بصورة  انتجت  حيث 
وتلك اليت تشري اىل االماكن: )الكالب الراكضة – رفاق السفر – زهريي 
اللون – دعاة الطريق الرأمسالي(، من دون اغفال االشارة اىل اماكن منسية 
االن مثل )كبانكو – بيبنغ – فورموزا – اجلزائر الفرنسية – مجهورية اليمن 
الدميقراطية الشعبية(. واختفت املآسي املرتبطة بأماكن على غرار )نقطة 
التفتيش تشارلي – خليج اخلنازير( اىل جانب نقاط االلتهاب االستعمارية 
مثل )كفاشودا – اغادير – مانتشوكوو(. وانتقلت عبارات من نوع )اخلطوات 
الواسعة – الكادر – حميب السالم – منر من ورق – حتريفي – مدسوس( 
على  قوته  من  الكثري  )انشق(  مصطلح  فعل  وفقد  ابهام.  نصف  حالة  اىل 
)القواعد احلمراء  الذين يتحدثون عن  غرار فعل احنرف. قليلون هم االن 
– املسريات الطويلة(. وبصورة مساوية، قليلون هم الذين يستطيعون تعريف 
)املكارثي – التيتوي – الرباودري( يف حني ان الستالينية والرتويكا تبدوان 
حيتني. كما يورد ذلك مائة فريد هاليداي يف كتابه )مائة وهم حول الشرق 
امل��ف��ردات واجل��م��ل وبني  ب��ني  العالقة  االوس����ط(. وق��د لوحظت كثريا ه��ذه 
الصراعات السياسية ويذهب عدد اخر من الباحثني املهتمني، اىل ان باللغة 
وحدها يتم تشكيل الرأي العام خللق اجتاهات معينة ختدم قضية ما. وباللغة 
وحدها، تبتدع ذرائع احلروب، فالذرائع واالكاذيب نتاج لغوي حبت، ينتمي 

اىل واقع متخيل. يف غياب هذا الواقع تنتفي مربرات احلرب. 
كل حتدي فرضته منعطفات عملية التغيري يف العراق، محل معه عددا من 
من  ومنهم  هلا،  الرتويج  على  الداخل  اصحابها يف  عمل  اللغوية،  املفردات 
تلك  الختالفات  تبعا  العاملي،  او  العربي  االعالمي  اخلطاب  من  استعارها 

اجلهات االعالمية واالجندات اليت حتركها.
يف معظم املفاصل الرئيسية، وكاتب السطور من املتابعني ملا تناوله االعالم 
حوهلا، مل يستطع الشيعة يف العراق، خنبا وقواعد ورغم مجيع الفضائيات 
حديثي  النهم  العام،  االعالمي  الفضاء  على  السيطرة  من  ميتلكوها  ال��يت 
اعالمي عربي  وس��ط طوفان  االه��م،  وه��و  ايضا،  والنهم  ذل��ك،  جتربة يف 
السنة اىل  من  وانتقاهلا  وحكومة،  دولة  العراق  اليه صورة  الت  ما  يرفض 

الشيعة بعد ذلك العام.

ميليشيات

مفاهيم
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ل���ل���دف���اع ع���ن احل��ق��وق  ق����دم م���رك���ز آدم 
واحل���ري���ات يف م��ل��ت��ق��ى ال��ن��ب��أ األس��ب��وع��ي 
التصرف  له حق  بعنوان “من  ورق��ة حبثية 
وق��د حضر  وال��ت��ارخي��ي��ة”.  الدينية  ب��اآلث��ار 
مكتب  ممثل  معاش  ج��الل  الشيخ  امللتقى 
امل���رج���ع ال���دي���ين آي���ة اهلل ال��س��ي��د ص���ادق 
امل��ق��دس��ة،  ال���ش���ريازي )دام ظ��ل��ه( يف ق��م 
والشيخ مصطفى معاش من وكالء املرجع 

الشريازي يف كربالء املقدسة.
وق���ال امح��د ج��وي��د م��دي��ر امل��رك��ز: يشهد 
ال��ع��امل ص��راع��ا دي��ن��ي��ا وم��ذه��ب��ي��ا وق��وم��ي��ا 
باآلثار  املطالبة  مسألة  وأصبحت  كبريا، 
املشاعر  حيرك  أم��را  والتارخيية  الدينية 
البحثية  ال��ورق��ة  وكشفت  ال��ن��زاع،  وي��ؤج��ج 
عن ثالث أسئلة السؤال االول/ من له حق 
التصرف بتلك اآلثار؟ أجاب الدكتور عالء 
احلسيين وبني إن هناك عدة قوانني تنظم 
أحقية التصرف يف هذه اآلثار ومنها قانون 
األوق���اف لعام 65 وق��ان��ون امل���زارات الذي 
الباحث اإلسالمي  اإلدارة،  حدد مسؤولية 
التشريع  موقف  إىل  تطرق  العطار  ج��واد 
ال��س��م��اوي، وه���ل مي��ك��ن ال��ت��ع��رض هل��ا من 

الناحية الشرعية؟، 
 م��ن ج��ه��ت��ه ب��ني ال��ش��ي��خ م��رت��ض��ى معاش 
رئيس مؤسسة النبأ للثقافة واإلع��الم، إن 
منظمة اليونسكو هي منظمة عاملية ثقافية 

وليس هلا قدرة قانونية، والقانون األساسي 
الذي نعود إليه يف ملكية اآلثار هو القانون 
إذا  اآلث��ار  ال��ذي حنمي من خالله  الدولي 

كانت مسجلة حينها تعترب ملكية إنسانية.
 السيد ضياء الصايف يعتقد ان اآلثار هي 
ويرى  واجلغرافية،  العقائدية  للجهة  ملك 
حيدر اجلراح إن املقاربة مل تكن دقيقة يف 
وأعمقها  القوانني  أقوى  وان  الفكرة  طرح 
ال ميكن أن حتمي اآلثار بدون توفر ثقافة 
النظر. ويرى حيدر جابر ال ميكن إن تكون 
ملكا جلهة بل هي ملك للجميع وهي ملك 
جلهة تستطيع إن حتميها. باسم احلسناوي 
كواقع  القوة  اليوم حتكمه  العامل  “إن  قال، 
حال والية فان البقيع تتحكم بها السعودية 

كدولة رغم إن مرجعيتها للشيعة”.
السؤال الثاني: هل حيق للطائفة أو القومية 
الدكتور محد  أجاب  برتميمها؟.   املطالبة 
يطالبوا  أن  الشيعة  ح��ق  م��ن  “إن  ج��اس��م 
ببناء البقيع. الدكتور عالء بني إننا نؤسس 
حل��م��اي��ة وط��ن��ي��ة ودول���ي���ة وع��ل��ى امل��س��ت��وى 
الوطين. من جهته أكد الشيخ جالل معاش 
على أولوية محاية املراقد املقدسة وانتهاج 
اعتداء  أي  مواجهة  على  ال��الزم��ة  السبل 
أش��ار يف  املراقد، حيث  حيصل على هذه 
توصيات  ع��دة  اىل  البقيع”  “فاجعة  كتابه 
اجل محاية  من  الكتاب  ذكرها يف خامتة 

املراقد املقدسة.
أكثر  “إن  ق���ال،  م��ع��اش  مرتضى  الشيخ   
الدول انتهاكا لقضية اآلثار هي السعودية 
حفرت  إسرائيل  ان  كيف  وبني  وإسرائيل 
نفقا حتت املسجد األقصى حبثا عن هيكل 
أزم��ات  إىل  أدت  القضية  وه��ذه  سليمان 
كبرية، ويرى معاش ضرورة وجود قوة أو 
دولية حلماية  ومجاعات ضاغطة  لوبيات 

اآلثار واملزارات.
اليونسكو  دور  ه��و  م��ا  ال��ث��ال��ث:  ال���س���ؤال 
وجملس األمن؟ أجاب دكتور عالء: ممكن، 
ول��ك��ن حت��ت إط���ار دول���ي وخ���رج الضيوف 

بتوصيات منها:
 1- أن تكون النظرة متساوية جلميع اآلثار 
من قبل اجلميع.2- دور منظمات اجملتمع 
املوضوع مبستوى امشل  لبناء هذا  املدني 
عن  خ��اص��ة  حلقة  ختصيص  وأع���م���ق.3- 
اآلثار وامل��زارات الشيعية يف العامل 4- أن 
تكون اجلهات الدولية مشرتكة يف احلماية 
5- ت��وع��ي��ة ال��ش��ع��وب ع��ل��ى أه��م��ي��ة اآلث���ار 
جمتمع  منظمات  تشكيل   -6 اإلن��س��ان��ي��ة 
مدني هلا بعد أممي حتكي لنا تراث أهل 
البيت وألرشفة وتوثق ويكون عندها إصدار 
والدينية  الشيعية  امل��راق��د  م��ع  وت��ت��ف��اع��ل 
واآلثار التارخيية واإلنسانية وللمرجعية أن 

تعطي غطاء ودعم. 

من املسؤول عن حماية اآلثار الدينية 
والتاريخية

حوار عن الثقافة واملثقفني
قدم حيدر اجلراح يف ملتقى النبأ األسبوعي ورقه حبثية بعنوان “ومضات عن الثقافة ومايثقفون” حيث 
قال يف مقدمته: أحتدث عن ثقافة، احلذق فيها مل يعد مطلوبا، ومل يعد املثقف )َثِقٌف(، حييط مبا حياط 
به من علوم وفنون وآداب، ومن شؤون احلياة والناس. فما عاد املثقف )َثُقٌف(، وماعاد حذقا وفطنا ملا 
تتطلبه الثقافة. ما يكتب استخفاف بعقل املتلقي، مبن يقرأ وما يقرأ. وحتى يف الثقافة وأعود إليها، 
ألنها منت احلديث، فيها النص وفيها هوامشه، ومنها ثقافة او ثقافات مركزية وأخرى هامشية، وانتهى 

اجلراح اىل: ماهي الثقافة ومن هو املثقف؟
إقناع  يستطيع  ال��ذي  الشخص  واملثقف هو  تتحول إىل سلوك  أفكار  الثقافة هي  إن  قال امحد جويد 
اآلخرين بسماعi واإلميان بفكره. وقال الدكتور قحطان احلسيين ان الثقافة هي مصطلح واسع جدا مع 
افرتاض تعدد الثقافات بتعدد اجملتمعات واحلضارات وتعرف الثقافة بأنها معرفة بعض الشيء عن كل 
شيء ومعرفة كل شيء عن بعض الشيء.النائب السابق جواد العطار قال: الثقافة هي الرتاث الفكري 
الثقافة وخصائصها من جمتمع  البعض. حيث ختتلف طبيعة  بعضها  األمم عن  به مجيع  تتميز  الذي 
ان  الفكري واحلضاري على  وتراثها  األمة  واقع  يربط بني  الذي  الوثيق  وذلك لالرتباط  آخر،  جملتمع 

التكون املعرفة حبيسة الن “زكاة العلم نشره “

وعن سؤال الثقافة احلقيقية واملزورة قال الشيخ مرتضى معاش ان احد اإلشكاليات يف الوسط الثقايف 
هي الثقافة املزورة واليت التناسب حاجات الناس وأضاف إن الثقافة اليوم هي ليست ثقافة أصيلة بل 

هي ثقافة مستوردة من اخلارج واملثقف هو جمرد متلقي يأخذ من ثقافات األجانب.
ويرى معاش إن املشكلة اليوم هي مشكلة املثقف الذي اليستطيع اليوم لتأسيس منهجية حوارية قادرة 
وال يصل اىل شيء  كثرية  متناقضات  يقع يف  مثقف جدلي  اليوم هو جمرد  واملثقف  بناء فكري  على 
والسلطة تستفيد من هذا الواقع سواء كان مثقف ديين او غري ديين وبالنتيجة السلطة تستفيد من هذا 
الشيء. بينما نرى مثقف الغرب هو عملي أكثر يف التواصل مع هموم الناس ومشاكلها هلذا نراها ثقافة 

منتجة.
وقال احلقوقي عباس كنرب مدير مكتب جملس النواب يف كربالء اليوم املثقف جيب ان خياطب اجلمهور 
وجيب إن نبحث عن خالصات األشياء عندما نتحدث يف الثقافة والنلف وندور حول املوضوع والمنلك 

الشجاعة لنشري للحقيقة بسبابتنا، بشجاعة.
وخلص اجلراح ان أفكاره هي احتجاج ضد نفسها أوال، وضد وسائل القمع اليت حتيط بها، لكن الكتابة 

يف واقعنا احلالي، هي القامعة واملقموعة يف الوقت نفسه.

اإليراني  التواجد  “ص��ورة  عن  موضوعا  األسبوعي  النبأ  ملتقى  يف  نوقش 
احلرس  او  الشعيب  احلشد  و”مستقبل  اإلع���الم”،  وسائل  عرب  ال��ع��راق  يف 
وق��ال:  االره��اب��ي.  داع��ش”  تنظيم  على  احلالية  احل��رب  انتهاء  بعد  الوطين 
النائب الربملاني السابق جواد العطار أن احلرب فيها ثالثة أبعاد أوهلا هو 
البعد الطائفي وله عالقة بالبعد الثاني وهو إسقاط التجربة الدميقراطية 

العراقية والبعد الثالث هو سوء اإلدارة. وطرح العطار ثالثة أسئلة. 
س1/ ما هو سبب الرتكيز اإلعالمي على التواجد اإليراني يف املعركة؟

وأجاب الصحفي حيدر مرتضى وانطباعا عن كتاب “صراع احلضارات”: ان 
“العامل يتحالف على أسس أيدلوجية وليست قومية” وتابع حيدر إننا متفقون 
مع  للتحالف  دواف��ع  تكون  وبيننا مصاحل مشرتكة رمبا  أيدلوجيا  إي��ران  مع 
إيران، فيما يرى حيدر اجلراح ان جتربة احلروب الختاض بقوة عسكرية 

بل بقوة اإلعالم. 
الشيخ مرتضى معاش أجاب أن الوجه الداخلي للمعركة االعالمية انعكاس 
لالتفاق النووي بني إيران وأمريكا وهي عاصفة قد تشكك مبصداقية إيران 
بعد أن انقلبت أمريكا من الشيطان األكرب إىل احلليف اإلسرتاتيجي، وأن 
إيران تريد أن تأخذ دور البطل يف العراق من اجل االنفراد بقيادة العراق. 
الدكتور عالء احلسيين أجاب أن هناك عوامل داخلية وخارجية اخلارجية 
اجلمهوريني  باجتاه  تذهب  املؤشرات  كل  أن  حيث  املتحدة  الواليات  ختص 

وليس الدميقراطيني.
 س2/ إىل أي مدى ستستمر املعارك ؟.أج��اب الشيخ مرتضى معاش: أن 
من ضمن الكلمات املهمة اليت أكد عليها اوباما يف خطاباته عن سوريا )إننا 
القمة  إذا نظرنا له من  اللعبة( ومن هذا يتضح أن الصراع  سنغري قواعد 

سنفهم صراعات القاعدة وهو صراع بني اجلمهوريني والدميقراطيني. 
 س/ماذا بعد انتهاء احلرب وما هو مصري الفصائل املسلحة؟

أجاب امحد جويد أن قسم من الفصائل سوف تنتهج نهج حزب اهلل يف لبنان 
أي ال احد يقرتب على سالح املقاومة وستكون هلا ذراع سياسي قوي. وأجاب 
الشيخ مرتضى معاش: ان هناك عوامل ستؤثر على شرعية احلشد الشعيب 
املرجعية  هو  األول  العامل  املسارات.  على  التحكم  يف  وقدرتها  واملليشيات 
يف العراق، العامل الثاني هو املتغريات السياسية يف إيران بني املتشددين 
واملعتدلني فإذا سيطر املعتدلون على املشهد اإليراني فقد يكون تعاونا مع 

املرجعية بالعراق. وختم الباحث العطار جبوابه قائال:
1. أن البقاء على احلشد بعد انتهاء احلرب على داعش هو باجتاه عسكرة 
اجملتمع. 2. استنزاف قدرات الدولة املالية والقدرات الشابة. وخرج امللتقى 
بتوصيات:1. ميكن صياغة مشروع جليش أو حشد شعيب احتياطي.2. تاليف 
قضية احلرب بني الطوائف.3. ميكن استثمار الصورة اجليدة اليت أعطاها 

احلشد الشعيب للشيعة يف العراق استثمارا اجيابيا. 

صورة التواجد اإليراني يف 
العراق إعالميا ومستقبل 

الحشد الشعبي

انتصار السعداوي 
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وال��دراس��ات  للتنمية  ال��ف��رات  مركز  اق��ام 
)دور  بعنوان  نقاشية  حلقة  االسرتاتيجية 
الدين يف التحول الدميقراطي يف العراق(. 
وقد قدم هلا وادارها مدير املركز الدكتور 
خ��ال��د ع��ل��ي��وي ال���ع���رداوي ال���ذي ق���ال: إن 
البعض ممن لبسوا لباس الدين يف الوقت 
احلاضر- داعش وامثاهلا- بدأوا ينتهكون 
كثري  يف  الدين  باسم  االنسانية  الكرامة 
من املظاهر، وتساءل: ملاذا ال يكون الدين 
دولة  بناء  باجتاه  الدفع  عامال من عوامل 
دميقراطية تتحقق فيها احلرية والكرامة 
االنسانية؟. هل السبب يف الدين نفسه أم 
يف املتدينني.  وبدأ الدكتور حممد املوسوي 
العلوم السياسية يف اجلامعة  رئيس قسم 
االسالمية يف الكوفة بتقديم ورقته البحثية 
وموقف  الدميقراطي  )التحول  املوسومة 
القوى الدينية( الذي قال: إذا حبثنا قضية 
فإنه  السياسي  االسالمي  باملفهوم  الدين 
والسياسة،  ال��دي��ن  ب��ني  الفصل  ميكن  ال 
نزلت  ح��ني  الغدير  بواقعة  مثال  وض��رب 
وأمتمت  دينكم  لكم  أكملت  ال��ي��وم   “ اآلي��ة 
عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا”، 
فإكمال الدين ومتام النعمة بالوالية يشري 
اىل ال��رتاب��ط ب��ني ال��دي��ن وال��س��ي��اس��ة وال 
ميكن الفصل بينهما يف االس��الم، والدين 
حاجة ضرورية لإلنسان وال ميكن التخلي 

ع��ن��ه. وق����ال ال��ب��اح��ث واإلع���الم���ي ع��زي��ز 
والربامج  االخبار  قسم  مدير  رحيم  علي 
الفضائية،  العراقية  ق��ن��اة  يف  الوثائقية 
حتت عنوان )اخلطاب الديين السياسي(، 
أن اخلطابات الدينية مل تبلور خطابا دينيا 
وأن  االسالمية،  لتشكيل احلكومة  موحدا 
الدميقراطية يف  م��ن  االس��الم��ي  امل��وق��ف 
االوىل  الرؤية  رؤيتني:  ينقسم بني  العراق 
ت��ق��ول ان ال��دمي��ق��راط��ي��ة ه��ي دك��ت��ات��وري��ة 
االقلية وهي أفضل السيء. والرؤية الثانية 
تنجح هذه  امل��دن��ي��ة. ومل  ال��دول��ة  م��ش��روع 
القوى يف استيعاب مشروع الدولة املدنية 
الشيعية  السياسية  االح����زاب  فتشظت 
والسنية بشكل كبري، واليوم ال توجد رؤية 
الدولة  ادارة  مشروع  مع  تتناغم  سياسية 

يف العراق وليس ادارة سلطة.
الدكتور عبد الرسول عبد الرضا األسدي 
اختزلوا  السياسيون  ق��ال  مداخلته،  يف 
الدين بدل ان يستثمروه، وبدأوا يستثمروه 

ملصاحلهم الشخصية والفردية.
امح��د ج��وي��د، ق��ال ان ال��دي��ن ج��اء حلفظ 
وجدت  الدميقراطية  وان  االنسان  حقوق 
واإلس��الم  االنسان،  حقوق  ثقافة  إلشاعة 
واحلريات.  احلقوق  على  لريكز  جاء  امنا 
عدنان الصاحلي، رأى أن املشكلة هي ان 
االحزاب السياسية االسالمية بعد 2003 

اخضعت اجلمهور للعاطفة، ومل تكن لديها 
ان  تستطيع  ومل  ال��ن��اس  بها  يقتنع  رؤي���ة 
فقدانها  من  خوفا  العاطفة  تلك  ختالف 

لشعبيتها ومكاسبها السياسية.
الشيخ مرتضى معاش قال، هناك ظلم من 
حول  حيث  املتدينني  وغ��ري  املتدينني  قبل 
إىل  ثم  وم��ن  سلطة  إىل  الدين  املتدينون 
استبداد. وغري املتدينني حاولوا ان يعزلوا 
الدين عن الواقع واتهموه باتهامات كبرية. 
وهذا حيتاج إىل فتح باب احلوار لقراءة 
ق��راءة  الدميقراطية  م��ع  وعالقته  ال��دي��ن 
قائم  امحد  ج��واد  الدكتور حسني  علمية. 
مقام قضاء مركز كربالء طالب بان تعزى 
االسالمية  السياسية  االح��زاب  تصرفات 

اخلاطئة إىل نفسها وليس إىل الدين.
عدة  قدمت  النقاشية  احللقة  ختام  ويف 

توصيات منها:
ان ال��س��ي��اس��ة اخ��ت��زل��ت ال���دي���ن واس����اءت 
الدميقراطي،  التحول  توظيفه يف حتقيق 
وهذا االمر يتطلب معاجلته وأخذه بنظر 
التحول  يف  ال��دي��ن  توظيف  عند  االعتبار 

السياسي.
ان االدي���ان ج��اءت حلفظ احل��ق��وق وعلى 
امل��ت��ص��دي��ن ل��ل��م��وض��وع م���ن امل��س��ل��م��ني ان 
واحلريات  احلقوق  حفظ  على  حيرصوا 

مبا يعزز الكرامة االنسانية.

مركز الفرات يناقش دور الدين 
يف التحول الديمقراطي يف العراق

مركز آدم يناقش تأثري تعدد التشريعات على حقوق اإلنسان
أقام مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات حلقته النقاشية الشهرية عن” تأثري تعدد التشريعات على 
حقوق اإلنسان” ملناقشة كثرة تشريع القوانني وتعارضها. قدم رئيس اجللسة الدكتور عالء احلسيين 
نبذة موجزة عن تاريخ التشريعات يف العراق، وقال: إن كثرة التشريعات والقوانني وتعارضها تؤثر 
على كرامة اإلنسان العراقي، وبني إن الدولة العراقية منذ نشأتها شهدت الكثري من التشريعات. ثم 
بدأ احملور األول لألستاذ املساعد الدكتور عبد الرسول عبد الرضا، وقال فيه إن ضعف التشريعات 
العراقية يثري عدة إشكاليات، األوىل إنها تفضي إىل تاريخ التشريعات ذات الفئة الواحدة وهناك 
تنازع من حيث الزمان واإلشكالية، الثانية هي صدور عدة قوانني من عدة جهات مما جيعلها يف حالة 

تنازع. 
 احملور الثاني، قدمه احلقوقي امحد جابر صاحل وقال : إن اهلدف األمسى للقوانني محاية حقوق 
اإلنسان وحرياته فان انعدمت عمت الفوضى وان كثرت زادت العراقيل. من جهته، قال امحد جويد: 
إن مسألة التشريعات الكثرية أصابت الدولة العراقية بتخمة القوانني، وبالتالي أصبح القيود كثرية 
املشكلة  هي  العراقية  التشريعات  قضية  إن  الصاحلي  عدنان  وأوض��ح  واملؤسسات.  األف��راد  على 
تتمثل يف أن  التناقضات واليت  العراق مما أدت إىل تعطيل احلياة، الفتا إىل بعض  األساسية يف 
القوانني املعمول بها حاليا يف العراق سنت يف ظل نظام دكتاتوري ومازالت تطبق يف نظام دميقراطي. 

كما تداخل جاسم الشمري مبينًا، إن املشرع القانوني وخالل السنوات املاضية اثبت عدم قدرته على 
سن القوانني اليت ختدم املواطن.

الشيخ مرتضى معاش قال: إن كثرة القوانني دليل على عدم تطبيق القوانني حيث تؤدي هذه الكثرة 
إىل قمع املواطن نفسه وليس محاية حرياته وحقوقه اليت متثل جوهر وفلسفة تشريع القانون، فعلى 
سبيل املثال ما يطلب من املواطن يف حال مراجعته إلحدى الدوائر احلكومية وهي الوثائق األربعة 
وكذلك صحة صدور هلذه الوثائق، وأشار معاش إىل إننا إذا أردنا إجناح الدميقراطية جيب أن نعتمد 
على مؤسسات تشريعية ناجحة تعمل على إكمال العقد االجتماعي، وخلص اجلميع إىل أنه إذا كان 
وجود تنوع يف التشريعات ظاهرة تتطلبها احلياة والضرورات فان تعددها وتراكمها يفضي إىل مجلة 

إشكاليات منها:
1- إن تنازع التشريعات ملعاجلة موضوع واحد بشكل متعاقب جيعل املركز القانوني لألفراد متأرجح 
بني قانونني من حيث السريان.2- تنازع التشريعات من عدة فئات مكانيا وزمانيا.3- افتقار القوانني 
الصادرة ألليات تنفيذها وتطبيقها فهي تشكل عبء على اجلهة املكلفة بتنفيذها.4- عدم التوازن بني 
التشريعات املوضوعية والتشريعات اإلجرائية.5- بقاء تشريعات قدمية تنظم أوضاعا معينة.6- وجود 

تناقض وتضارب يف نصوص بعض القوانني.

بابل  رئاسة جامعة  مع  وبالتعاون  والبحوث  للدراسات  املستقبل  أقام مركز 
حلقة نقاشية حتت عنوان “نظام اإلدارة الالمركزية.. فرص النجاح وحتديات 
املساعد  لألستاذ  ترحيبية  بكلمة  النقاشية  احللقة  افتتحت  التطبيق” حيث 
الدكتور علي عبد الفتاح احلسناوي أكد فيها على الدور املهم الذي تضطلع 
به مراكز الدراسات واملراكز العلمية ومنها اجلامعات، كما أشار احلسناوي 
العمل  الدراسات ض��روري يف وضع  التواصل بني اجلامعة ومراكز  إن  اىل 

على الطريق الصحيح.
بعدها توىل الدكتور قحطان احلسيين إدارة احللقة النقاشية إذ قدم الدكتور 
جواد كاظم البكري حبثا عن مراحل نقل السلطة بني احلكومات املركزية 
التاريخ  يف  املركزية  اإلدارة  ومراحل  واستعرض جتارب  احمللية  واحلكومة 
وسياسية  جغرافية  إىل  الالمركزيات  أن��واع  ع��دد  ثم  واإلس��الم��ي  العربي 
ووظيفية، وأكد البكري أن الوحدات احمللية اليوم حتتاج إىل تدريب كوادرها 
لتحويلها من إدارة حمليه إىل حكوميه. من جهته قدم الدكتور ماجد حمي 
الفتالوي ورقته البحثية عن واقع عمل جمالس احملافظات والتحديات اليت 
نظرة  وتقديم  واحل��ل��ول.  املعاجلات  اق��رتاح  مع  الالمركزية  اإلدارة  تواجه 

استشرافية ملستقبل البالد. ومن بني التحديات اليت تطرق هلا الفتالوي:
وممارسة  دقيقة  علمية  جتربة  إىل  املستند  الكامل  االس��ت��ع��داد  ع��دم   -1
واضحة.2- عدم بروز دور واضح للهيئة العليا للتنسيق بني احملافظات برئاسة 
ب��اإلدارة الالمركزية3-  رئيس ال��وزراء وعضوية ال��وزارات الثمانية املشمولة 
السياسية احل���ادة واحمل��اص��ة داخ��ل جمالس احمل��اف��ظ��ات حول  اخل��الف��ات 
تقسيم املناصب.4- غياب الشفافية والوضوح يف عمل جمالس احملافظات 
جمالس  انتخابات  جتديد  عدم  واملواطنني.5-  احلكومة  بني  الثقة  وضعف 
االقضية والنواحي وبالتالي عدم بروز تقاليد ادارية واضحة يف هذا اجملال.

أو  النجاح  ف��رص  إن  اعتقد  املسعودي:  باألستاذ امح��د  امل��داخ��الت  وب��دأت 
األخرية  األمنية  األح��داث  وبسبب  تتبلور  ب��دأت  املركزية  اإلدارة  اجيابيات 
تتجه حنو  ال��ع��راق��ي  امل��واط��ن  ثقافة  ب���دأت  ذل��ك  اىل  اهل��وي��ة،  على  والقتل 
متشائمة جدا  كانت  الباحثني  نظرة  إن  مقداد  املهندس  ويرى  الالمركزية. 
املوضوع وبني هذه  لتطبيق هذا  له هو إجياد مقدمات  وكل ماحنن حباجة 
املقدمات جيب أن تكون هناك دورات إلزامية تنموية للمسؤولني يف جمالس 
احملافظات. من جهته أوضح املهندس طالب احلسناوي مدير ناحية الكفل 

رغبته الشديدة يف تطبيق القانون بأقرب وقت ولو بشكل تدرجيي.
اإلدارة  ال��يت جترها  وال��وي��الت  املشاكل  لكثرة  ق��ال:  امح��د جويد  األس��ت��اذ 
الن  مستبد  نظام  امل��رك��زي  النظام  الن  ونظرا  امل��رك��زي  والنظام  املركزية 
قال  املركزية. من جهته  السلطة  بيد  والصالحيات مجيعها ترتكز  السلطة 
عدنان الصاحلي جرت الويالت على هذا البلد وكانت االنقالبات تتواىل يف 

احلكومات املركزية وعلى احملافظات أن تكون تابعة،

مركز املستقبل بالتعاون مع 
جامعة بابل يناقش فرص نجاح 
وتطبيق نظام اإلدارة الالمركزية
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جتسد أحداث القرن الواحد والعشرين، 
ازم��ات وصراعات على  افرزته من  وما 
امل��س��ت��وي��ات ك��اف��ة، واق��ع��ا ل��ع��امل شديد 
ال��ف��وض��ى ك��ث��ري احل����روب س����واء اك��ان��ت 
حروبا نفسية او عسكرية أو ناعمة نتيجة 
اهداف اهليمنة وبراغماتية املصاحل بني 
البلدان  تسمى  ما  او  الشمال  عامل  دول 
املتقدمة ودول عامل اجلنوب او ما تسمى 
نزاعات  خلق  ما  وهذا  املتخلفة  البلدان 
كافة  امل��ي��ادي��ن  ويف  وص��راع��ات خمتلفة 

حمليا واقليما ودوليا.
ان ح��ص��ول ح��ال��ة ال���ص���راع ب��ني ال���دول 
ال��دول اىل التعامل  ادت اىل جلوء هذه 
ب��أس��ال��ي��ب ووس��ائ��ل  ال��ب��ع��ض  م��ع بعضها 
اىل  ال��وص��ول  اج��ل  من  ومتنوعة  عديدة 
يف  اليها  تصبو  ال��يت  االه���داف  حتقيق 
“النفسي”،  املعنوي  والتحطيم  االي���ذاء 
النفسية  عرب استخدام اساليب احلرب 
الشائعة،  االره����اب،  ال��دع��اي��ة،  أه��م��ه��ا، 
التسميم السياسي وغسيل الدماغ، اليت 
ال��ص��راع االزلية  وت��رس��خ ظ��اه��رة  تذكي 
بدء  منذ  البشرية  النفس  يف  واملتأصلة 

اخلليقة.
تشهده  ال��ذي  الكبري  التقدم  ض��وء  ويف 
ال��س��اح��ة االع��الم��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وخ��اص��ة 
 cnn، امل��ؤس��س��ات ال��ك��ربى ع��ل��ى غ���رار

روي��رتز وغريها،  ب��رس،  فرانس   ،bbc
مت  ال��ع��ام،  ال��رأي  على صناعة  وقدرتها 
النفسية يف  احل���رب  اس��ال��ي��ب  ت��وظ��ي��ف 
وسائل االعالم، ولعل اهم هذه االساليب 
املوظفة يف االعالم هو “الدعاية” فللدعاية 
قد  اعالمية  وظيفة  اساليبها  مبختلف 
تكون مباشرة أو غري مباشرة تهدف اىل 
ترسيخ سلوكيات معينة او تغيريها وفق 
ختطيط دقيق ومؤثر ومقنع، لذا عمدت 
استخدام  اىل  العاملية  االع���الم  وس��ائ��ل 
وترسيخ  لرتويج  متنوعة  بطرق  الدعاية 

اجندتها وحتقيق اهدافها.
ومتنوعة  كثرية  اساليب  للدعاية  كذلك 
يلجأ اليها القائم باالتصال عرب وسائل 
االع��الم واالتصال بشكل عام، من أجل 
باجلمهور  ال��ت��أث��ري  يف  اه��داف��ه  حتقيق 
ووفق  وسلوكياته،  ومواقفه  آرائه  وتغيري 
وعاداته  اجلهور  طبيعة  مع  يتناسب  ما 

ومشكالته وآرائه ومعتقداته.
ول���ع���ل م���ن اس���ال���ي���ب ال���دع���اي���ة االك��ث��ر 
اس��ت��خ��دام��ا يف وس��ائ��ل االع���الم حاليا، 
تلجأ  إذ  والتنميط”  القولبة  “اسلوب  هو 
وس���ائ���ل االع�����الم اىل ت��ق��دي��م وج��ه��ات 
ن��ظ��ر اص��ح��اب��ه��ا اخل��اص��ة يف ك��ل ش��يء 
م��ث��ل ح���رص وس���ائ���ل االع�����الم ال��غ��ري��ب��ة 
رجل  ب��ص��ورة  املسلم  ص��ورة  تقديم  على 

املالمح  ق��اس��ي  م����زواج،  ن��ه��م،  متخلف، 
ال��س��ن��وات  ال���س���ل���وك���ي���ات، ويف  غ���ري���ب 
االخ�����رية، اس��ت��خ��دم��ت وس��ائ��ل االع���الم 
الغريبة اسلوب القولبة والتنميط إلظهار 
املسلم ارهابيا مدمرا لكل حضارة وتطور 
ومنغلقا على نفسه وال جييد التعايش مع 

االخر.
ب��ال��س��واد  املتشحة  امل����رأة  ص���ورة  يف  أو 
وجت��ل��س يف م��ق��ع��د ال��س��ي��ارة اخل��ل��ف��ي، 
وبتكرار الصورة، يغدو االسالم مرتبطًا 
السلبية  الصفات  بكل  الغربي  ذه��ن  يف 
الذهنية  ال��ص��ورة  تلك  تستنبطها  ال��يت 
املستخدمة عرب االعالم بدعاية مقولبة، 
به  ج����اءت  م��ا  حقيقة  يف  ال��ب��ح��ث  دون 
سامية  مبادئ  من  االسالمية  الشريعة 
ت��راع��ي ح��ق��وق االن���س���ان، وت��ع��م��ل على 
امل��س��اواة  ت��س��وده��ا  تشييد دول���ة م��دن��ي��ة 

والعدالة والرفاه.
والتنميط  القولبة  خطورة  تكمن  وعليه 
النمطية  ال��ص��ورة  ترسيخ  االع��الم��ي يف 
ال��س��ل��ب��ي��ة ال����يت ت��ق��وم وس���ائ���ل اإلع����الم 
ال��ش��ع��وب  ل��ب��ع��ض  ورمس���ه���ا  بتصنيعها 
والثقافات واألعراق، وبعض اجلماعات 
وال��ق��وم��ي��ة  اجل��غ��راف��ي��ة  األص������ول  ذات 
االجت��اه��ات  بعض  يف  وك��ذل��ك  واللونية، 

السياسية والفكرية.

القولبة 
والتنميط.. 

اسرتاتيجية إلكرتونية لتدمري دعاية لداعش على االنرتنت
منذ نشوء تنظيم داعش االرهابي اعتمد على اساليب الدعاية بشكل كبري لكسب اهليبة والتضخيم 
عرب  مكثفة  دعائية  استخدامه حلملة  خالل  من  للتنظيم،  وجذبهم  واملرتزقة  املتشددين  الستدراج 
اإلنرتنت وخاصة شبكات التواصل االجتماعي، للتنسيق واالتصال والرتويج وما شابه، كما يستخدمها 
التنظيم أيضا لنشر شرائط مصورة مروعة عن قطع رؤوس وأعمال عنف أخرى ضد أعدائه، من 

أجل جتنيد مقاتلني أو مؤيدين له يف كل مكان من العامل.
أفكاره  لبث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  تويرت وغريه من  بقوة على  املتشدد،  التنظيم  ويعتمد هذا 
وتهويل أعماله، من خالل نشر مقاطع فيديو صادمة ألعمال حرق وحنر الرقاب وغريها من األفعال 

العنيفة ضد املناهضني له.
لكن شركات مواقع التواصل االجتماعي وبينها تويرت أزالت أيضا حمتويات لداعش أو لداعمني له، 
وأغلقت حسابات تنشر حمتويات دعائية عنيفة اضافة اىل دعاية جذب املقاتلني السيما من النساء، 
ملغامرات  للرتويج  االجتماعي  التواصل  مواقع  االرهابي  داع��ش  تنظيم  استخدم  عندما  ذلك  مثال 
املسلمات  الربيطانيات  خصوصا  الفتيات،  إلغ��راء  املغامرة  من  جديدة  وان��واع  بآفاق  تعد  )كاذبة( 
التواصل  وسائل  وانتشار  االتصاالت  تطور  أن  املراقبون  يرى  الشأن  هذا  ويف  لقضيته،  باالنضمام 
االجتماعي بشكل مضطرد يزيد من صعوبة التعامل مع تهديدات واسعة االنتشار وهجمات يف أحناء 

العامل، وهذا يزيد من خطر تنامي االرهاب والتطرف يوما بعد يوم، بسبب سهولة التواصل وجاذبية 
مواقع التواصل االجتماعي واستخدام جنود داعش االلكرتونيني ألساليب الدعاية عرب االنرتنت.

إذ يرى بعض املتخصصني بهذا الشأن أن العاملني بنشر دعاية داعش عرب االنرتنت على دراية كبرية 
واخل��داع يف  باحليلة  يتسمون  فُهم  دفتها،  ُت��دار  كيف  ويعرفون جيًدا  االجتماعي،  التواصل  بوسائل 
التواصل مع هذا اجليل، ويستخدمون وسائل عدة حبسب املنرب االجتماعي وأين ينتشر بكثرة — فهم 

يستخدمون تويرت يف اخلليج مثال، ولكن يف سوريا يستخدمون فيسبوك-.
فما مدى خطورة دعاية داعش على أرض الواقع؟، فيجب خبري يف هذا اجملال على السؤال ويقول” 
رواًج��ا  اهلاشتاجات  أكثر  متابعة  عرب  تسّمى،  كما  تويرت،  قنابل  يستخدمون  هم  املثال،  سبيل  على 
يكن  ولو مل  اهلاشتاج، حتى  لذلك  متابع  كل  يراها  باستخدامها حتى  ويرسلون رسائل  تويرت،  على 
مهتًما مبا تقوله داعش، وهذا االجابة تطرح تساؤال هاما هل من طريقة لردع دعاية داعش عرب 
االنرتنت؟، جييب اخلرباء على هذا السؤال بأن األمر صعب حاليا، فحني تغلق إدارة تويرت واحًدا من 
احلسابات، سيفتحون تلقائًيا واحًدا آخر، كيف ميكنك التحكم بهذه الشبكة الالمركزية ذات اآلالف 
من املعجبني؟، وعليه جيب استحداث اسرتاتيجية اعالمية مضاد لتوجهات داعش اكثر فعالية وهذا 

يتطلب جهودا عاملية كربى.

مل يعد اإلعالم يف العصر الراهن وسيلة اخبار أو معرفة أو تسلية فقط، بل 
أصبح اإلعالم بوسائله احلديثة واملتنوعة أداة فاعلة يف تشكيل اجملتمعات 
وسلوكيات املتلقني ملا يقدمه من عوملة فكرية وثقافية تهدف اىل التغيري 

االجتماعي والسياسي سواًء يف اجلوانب االجيابية أو السلبية.
إذ بات االعالم سالحا ذا حدين لقدرته على تشكيل الرأي العام وصناعة 
املتقدمة والسيما  ال���دول  ازده����ار االع���الم يف  ن��الح��ظ  ل��ذا  االح����داث، 
امريكا، فاىل جانب تأثريه اجتماعيا وسياسيا على غرار تغطية فضيحة 
واليت   - نيكسون  ريتشارد  األمريكي  بالرئيس  اطاحت  اليت  ووترجيت 
اشرف عليها بن برادلي رئيس حترير واشنطن بوست السابق الذي توفى 
مؤخرا عن 93 عاما- بات االعالم صناعة جتارية رحبية كما هو احلال 
يف احلرب اجلديدة لوكاالت اإلعالم حول اقتصاديات االعالم البعيد عن 

التنافس يف تأدية وظائفه االساسية وأخالقياته.
اذ يرى بعض املتخصصني بالشؤون االعالمية انه على الرغم من وجود 
دواف��ع أخ��رى تتخطى جمرد جين االرب��اح، تفرض هيمنة االع��الم على 
العام وجتنيد اجلمهور  ال��رأي  خمتلف االصعدة السيما دوره يف تشكيل 
ألجندة خاصة غري معروفة املقاصد، لكن يبقى عنصر التنمية االقتصادية 

هو صلب تلك احلرب االعالمية.
يف هذا االطار كشفت جمموعة “نيويورك تاميز” عن اخنفاض أرباحها 
إن  ي��ق��ول حمللون  ال��ص��دد  ذات  ويف  ال��ن��ص��ف،  م��ن  أك��ث��ر  إىل  الصافية 
الصحافة يف فرنسا تواجه صعوبات حقيقية امام املنافسة الشديدة على 

القراء واالعالنات من جانب االنرتنت.
لوموند  صحيفة  حترير  رئيسة  نوغايريد،  ناتالي  اعلنت  اثرها  وعلى 
الباريسية، استقالتها من منصبها وسط خالفات هزت الصحيفة حول 
لوموند  صحفيات  م��ن  وه��ي  نوغايريد،  ان  يذكر  املستقبلي،  مسارها 
الريك  خلفا   2013 م����ارس/آذار  يف  عملها  مهام  تسلمت  قد  القدامى، 
اسرائيلوفتش الذي تويف فجأة بنوبة قلبية املت به يف مكتبه يف نوفمرب/

تشرين الثاني 2012.
لكن على العكس من ذلك كشف رجل األعمال املصري جنيب ساويرس 
النقاب عن خططه اخلاصة حبصة األغلبية اليت يستحوذ عليها يف قناة 
يورونيوز التلفزيونية األوروبية قائال إن ضخ رأس مال يف القناة سيستخدم 

يف توسيع األنشطة الرقمية للقناة.
من جانب آخر يصف املتخصصون بشؤون اإلعالم بأنه السلطة الرابعة، 
ألن اآلباء املؤسسني للمهنة رسخوا قيما وقواعد حرفية جعلوها دستورا 
وتغطيات  أع��م��ال  ال���دوام يف  ح��اض��را على  ك��ان  ذل��ك  ولعل  للصحفيني، 
من  الكثري  العاملي  فلالعالم  كامريون،  جيمز  أمثال  من  كبار  صحفيني 
الرواد الصحفيني االستقصائيني يف تاريخ الصحافة منهم إذ بن برادلي 
من  بوست  واشنطن  حول  ال��ذي  السابق،  بوست  واشنطن  رئيس حترير 

صحيفة ال متيل إىل املغامرة إىل واحدة من أكثر الصحف حيوية.

االعالم الغربي.. 
وتشكيل الرأي العام

إعالم وصحافة

كمال عبيد
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ع��رف��ت ال��ت��ج��ارة ع���رب ال���زم���ن ب��أن��واع��ه��ا 
او  السلع  ت��ب��ادل  عملية  بأنها  املختلفة، 
اخل���دم���ات ل��غ��رض ت��ق��ل��ي��ب امل����ال ب��ه��دف 
الربح، ومنذ بزوغ ثورة املعرفة املعلوماتية 
مفهوم  تغري  املاضي  القرن  تسعينيات  يف 
يف  املتسارعة  للتطورات  نتيجة  التجارة 

التقانة واملعلوماتية يف عصر االنرتنت.
بالتجارة  ال��ت��ق��دم اإلجي��اب��ي  يف ظ��ل ه��ذا 
احل��دي��ث��ة، وع��ل��ى غ����رار جت����ارة األج��ه��زة 
ظهرت  ال��ذك��ي��ة،  واهل��وات��ف  التكنولوجية 
مثال  السلبية،  التجارة  من  جديدة  أن��واع 
ذلك جتارة األسلحة واملخدرات واألعضاء 
برجّي  ت��دم��ري  وم��ن��ذ  وغ��ريه��ا،  البشرية 
 2001 سبتمرب   11 يف  العاملية  ال��ت��ج��ارة 
ذات  بدأت هناك جتارة جديدة  بأمريكا، 
أغ����راض س��ي��اس��ي��ة واي��دل��وج��ي��ة لرتسيخ 
تنظيم  ب���إس���ت���خ���دام  اإلره��������اب،  م��ف��ه��وم 
املسلحة يف س��وري��ا،  ال��ق��اع��دة واجمل��ام��ي��ع 
ك��أدوات  وأخ��ريا تنظيم داع��ش اإلرهابي، 
لتصبح  حم���ددة،  اج��ن��دة  ذات  إستعمارية 
كبار  فيها  يستثمر  اليت  اجلديدة  التجارة 
العاملية، مقابل خلق فوضى وعدم  ال��دول 
اس���ت���ق���رار ام����ين وس��ي��اس��ي يف ال��ب��ل��دان 
املستهَدفة، السيما بلدان الشرق االوسط.
ت��س��اؤالت  ال��ذك��ر  آن��ف��ة  وت��ط��رح املعطيات 
كيف ظهرت  ابرزها  كبرية،  ورمبا  مهمة، 

جتارة مفهوم اإلرهاب؟، وكيف مت الرتويج 
هلا عرب أساليب الدعاية؟، وكيف ساهمت 
ال��ت��ج��ارة يف جتنيد وغ��س��ي��ل ادم��غ��ة  ه���ذه 

االرهابيني؟.
التساؤالت ومثة غريها.. جتيب  جل هذه 
واالح����داث  وامل���س���ارات  ال��ت��ط��ورات  عنها 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��س��ارع��ة، ف��م��ث��ال ع��ن��د ظهور 
املتشددة،  إالره��اب��ي��ة  التنظيمات  مالمح 
وسائل  ع��رب  اإلره���اب  مفهوم  ترسيخ  مت 
االعالم، وسعي بعض االطراف املستفيدة 
من تنامي االرهاب، من خالل إذكاء العنف 
والفوضى يف بعض البلدان غري املستقرة 
سياسيا، فقد مت تكريس أساليب احلرب 
ال��ن��ف��س��ي��ة، واه��م��ه��ا ال��ش��ائ��ع��ة، وغ��س��ي��ل 
ترسيخ  اىل  باالضافة  والدعاية،  الدماغ، 
امل��ؤام��رة بني  امل��ؤام��رات وزرع حس  فكرة 
أن  علما  بينها،  فيما  املتنازعة  األط��راف 
تربة االختالفات خصبة فيها، مما جيعل 
ب��ني مكوناتها  ال��ف��نت وال��ص��راع��ات  اث���ارة 
وطوائفها أمرا غاية يف السرعة والسهولة.
واالساليب  الشواهد  م��ن  الكثري  وه��ن��اك 
االره���اب،  مفهوم  لتكريس  ج��ريت  ال��يت 
على  ومفروضا  ملموسا  واقعا  ب��ات  حتى 
تهدد  باتت  بذلك معضلًة  اجلميع، فشّكل 
يبدو  وكما  امج��ع،  العامل  واستقرار  أم��ن 
العاملي،  الصراع  ساحة  اف��رازات  من  لنا 

اليت  بالعامل هي  فتكا  االش��د  التجارة  أن 
ُت��ن��َس��ب ان��ت��اج��ي��ا اىل ال��ق��اع��دة وداع���ش، 
حيث تتم صناعة بضاعتهم من )املقاتلني( 
السؤال  ولكن  سواهم،  من  اس��رع  بصورة 
السياق هو،  ه��ذا  نفسه يف  ال��ذي يفرض 
براثن  وغ��رز  االرهابيني  جتنيد  يتم  كيف 
حتى  فيهم،  والكراهية  والعنف  التطرف 
على ابناء جلدتهم، بإسم اإلسالم، إذ يتم 
اقناعهم على انهم يقاتلون يف سبيل اهلل، 
اجلنة،  اىل  سيذهب  سيقتل  ال���ذي  وان 
والصاحلني،  األنبياء  جبوار  يكون  وسوف 
البسيطة  الطريقة  هذه  من خالل  وهكذا 
ومعظم  وداع���ش  ال��ق��اع��دة  ينتج  والسهلة 
اجلماعات املتطرفة، بضاعتهم ولن يتبقى 
واملعلومات،  السالح  إعطاءهم  سوى  هلم 
عن املكان الذي سيدمرونه وخيربونه على 

أساس اجلهات اليت تدفع مبالغ اكثر.
وع��ل��ي��ه ف��ف��ي ظ���ل اض��م��ح��الل االن��س��ان��ي��ة 
والتجارة باالرهاب وما يشهده العامل اليوم 
من متغريات واحداث متسارعة، مجيعها 
عوامل متهد لظهور جتارات رمبا ستكون 
اكثر فتكا ودم��ارا ووب��اال على العامل كله، 
التوقعات  ه��ذه  مثل  أن  م��راق��ب��ون  وي���رى 
قد ال تتطلب فرتة زمنية طويلة، بل يرى 
البعض أن العامل رمبا سيواجه اكرب موجة 

ارهاب عاتية يف املستقبل القريب؟!.

املتاجرة بالعقول 

االعالم االلكرتوني.. املحتوى والجمهور املستهدف
ماليني املواقع، ومليارات الزائرين، تفرض منافسة شديدة الشراسة بني املواقع، وحتى بينها وبني نفسها 
 – )اخلربية  االكرتونية  املواقع  بني  التقتصر  منافسة  وهي  املتصفحني،  من  كبري  قسم  استقطاب  على 
الثقافية – السياسية – املنوعة( بل انها منافسة حتى مع قنوات التلفاز، ومنافسة اكثر شراسة مع مواقع 
التواصل االجتماعي، اليت اخذت تفرض امناطا جديدة من التعامل مع احملتوى االلكرتوني املقدم من 
املواقع االلكرتونية، او من االفراد املفرتضني، والذين جيدون مساحة اكثر رحابة يف فضاءات التواصل 

املباشر مع االخرين.
تتشابه الكثري من املواقع يف حمتوياتها، وتكاد تكون نسخة متكررة عن بعضها البعض، ورغم التشابه هناك 

نوع من اجلاذبية لدى بعض املواقع على حساب مواقع اخرى، قد يكون احملتوى فيها اكثر ثراء وفائدة.
تؤكد كثري من البحوث يف هذا اجملال، ان مانسبته 51% من الشباب على سبيل املثال يعتمدون على املواقع 
اإلخبارية العربية كمصدر للمعلومات، وثبت تفوق نسبة الذكور الذين يستخدمون املواقع اإلخبارية يف 

أوقات األزمات الطارئة عن نسبة اإلناث.
من خالل رصدها ألسلوب  االلكرتونية،  املواقع  على حتليل مضمون  اعتمدت  اخ��رى  ودراس��ات  حبوث 
التحديث وجتديد مواضيعها ملسايرة تطورات األحداث، وكذلك إتاحة إمكانية املشاركة يف إبداء الرأي 

والتعليق على املضمون املقدم بها.

أن  على  النموذج  هلذا  الرئيسي  الفرض  يقوم  حيث  التلقي(  )من��وذج  فهي،  العام  اجمل��ال  نظرية  وبعد   
الفرد املتلقي للمعلومات يف أي موق�ف يعتمد بشكل أساسي على وسائل اإلعالم يف استقبال املعلومات، 
ويتأثر يف ذلك بالعديد من العوامل مثل منط استخدام الوسيلة، نوع املضمون، واهتمامات املتلقي واتفاق 
املضمون مع اجتاهاته الراهنة، وترتبط عملية التلقي مباشرة بفكرة تكوين املعنى عند اجلمهور املتلقي، 

من خالل التعامل مع النصوص املقروءة واملرئية.
التعامل مع النصوص املقروءة عرب الشبكة خيتلف عن التعامل مع النصوص الورقية. وعليه يتعني على 
وثانيهما  املستهدف،  اجلمهور  أوهلما  االعتبار،  يف  مهمني  عاملني  يأخذ  أن  اإللكرتوني  احملتوى  كاتب 
حمّرك البحث. ويستتبع ذلك مواصفات خاصة بالكتابة لإلنرتنت مثل سهولة اللغة وسالمتها، ورشاقة 

التعبري، واستخدام لغة املخاطب إلقامة عالقة دافئة مع املتلقي إخل.
وهناك عدد من النقاط اشار اليها املختصون للوصول اىل احملتوى اجليد: حمتوى مفيد ويتالءم مع حاجة 
املتلقي، اهلرم املقلوب، حمتوى جذاب ورشيق، حمتوى واضح ال لبس فيه، ما قّل ودل، حمتوى صحيح 
وموثوق، مراعاة استخدام أسلوب الكتابة اخلاص باإلنرتنت والذي خيتلف عن أسلوب الكتابة العادية، 
مراعاة توحيد أسلوب الكتابة وتوحيد املصطلحات املستخدمة يف خمتلف صفحات املوقع، خلو احملتوى 

من األخطاء اللغوية والنحوية.

قبل عقود ليست طويلة، كان اكثر من خيط يفصل بني احلقيقة واخليال، 
ضبابية  تكون  واحيانا  ال��وض��وح،  شديدة  وواض��ح��ة  مرئية  تكون  احيانا 
حتتاج اىل تركيز اكرب الكتشافها، لكنها رغم ذلك تبقى حقائق او خياال 
عند تصنيفها.. قبل هذه العقود، واحتدث عن وسائل االعالم، من صحافة 
تقوم  اعالنات  من  بينها  وما  اذاع��ات،  ومن  تلفزيوني  بث  ومن  مطبوعة 

بتسويقها.
اندثار حربها الذي امتازت به ،  الورقية االن تعيش حلظات  الصحافة 
واحملطات االذاعية ليست كسابق عهدها، من حيث اجلماهريية وبالتالي 
التاثري، والتلفزيون بدل ان يبقى لسانا واحدا يف كل دولة اصبح له عددا 

من االلسن وعرب ختوم اجلغرافيا والزمن اليت كان يرتدي معطفها.
وقت  بعد مضي  اال  بها  نعرف  نكن  ومل  تقع  االح��داث  كانت  عقود  قبل 
عليها، او حتى النعرف بها اصال.. االن تغري واقع املعرفة، فما يقع من 
احداث قد جتدها قربك حلظة الوقوع، وان كان وجودها افرتاضي اال 

انه يرتك اثرا بالغا على حياتك.
قبل عقود  متخيلة  لنا حياة  تصنع  واالتصال  االع��الم  وسائل  كانت  فاذا 
وتتيح لنا اهلرب هلا عرب خيالنا، اال انها يف الزمن الراهن اخذت تصنع 
واقعا افرتاضيا نهرب منه وال ميكن ان نلجأ اليه، النه واقع خميف وان 

كان متخيال..
للكاتب  شيطانية(  )اي���ات  رواي���ة  بريطانيا  يف  ص��درت   1988 ال��ع��ام  يف 
الربيطاني من أصل هندي سلمان رش��دي. بعد 9 أي��ام من إص��دار هذا 
النشر  دار  وتلقى  بالدها  دخ��ول  رش��دي من  اهلند سلمان  منعت  الكتاب 
الذي طبع الكتاب اآلالف من رسائل التهديد واالتصاالت التلفونية املطالبة 
وجنوب  والسودان  بنغالديش  قامت  الكتب.  بيع  دور  من  الكتاب  بسحب 
أفريقيا وكينيا وسريالنكا وتايالند ومجهورية تنزانيا املتحدة وإندونيسيا 
وفنزويال وسنغافورة مبنع الكتاب وخرجت مظاهرات تنديد بالكتاب يف 
إسالم آباد ولندن وطهران وبوميب ودكا وإسطنبول واخلرطوم ونيويورك.

انه حدث يقع كثريا، تظاهرات واحتجاجات.
املؤلف نفسه يؤكد فى حوار له مع جملة )دير شبيجل( األملانية أن سبب 
شهرته ليس روايته )آيات شيطانية( بل سبب شهرته فى الواقع الفتوى 
التى أصدرها اخلمينى بإهدار دمه وختصيص مكافاة 2.6 مليون دوالر ملن 

يقتله أو يدىل مبعلومات عنه هو ماشهره.
اليبتعد هذا الفلم عن صناعة احلدث وتسويقه، بعد ان اعلنت الشركة 
عن ختليها عن عرض الفلم اثر تعرضها لقرصنة معلوماتية قيل انها من 
كوريا الشمالية قبل ان يتم االعالن ان القرصنة من داخل موظفي الشركة 
نفسها، اضافة اىل تلقيها تهديدات من قبل كوريا الشمالية، او هكذا قيل.
انها باختصار شديد وعلى ضوء واقع االعالم العراقي بعد العام 2003، 
ان وسائل االعالم واالتصال الميكن هلا ان تصنع حدثا وتنجح يف تسويقه 
دون قراءة حقيقية ودقيقة حلاجات ورغبات املتلقي، وال يكفي الضجيج 

والصراخ يف صناعة احلدث دون رؤية ملا يريده هذا املتلقي،

حياتنا التي تتشكل
 عرب االعالم

إعالم وصحافة

محسن معاش
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ب��ال��ث��ق��اف��ة االق��ت��ص��ادي��ة، أن يكون  ن��ع��ين 
ال���ف���رد واجمل���ت���م���ع م��ث��ق��ف��ا اق��ت��ص��ادي��ا، 
أن  على  امل��ع��ن��ي��ون،  العلماء  يتفق  وي��ك��اد 
تطور  الزاوية يف  يشكل حجر  االقتصاد 
معادلة  هؤالء  ويؤكد  واجملتمعات،  الدول 
ق��وي��ا متينا  االق��ت��ص��اد  ك���ان  كلما  ت��ق��ول، 
واحلرفية،  العلمية  على  قائما  متوازنا، 
وأكثر  أق��وى  واجملتمع  الدولة  كانت  كلما 
تطورا، مبعنى هناك ترابط وثيق بني قوة 
ال ميكن  اجملتمع، هلذا  وتطور  االقتصاد 
أن جند اقتصادا متينا مبنيا على أسس 
أن  بسيط  لسبب  متأخرة،  بدولة  علمية 
هذا النوع من البناء السليم مرتبط بصورة 

جوهرية مبفهوم الثقافة االقتصادية.
م���ن ه��ن��ا ت����ربز ق��ي��م��ة امل����واط����ن امل��ث��ق��ف 
للبناء،  الصغرى  اللبنة  اقتصاديا بوصفه 
وم����ن ث���م ت����ربز ق��ي��م��ة اجمل��ت��م��ع امل��ث��ق��ف 
اق��ت��ص��ادي��ا، ف��ف��ي م��ث��ل ه���ذه احل��اض��ن��ة 
اقتصاديون  ق��ادة  ينشأ  أن  الب��د  املثقفة، 
أو  خمططون،  أو  سياسيون،  متميزون، 
االقتصادي اخلاص،  القطاع  عاملون يف 
كونهم يرتعرعون يف وسط واٍع يف كيفية 
واالن��ت��اج، وهذا  امل��وازن��ة بني االستهالك 
سينعكس ذلك حتما على ثقافة الساسة 
اجملتمع،  من  ج��زءا  كونهم  النخب  وق��ادة 
تتميز  ال����يت  ال���دول���ة  ان  ن���الح���ظ  هل����ذا 

اقتصادية،  ثقافية  حصيلة  ذي  مبواطن 
الشك أنها ستبين اقتصادها على ركائز 
سليمة، والسبب أن الشخص الذي يعيش 
مبثل هذه اجملتمعات، ستكون لدية رؤية 
وسلوكه  تعامله  عليها  ي��ق��وم  اق��ت��ص��ادي��ة 
ومنهج حياته بصورة عامة، حتى يف ادارة 

الشؤون العائلية.
ان  ينبغي  االقتصادية  الثقافة  أن  علما 
تكون شاملة، ألن اجلميع حيتاجها، مبا يف 
ذلك املثقفون أنفسهم، فال يصح للمثقف 
مثال ان حيصر نفسه يف حيز حمدد من 
ع��ارف��ا وفاهما  يكون  أن  االف��ك��ار، والب��د 
ومتفاعال مع املعلومات االقتصادية اليت 
وقراءاته  واالدبية  الفكرية  ثقافته  تكّمل 
فاملثقف يف  وما شابه،  واملسرحة  الفنية 
هذا احلالة يصبح موسوعيا، وتكون لديه 
والعائلية  الفردية  شؤونه  ادارة  يف  خربة 
بطريقة اقتصادية ناجحة، وينسحب هذا 
ذا  فكونه  اي��ض��ا،  السياسي  على  االم���ر 
ينبغي  ال  السياسي  العمل  يف  اختصاص 
له ان يقتصر فهمه ومعلوماته على االمور 
السياسية فقط، فالقائد السياسي اجليد 
ينبغي أن يكون مثقفا يف االقتصاد، حتى 
الفهم واالطالع،  يستطيع من خالل هذا 
ان يسهم برؤيته لتحسني اجلوانب العملية 

اليت ختضع لصنع القرار االقتصادي.

والدليل على صحة هذا الرأي، أن هناك 
حيكمها  االق���ت���ص���اد،  يف  م��ت��أخ��رة  دوال 
وي��ق��وده��ا اش��خ��اص جي��ه��ل��ون م���اذا يعين 
بناء  يف  دوره  يفقهون  ال  وهم  االقتصاد، 
واض��ح،  لسبب  امل��ت��ط��ورة،  القوية  ال��دول��ة 
أن ه��ؤالء ال��ق��ادة هم أص��ال نتاج جمتمع 
جيهل أهمية االقتصاد، ودوره األساس يف 
الوقت  املستقرة يف  املستقلة  الدولة  بناء 
السياسي  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ل��ذل��ك  ن��ف��س��ه، 
واملثقف واملفكر والعامل والكاسب وعموم 
اجملتمع  ف��إن  اقتصاديا،  مثقفني  ال��ن��اس 
اليت  املهمة  الصفة  ه��ذه  سيحمل  برمته 
ماهية  يفقه  جمتمع  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ت��س��اع��د 
االقتصاد، ويعرف ما هي أهمية الثقافة 
اف���راد  يتمكن  ه���ذا اجمل����ال، وس���وف  يف 
وفهم  ب��دراي��ة  التعامل  م��ن  اجملتمع  ه��ذا 
بالقضايا  امل��رت��ب��ط��ة  االم����ور  م��ع مج��ي��ع 
االق��ت��ص��ادي��ة، والش��ك أن ه��ذا ال��ن��وع من 
الذين  أولئك  من  بكثري  أفضل  املواطنني 
وال  واالنتاج،  االستهالك  بني  يفرقون  ال 
الفردية  شؤونهم  ي��دي��رون  كيف  يعرفون 
ب��إدارة  االم��ر  تعلق  اذا  فكيف  والعائلية، 
تسهم  هنا  م��ن  ب��أك��م��ل��ه؟،  وجمتمع  دول���ة 
الثقافة االقتصادية يف بناء دولة متطورة 
على  آليا،  سينسحب  ما  وهو  اقتصاديا، 

تطور الدولة يف امليادين كافة.

الثقافة االقتصادية 
واالقتصاد الثقايف

الثقافة العربية.. اشراقات خجولة تحت قيد االنسالب
أثرت  اليت  املهمة  واملشكالت  التحديات  الكثري من  تواجه  والت��زال  كانت  العربي  العامل  الثقافة يف 
سلبًا واقع الثقافة العربية وأحوال املثقف العربي، الذي يعاني من حالة التهميش واإلقصاء املتعمد 
من قبل األنظمة احلاكمة املستبدة، اليت سعت اىل تغيب دور الثقافة وإهماهلا وذلك من خالل تقيد 
احلريات وفرض القرارات الرقابية الصارمة كما يقول بعض اخلرباء يف هذا اجملال. الذين أكدوا 
والصراعات  والسياسي  األمين  االستقرار  عدم  حالة  أفرزتها  وجدود حتديات خطرية  على  أيضا 
الداخلية املستمرة، اليت تشهدها العديد من الدول العربية واليت كانت عاماًل رئيسًيا ضياع اهلوية 
الثقافية واحلضارية بعد صعود التيارات املتطرفة اليت ترفض الفكر األخر. وهو ما أسهم بتفاقم 

معاناة املثقف العربي الذي سعى اىل جتسيدها يف كتب وقصائد خاصة.
لكن وعلى الرغم من كل تلك املشكالت والتحديات فان البعض يرى ان الثقافة العربية متر حبالة من 
االنتعاش واحليوية بفضل اجلهود املستمرة اليت تقوم بها بعض اجلهات واملؤسسات املعنية، من اجل 

تعزيز الدور الثقايف يف اجملتمع واالنفتاح على الثقافات األخرى.
ذلك  اىل  يضاف  املبدعني،  وتكريم  الثقافية  املسابقات  املهرجانات  بعض  إقامة  خ��الل  من  وذل��ك 
بني  الثقافة  عناصر  وتتطور  بانتشار  أسهم  الذي  املهم  والتكنولوجي  العلمي  التطور  من  االستفادة 

اجملتمعات.

ويف هذا الشأن تعتزم مصر تنظيم مؤمتر دولي للتصدي لنهب الرتاث الثقايف واحلضاري يف العامل 
العربي يف شهر مايو ايار بعنوان )تراث ثقايف حتت التهديد( تشارك فيه منظمات دولية من بينها 
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يونسكو(. وقال ممدوح الدماطي وزير اآلثار إن املؤمتر 
الذي يعقد بالتعاون بني وزارتي اآلثار واخلارجية املصرية ومبشاركة اليونسكو سيدعو دوال عربية 

منها “بشكل مبدئي” سوريا والعراق واألردن والسعودية ولبنان.
وأضاف ان تنظيم املؤمتر يف هذا التوقيت يأتي “إلبراز حجم ما تواجهه عدد من دول املنطقة يف 
الفرتة األخرية من حماوالت جاهلة تستهدف العبث بهويتها وموروثاتها اليت ال تقدر بثمن”. وقال إن 
املؤمتر سيبحث سبل التعاون املشرتك يف خمتلف جماالت العمل األثري ويف مقدمتها آليات مواجهة 
عمليات نهب وتهريب اآلثار وأضاف ان املؤمتر يسعى “للخروج حبلول أكثر فعالية يتم إعالنها على 
الصعيد الدولي. كما حيدد أطر التعامل مع أسواق بيع املمتلكات الثقافية”. والتقى الدماطي ديربا 
معهد  رئيس  نائبة  وكيت سيلي  املتحدة  الواليات  ومقره  اآلث��ار  الدولي حلماية  التحالف  رئيسة  لري 
الشرق األوسط بواشنطن. وتعرض كثري من الرتاث الثقايف الذي يشمل آثارا قدمية ومعامل أثرية 
للنهب والتدمري والسرقة خالل السنوات القليلة املاضية بسبب عدم االستقرار األمين يف بعض دول 

املنطقة العربية.

نعين بالثقافة الرمسية، هي تلك النشاطات الثقافية اليت تنتج عن املؤسسة 
وما  الثقافة  وزارة  ذلك  عن  كمثال  اجملتمع،  يف  بالثقافة  املعنية  احلكومية 
تقدمه من مشاريع وأنشطة خمتلفة تتكفل احلكومة او وزارة املالية بتمويلها 
وتكلفتها، أما الثقافة الطوعية فهي تلك املشاريع اليت يتكفل بها االشخاص 
والتمويل  التخطيط  حيث  م��ن  ل��ل��دول��ة،  التابعة  غ��ري  املدنية  املنظمات  او 
التنفيذية يف  واإلع��داد وما شابه، حبيث ال يوجد تدّخل للدولة او السلطة 

املشاريع واالنشطة الثقافية الطوعية.
أنها  عليها،  تنطوي  ال��يت  امل��زاي��ا  أه��م  ف��إن  الطوعية،  للثقافة  بالنسبة  أم��ا 
أن  ينبغي  أو  مسبقة،  بأهداف سياسية  مرتبطة  وأنشطتها غري  مشاريعها 
تكون كذلك، بل غالبا ما تكون مهام الثقافة الطوعية معروفة، وغري قابلة 
للتوظيف الفردي أو اجلهوي، خاصة اذا كان مصدر التمويل شخصية مدنية 
أه��داف  حساباتها  يف  تضع  أن  دون  م��ن  ثقافيا،  اجملتمع  بناء  اىل  تهدف 

مصلحية ذات منحى ذاتي او فردي.
يف االنظمة الدميقراطية ميكن أن تنشط الثقافة الطوعية وتزدهر، ويكون 
الوعي والفكر السليم بني افراد ومكونات اجملتمع،  هلا دور مؤثر يف نشر 
وهي ال تشكل خطرا على احلكومة او الدولة، فغالبا ما تكون هناك تشريعات 
واضحة تسمح للقائمني على هذا النوع من الثقافة بالنمو واالستمرارية، على 
العكس متاما مما حيدث فيما لو كانت احلكومة او النظام السياسي غري 
دميقراطي، فاألنظمة القمعية ال تقبل بالثقافة الطوعية وال تسمح هلا، إال 
اذا كانت صنيعتها، وهي مصدر متويلها، يف هذه احلالة ال تعرّب هذه الثقافة 
عن افكار اجملتمع، بل حتسب على احلكومة االستبدادية ألنها تساندها من 

خالل الرتويج ألفكارها ومنهجها.
من هنا على العراقيني اليوم أن يستثمروا االوضاع الراهنة لصاحلهم وصاحل 

الثقافة، السيما أن الضغوط على املنظمات الثقافية تكاد تكون معدومة.
ومن اجل استثمار هذا الظرف املناسب لتطوير الفعل الثقايف يف اجملتمع، 
املناسب،  الظرف  هذا  يستغلوا  أن  كافة،  الطوعية  بالثقافة  للمعنيني  البد 

لصاحل الثقافة واجملتمع وكما يلي:
- هناك حاجة كبرية، ملضاعفة أعداد اجملالس الثقافية الطوعية يف عموم 

العراق، مبا يسهم يف نشر الثقافة الصحيحة.
- ترسيخ التقاليد الثقافية الصحيحة اثناء ادارة مثل هذه االنشطة، حتى 

تكون مبثابة التأسيس املثالي للفعل الثقايف.
- انتهاز الفرصة املتاحة لنشر الثقافة املدنية امللتزمة.

- التدريب على الثقافة احلرة، من خالل منظمات العمل الثقايف الطوعي.
- توضيح الفوارق الكبرية بني الثقافة الشكلية )املقولبة( والثقافة الطوعية 

املتحررة.
- التأكيد على أن مشاركة اصحاب املال من اثرياء البلد يف إنعاش الثقافة 

الطوعية، ال تقف وراؤها اهداف شخصية مصلحية.
- تعليم اجليل الشبابي على هذا النوع من االنشطة الثقافية، وتكريس الفعل 
الثقافة  فخ  القادمة يف  االجيال  تقع  الشباب، حتى ال  بني  املتحرر  الثقايف 

احلكومية.

التطور املجتمعي بني 
الثقافتني الرسمية والطوعية

علي حسني عبيد
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ل���و أن���ن���ا ق��م��ن��ا ب��اس��ت��ط��الع او اس��ت��ب��ي��ان 
واملراهقون  االطفال  يقضي  كيف  ملعرفة 
وال��ش��ب��اب ال���ي���وم، اوق����ات ف��راغ��ه��م، ومَب 
للكتاب  سيكون  هل  ترى  أكثر؟،  ينشغلون 
الدراسة- حصة  منهج  - خارق  واملطالعة 
وانشغاالتهم؟  اوق��ات��ه��م  م��ن  ُت��ذك��ر  زمنية 
املذكورة،  العمرية  الفئات  ختصص  وه��ل 
الواجب  للقراءة خ��ارج  ج��زءًا من فراغها 
املدرسي؟، إن االجابة اليت ستأتي حبسب 
تكون  سوف  حتما  اآلن،  املوجودة  الوقائع 
بني  ُتذكر  وج��ود عالقة  بعدم  أي  بالنفي، 
ال��ك��ت��اب اخل��ارج��ي،  ه���ؤالء األوالد، وب��ني 
ال  الغالب  يف  ألنهم  االنساني،  أو  العلمي 
مييلون للقراءة واملطالعة، إال عندما تكون 
الشعب  ك��ان  ل��و  بينما  عليهم.  م��ف��روض��ة 
ق���ارئ���ا م��ث��ق��ف��ا واع���ي���ا، ال مي��ك��ن أن منر 
والثقافية  االجتماعية  االنتكاسات  بهذه 
فعندما  منها،  االخالقية  وحتى  واالداري��ة 
مثقف  ومراهق  واع  طفل  بصناعة  تسهم 
وش���اب ي��ع��رف قيمة امل��ع��رف��ة وال��ع��ل��م من 
هذه  يف  فإنك  واملطالعة،  ال��ق��راءة  خ��الل 
صناعة  يف  فعالة  ب��ص��ورة  تسهم  احل��ال��ة 
جمتمع ودولة ناجحة، من هنا البد للعائلة 
أن تقوم بتشجيع هذا النوع من االهتمامات 
لدى افرادها من اجل زيادة ثقافة االسرة 
عموما وافرداها )اطفال ومراهقون( على 

حنو اخلصوص من اجل اعدادهم ألدوار 
اخلطوات  خبصوص  أم��ا  القادمة.  البناء 
ال���يت مي��ك��ن هل���ا أن ت���ق���ّرب ب���ني ال��ك��ت��اب 
تكمن  ف��ه��ي  ع��م��وم��ا،  واالوالد  واالط���ف���ال 
بها  ت��ق��وم  عملية  تشجيعية  اج����راءات  يف 
باخلطوات  القيام  مطلوب  لذلك  العائلة، 
التالية، من اجل زيادة اقبال هذه الفئات 
باملناهج  ح��ص��ره  وع����دم  ال���ق���راءة،  ع��ل��ى 
امل��ق��ررة دراس��ي��ا، لكن ه��ن��اك ج��ان��ب مهم 
من  امل��ع��رف��ة  واك��ت��س��اب  بالثقافة،  يتمثل 
خالل مصاحبة الكتاب، وممارسة القراءة 
على حنو شبه دائ��م، وع��دم م��لء ساعات 
باللهو  إشغاله  او  اجملاني،  باللهو  الفراغ 
من  وما شابه،  واملوبايالت  احلاسبات  يف 
اخلطوات الواجب اختاذها يف هذا الشأن:
- اصطحاب االوالد مع االبوين او أحدهما 
االنشطة  وح��ض��ور  الثقافية  اجل���والت  يف 
وال��ن��دوات  االدب��ي��ة  ك��االم��س��ي��ات  الثقافية 
ال���ف���ك���ري���ة وم����ع����ارض ال���ك���ت���ب وال���رس���م 
النوع  فهذا  اجل��ادة،  املسرحية  والعروض 
نفوسهم  يزرع يف  من اصطحاب االطفال 
وال��ق��راءة  بالكتاب  والتعلق  الثقافة  ح��ب 

بصورة عامة.
- إنشاء املكتبة اخلاصة داخل البيت، أمر 
مهم جدا، كونه يشجع االوالد على حمبة 

الكتب ومواصلة املطالعة.

فهي  للمدارس،  بالنسبة  احل��ال  كذلك   -
مطالبة بإنشاء مكتبات علمية ادبية عامة، 
مع تشجيع الطلبة على القراءة عرب طرق 

املسابقات والتشجيع واالطراء وما شابه.
نقاشية الح��د  ال��ع��ائ��ل��ة جب��ل��س��ات  ق��ي��ام   -
الكتب، وخاصة الكتب اليت تالئم االطفال 
طبيعة  ب��ال��ن��ظ��ر  واألخ������ذ  وامل���راه���ق���ني، 
لتوصيل  فهمها،  على  وال��ق��درة  املضمون 
تناسب  مجيلة  ب��ص��ورة  ال��ك��ت��اب  مضمون 

اذهان االطفال واملراهقني ومستوياتهم.
االماكن  ال��ق��راءة يف مجيع  ثقافة  نشر   -
واملراهقون،  االطفال  فيها  يتواجد  ال��يت 
وإق���ام���ة م��ش��اري��ع ل���ل���ق���راءة، ع��ل��ى غ���رار 
م���ش���روع )أن����ا ع���راق���ي ان���ا أق�����رأ( ال���ذي 
ال��ق��راء  م��ن  جيد  ع��دد  اهتمام  استقطب 

ومن الفئات العمرية كافة.
- إقامة فعاليات خاصة بأهمية القراءة، 

ونشر طقوسها، والتعريف بأهميتها.
- البد من مشاركة فعالة لوسائل االعالم 
ك��اف��ة يف ن��ش��ر ف��ض��ائ��ل ال���ق���راءة وال��وع��ي 
اجليد لإلنسان يف مراحله العمرية كافة، 
االط��ف��ال  فئة  على  ال��رتك��ي��ز  يتم  أن  على 
احلجر(،  يف  كالنقش  الصغر  يف  )التعلم 
بشكل  االعالمي  االهتمام  يكون  أن  ومهم 
يومي، باالضافة اىل احلمالت االستثنائية 

للتشجيع على القراءة.

علموا أوالدكم حب الكتاب

جمعية املودة واإلزدهار النسوية تقيم دورة للكتابة املحرتفة
من أجل تطوير االقالم شابة واالخذ بيدها حنو االحرتاف ُتقيم مجعية املودة واالزدهار النسوية دورة 
يف الكتابة الصحفية للشابات، بدأت هذه الدورة يف يوم اجلمعة املوافق 22/ذي احلجة /1435ه� 
والزالت مستمرة اسبوعيا ويشارك يف هذه الدورة جمموعة من الشابات منهم طالبات حوزة وجامعيات 

وموظفات، يؤطرها الكاتب األديب االستاذ علي حسني عبيد يف مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم.
املتدربات  وإكساب  واملؤثرة  الناجحة  الكتابة  على  املتشاركات  ق��درات  تنمية  ال��دورة هي  من  اهلدف 

املهارات االحرتافية يف جمال كتابة املقال الصحفي.
تتعلق بكتابة املقال الصحفي وخصائصُه وبنيته وخطوات كتابته وانواع  الدورة عدة حماور  وتتناول 
املقال: املقال الذاتي - واملوضوعي - والسياسي - واالجتماعي - واالدبي - والتأملي – والتارخيي، 
وأيضًا  واخلامتة،   - االسلوب   - املوضوع  او  والفكرة   - مقدمة  من  اجليد  املقال  مواصفات  وبيان 
كيفية كتابة القصص القصرية وفكرة مفهوم آلية كتابة فنون “ اخلرب الصحفي - املقال الصحفي - 

والتحقيق الصحفي - والتقرير الصحفي “ .
قالت مروة ناهض ]صيدالنية وعضو اجلمعية[: حقيقًة هي الدورة رائعة ومفيدة بكل جوانبها، استفدُت 
كثريًا يف توجيه قلمي وختصيصُه يف جمال االقرب الّي، كما عرفت اهمية املطالعة الكثرية ودورها يف 
تعزيز خمزوني اللغوي، وتعلمت الكثري الكثري من املالحظات اليت مل أكن ألعرفها وكنت غافلة عنها 

ولوال هذه الدورة واجلهود الرائعة اليت ُبذلت من قبل االستاذ علي حسني عبيد، ممتنة لوقته الثمني 
الذي خصصُه من اجل تعليمنا وتشجيعنا.

وأعربت تقى ]خرجية تربية انكليزي[ عن رأيها: دورة ممتازة لتنمية مهارات الكتابة مع استمراري 
وانصح مجيع  العشوائية  الكتابة  بدل  رمبا  لنوع حمدد  وانتمائي  بالكتابة  تطويري  بالدورة الحظت 

الشباب باالنضمام هلكذا دورات حتى يكتشفوا مواهبهم وطاقاتهم.
وكذلك ُأبديت مروة خالد ]طالبة حوزة[ عن رأيها:

الدورة مفيدة جدًا للذي لديه موهبة يطورها، والذي ليس لديه يتعلم ويبدع واالبهى من ذلك معرفيت 
بكم.

وبّينت مروة ]طالبة حوزة ومسؤولة مكتبة[ قائلة: الدورة مجيلة جدًا ومفيدة واالمجل من هذا اسلوب 
االستاذ املشجع ومن خالل تشجيعه سأستمر وابدع يف قلمي.

واخريًا استطلعت على رأي االستاذ بالدورة واملشرتكني بها قال:
اكتشفت ان لديهن رغبة شديدة حبب آليات عمل الصحافة سواء الورقية او اإللكرتونية من خالل 
كتابة املقال وامتنى هلن املوفقية واالستمرار يف هذا اجملال لتنمية مهاراتهن وقدراتهن على الكتابة 

وانا أقف جبانبهن اىل ان يصبحن كاتبات حمرتفات.

ثم  امل��نت،  على  اضافة  التلفيق..  خ��الل  من  اال  احلاكمة  النصوص  التكتمل 
اضافة اخرى، واضافة جديدة، ليصبح اهلامش هو احلاكم، وهو احَلَكم وهو 
احُلْكم.. هل مثة )حكمة( يف هامش مغاير عن النص ليستبد بنا؟ احتدث عن 
ثقافة، احلذق فيها مل يعد مطلوبا، ومل يعد املثقف )َثِقٌف(، حييط مبا حياط 
به من علوم وفنون وآداب، ومن شؤون احلياة والناس. فهي يف واقعنا كما 
تقتلين..  اقتلك،  أجرحك، جترحين..  بالسيف،  املالعبة  وهي  ِثقافٌة،  اراه، 
ملاذا الميكن القول: اجرحين.. اقتلين؟ ومل تعد الثقافة غري ِثقاٍف تقّوم بها 
الرماح وتسّوى، ثم ارميها بعيدا، لكن ال أصيب احدا، ألني مل اعد ارى.. فما 

عاد املثقف )َثُقٌف(، وماعاد حذقا وفطنا ملا تتطلبه الثقافة.
شهرزاد تكلمت كثريا، وقالت كثريا ايضا، رمبا هي وحدها، من اتقنت فنون 
الكالم وقالت، او النها ارادت ان ختتصر عذابات االنسان، مطلق االنسان، 

عرب لياليها الواحدة وااللف.
ميكن ان اكون احتدث هنا عن عطاري الثقافة وهم خيلطون توابلهم واعشابهم، 
او مثقفي التسلية يرتدون ازياء البهلوانات ويتقافزون ضاحكني ويضحكون 
االخرين عليهم، او ميكن ان احتدث عن املثقفني النقليني، ببغاوات تتدرب 
اذانها على ماتسمعه وتعيد نطقه، )يتخذون من التلقني طريقًا إىل “معرفة 
مستبدة”( ملاذا التفعل الثقافة – الثقافة، فعلها الفاعل؟ النها تفتقر اىل قوة 

الفعل واندفاعه، وصدقه. 
للتغيري.  والتعبري  التفكري  حرية  حتتقر  ط���اردة،  ثقافة  النها  ثانية؟  مل��اذا 
)فاملثقف الذي يستهدف تغيري السائد ينطلق من قاعدة الرفض، ال يستكني 
املادي  والتوزع  والعالئق اإلجتماعية  الثقافية  السائدة  البنيات  إىل جتليات 
ال  راسخة مرتسبة يف  بنيات  مطالب مبجابهة  وهو  اإلقتصادية،  للخريات 
القليلة  اإلمكانيات  تتخطى  ذاتها بشراسة  تعرب عن  ما  كثريا  الناس،  وعي 

اليت حيوزها هذ املثقف الرافض(.
احلالية،  ثقافتنا  يف  الكثرة  بهذه  واملتكلم  شيئا،  النقول  لكننا  كثريا  نتكلم 
كحاطب ليل، يكثر من تعثره وسقطاته. الثقافة املتكلمة، اليت التقول شيئا، 
ثقافة عاملٌة، فهي تعرف كل شيء. ال ثقافة دون اسئلة معذبة، وقلقة، ترفض 
 – الكتابة  تعنيه  ال��ذي  ما  وامل��ع��ادة.  واملكررة  احملفوظة  لالجوبة  االطمئنان 

الكتابة، غري الشرح والتفسري؟
لكن  بها،  ال��يت حتيط  القمع  وسائل  وض��د  اوال،  نفسها  احتجاج ضد  انها 

الكتابة يف واقعنا احلالي، هي القامعة واملقموعة يف الوقت نفسه.
كيف تكون االثنان معا؟

خطوط  من  الكتاب،  الكهنة  قواعد  مع  واملتوافقة  املغايرة،  الكلمات  رفض 
مستقيمة، وكلمات منحوتة، وعبارات مصفوفة، تتشابه يف ما بينها، والختتلف 
عن غريها، وهو شرط الزم الوجود يسبق حلظة الشروع يف الكتابة ويسبق 

حلظة التفكري فيها، ويرافق خطوات القلم، او نقرات الكيبورد.

ثقافة.. مثقفون 
ومايثقفون

حيدر الجراح
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وس���ائ���ل االت����ص����ال احل���دي���ث���ة وال��ط��ف��رة 
السنوات  يف  ح��دث��ت  ال��يت  التكنولوجية 
حياتنا  كثرية يف  معامل  غ��ريت  االخ���رية، 
ففي  ايضا،  والعائلية  والدراسية  العملية 
الوقت الذي باتت فيه تكنولوجيا االتصال 
أنها  إال  اجلميع..  متناول  يف  االنفجارية 
مل  ما  االس��ري��ة  املشاكل  من  معها  محلت 
نكن نعرفه من قبل، كما انها طوقت افراد 
االسرة جبدارات العزلة، حيث انفرد كل 
املواقع  يتصفح  منكبًا على حاسوبه  منهم 
مع  احل���وارات  يف  غارقا  او  االلكرتونية، 
اصدقاء او مع اناس جمهولني، يقيم معهم 
ومفيد،  ج��اد  بعضها  خمتلفة،  ع��الق��ات 

وبعضها ألغراض التسلية وغريها.
آخ����ر م���ا ت����ردد يف وس���ائ���ل االع�����الم إن 
اإللكرتوني  االجتماعي  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع 
ث��ل��ث ح���االت ال��ط��الق،  »ف��ي��س��ب��وك« وراء 
وهذا ما آثار االستغراب، مثال على ذلك، 
من   %66 املتحدة  ال��والي��ات  رص��دت  فقد 
حاالت الطالق بسبب الفيس بوك، لذلك 
أصبحت وسائل التكنولوجيا وموقع الفيس 
بوك َمْدَعاًة للهروب من التعامل املباشر، 
أالجتماعية يف اجملتمع  الَعالقات  وإقامة 
الَعالقات يف  هذه  وإنَّ ضعف  االمريكي، 
الواقع وندرة القيام بالزيارات االجتماعية 
يقلل التحاور وتباُدل اخلربات واملشاعر، 
وق����د ُت���ْس���َت���ب���دل ه����ذه االم�����ر ب��ال��رس��ائ��ل 

القصرية.
العالية  ال��نِّ��َس��ب  تلك  للنظر  ال��الف��ت  إن 
ل��الش��خ��اص – ص��غ��ارا وك��ب��ارا – ال��ذي��ن 
احلاسوب  خلف  طويلة  ساعات  يقضون 
)الكومبيوتر( إال أن الدراسة املذكورة تبنيِّ 
أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، فإذا َضُعفت 
البديل يف  وج��د  أس��رت��ه  ب��أف��راد  عالقته 
ج���ه���از احل����اس����وب وغ������ريه م����ن أج���ه���زة 
األبوين  مبكان  حلَّت  ال��يت  التكنولوجيا، 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ألب��ن��اء، ل��ذل��ك ف���إن ال��ت��ع��ام��ل 
األبناء  َعالقة  ُيضعف  األْج��ِه��زة  ه��ذه  مع 
بينهم؛  نفسية  أمراٌض  وتنتشر  بوالديهم، 
واإلنطوائية،  العزلة  وحب  االكتئاب  مثل: 
وب�����طء ق��اب��ل��ي��ة ال���ف���رد ع��ل��ى ق���ب���ول قيم 
اجملتمع، وثوابت الدين اليت سيحل حملها 
قيم روَّاد وُمستخدمي أجهزة التكنولوجيا 

االلكرتونية احلديثة.
يومنا  يف  أصبحت  الزوجية  اخليانة  إن 
هذا سهلة جدًا باستخدام مواقع التواصل 
إىل  الشخص  يدخل  حيث  االجتماعى، 
فيتعرف  ب��وك،  الفيس  خ��الل  من  الشات 
ومن  ال��ب��داي��ة،  يف  افرتاضية  ام���رأة  على 
كان  فمن  الحقًا،  حقيقية  إىل  تتحول  ثم 
ويلتقي  يذهب  الزوجية  للخيانة  مستعدًا 
مبن تعرف عليها عرب الفيس بوك، وتبدأ 
العالقة، أما الزوجة فرمبا ال تشك؛ ولكن 
قد تنكشف اللعبة، وحتدث الكارثة وتنتهي 

العالقة الزوجية، وهذه السهولة ال تنطبق 
على الرجال فقط، بل ميكن للزوجة أيضًا 
إجي���اد عشيق هل��ا ع��رب ال��ف��ي��س ب���وك أو 
تويرت، فتدخل يف احملادثة بغياب زوجها، 

ويقع الزواج يف اهلاوية.
حتى إذا مل تؤِد مواقع التواصل االجتماعى، 
يبقى  فإنه  الزوجية؛  العالقة  تدمري  إىل 
مبثابة تهديد مستمر، إنه تهديد للزوجة 
والزوج واألوالد، ودعت الدراسة األهالي 
إىل مراقبة أوالدهم، عندما يدخلون إىل 

هذا العامل الغريب. 
يف اجملال نفسه كشفت دراسة اجتماعية 
التواصل  ع��ن أن س��وء اس��ت��خ��دام م��واق��ع 
االج���ت���م���اع���ي ي���زي���د ن��س��ب��ة اخل���الف���ات 
ال���زوج���ي���ة، م���ؤك���دة إم��ك��ان��ي��ة ت��ط��ور تلك 
إىل  التكنولوجيا  إدمان  بسبب  اخلالفات 
خاصة  الزوجة  وطلب  الزوجني  انفصال 
أن ح��االت  ال��دراس��ة  للطالق، وأوض��ح��ت 
عرف  مألوفا،  مشهدا  أصبحت  الطالق 
ط��ري��ق��ه إىل أروق����ة احمل��اك��م، م��ن خ��الل 
قضايا حتوي ملفاتها الكثري من األوراق، 
غريب،  أكثرها  تفاصيل  إىل  تشري  اليت 
حيث  العربية،  جمتمعاتنا  على  وج��دي��د 
وصل األمر إىل جتاوز ما تسمح به قيمنا 
وعاداتنا األصيلة، فكان نتاجا طبيعيا أن 
أسوار  خ��ارج  تقفز  أسرية  تنتج خالفات 

املنزل، وتفكك استقرار األسرة.

مواقع التواصل االجتماعي 
ودورها يف التفكك االسري

علوم وتكنولوجيا

التجسس االلكرتوني.. سالح امريكي فتاك يثري قلق العالم
عمليات التجسس والقرصنة االلكرتونية اصبحت اليوم كما يقول بعض اخلرباء من اهم وأخطر االسلحة 
بيد العديد من الدول واحلكومات، اليت تسعى من خالل هذه العمليات اىل الكشف عن معلومات اضافية 
متكنها من حتقيق انتصارات جديدة خصوصا مع اتساع رقعة اخلالفات واالزمات الدولية اليت افقدت 

العامل الثقة بكل شيء تقريبًا.
األشخاص  على  السيطرة  من حروب  نوع جديد  هو  املراقبني  بعض  يقول  كما  اإللكرتوني  والتجسس 
والدول، ازدادت وتريته بشكل كبري يف ظل التطور التقين اهلائل الذي نعيشه. وتتعدد أساليب القرصنة 
لتواكب زمن حرب املعلومات اليت وصلت إىل ذروتها مطلع القرن احلادي والعشرين، ويالحق القراصنة 
أهدافهم جلمع املال وسرقة معلومات هامة، وبعضها اآلخر وهو األهم تقف وراءه دوافع سياسية غايتها 

اخرتاق األنظمة الدفاعية، والتجسس على الشخصيات املستهدفة.
ويرى بعض املراقبني ان برامج التجسس األمريكية اليت كشف عنها يف السنوات االخرية تعد من اكرب 
الربامج، اليت اثارت القلق واخلوف يف مجيع احناء العامل دون استثناء، خصوصا وان تلك العمليات 
التجسسية قد مشلت اقرب احللفاء، االمر الذي تسبب حبدوث أزمات أمنية ودبلوماسية، دفعت العديد 
من احلكومات والدول و الشركات اىل اعتماد اساليب جديدة يف محاية نفسها ومواطنيها من عمليات 
التجسس اليت تقوم بها احلكومات وغريها من عمليات سرقة البيانات. يضاف اىل ذلك انها قد ولدت 

ردود افعال خمتلفة متثلت بإجراء عمليات مضادة وبنفس االسلوب وهو ما قد يزيد من حدة اخلالفات 
الدولية.

ويف هذا الشأن فقد قال باحثون يف األمن اإللكرتوني وعمالء سابقون إن وكالة األمن القومي األمريكية 
توصلت إىل كيفية إخفاء برجميات جتسس يف أعماق حمركات األقراص الصلبة اليت تنتجها شركات 
وسرتن دجييتال وسيجيت وتوشيبا وغريها من كبار املصنعني مما وفر للوكالة الوسائل للتجسس على 
أغلبية أجهزة الكمبيوتر يف العامل. وكانت هذه املقدرة املنشودة منذ وقت طويل واليت ختضع حلراسة 
مشددة جزءا من جمموعة برامج جتسس اكتشفتها شركة كاسربسكي الب ألمن الربجميات ومقرها 

موسكو واليت كشفت سلسلة من عمليات التجسس اإللكرتوني الغربية.
يف السياق ذاته ذكرت صحيفة نيويورك تاميز إن مئات املوظفني الذين هلم صالت خارجية ويعملون مع 
مكتب التحقيقات االحتادي األمريكي خيضعون ملا يصفونه بتحريات استفزازية غري عادلة عن خلفياتهم 
جترب بعضهم على قطع االتصال بافراد عائالتهم يف اخل��ارج. وخيضع كل موظفي مكتب التحقيقات 
االحتادي لفحص أمين ولكن وفقا هلذه الرواية فإن املوظفني الذين يتقنون لغات أجنبية ومن هلم عائالت 
أو أصدقاء يف اخلارج جيدون أنفسهم يواجهون مقابالت أكثر حدة وأكثر تكرارا واختبارات على أجهزة 

كشف الكذب ومراجعات للسفريات الشخصية واالتصاالت االلكرتونية وحتميل امللفات.

يف ظل التطورات اهلائلة يف جمال االتصال والشبكة املعلوماتية الدولية 
واليت أحدثت وحبسب بعض اخلرباء  العامل،  اليت يشهدها  )االنرتنت( 
وسائل  اه��م  من  اصبحت  احل��ي��اة، حتى  مناحي  ث��ورة حقيقية يف مجيع 
التطور  اليومي بني املؤسسات واالفراد مبختلف الطبقات. هذا  التعامل 
الكبري أسهم ايضا بظهور الكثري من اجلرائم واليت باتت تعرف ب� )جرائم 

اإلنرتنت(.
 : انها  على  امل��ص��ادر  بعض  تشري  كما  اإلن��رتن��ت  ج��رائ��م  تعريف  وميكن 
“اجلرائم اليت ترتكب ضد األف��راد أو جمموعات من األف��راد مع وجود 
التسبب  أو  الضحية  على مسعة  عمدا  ال��ض��رر  إج��رام��ي إلحل��اق  داف��ع 
باألذى اجلسدي أو النفسي للضحية بشكل مباشر آو غري مباشر، وذلك 
لوحات اإلعالنات  باستخدام شبكات االتصاالت احلديثة مثل اإلنرتنت 
)غ���رف ال��دردش��ة ورس��ائ��ل ال��ربي��د اإلل��ك��رتون��ي( اهل��وات��ف النقالة. وقد 
على  فقط  تقتصر  تعد  فلم  وأشكاهلا  بصورها  االنرتنت  تعددت جرائم 
أيضًا  مشلت  بل  منها  معلومات  سرقة  أو  وختريبها  الشبكات  اقتحام 
جرائم أخالقية مثل انتشار املواقع اإلباحية واالختطاف واالبتزاز والقتل 
ادت  وغريها. وحبسب بعض اخل��رباء فإن هناك اسبابا كثرية ومتعددة 
اىل انتشار وتفاقم هذه اجلرائم منها اسباب اجتماعية واقتصادية هذا 

باإلضافة اىل ضعف القوانني واالجراءات اخلاصة مبثل هكذا جرائم.
وفيما خيص بعض هذه اجلرائم فمن املعلوم ان القانون يف كوريا اجلنوبية 
مواقع  مؤسسي  اح��د  مينع  مل  ذل��ك  لكن  الزوجية،  اخليانة  على  يعاقب 
التعارف السري لألشخاص املتزوجني على متزوجني آخرين، من ان يبدأ 

نشاطه هناك متوقعا ان حيقق جناحا كبريا.
واطلقت النسخة الكورية اجلنوبية من هذا املوقع الكندي “آشليماديسون.
كوم” يف وقت سابق، وقد جذب 46 الف مشرتك يف اسبوع واحد، وهو 
يسعى اىل ان يبلغ عدد مشرتكيه 500 الف عضو، اي ما يشكل 1% من 

امجالي سكان البالد.
لكن هذه احلجج مل تقنع السلطات يف سنغافورة، حيث حجب هذا املوقع 
على اعتبار انه “ينتهك القيم العائلية واالخالق العامة”. وتتشابه سنغافورة 

وكوريا اجلنوبية يف كونهما بلدين ثريني، ولكنها حمافظني جدا.
عشرات  على  القبض  إلقاء  الفلبينية  الشرطة  أعلنت  ذل��ك  جانب  اىل 
األشخاص، يشتبه يف تورطهم يف تشكيل عصابة ترتكب عمليات ابتزاز 
جنسي عرب اإلنرتنت. وأوضحت الشرطة أن املتهمني أقنعوا أشخاصا من 
دول أخرى بالتعري أمام كامريات اإلنرتنت، أو إرسال حمتويات خاصة 
بهم. وبعد ذلك، هدد املشتبه فيهم ضحاياهم بإرسال املواد املصورة إىل 

أقاربهم إذا مل يدفعوا مبالغ مالية.

الجرائم األخالقية 
عرب اإلنرتنت.. 

مؤشرات خطرية عن اإلنحالل

ليث الخاقاني 
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البيئية  واملشكالت  االخطار  تصاعد  مع 
التغريات  مشكلة  رأسها  وعلى  املختلفة 
املرتبطة  احل���راري  واالحتباس  املناخية 
بقضايا التلوث املتفاقمة، يزداد االهتمام 
املطالب  وتنامي  البيئة  بقضايا  العاملي 
بضرورة التصدي بفعالية هلذه املشكالت 
يقول  كما  ع��ام  بشكل  احلياة  تهدد  ال��يت 
بعض اخلرباء، الذين اكدوا على ضرورة 
االهتمام مبعاجلة هذه املخاطر من خالل 
االهتمام بالبيئة اخلضراء واالستفادة من 
كبريا  دورًا  تلعب  اليت  الطبيعية،  امل��وارد 
ال��س��ام��ة  امل��ل��وث��ات  م��ن  اهل����واء  تنقية  يف 
امل���وج���ود يف اهل������واء وام���ت���ص���اص ث��ان��ي 
ظاهرة  من  تقلل  وبتالي  الكربون  اكسيد 
اىل  باإلضافة  ه��ذا  احل��راري  االحتباس 
الفوائد االخرى ومنها احلفاظ على التنوع 

احليوي.
وحسب الدراسات واالحصائيات املعمولة 
يف االع�����وام االخ����ري وك��م��ا ت��ش��ري بعض 
املساحة  نسبة  تقلصت  فقد  امل��ص��ادر، 
اخلضراء كثري يف العقود الثالثة االخري 
يتعلق  فيما  وخصوصا  كثرية.  وألس��ب��اب 
بالغابات اليت تعد من املصانع الطبيعية 
من  أكثر  تغطي  وال��يت  واملهمة  الضخمة 
وتتميز  األرضية  الكرة  مساحة  من   %28
حبياة  ترتبط  جتعلها  ه��ام��ة  خبصائص 
بنمط احلياة األرضية  و  اإلنسان خاصة 

ع��ام��ة. ل��ذل��ك ف���إن ل��ت��ده��وره��ا ول��زواهل��ا 
ان��ع��ك��اس��ات خ��ط��رية ع��ل��ى خ��ط��رية على 

البيئة واملناخ وحياة اإلنسان.
ويف ه���ذا ال��ش��أن ق���ال ع��ل��م��اء إن إزال���ة 
قد  اهلند  واس��ع يف  نطاق  على  ال��غ��اب��ات 
ي��ؤدي اىل حت��ول األم��ط��ار املومسية اىل 
جهة اجل��ن��وب وت��راج��ع س��ق��وط االم��ط��ار 
بواقع اخلمس تقريبا. ومن املعروف منذ 
تتسبب يف  الغابات  إزال��ة  ان  وقت طويل 
زيادة درجات احلرارة يف املناطق احمللية 
احتمال  اىل  يشري  اجلديد  البحث  لكن 
ت��أث��ريه��ا ب���درج���ة أك����رب ع��ل��ى االم���ط���ار 

املومسية.
وت���ؤدي إزال���ة ال��غ��اب��ات اىل ان��ط��الق غاز 
ثاني أكسيد الكربون يف اجلو فضال عن 
االرض  على سطح  الضوء  انعكاس  تغري 
الناجتة  الرطوبة يف اجلو  مع تغري كمية 
عن عملية النتح بالنباتات أي ما يزيد عن 
حاجة النبات من املاء. واستعان الباحثون 
يف معهد العلوم ببنجالور بنموذج حياكي 
التمثيل  وعملية  اجل��وي  ال��غ��الف  دورات 
ال��ض��وئ��ي وال��ن��ت��ح وت��زاي��د درج���ة ح���رارة 

سطح احمليط وذوبان اجلليد.
الكثيفة  املانغروف  أشجار  فلطاملا محت 
يف  األط���راف  امل��رتام��ي��ة  كراتشي  مدينة 
ج��ن��وب ب��اك��س��ت��ان م��ن حب��ر ال���ع���رب، اال 
وقطع  السيئة  ال��ري  وانظمة  التلوث  ان 

تعرض  قانونية،  غري  بطريقة  األش��ج��ار 
وخيشى  للخطر.  الطبيعي  احلاجز  هذا 
اخل����رباء م��ن أن ت��ض��ع خ��س��ارة احل��اج��ز 
املانغروف  غابات  تشكله  الذي  الطبيعي 
نسمة  مليون   20 حن��و  تعد  ال��يت  املدينة 
امام خطر كبري للتعرض لعواصف عنيفة 
وبالقرب  وحتى ملوجات تسونامي عاتية. 
مسريته  السند  نهر  ينهي  كراتشي،  من 

الطويلة من جبال اهلماليا يف البحر.
ال��غ��اب��ات، فما  ال��رغ��م م��ن أهمية  وع��ل��ى 
زال�����ت ال���ت���ق���اري���ر ت��ش��ري إىل ال��ت��ده��ور 
املستمر يف هذه املساحة الشاسعة، حيث 
الغابات  نسبة  ب��أن  اإلحصائيات  أق��رت 
اليت تعرضت للتدهور وصلت إىل نصف 
الثالثة  العقود  خالل  وخاصة  مساحتها 

األخرية.
ويرى اخلرباء يف هذا اجملال أن الغابات 
الطبيعية يف العامل تعاني من عمليات إبادة 
السكاني  للتوسع  نتيجة  اجل��ائ��ر  وق��ط��ع 
وزحف املدينة إىل الريف وحرائق الكثري 
أمور  كلها  اآلون��ة،  والكبرية خصوصًا يف 
سبب تضرر البيئة وفقدان التوازن البيئي 
من  الطبيعي  وال���ت���وازن  األرض��ي��ة  للكرة 
الغطاء النباتي، لذا من الضروري العناية 
يفقد  م��ا  وتعويض  واألش��ج��ار  بالنباتات 
منها وذلك منعا للتصحر وزحف أو توسع 
الصحراء على حساب الرقعة اخلضراء.

البيئة الخضراء.. اضمحالل يف 
مواجهة االقتالع واالحتباس

الحشرات.. عالم غرائبي يتفاعل االنسان
تعد احلشرات وحبسب بعض املصادر أكثر الكائنات احلية تنوعًا على اإلطالق، حيث يوجد حاليًا 
ما يزيد عن مليون نوع ُمكتشف وموصوف من قبل العلماء، ُيشكل هذا املليون أكثر من نصف أنواع 

احليوانات كلها. وتوجد احلشرات تقريبًا يف مجيع البيئات.
ووجد علماء احلشرات أن عدد احلشرات يف امليل املربع يعادل عدد اإلنسان فوق األرض حيث يوجد 
ماليني األنواع منها، ويكتشفون سنويا من 7 إىل 10 آالف نوع جديد. ويقدر بعض العلماء األعداد اليت 
مل تكتشف منها حتى اآلن حوالي 10 ماليني نوع حيث يصادفون منها كل عام حشرات جديدة مدهشة.

وانتشار احلشرات اهلائل وحبسب بعض اخلرباء كان سببا يف وجود تفاعالت مباشرة وغري مباشرة 
بينها وبني البشر، ولبعض هذه احلشرات العديد من الفوائد واملنافع املهمة اليت حيتاجها االنسان، 

كما ان الكثري منها قد يتسبب بأضرار كبرية.
سببًا  كانت  والباحثني حيث  العلماء  اهتمام  انواعها، حمط  ومبختلف  احلشرات  اصبحت  فقد  لذا 
الكثري من املواضيع والعلوم املختلفة وخصوصا تلك اليت تتعلق مبجال الصحة و  ووسيلة يف تفهم 
البيئة وباقي االمور االخرى يضاف اىل ذلك االضرار االخرى اليت تتعرض هلا هذه املخلوقات واليت 
قد تؤثر سلبًا يف التنوع احليوي على كوكب االرض، واحلشرات أول احليوانات اليت ظهرت فوق سطح 

األرض منذ حوالي 435 مليون سنة. 

وفيما خيص هذا العامل الغريب واملهم فقد ظهر أقدم جمتمع على وجه األرض منذ قرابة 200 مليون 
عام، حتى قبل ظهور البشرية بزمن بعيد، وقبل ظهور النمل العادي. وقد نشأ ذلك اجملتمع مع ظهور 

النمل األبيض، والذي يعد أول جمتمع للحشرات.
وقد بدأ بوضع القواعد األساسية لسلوك أفراده، وتنظيمهم إىل فئات خمتلفة، وبأدوار خمتلفة، حتى 
تسهم كل منلة من النمل األبيض يف حتقيق الصاحل العام يف جمتمعها. والسبب الرئيسي لبقاء النمل 
األبيض على قيد احلياة هو كيفية تعايشه مع بعضه البعض، وبنفس القدر من األهمية قد تكون كيفية 
تعامل هذه احلشرات مع الصراعات وكيفية التصرف عن مواجهة األزمات. وقد اخترب العلماء ذلك.
واختارت عاملة احلشرات، تساي وانغ، وزمالؤها يف مركز الزراعة جبامعة لويزيانا يف باتون روج، 
بالواليات املتحدة، جمموعة من النمل األبيض تتكون من مئة من فئة العاملني، وعشرة من اجلنود من 

ذلك النمل.
وكانوا قد مجعوا كل احلشرات يف األصل من الربية، ووضعوا النمل األبيض يف سلسلة من أطباق 
تعرف باسم “أطباق برتي”، وهي عبارة عن حاويات بالستيكية صغرية تستخدم عادة يف املختربات، 
وعند هذه النقطة، التفت احلشرات عشوائيا حول كل طبق، وتبقى اإلكتشافات العلمية تكتنف الكثري 

من األسرار الغامضة ختبئ اسرارا أكثر غرابة ودهشة لإلنسان.

هناك مؤشرات على ازدياد معدالت التلوث البيئي اليت اثارت املخاوف 
ال��ع��امل��ي��ة، بسبب ان��ت��ش��ار مس���وم يف اهل����واء وامل����اء وال��رتب��ة ال���يت أث��رت 
بانه اح��داث تغري يف  التلوث  العامة، ويعرف  بشكل واضح على الصحة 
التوسع  يف  املختلفة  االنشطة  بفعل  احلية  بالكائنات  حتيط  اليت  البيئة 
الصناعي والتقدم التكنولوجي وسوء استخدام املوارد اليت يقوم االنسان 
باستخدامها، وحبسب منظمة الصحة العاملية فإن التلوث البيئي اخلطري 
يف العامل أمجع، تسبب بوفاة أكثر من سبعة ماليني شخص عام 2012. 

وينقسم التلوث اىل ثالث مستويات هي:
أن  اإلن��س��ان  يستطيع  ال��ذي  املتجول  التلوث  وه��و  اخلطري:  غري  التلوث 
يتعايش معه بدون أن يتعرض للضرر أو املخاطر كما انه ال خيل بالتوازن 
التلوث اخلطر:  التوازن.  التوافقية بني عناصر هذا  البيئي ويف احلركة 
وهو التلوث الذي يظهر له أثار سلبية تؤثر على اإلنسان وعلى البيئة اليت 
يعيش فيها ويرتبط بالنشاط الصناعي بكافة أشكاهلا وخطورته تكمن يف 
ضرورة اختاذ اإلجراءات الوقائية السريعة اليت حتمي اإلنسان من هذا 
انهيار  فيه  الذي حيدث  املدمر:  التلوث  فهو  الثالث  املستوى  اما  التلوث. 
للبيئة واإلنسان معا ويقضي على أشكال التوازن البيئي كافة وهو متصل 

بالتطور التكنولوجي الذي يظن اإلنسان انه يبدع فيه يومآ بعد يوم.
ويف هذا الشأن فقد قالت وزارة البيئة الصينية إن حنو 90 يف املئة من 
املدن الصينية الكبرية مل تف مبعايري جودة اهلواء يف 2014 ولكن هذا 
مازال ميثل حتسنا عن 2013 مع بدء سريان “حرب)الصني( على التلوث”. 
وقالت وزارة محاية البيئة على موقعها على اإلنرتنت إن مثاني مدن فقط 
يف  الوطنية  باملعايري  الوفاء  يف  جنحت  مبراقبتها  قامت  مدينة   74 من 
2014 بشأن سلسلة من معايري التلوث مثل معيار )بي إم 2.5( الذي ميثل 

قراءة للجزئيات املوجودة يف اهلواء وأول أكسيد الكربون واألوزون.
ووسط استياء عام متزايد من الضباب والدخان وأخطار بيئية اخرى قالت 
الصني العام املاضي إنها “ستعلن احلرب على التلوث” وبدأت يف تقليص 
استهالك الفحم. ويف 2013 لبت ثالث مدن فقط املعايري وهي هايكوو 

يف اقليم هاينان والسا عاصمة اقليم التبت ومدينة تشوشان الساحلية. 
الدولي  االهتمام  الرغم من  وعلى  املشكلة  ان هذه  اخل��رباء  ويرى بعض 
املعلن التزال دون املستوى املطلوب، مؤكدين على ضرورة االلتزام والعمل 
ال��دول  مجيع  تدعو  ال��يت  امل��ربة  واالتفاقيات  والقوانني  القواعد  بكافة 
واحلكومات اىل معاجلة هذه املشكلة او احلد من تفاقمها، خصوصا وان 
تفاقم  املشكلة يف  ان  اىل  احلالية تشري  والبحوث  الدرسات  من  العديد 
مستمر وهو ما قد ينذر حبدوث كوارث بيئية خطرية يصعب معاجلتها 

فيما بعد.

التلوث البيئي..
 أخطار ماحقة تهدد 

الحياة برمَّتها
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صحة

يف ظ��ل ال��ت��غ��ريات ال��س��ري��ع��ة وال��ض��غ��وط 
يعيشها  ال����يت  امل���ت���زاي���دة  وامل���ش���ك���الت 
احلالي،  عصرنا  يف  البشر  م��ن  الكثري 
بقضايا  والباحثني  العلماء  اهتمام  ازداد 
العديد  وان  خصوصا  النفسية  الصحة 
م��ن االحب����اث وال����دراس����ات ق��د اش���ارت 
اىل ارت����ف����اع م���ع���دل ح�����االت اإلص���اب���ة 
ب���االض���ط���راب���ات واألم�������راض ال��ن��ف��س��ي��ة 
اصبحت  ال��يت  السلوكية،  واالحن��راف��ات 
احلالي،  عاملنا  يف  التحديات  اخطر  من 
وتشري اإلحصائيات الصادرة من منظمة 
الصحة العاملية كما تذكر بعض املصادر، 
إىل تزايد هائل يف انتشار االضطرابات 
ال��ن��ف��س��ي��ة يف ال����ع����امل ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��وام��ل 
وبيولوجية،  نفسية،  وم��ت��داخ��ل��ة،  ك��ث��رية 
االض��ط��راب��ات  تصيب  اذ  واج��ت��م��اع��ي��ة، 
ال��ن��اس يف  م��ن  ك��ب��رية  أع����دادا  النفسية 
خم��ت��ل��ف م��راح��ل ال��ع��م��ر، وم���ن خمتلف 
امل��س��ت��وي��ات االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
وتتسبب يف تدهور ومعاناة ميتد تأثريها 

من املريض إىل األسرة و اجملتمع.
ومن خالل تقارير منظمة الصحة العاملية 
ان��ت��ش��ار األم����راض النفسية  ح���ول م���دى 
مي��ك��ن ع���رض ب��ع��ض االم�����راض وم��ن��ه��ا، 
العقلي”الشيزوفرينيا  ال��ف��ص��ام  م��رض 
العقلية  االض��ط��راب��ات  أس��وأ  من  ويعد   “
والسلوك  التفكري  على  تأثريه  حيث  من 

ب��ه من  يتميز  وم��ا  األم���ور  و احلكم على 
إىل  وميله  املريض  شخصية  يف  تدهور 
عدد  ويبلغ  ال��ع��دوان��ي،  والسلوك  العزلة 
حاالت الفصام يف بلدان العامل 45 مليون 
إنسان، وتصل نسبة اإلصابة إىل 1% من 
مرضى  ومي��ث��ل  جمتمع،  أي  يف  السكان 
الفصام أكثر من 90% من نزالء املصحات 

واملستشفيات العقلية.
االكتئاب  على  يطلق  النفسي،  االكتئاب 
م��رض العصر احل��ال��ي، وه��و أح��د أكثر 
األم������راض ال��ن��ف��س��ي��ة ان���ت���ش���ارا، وت����ؤدى 
وفقدان  العزلة  إىل  باالكتئاب  اإلص��اب��ة 
االه��ت��م��ام ب��احل��ي��اة وت���زاي���د اح��ت��م��االت 
أكثر  النساء  االكتئاب  ويصيب  االنتحار، 
من الرجال، ويقدر عدد حاالت االكتئاب 
ال��ع��امل حب��وال��ي 340 م��ل��ي��ون ح��ال��ة،  يف 
 %7 إىل  تصل  باالكتئاب  اإلصابة  ونسبة 
يقرب  ما  إىل  وي��ؤدى  العامل،  من سكان 
من 800 ألف حالة انتحار كل عام. هذا 
باإلضافة اىل حاالت اخلرف وعدد هذه 
احلاالت يف دول العامل حواىل 25 مليون 
أن  وينتظر  احل��ال��ي،  ال��وق��ت  شخص يف 
مليون   80 إىل  ليصل  ال��ع��دد  ه��ذا  يزيد 
ش��خ��ص ب��ع��د ع����دة س���ن���وات، وال��ت��خ��ل��ف 
العقلي ويقدر عدد احلاالت حبوالي 100 
مليون انسان، وتعترب هذه احلاالت غري 

قابلة للعالج. 

الشأن فقد كشف حبث جديد  ويف هذا 
نشر يف اجمللة األمريكية للطب النفسي 
الشخصية  انفصام  م��رض  ارت��ب��اط  ع��ن 
“ش��ي��زوف��ري��ن��ي��ا” ب��ث��م��ان��ي��ة أم������راض أو 
اض���ط���راب���ات م��ن��ف��ص��ل��ة، ول��ي��س م��رض��َا 
واح�������دًا ف��ح��س��ب، وأش������ار ال��ع��ل��م��اء يف 
الدراسة إىل أن “األم��راض املعقدة مثل 
التغريات  مبئات  تتأثر  قد  الشيزفرينيا 
البعض  بعضها  مع  تتفاعل  اليت  اجلينية 

بطرق معقدة.” 
من جانب آخر قال علماء إنهم اكتشفوا 
ت��غ��ي��ريات مم��ي��زة يف اجل���ه���از امل��ن��اع��ي، 
ل��ل��م��رض��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن م��ت��الزم��ة 
ال��ت��ع��ب امل���زم���ن، م���ا خي���ال���ف االع��ت��ق��اد 
الشائع بأن التعب مرض نفسي. وكشفت 
دراسة أجراها علماء يف جامعة كولومبيا 
ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ح�����دوث زي�����ادة يف 

مستوى اجلزيئات 
اىل ج��ان��ب ذل���ك أش����ارت ن��ت��ائ��ج دراس���ة 
التأمل  ري��اض��ة  مم��ارس��ة  ان  اىل  حديثة 
يؤدي  العمر  سنوات  م��دى  على  الذهين 
اىل تراجع أقل يف حجم املخ املرتبط بكرب 
ورد يف  تقرير  الباحثون يف  وقال  السن. 
دورية علم النفس إن من ميارسون التأمل 
على مدى سنوات تصل يف املتوسط اىل  
20 سنة من عمرهم يتميزون بكرب حجم 
املخ باملقارنة بغريهم ممن ال يفعلون ذلك.

الصحة النفسية.. متاعب جديدة 
لعالم متعب

االكتئاب وآثاره على الصحة النفسية
يعد االكتئاب من أكثر األمراض العقلية شيوعا، إذ يؤدي يف أسوأ احلاالت إىل االنتحار ويقضي على 
مليون شخص سنويا، وحبسب احصاءات منظمة الصحة العاملية يوجد أكثر من 350 مليون مصاب به 
يف العامل، وهو مرض قد يدمر حياة املرضى لعقود اذا وصل إىل أسوأ مستوياته اذ يؤثر على عالقاتهم 
وأعماهلم وقدراتهم املعيشية. وقد يؤدي ايضا اىل االنتحار وهو املسؤول وحده عن مليون حالة وفاة 

سنويا.
عليهم  تظهر  الذين  املراهقة  الصبية يف سن  ان  االكتئاب  واألحب��اث حول مرض  الدراسات  وتعددت 
املسبب  الكورتيزول  لديهم مستويات هرمون  ترتفع  الوقت  نفس  االكتئاب ويف  اع��راض  من  جمموعة 
هذه  عليهم  تظهر  ال  مبن  مقارنة  مرة   14 السريري  باالكتئاب  االصابة  احتمال  لديهم  يزيد  للتوتر 

االعراض، وهذا يشري خطورة هذا املرض ليس عند كبار السن فقط وامنا عند الصغار ايضا.
لكن يرى بعض اخلرباء واالطباء أن االكتئاب يؤثر على عدد كبري من االشخاص املسنني، فعلى الرغم 
من فعالية العالج النفسي وتناول املهدئات املضادة لالكتئاب بالنسبة للبعض منهم، اال ان هذه العالجات 
بطيئة  مفاعيلها  تكون  ما  غالبا  لالكتئاب  املضادة  االدوي��ة  كون  لكثريين،  بالنسبة  فعالية  اي  تظهر  ال 

ونتائجها منقوصة وغري ثابتة. فالشفاءات ال تطال سوى ثلث املرضى.
ويف أحدث طرق العالج يرى بعض األطباء النفسيني أن العالج بالصدمات الكهربائية يساعد على إنقاذ 

احلياة، يف حني يرى منتقدون أن له آثارا جانبية مثل فقدان الذاكرة، ويف بعض احلاالت القصوى، 
إحداث تغريات يف الشخصية.

بينما اظهرت دراسة أخرى ان التحفيز الفكري باالستعانة بالعاب فيديو على اجهزة الكمبيوتر ميكن 
ان تؤتي بنتائج اجيابية لدى بعض االشخاص املسنني الذين يعانون اكتئابا شديدا، حتى انها قد تكون 

افضل من االدوية.
لكن جيمع اغلب اخلرباء واالطباء يف هذا الشأن إن ممارسة التمارين الرياضية ثالث مرات أسبوعيا 
العالج االنسب ملرضى االكتئاب، أذ تقلل من خماطر االصابة باالكتئاب بنسبة تصل إىل 16 يف املئة 
كما يتناقص اخلطر أكثر مع كل نشاط أسبوعي إضايف، إذ تشري اغلب الدراسات واالحباث يف جمال 
الصحة  لتحسني  طرق  إىل  تشري  الرياضية  والتمارين  االكتئاب  بني  تربط  اليت  العالقة  أن  الصحة 

العقلية واجلسدية بالتزامن.
الطبية اليت قد  التحديات  أن يصبح االكتئاب أحد أكرب  العاملية من  يف حني حذرت منظمة الصحة 
يصعب عالجها حاليًا ويف املستقبل، بل وتتكهن املنظمة يف أن يغدو االكتئاب ثاني أوسع عبء صحي 
يستلزم عالجه يف العامل حبلول عام 2020، لكن على الرغم من انتشاره بشكل كبري واخلوف غري املربر 

من أعراضه وتداعياته، إال أن إمكانية عالجه الفعال تطورت بشكل سريع يف السنوات األخرية.

االستقرار  على  تساعد  ال��يت  العوامل  أه��م  م��ن  ع��ام��اًل  الرياضة  تشكل 
من ضغوط  فهي ختفف  الفكري،  واإلنتاج  الذهين،  والتنشيط  النفسي، 
االس��رتخ��اء،  على  وتساعد  العصيب،  التوتر  من  وتقلل  اليومية،  احلياة 
القلق  م��ن  وحت���ررًا  بالنفس  وثقة  نفسية  وراح���ة  وس��ع��ادة  متعة  وتكسبنا 

واالكتئاب.
ومما يؤكد دور الرياضة يف سالمة اإلنسان من الناحية النفسية والعقلية 
الدراسات اليت أجريت على 16 بطاًل من أبطال األلعاب األوملبية، حيث 
أكثر ذكاًء واستقرارًا  أّن هؤالء األبطال  الدراسات، على  نتائج هذه  دّلت 
ميارسون  ال  الذين  األشخاص  من  فكريًا  وتفّوقًا  بالنفس  وثقة  عاطفيًا 
األل��ع��اب ال��ري��اض��ي��ة، وت��ش��ري نتائج دراس���ات أخ���رى إىل أّن األش��خ��اص 
عالقات  تكوين  يف  فائقة  وق��درات  قيادية،  بصفات  يتمتعون  الرياضيني 

اجتماعية سريعة مع اآلخرين.
وتساعد الرياضة يف عالج مرضى الوهم الذين ينتابهم حاالت من الذعر 
والقلق خشية اإلصابة باألمراض القلبية، ومما يؤكد أهمية الرياضة يف 
على  أجريت  اليت  الدراسة  باملرض..  اإلصابة  من  اخل��وف  من  التخلص 
جمموعة من الشباب دائمي اخلوف والقلق من اإلصابة باألمراض القلبية، 
حيث عوجل هؤالء الشباب مبمارسة رياضة اهلرولة والتمرينات السويدية 
اليت كانت تستغرق ساعة ونصف ساعة يوميًا مبعدل ثالثة أيام يف األسبوع، 
ثّم التحوُّل بعد شهور إىل األلعاب العنيفة، ونتيجة هلذه املمارسة الرياضية 
زال اخلوف من نفوس معظم الشباب الذين أجريت عليهم الدراسة، ولقد 
كلما  الشباب،  البدنية هلؤالء  اللياقة  ارتفع مستوى  كلما  أّنه  أيضًا  اتضح 
ازدادت ثقتهم بأنفسهم وتفاؤهلم واستقرارهم النفسي واطمئنانهم للحياة 

ومتتعهم بأوقات سعيدة مع أنفسهم ومع اآلخرين.
إذن.. مارس الرياضة ولو ملدة نصف ساعة يوميًا، أو ال أقل من ثالثة أيام 

يف األسبوع، ومتتع بصحة جسمية وعقلية ونفسية.
تشكل الصحة النفسية ركيزة أساسية من ركائز النجاح، فالصحة النفسية 
املرء  يتمتع  وعندما  بها،  ُتبتلى  اليت  األم��راض  كّل  من  النفس  تعين خلو 
بصحة نفسية، فإّن ذلك جيعله قادرًا على حتّمل مسؤولياته يف احلياة بكل 

جدارة، وبتعبري آخر.. عندما تتمتع بصحة نفسية ممتازة.
ُأصر  األم��راض إىل  تتحول هذه  باألمراض،  النفس  ُتصاب  لطن عندما 

وأغالل، متنع اإلنسان من من التقدم، والنجاح.
وتكمن خطورة األمراض النفسية يف أّنها حتطم املعنويات، وتقتل الطموح، 

وتقضي على النشاط والعمل، وتؤثر حتى على السلوك!
حيالفهم  ما  غالبًا  الروحية،  وب��األم��راض  النفسية،  بالعقد  املصابني  إّن 
الفشل، وذلك ألّنهم يعيشون يف عامل من اخليال، ويف دنيا األحالم، ويف 
والنتيجة سيبقون يف  أنفسهم،  وبالتالي سيدورون حول  التمنيات،  فضاء 

الدائرة اليت صنعوها ألنفسهم!.

كن رياضيًا..
 وتمتع بصحة نفسية!

الشيخ عبداهلل اليوسف
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وال��ع��ادات  االجتماعية  التقاليد  تباين  ان 
اخر،  اىل  جمتمع  من  ختتلف  والثقافات 
وي��ن��ع��ك��س ذل����ك ع��ل��ى ال��ع��ائ��ل��ة ال����يت تعد 
قيم  ف��ه��ن��اك  للمجتمع،  م��ص��ّغ��رة  ص����ورة 
وخاصة  املسلمني،  بني  معروفة  وتقاليد 
خالل  م��ن  االجتماعية  ال��ع��الق��ات  تقوية 
ال���ت���ع���اون وال���ت���ك���اف���ل ب���ني ال���ع���ائ���الت يف 
تبارك  اهلل  ان  كما  االس��الم��ي،  اجملتمع 
وت���ع���اىل خ��ل��ق االن���س���ان ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه مييل 
ومد  باآلخرين،  واالجتماع  التعارف  اىل 
من  حاولنا  وقد  بينهم.  العالقات  أواص��ر 
خالل هذا التحقيق، جس نبض العالقات 
املتبادلة  ال��زي��ارات  وخاصة  االجتماعية، 
بني العائالت، يف املناسبات، ودور الشباب 
يف ذلك، وهل ال تزال الزيارات االجتماعية 
كما كانت يف السابق، أم تغريت؟ وما هو 
دور ال��ش��ب��اب ف��ي��ه��ا، وه���م ج���زء م��ه��م من 
كما  واملثقف  ال��واع��ي  اجل��زء  ب��ل  العائلة، 
يفرتض به، السيما أن الكثري من العادات 
ال��ع��الق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ق��د تعرضت  يف 
ورمبا حّلت حملها  االنقراض،  او  للتغيري 
يف  الشباب  انشغال  بسبب  بديلة  ع��ادات 
ش��ؤون احلياة من دراس��ة وعمل، فاحلياة 
املدنية احلديثة وما صاحبها من تغريات 
الرتفيه  وسائل  به  تساهم  وما  اجتماعية 
احلديثة، شاركت بشكل فعال يف إضعاف 
العالقات االجتماعية، كذلك يوجد تأثري 

الذي  الطويل  الوقت  بسبب  الشباب  على 
التلفاز والكمبيوتر  يقضونه امام شاشات 
واملوبايل مثال، وقد يكون ذلك على حساب 

تقوية الروابط االجتماعية!.
ولنعرف الفرق بني ما كانت عليه الزيارات 
االجتماعية بني الناس يف املاضي، وكيف 

أصبحت يف الوقت احلاضر؟.
فقد أجابت اآلنسة )سجى/18 سنة( بعد 
أن وجهنا هلا سؤالنا املذكور وقالت: انا ال 
ارغب باخلروج مع والدتي تلبية ألية دعوة 
ك��ان��ت، س���واًء م��ن اجل���ريان ام م��ن االه��ل، 
ألن���ين غ��ال��ب��ا م��ا أك����ون م��رت��ب��ط��ة مبوعد 
الفيسبوك،  على  صديقاتي  م��ع  حم��ادث��ة 
احل���دي���ث يف  ت��ف��وت��ين، الن  ان  اري����د  وال 
عن  انطباع  ال حيكمه  االف��رتاض��ي  العامل 
املستوى املعيشي او التعليمي، فأنا أحتكم 
مب��ن اري����د ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه، وم���ن ال اري��د 
التحدث معه، هذا هو عاملي وهو يكفيين 
االجتماعية  بالعالقات  الشعور  حيث  من 
املتبادلة، كذلك هناك الكثري من القضايا 
العالقات  على  نفسها  ت��ف��رض  الشكلية 
الشاب  رأي  ام��ا  ال��واق��ع.  يف  االجتماعية 
)مصطفى/19 سنة( فهو ال خيتلف كثريا 
عن سجى كثريا إذ يقول انه ال خيرج مع 
بها،  يقومون  ال��يت  ال��زي��ارات  يف  العائلة 
انين  ويقول  دائما،  باملوبايل  مشغول  ألنه 
اصدقائي  خاصة  فيه،  يفهمين  من  اج��د 

الذين هم يف مثل عمري، وعندما سألناه 
فأجاب:  البيت،  يف  اهله  مع  عالقته  عن 
أنام  فأنا  بهم،  التقي  ما  قليال  احلقيقة، 
ما  قليال  لذلك  متأخرا،  واستيقظ  نهارا 
أصدقائي  ان  وأض����اف:  معهم.  أت��واص��ل 

أصبحوا جزءا من عاملي.
هي  او  طبيعية  االراء  ه��ذه  ت��ب��دو  وه��ك��ذا 
السائدة جليل من املراهقني واملراهقات، 
اع���ت���ادوا ع��ل��ى ت��ل��ك ال��وس��ائ��ل م��ن��ذ نعومة 
أظ��ف��اره��م، وه���و ج��ي��ل خي��ت��ل��ف ع��ن جيل 
الكبار يف السن حيث جاءت هذه الوسائل 
كطفرة وتغيري يف منط احلياة بالنسبة هلم. 
وعند استطالعنا آلراء كبار السن اجابت 
 68 العمر  من  البالغة  زه��راء  ام  احلاجة 
عاما: يف ايام شبابي مل تكن احلياة سهلة 
عندما  يتحججون  اوالدي  االن،  هي  كما 
اسأهلم ملاذا تتأخرون عن زيارتي، ويقولون 
انها مصاعب احلياة. وتضيف احلاجة ام 
زهراء قائلة: انا وزوجي املرحوم كنا نعمل 
يف بستان لنا سوية، وكنا يف كل يوم ليال، 
ام��ا خن��رج اىل زي��ارة االق��رب��اء او يزورنا 
اجملتمع  وك��ان  التعب  يهمنا  وال  اح��ده��م، 
اما  اليومية،  فهذه هي حياتنا  كله هكذا، 
نعود املريض وحنضر  املناسبات فكنا  يف 
زف���اف م��ن ي��ت��زوج، ون��ق��دم امل��س��اع��دة ملن 
كانت احلياة مع صعوبتها  فقد  حيتاجها، 

يف املاضي أفضل وامجل بكثري من اآلن.

مالمح الزيارات االجتماعية يف 
العصر االفرتاضي بني جيلني

االغتصاب..  جريمة تتفاقم وقوانني تتضاءل
قضية االغتصاب والتحرش اجلنسي مبختلف أنواعها، أصبحت اليوم من أهم واخطر القضايا اليت 
تهدد العديد من اجملتمعات، خصوصا وان العديد من التقارير تشري اىل زيادة جرائم االغتصاب 
والتحرش اجلنسي ضد النساء واألطفال يف عدد من دول العامل، ويرى بعض اخلرباء وجود أسباب 
القوانني  األمن وضعف  غياب  أهمها،  من  املخيفة  اجلرائم  هذه  وانتشار  تفشي  أسهمت يف  كثرية 
الرادعة، واتساع حاالت التفكك األسري وضعف الرقابة، وتفشي ظاهرة تعاطي املخدرات والكحول 
والتطور  الكبري  االنفتاح  ذلك  اىل  يضاف  واملراهقني،  الشباب  البطالة يف صفوف  نسب  وازدي��اد 
العلمي املتسارع الذي ساعد يف انتشار املواقع اإلباحية وغري األخالقية، ووسائل اإلعالم املختلفة 

اليت تدعو من خالل بعض براجمها اىل االحنالل والفساد.
بقصد  االغتصاب  جرمية  يرتكبون  الذين  هم  الرجال  من  القليل  أن  النفس  علماء  بعض  ويعتقد 
املتعة اجلنسية والباقون يرتكبون جرميتهم معاداة للمجتمع الذي يعيشون فيه. ويرى علماء النفس 
ايضًا، أن الكثري من املغتصبني لديهم إحساس بالكره أو اخلوف من النساء ويف بعض األحيان يكون 
االغتصاب بسبب االنتقام بني العائالت أو األعداء عامة مما يقودهم إىل الرغبة يف إثبات قوتهم 
وسيطرتهم من أجل إذالل وإيذاء هؤالء النسوة املغتَصبات. وحبسب بعض اإلحصائيات اخلاصة فان 
معدالت االغتصاب ختتلف باختالف الدول واجملتمعات، هذا باإلضافة اىل أنها قد ترتكب لدوافع 

سياسية وبشكل مجاعي من اجل إثارة اخلوف والرعب يف نفوس بعض املعارضني.
ويف هذا الشأن فقد كشف تقرير ملنظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق اإلنسان أن جنودا 
سودانيني قاموا بعمليات اغتصاب منظمة يف تشرين األول/أكتوبر 2014 يف بلدة تابت مشالي إقليم 
دارفور السوداني وقع ضحيتها أكثر من 200 امرأة وفتاة. ويلقي التقرير الوارد يف 48 صفحة شكوكا 

حول نفي اخلرطوم املتكرر لوقوع عمليات االغتصاب تلك.
وحبسب التقرير، فإن 221 امرأة وفتاة تعرضن لالغتصاب خالل “هجوم منظم” على ثالث دفعات 
استمر حنو 36 ساعة اعتبارا من الثالثني من تشرين األول/أكتوبر حيث انتقل اجلنود من بيت إىل 
بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما. وقال التقرير إن اجلنود تنقلوا من منزل إىل منزل ونهبوا 
املمتلكات وضربوا السكان واعتقلوا الرجال واقتادوهم إىل مشارف البلدة، فيما كان يتم اغتصاب 

النساء والفتيات داخل املنازل.
وخالل التحقيق الذي أجرته املنظمة على مدى شهرين، قامت بتوثيق 27 حادثة اغتصاب وحصلت 
على معلومات موثوق بها عن 194 حالة أخرى من اهلجمات على بلدة تابت. وقال التقرير إن تلك 
اهلجمات رمبا كانت انتقاما خلطف جندي أو ملعاقبة السكان على دعمهم للجماعات املسلحة املتمردة 

خالل السنوات األخرية.

املوت الرحيم، أو القتل الرحيم، قضية مهمة وحساسة التزال حمل نقاش 
كونها  والسياسية  واحلقوقية  الطبية  االوس��اط  من  العديد  كبري يف  وج��دل 
وحبسب بعض اخلرباء، ترتبط حبياة العديد من البشر املرضى امليؤوس من 
انهاء حياتهم ألنهم  الذين لديهم إعاقة والذين قد يرغبون يف  أو  شفائهم، 
قد يعتقدون أنهم عالة على أسرهم وأقرانهم أو أنهم يريدوا التخلص من 
اآلالم املستمرة والنفقات. وكثريا ما يكون هذا القتل الرحيم مرتبط بالطبيب 
املساعدة على املوت، ويرتبط أيضا بالطبيب املساعد على االنتحار. يف بعض 
السياقات القتل الرحيم يعين ببساطة “املساعدة على املوت”، ويندرج أيضا 
للقتل الرحيم عدة طرق وأشكال هي  الغري.  حتت ذلك االنتحار مبساعدة 
القتل الفعَّال أو املباشر، كإعطاء املريض جرعة قاتلة من دواء معد لذلك، 
وهو على أشكال: احلالة االختيارية أو اإلرادية وتكون بناء على وصية مكتوبة 
الوعي  فاقًدا  املريض  يكون  عندما  الالإرادية  واحلالة  املريض،  من  مسبقًا 

فيقوم الطبيب بتقدير حالة املريض.
الثانية: املساعدة على االنتحار، كإطالق النار يف الرأس، أو القفز من مكاٍن 
عقاقري  املريض  إعطاء  عرب  املباشر،  غري  القتل  الثالثة:  الطريقة  ع��اٍل... 
لتهدئة اآلالم ومبرور الوقت يكون هلذه العقاقري مضاعفات يف إحباط التنفس 
وتثبيط عمل عضلة القلب، ويف النهاية املوت. الرابعة: هي القتل غري الفعال، 
ويتم ذلك برفض عالج املريض أو إيقاف العالج الالزم كاألجهزة احليوية 
للمحافظة على احلياة، أو ايقاف عمل اآللة، أو ختفيف كمية األوكسجني، 

أو اعطاء املريض أدوية خاصة على مراحل تؤدي اىل توقف عمل القلب.
أثريت  ال��يت  واملفاهيم  واآلراء  النظر  وجهات  اختالف  من  العديد  وهناك 
حول القتل الرحيم. بينما بالنسبة لبعض الناس القتل الرحيم هو مظهر من 
إنسانية  الفردي؛ احلق يف تقرير املصري، استجابة  الذاتي  مظاهر احلكم 
ملعاناة هائلة لشخص ما أو واجبا طبيا الجراء ماهو افضل مصلحة املريض، 
بالنسبة ألشخاص آخرين فأن القتل الرحيم هو مبثابة أو جمرد كناية عن 
القتل، وانتهاك حياة اإلنسان وتعديا على حق اإلنسان يف احلياة، ويتعارض 
املعرضني  األشخاص  معاملة  يف  اإلس��اءة  ويسهل  احلياة  عقيدة  حرمة  مع 
العامة  اجلمعية  نواب  وافق  الساحقة،  وبالغالبية  الشأن  هذا  ويف  للخطر. 
يف الربملان الفرنسي على مشروع قانون “نهاية احلياة” الذي يقوم بالسماح 
وطلب  الطيب  العالج  بوقف  اإلنتهاء  على  حياتهم  قاربت  الذين  للمرضى 

تعاطي مهدئ عميق إىل أن ميوتوا.
األطباء  بشدة  توصي  توجيهات جديدة  بريطانيا  أص��درت  ذلك  اىل جانب 
يف  يضعوا  ب��ان  شفائهم  من  ميؤوس  أو  حرجة  حالة  يف  ألطفال  املعاجلني 
حسبانهم رغبة األطفال أنفسهم إن كانوا يفضلون املوت او البقاء على قيد 

احلياة. 
الفرنسي  اجملتمع  يف  املعقدة  احمل��رم��ات  من  احلياة  نهاية  موضوع  ويبقى 
احملافظ، تفادى عدد من السياسيني الغوص فيه ملا ميثله من حساسية عند 

الكثريين. 

املوت الرحيم..
قتل برعاية القانون

مروة خالد
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اىل  خاطفة،  كانت  لو  حتى  أو  ومتفحصة،  متخصصة  نظرة  يف 
العاملية،  السياسة  ودوره���م يف صنع  ال��ي��وم،  ال��ع��امل  ق��ادة  سياسة 
متنحنا  س��وف  املباشرة،  أو  السطح،  على  الظاهرة  النتائج  ف��إن 
أزمات من طراز  اليوم(، صّناع  )قادة  أنهم  انطباعا سريعا، على 
العناء،  او  الذكاء  خاص، وهذا االستنتاج ال حيتاج اىل كثري من 
متالحقة  موجات  االرب��ع  وجهاته  مركزه  يف  تظهر  اليوم  فالعامل 
من االزم��ات، تتوزع على جماالت متعددة، تبدأ بالسياسة نفسها 
ال��يت متثل  االق��ت��ص��ادي��ة  ب��األزم��ات  م���رورا  ال��ك��اس��ح��ة،  ونتائجها 
انعكاسا غري مباشر للقرارات السياسية يف دول العامل الكربى، 
واليت  واالخالقية وسواها،  االنسانية  باألزمات  واملتقدمة، مرورا 
تعد نتاجا متوقَّعًا أو انعكاسا حتميا، لطبيعة القرارات السياسية 
اليت يتخذها قادة العامل اليوم، بغض النظر عن تأثرياتها اجلانبية 

اليت تطول دول وشعوب العامل األكثر فقرا وضعفا.
والسياسيني  ال��راه��ن،  العامل  ق��ادة  أن  املراقبني،  من  كثري  وي��رى 
الذين حيتكرون صنع القرار السياسي واالقتصادي، على الصعيد 
العاملي، ينتهجون املبادئ امليكافيلية )الغاية تربر الوسيلة(، فاملهم 
لدى هؤالء أن تتحقق اهدافهم السياسية واالقتصادية، بعيدا عّما 
تنتجه من خسائر وأضرار مدّمرة للشعوب والدول الفقرية، فكما 
هؤالء  ابتعاد  عنها،  الناجتة  واملساوئ  السياسات  هذه  من  يتضح 
القادة عن احلس االنساني، واالخ��الق اليت حتّتم على من ميلك 
نتائج  العاملية، أن يضع يف حساباته  القرارات  صالحيات اصدار 
تلك القرارات، وما ميكن ان ينعكس عنها من ويالت وتضحيات، 

غالبا ما تكون من حصة اجملتمعات األكثر حرمانا من سواها.
ال  السياسة  أن  االنساني،  الفكر  وأص��ح��اب  العلماء  يؤكد  لذلك 
اليت ال تضع يف  العشوائية  ال��ق��رارات  تكون سلسلة من  أن  ميكن 
حساباتها مصاحل اجلميع مبن فيهم الضعفاء والفقراء من الدول 
العقل  جيانب  جمانيا  صراعا  ليست  السياسة  إن  واجملتمعات، 
واحلكمة واالنسانية، كذلك السياسة ليست خداع االخرين من اجل 
كسب املنافع الذاتية، وال ميكن أن تكون السياسة الصحيحة قائمة 
على الظلم، وال على مبدأ الكسب املادي )السياسي واالقتصادي(، 
بغض النظر عّما يلحقه ذلك من خسائر بشرية ومادية باآلخرين، 
العدل  م��ب��ادئ  وف��ق  البشرية  ش��ؤون  إدارة  االم��ر  حقيقة  يف  إنها 
مقومات  ميلك  ال  ملن  واحلكمة  الرمحة  بعني  والنظر  وامل��س��اواة، 
احلياة اليت تضاهي ما متلكه الدول املتطورة، من مزايا وقدرات 

جتعلها يف منأى عن مصاعب احلرمان والعوز واجلوع وما شابه.
أنها  إليها على  ُينَظر  أن  ينبغي  املطاف، ال  نهاية  السياسة يف  إن 
أو أشخاصا  الفرقاء، أحزابا  الشريف بني  الصراع غري  نوع من 
املكاسب  بتحقيق  حم��ددة  السياسة  تكون  أن  يصح  وال  دوال،  أو 
تستخدم  ال��يت  واألساليب  الوسائل  عن  النظر  بغض  املرسومة، 
اللعبة  حتكم  وض��واب��ط  قواعد  هناك  تكون  أن  والب��د  لتحقيقها، 
السياسية، وجتعلها اكثر نقاًء وأقل ضررا على االطراف املتنافسة، 

يف حلبة السياسة.
أما ساسة اليوم، أو قادة العامل السياسيني، فاملالَحظ عليهم، أنهم 
جيّرون العامل حنو حروب وأزمات متالحقة، اهلدف منها تعجيل 
الوصول اىل مآربهم ومحاية مصاحلهم ومضاعفة ثرواتهم، بغض 
النظر عن اخلسائر اليت تتعرض هلا البشرية نتيجة لذلك، السيما 
ما ينعكس من صناعة االزم��ات على اجملتمعات األضعف كما مت 

ذكره.

الزمن حبسب تعريف املوسوعة احل��رة، هو بعد 
النسبية  ن��ظ��ري��ة  ح��س��ب  للمكان  راب���ع  ف��ي��زي��ائ��ي 
لتحديد  وس��ي��ل��ة  ك��ون��ه  ي��ع��دو  ال  لكنه  اخل���اص���ة، 
ترتيب األحداث بالنسبة ملعظم الناس. رمبا يكون 
مصطلح الزمن عصّي على التعريف، فالزمن أمر 
حنس به أو نقيسه أو نقوم بتخمينه، وهو خيتلف 
باختالف وجهة النظر اليت ننظر بها له، حبيث 
ميكننا احلديث عن زمن نفسي أو زمن فيزيائي 

أو زمن ختيلي.
من  له  ملا  الوقت  وقياس  الزمن  اصبح  فقد  ل��ذا 
األمور  اكثر  من  اليومية  حياتنا  يف  بالغة  اهمية 
العديد  يف  وال��ب��اح��ث��ني  العلماء  ب��ال  تشغل  ال��يت 
املهمة  التغريات  بعد  خصوصا  ال��ع��امل،  دول  من 
وامل��ت��س��ارع��ة ال���يت ط����رأت ع��ل��ى أمن����اط احل��ي��اة 
واثرت سلبًا على صحة املرء النفسية واجلسدية، 
نتيجة اختالل إيقاع حياته احليوي، أو ما يعرف 
عدة،  دراس��ات  أثبتت  إذ  البيولوجية”،  ب�”الساعة 
أن ظهور بعض األمراض، ومنها أمراض مزمنة، 
يرتبط بشكل مباشر باختالل الساعة البيولوجية.

وقال أخصائي األنشطة الصحية، الدكتور أسامة 
التقدم  إن  ال��ي��وم،  االم�����ارات  نقلت  وك��م��ا  ك��ام��ل 
السلبية  اآلث��ار  من  العديد  عنه  التكنولوجي جنم 

األم��راض  تعد  مل  إذ  اإلن��س��ان،  بصحة  املرتبطة 
املزمنة هي اجلانب السليب الوحيد يف ما يتعلق 
بصحة اإلنسان، اليت نتجت عن اخلمول البدني 
إف��رازات  يعد أحد  الذي  النشاط احلركي،  وقلة 
إىل  م��ش��ريًا  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجية  اجملتمعات 
كذلك  التكنولوجي  التقدم  سلبيات  أب��رز  من  أن 
البيولوجية«  ب���»ال��س��اع��ة  يسمى  م��ا  اض���ط���راب 

)اإليقاع احليوي( جلسم اإلنسان.
اثنني من  ارت��ب��اط  ج��دي��دة إىل  دراس���ة  وتوصلت 
ساعات الذروة، بالتغري السريع يف طريقة عمل 
األن��س��ج��ة يف جسم اإلن��س��ان. وراق��ب��ت ال��دراس��ة 
أجريت على احليوانات وظيفة اخلاليا يف  اليت 
األكادميية  لدورية  وفقا  اليوم،  طوال  نسيجا   12
األمريكية.  املتحدة  ال��والي��ات  يف  للعلوم  الوطنية 
ووجدت الدراسة حتوالت كبرية يف النشاط فقط 

قبل الفجر والغسق.
يف  تساعد  ق��د  النتائج  تلك  إن  اخل���رباء  وي��ق��ول 
حتديد وقت الدواء املناسب للوصول إىل أفضل 
ومن  لإلنسان.  البيولوجية  الساعة  يف  استجابة 
إىل  ت��ؤدي  الداخلية  اجلسم  ساعة  أن  امل��ع��روف 
وامل��زاج  اليقظة  حالة  من  فتغري  كبرية،  تغريات 

والقوة البدنية.

ثالث  اىل  الرياضيني  الباحثون  قسم  وعندما 
الذاتية  البيولوجية  الساعة  حسب  جمموعات 
وجدوا ان اولئك الذين يستيقظون مبكرا بصورة 
االوىل  الساعات  يف  األداء  قمة  يبلغون  طبيعية 
االستيقاظ  يف  يتأخرون  من  أما  الظهر  بعد  من 
وعلى  املساء.  يف  األداء  قمة  يبلغون  فقد  طبيعيا 
التحديد فان من يستيقظون طبيعيا مبكرا  وجه 
حنو  بعد  األداء  ذروة  يبلغون  بقليل  ذل��ك  بعد  أو 
أما  التلقائي  االستيقاظ  موعد  من  ساعات  ست 
من يستيقظون متأخرا فيصلون اىل ذروة األداء 
بعد حنو 11 ساعة من موعد االستيقاظ التلقائي.

الفردي  األداء  ان  اىل  إمج��اال  الباحثون  وتوصل 
خالل اليوم قد يتفاوت بني نسبة 7 اىل عشرة يف 
املئة بني من يستيقظون مبكرا او بعد ذلك بقليل 
وبنسبة تصل اىل 26 يف املئة بني من يستيقظون 
متأخرا. وقال براندستاتر إن حتسني ذروة األداء 
أخ��رى غري  على جم��االت  ببساطة  ينطبق  رمب��ا 
الذهين  واألداء  البدني  “األداء  وق��ال  الرياضة. 
يسريان جنبا اىل جنب. إذا كنت منهكا جسمانيا 
فسيكون عقلك عاطال عن العمل باملثل... وايضا 
أدائك  قمة  تكون يف  فلن  ذهنيا  كنت جمهدا  إذا 

البدني”. حبسب رويرتز.
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