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العمل  حرية  من  كبرية  مساحة  املتقدمة  البلدان  يف  املدني  اجملتمع  ملنظمات  يتاح 
والتعبري، حيث  تنبثق بينها وبني حكوماتها شراكة تفتح الطريق للمنظمات الناشئة 
جبهود منظمة وتكاملية مستدامة وملزمة لتحسني صنع السياسات العامة وتنفيذها 
الناشئة  الدميقراطيات  يف  يكون  أن  الضرورة  من  أصبح  لذا  ومتابعتها،  وتقوميها 
بناء شراكات حقيقية عميقة، واملشاركة الفعالة يف صنع السياسات واليت تأتي من 
من  أدوار حقيقية،  بتجسيد  املنظمات  الواسعة هلذه  األب��واب  فتح احلكومات  خالل 
االج��راءات  من  وختفف  املنظمات  استقاللية  تدعم  شفافة  ملعايري  اعتمادها  خالل 
دعم  يف  كبري  دور  هلا  سيكون  املنظمات  فهذه  اعماهلا،  تعرقل  اليت  البريوقراطية 
العام  ال��رأي  وحتشيد  احلكومات،  لعمل  أك��رب  شرعية  وتوفري  احلكومي  الربنامج 
والفكري  والفين  االستشاري  الدعم  تقديم  خ��الل  من  اجملتمعي،  التعاون  لتحقيق 
وتنظيم اجلهود البناءة القادرة على تعزيز مقومات احلكم الرشيد، وإجياد الوساطة 

الرابطة بني املشروع احلكومي وتطلعات املواطنني وحاجاتهم املختلفة.
لكن ما جنده اليوم على أرض الواقع يف بعض البلدان هو وضع عوائق يف طريق عمل 
املنظمات غري احلكومية، حيث تكون أسرية للقيود البريوقراطية واإلجراءات اإلدارية 

املعقدة اليت جتعل عمل هذه املنظمات صعبا ان مل يكن مستحيال.
تلك  على  والتسلط  السيطرة  احلكومية  السلطات  ��ن��ح  تمُ ال��ق��وان��ني  ه��ذه  وحب��س��ب 
للسيطرة  اخلضوع  مطرقة  بني  املدني  اجملتمع  منظمات  يضع  ما  وه��و  املنظمات، 
احلكومية وسندان املخاطرة مبخالفة القانون. مقابل ذلك فإن بعض هذه املنظمات 
يعمل جبد واجتهاد ويقدم خدمات نوعية للمجتمع، دون احلصول على أية امتيازات، 
فيما تظهر الوقائع أن الدعم املالي والقانوني املقدم للمنظمات حمدود أو متوقف أمام 
احلاجات األساسية الستمرار عملها، إضافة إىل غياب املعايري العادلة والشفافة ملنح 

الدعم، وسيطرة االزدواجية واحملاصصة على ذلك الدعم.
مع  بالشراكة  تقيمها  م��ش��اورات  اىل  اليوم  احلاجة  بأمس  احلكومات  ف��إن  هنا  من 
منظمات اجملتمع املدني، من أجل إنشاء شراكة مؤسساتية لتطبيق خطط ذات جدوى 
اجملتمعي،  واالنسجام  والتعاون  التعايش  وبناء  االجتماعي  التكافل  اجل حتقيق  من 
وهذا اهلدف اجلوهري حيتاج اىل خطوات منها: منح املنظمات ثقة حكومية وغطاء 
املالي  الدعم  لتنظيم  الثقة، انشاء ميثاق مشرتك وشفاف  قانوني مرن جيسد هذه 
هلذه  الرقابي  ال��دور  تفعيل  مثمرة،  نتائج  من  ما حتققه  على  قائم  املنظمات  هل��ذه 
املنظمات يف إطار االستقاللية، عدم التعامل احلكومي مع املنظمات بأكثر من مكيال، 
املتنفذة يف  االح��زاب واجلهات  تدخل  منع  واح��دة من اجلميع،  والبقاء على مسافة 
عالقة احلكومة مع املنظمات، ورفض التأثريات واحملسوبية اليت تهدف اىل تفضيل 
منظمة على غريها، تعزيز العالقة اإلجيابية ورفع نظرة التخّوف احلكومي من هذه 
املنظمات، تطوير العالقة بني املسؤولني احلكوميني واملنظمات واالبتعاد عن سياسة 

التهميش او التضعيف اليت ميارسها البعض.

منظمات املجتمع املدني 
والحكومة شراكة حتمية
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الناجحة،  وال��دول  املزايا للشعوب  من أهم 
م���ي���زة ال����ق����درة ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ال��ت��ج��ارب 
م��ن خالل  لصاحلها،  امل��اض��ي��ة  واألخ��ط��اء 
ترقى  علمية،  بطرٍق  وتحيصها  دراستها 
خيلو  ال���ذي  السليم،  امل��وض��وع��ي  للتحليل 
ويعتمد  والعاطفة،  والتعصب  العمُجالة  من 
على  النقاط  تضع  اليت  العلمية  اخلطوات 

حروفها، 
ل��ل��دول  بالنسبة  ال��ت��ق��دم  دي���دن  ه��و  وه���ذا 
وخطواتها  مواقفها  تدرس  حيث  املتطورة، 
علمية  بدقة  وتؤشر  السابقة،  وسياساتها 
مكامن اخلطأ والفشل، حنن نتحدث بهذه 
الصيغة )واللغة املباشرة(، مبناسبة استعادة 
م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت وض��م��ه��ا اىل ال��وط��ن م��رة 
يتم استثمار  أن  الواجب  أليس من  اخرى، 
ال��ف��وري مبعملية  للشروع  االن��ت��ص��ار،  ه��ذا 
نهوض كبرية، تعتمد دراسة اخطاء املاضي 
واالداري  املالي  الفساد  وخاصة يف جمال 

وانشطة االجهزة احلكومية كافة؟.
الوقت وآن األوان،  اجلواب نعم، لقد حان 
ل��ك��ي ن�����درس االخ���ط���اء اجل���وه���ري���ة ال��يت 
وق��ع��ت ب��ه��ا ال��دول��ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا، السيما 
احل��ك��وم��ي��ة م��ن��ه��ا، وال���ب���دء مب��ع��اجل��ة تلك 
حقيقية،  ون��واي��ا  وعلمية  ب���إرادة  االخ��ط��اء 
ت���ض���ع م��ص��ل��ح��ة ال���ش���ع���ب وال�����دول�����ة ف���وق 
ك��ل االع���ت���ب���ارات واالن���ت���م���اءات ال��ف��رع��ي��ة، 
السياسية منها وسواها، ليس مبعنى إلغاء 

انتمائه  يبقى على  بل كل  الفرعي  االنتماء 
ولكن  وتقاليده،  وثقافته  وهويته  وعقائده 
البد أن الدولة والوطن التعددي هو الرمز 
الذي يوحد مجيع العراقيني مع االحتفاظ 
واالثنية  والدينية  العرقية  خبصوصياتهم 

والثقافية وما شابه. 
الفساد  مكافحة  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  وامل��ه��م 
سياسة  وف��ق  هلا  وخمطط  منظمة  بصورة 
الفساد  ي��ع��اجل  آن��ي  االول  م��س��اري��ن،  ذات 
تشريعات  وف��ق  ومتواصلة  عاجلة  بصورة 
املدى  بعيدة  خطط  وضع  والثانية  رادع��ة، 
مل��ع��اجل��ة ال��ف��س��اد ب��ك��ل ان���واع���ه واش��ك��ال��ه، 
ال��دول��ة  ت��ب��ذل(  ت����زال  )وال  ب��ذل��ت  فمثلما 
ج����ه����ودا م��ض��ن��ي��ة يف حم����ارب����ة االره������اب 
والعصابات  التنظيمات  وط��رد  والتطرف 
من  العراق، البد  االرهابية من حمافظات 
القضاء او احلد من )إرهاب الفساد(، ومن 
العراقية،  السياسية  التجربة  محاية  اجل 
والدفع بها يف االجتاه الصحيح، وحتصينها 
من خطر العودة اىل املربع االول، البد من 

اختاذ اخلطوات التالية:
- تهيئة الظروف العملية الرادعة للفساد 

على  العسكرية  االن��ت��ص��ارات  استثمار   -
االرض، وتوظيفها لصاحل مواجهة االرهاب 

االداري يف االجهزة احلكومية.
مع  وال��دول��ي��ة  احمللية  اخل���ربات  - تسخري 
ملعاجلة  ال��دول��ة  ق��ادة  يبذهلا  ال��يت  اجلهود 

امن  تعرض  ال��يت  واخل��ط��ر  اخللل  مكامن 
الدولة للخطر يف اجملاالت كافة.

السياسية يف  تنقية االج��واء  العمل على   -
اجليد  التنفيذ  لضمان  ال��دول��ة  مؤسسات 

للحملة ضد الفساد.
والشخصيات  واالح��زاب  الكتل  مشاركة   -
الفساد،  على  القضاء  جهود  يف  السياسة 
وع����دم مح��اي��ة ال��ع��ن��اص��ر ال��ف��اس��دة مهما 
انتماءها هلذا  او  الدولة،  مركزها يف  كان 

احلزب أو ذاك.
بني  الفيصل  هو  القانون  يكون  أن  الب��د   -

اجلميع.
- ينبغي أن تكون القيادة الدستورية العليا 
)ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة( أه���ال ألداء دوره���ا 

احلاسم يف مكافحة الفساد.
احلاسم  دوره  يأخذ  أن  للقضاء  ينبغي   -
يتمتع  وأن  الفساد،  القضاء على  يف محلة 
اىل  استنادا  واحل���زم،  والعدالة  بالنزاهة 

التشريعات الرادعة.
- ادخ����ال ط��اق��ات ال��ش��ع��ب ك��اف��ة يف ه��ذا 

الصراع بوعي ومنهجية.
- استثمار االعالم بأنواعه كافة يف تنفيذ 
وفق ختطيط سليم وضوابط  احلملة  هذه 

واضحة.
- مشاركة مجيع املنظمات املدنية واملهنية 
ك��اف��ة وج��ع��ل ج��ه��وده��ا ح���اض���رة يف ه��ذا 

اجملال.

قادة العراق ومخاطر السقوط يف 
أخطاء املاضي

العراق والنأي عن الصراعات االقليمية
ركز االعالم العربي على املوقف الرمسي جلمهورية العراق الذي نأى بنفسه عن الدخول كطرف يف 
التنافس االقليمي فيما يتعلق باألزمة اليمنية، اضافة اىل فكرة تشكيل “قوة عربية مشرتكة”، على 
الرغم من اعرتاض دول عربية اخرى على بعض مشاريع ومقررات القمة العربية االخرية اليت عقدت 

يف “شرم الشيخ” مبصر، ويأتي هذا الرتكيز بسبب حساسية املوقف العراقي من عدة جهات:
- العراق حياول جتنيب البالد صراع اقليمي بالنيابة بني االطراف املتصارعة.

- االزمة اليمنية اقرتبت كثريا من الصراع السين- الشيعي، والعراق اخر بلد يف العامل حيتاج اىل ان 
يكون جزء من ازمات طائفية خارج.

- التوجهات اخلارجية الفاعلة للعراق يف اآلونة االخ��رية، حملاولة بناء عالقات ودية وبناءة مع دول 
اجلوار واحمليط العربي واالقليمي والدولي.

- املصاحل املشرتكة للعراق مع االطراف املتخاصمة بشأن اليمن.
- صوت العراق جاء متناغما مع الدعوات الدولية بضرورة البحث عن حلول سياسية للمشاكل الشرق 

اوسطية وجتنب احللول العسكرية يف سوريا وليبيا واليمن.
بعد عام 2003 جرب العراق التصلب يف بعض املواقف السياسية على مستوى دول اجلوار واالقليم 
وحتى بعالقته مع الغرب، وجاءت النتائج عكسية ويف بعض االحيان كارثية، وعندما تالحظ خارطة 

العراق جتد انه الفيصل بني دولتني كبريتني ومتنافستني يف الشرق االوسط، ايران من الشرق )حبدود 
تبلغ 1458 كم( والسعودية من اجلنوب )حبدود تبلغ 814 كم( ، ويبدو ان قدر العراق ان يوازن بني طموح 
الطرفني وان ال حيسب على جهة دون االخرى، سيما وان التنافس بني ايران والسعودية قد ارتفعت 
وتريته بشكل ملحوظ يف اآلونة االخرية، مع سعي كل طرف منهما للحصول على مكاسب سياسية قد 

تزيد من نفوذه داخل منطقة الشرق االوسط،
السرب”،  خ��ارج  “تغريد  ان��ه  على  الكثريين  قبل  من  فسر  العربية  القمة  يف  للعراق  االخ��ري  املوقف 
وميكن ان يتحول هذا التفسري اىل حقيقة يف حال مل تتبع هذا املوقف حتركات اجيابية تثبت حسن 
حلحلة  يف  فاعلة  بصورة  واملشاركة  االحتقان  ختفيف  يف  مهم  دور  العراق  لعب  اىل  والسعي  النية 
العراقية بعد اعالن موقف  الدبلوماسية  التحركات  االوضاع اخلالفية عربيا واقليميا، فاجلمود يف 
العراق  دور  انطباعا خاطئا عن  يعطي  قد  الداخلية  العربية  ال��دول  ش��ؤون  املشاركة يف  التحفظ يف 
وسط بيئته العربية، كما يسلب من العراق فرصة حقيقية يف لعب ادوار دبلوماسية اكثر تأثريا وعمقا 
يف عدة ملفات حساسة تعطي للعراق افضلية يف التحرك العربي واالقليمي وتعزز الثقة السياسية 
والدبلوماسية باألدوار املستقبلية اليت يستطيع املفاوض العراقي  واخلارجية العراقية لعبها يف ادارة 

االزمات الكبرية يف الشرق االوسط.

والقوات  الشعيب  احلشد  ق��وات  وت��ق��ّدم  الكبرية  االنتصارات  نتابع  وحن��ن 
االمنية العراقية وجزء من مقاتلي أبناء العشائر السنية يف تكريت واليت 
حققت االنتصار الكبري وفتحت الطرق الرئيسية بني تكريت وسامراء ألول 
ردة  نشاهد  العراقية،  االره��اب��ي لألراضي  داع��ش  تنظيم  دخ��ول  منذ  م��رة 
العراقية والبعض من وسائل  الكبرية لبعض الشخصيات السياسية  الفعل 

االعالم املدفوعة الثمن باالنتقاص من هذا االنتصار على مرحلتني.
املرحلة االوىل: تت بربط االنتصار بالدعم البسيط للتحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة االمريكية من جهة، واملرحلة الثانية: بنشر صور مفربكة 
لعمليات نهب متفرقة يمُقال أنها حدثت يف تكريت من قبل القوات العراقية 
االنسحاب  بضرورة  االص��وات  تتعاىل  وب��دأت  الشعيب،  احلشد  وعناصر 
“ميليشيات  أن��ه��ا  تكريت حبجة  خل���ارج  الشعيب  احل��ش��د  ل��ق��وات  ال��ف��وري 
طائفية” وتسليم امللف االمين بيد العشائر السنية ومسؤولي حمافظة صالح 
الدين، وهذا املطلب باألصل كان ضمن خطة القوات االمنية العراقية بعد 
أن تقضي على مجيع العناصر االرهابية املنتشرة يف املدينة، رغم أن هذه 
القوات البطلة هي من دحرت العدو احلقيقي للعراق تنظيم داعش االرهابي 

وتمُقدم الغالي والنفيس لدحر هذا العدوان االجرامي.
من ذلك كله نمُقدم رؤية جديدة حلل هذا الصراع الذي ميمُر به وطننا العراق، 
أمل حين الوقت لكي نمُفعل املواد الدستورية اليت تسمح بأنشاء أقاليم داخلية 
وترسيم حدود لكل حمافظة ترغب بالتحول إلقليم أو االحتاد مع حمافظات 
أخرى جماورة؟، هل علينا أن نقدم مئات االالف من الشهداء ضحايا لكي 
“الوحدة  مثل  وعناوين  ش��ع��ارات  حتت  ال��ع��راق  يف  مركزية  السلطة  تبقى 

الوطنية” و”اللحمة الوطنية”؟.
أال جيب علينا أن نضع حدًا لشعارات ممُزيفة دمرت البالد ونشرت الفوضى 
والقتل واخلوف من األخر مثل “رافضي” و”ناصيب”، أليس من الواجب علينا 
أن نستفيد من جتارب دول وحكومات أخرى ختلصت من االقتتال الطائفي 

ووضعت حدًا لنزيف دماء أبنائها.
للدستور  وفقًا  القانون  يمُشرعها  داخلية  ح���دودًا  اليوم  ن��رى  أن  مجيل  كم 
جديدة  حب��دود  بسالم  للعيش  للجميع  احل��ق  تمُعطي   2005 لعام  العراقي 
ضمن الوطن الواحد الكبري، بدل إطالق التهم والصراعات الطائفية املقيتة 

واحلروب اليت لن تنتهي اىل االبد!!.
الوطنية  السياسية  وال��ق��وى  االط��ي��اف  من مجيع  ج��ادة  لوقفة  ذل��ك  حيتاج 
واملرجعيات الدينية واملثقفني إلقامة هذه االقاليم بتخطيط ورؤية واضحة 
من الداخل بدل أن يمُفرض علينا يف يوم من االيام خيار التقسيم ويمُفك عقد 
املسبحة العراقية اىل األبد. وكذلك بدأنا نلتمس اخلري واألمل ببعض من 
النشطاء وجماميع احلراك الشعيب للضغط بإقامة هذه االقاليم واحلفاظ 
على وحدة العراق وحقن دماء أبناءه الزكية اليت تذهب يوميًا دون وجه حق 
املنطقة  يمُهدد  الذي  الداخلي، والصراع االقليمي ككل  بسبب هذا الصراع 

برمتها دون تييز.

العراق وحدود الحرب 
والسالم!!

محمد عالء الصايف
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العبادي يف امريكا يف أول رحلة له منذ 
وبعد  ال��ع��راق،  ل���وزراء  رئيسا  أصبح  أن 
داعش  تنظيم  من  تكريت  مدنية  حترير 
يتوقع  املوصل،  مدنية  لتحرير  والتهيئة 
يأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه  توقيت  ان  احمل��ل��ل��ون 
الطرفني  ملناقشة عدة قضايا مهمة بني 
على  واملستقبلية  الراهنة  االوض��اع  حول 
وي��ق��ول بعض  الصعيد االم��ين حت��دي��دا، 
املتابعني ان لقاء العبادي بأوباما جاء من 
أجل طلب العراق أسلحة وطائرات دون 
إضافة  داع��ش،  ملواجهة  أمريكية  طيار 
إىل مناقشة الدور اإليراني يف العمليات 
التنظيم  هذا  العراق ضد  يف  العسكرية 

االرهابي.
وي����رى ه����ؤالء احمل��ل��ل��ون أن ت��ص��رحي��ات 
عقب  أوب��ام��ا  ب���اراك  االمريكي  الرئيس 
حيدر  العراقي  ال���وزراء  رئيس  مع  لقائه 
التعامل  ع��دم  م��ن  ن��وع��ا  ال��ع��ب��ادي تظهر 
اجل����اد واحل���اس���م يف م��س��اع��دة ال��ع��راق 
حملاربة داعش بقول أوباما ان االنتصار 
على االرهابني “لن حيصل غدا”، مكررا 
ما سبق ان اعلنته وزارة الدفاع االمريكية 
املعركة مع تنظيم داعش حتتاج اىل  ان 
“ن��ف��س ط���وي���ل”، وي��ف��س��ر احمل��ل��ل��ون ه��ذه 
فيما  خصوصا  االمريكية  التصرحيات 
تكريت  معركة  يف  اي���ران  بتدخل  يتعلق 
ذريعة  يكشف  انفعالي  رد  بأنه  مؤخرا، 

سياسية إلخفاء النوايا املبيتة والرهانات 
لدى  امل��وج��ودة  واحلقيقية  حتمية  الشبه 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة، وق����د ات���ض���ح ذل��ك 
سياسة  على  اعتمادها  خ��الل  م��ن  جليا 
جتسدها  ال��يت  االسرتاتيجي،  الغموض 
السياسية  وامل��راوغ��ات  اجلدلية  دميومة 
وصراع األجندة، فلم يلتزم اوباما بإرسال 
مزيد من االسلحة اىل العراق لكنه وعد 
بتقديم 200 مليون دوالر اضافية لصاحل 
هجرهم  ال��ذي��ن  او  اجل��رح��ى  العراقيني 

تنظيم داعش االرهابي.
وخالل أول زيارة يقوم بها إىل واشنطن 
اقناع  يف  ال��ع��ب��ادي  ي��أم��ل  وزراء  كرئيس 
احلروب  انهكتها  اليت  املتحدة  الواليات 
أن ال���ع���راق ي��س��ت��ح��ق م���زي���دا م���ن ال��ق��وة 
بعد ثالث  واألسلحة  األمريكية  البشرية 
األمريكية  القوات  انسحاب  من  سنوات 
ك���ان���ون األول  ال���ب���الد يف دي��س��م��رب  م���ن 
الوليد داعش  يواجه جيشه  بينما   2011
االرهابي، وأملح املسؤول العراقي الكبري 
إىل أن بغداد قد تتحول إىل طهران إذا 
مل حتصل على املساعدات اليت تريدها 

من واشنطن.
ل��ك��ن ام��ري��ك��ا ال ت��ري��د خ��س��ارة ال��ع��راق 
وتعتربه ملفا مهما يف سياستها اخلارجية 
قبل اقل من سنتني من انتهاء واليته، يف 
على  اص���راره  ان  ي��رى خصومه  املقابل، 

العام  نهاية  االمريكية يف  القوات  سحب 
2011 كان خطأ اسرتاتيجيا كبريا، لذا 
بدء  منذ  انه  املتخصصون  احملللون  يرى 
احلروب االمريكية اعتمدت هذه الدولة 
املستعمرة على صفقات االسلحة وتأجيج 
السياسي  والتسميم  الداخلية  احل��روب 
ل��ك��ي ت��ك��ون ذري���ع���ة ل��ت��ت��دخ��ل ب��ال��ش��ؤون 
بذريعة  حتتلها  ال���يت  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ي��ة 

احلماية او اتفاقات امنية اسرتاتيجية.
وع��ل��ي��ه مم���ا س��ب��ق ي��ت��س��اءل ال��ك��ث��ري من 
امريكا  دور  ب��ش��أن  واحمل��ل��ل��ني  امل��راق��ب��ني 
واي������ران وم����دى ام��ك��ان��ي��ة ت��ع��اون��ه��م��ا يف 
احل����رب ض��د داع����ش، وي��ت��س��اءل ه��ؤالء 
احملللون هل فعال هناك دور إيراني قوي 
عكس م��اه��و م��ع��روف ب��ان اي���ران تدعم 
العراق استشاريا وتسليحا؟، وهل أخطأ 
ال��ع��راق؟،  تسليح  تأخري  يف  األمريكيون 
العراق  اسباب اخل��الف اخلفي بني  وما 

وامريكا جتاه اسبقية حترير املوصل؟.
ال��ت��س��اؤالت وغ��ريه��ا تشكل  مجيع ه��ذه 
صراعا كبريا بني ايران وامريكا ضحيته 
العراق وهو ما يدق اجراس االنذار بقوة 
يف س��اح��ة احل���رب ض��د داع���ش وبشأن 
اذا  داع��ش  هلزمية  بعضهما  مع  التعامل 
كانت الغاية قريبة االجل، واليت تنعكس 
ب��ص��ورة م��ب��اش��رة ع��ل��ى س��ري ال��ع��م��ل يف 

حماربة داعش يف العراق.

العراق وأمريكا.. صفقات مؤجلة 
تلقي بظاللها على محاربة داعش

املصالحة الوطنية يف العراق.. مضيعة للوقت أم حاجة حقيقية
الوطنية  املصاحلة  حول  املنابر  شتى  على  من  األص��وات  تتعاىل  هذا  يومنا  واىل  2003م  عام  منذ 
اهلدف  ال��يت حت��دد  اجل��رأة  تلك  تغيب  األص���وات  تلك  نفس  وم��ن  املقابل  وأهميتها وضرورتها، يف 

احلقيقي منها يف مؤشر أول عليها، أما املؤشر اآلخر هو مع من هذه املصاحلة تكون؟.
هذا ما يسجله املراقبون واملتابعون للوضع العراقي وعموم من يهمه ويعنيه هذا األمر يف داخل العراق 
أو مادة سردية  التلفزيونية  للربامج  أكثر من مادة استهالكية  ليست  أنها  يتضح  وبالتالي  وخارجه، 
دعائية فارغة للكثري من اخلطب السياسية للفرقاء العراقيني مبختلف مواقعهم السياسية واإلدارية 
واألدهى من ذلك أصبحت مربرا الستنزاف الكثري من أموال خزينة الدولة اليت صرفت على الربامج 
واملؤترات واملؤسسات اليت فتحت وأقيمت من اجل املصاحلة الوطنية أسئلة أخرى أيضًا تطرح حول 

هذا املوضوع وهي حباجة إىل إجابات من مثل:
الشعب  أطياف  بني  أم  املتناحرة  وتياراتها  بنخبها  السياسية  الكتل  بني  الوطنية  املصاحلة  هل   -1
الوقائع واإلحداث  العراقي؟ وهنا البد من اإلش��ارة اىل أن اجملتمع العراقي ومن خالل الكثري من 
وأيضا من خالل ما يربزه اإلعالم ينادي ويؤكد انه غري معين باملصاحلة الوطنية وإمنا املعين بها هم 

النخب والتيارات السياسية والكتل املتناحرة.
2- هل املصاحلة بني الشعب العراقي من جانب واإلرهابيني التكفرييني من جانب آخر واليت ختتلف 

أبناء  كل  والتهجري ضد  القتل  والزال��وا ميارسون  مارسوا  الذين  واألخ��ر، من  مسمياتهم بني احلني 
الشعب العراقي من قوميات ومذاهب وأعراق خمتلفة؟ اجلواب هنا ان هؤالء مل تقبل بالتصاحل معهم 

أي امة أو قومية أو ديانة أو أي فئة تركن إىل السالم وحترتم مبدأ التعايش.
عماد  كانت  ال��يت  واحلزبية  األمنية  تشكيالته  مبختلف  املقبور  النظام  أتباع  مع  املصاحلة  هل   -3
مقومات حكمه؟ وهنا السؤال يطرح نفسه أيضًا أين ذهبت تلك التشكيالت املختلفة بعد زوال النظام 
السابق وأين هم اليوم؟ اجلواب على ذلك هو أن اغلب هؤالء عادوا إىل املؤسسات الرمسية والبعض 
منهم يف مواقع قيادية وإدارية مهمة يف إدارة الدولة والبعض اآلخر أحيل إىل التقاعد والبعض ذهب 

إىل خارج الوطن.
من خالل ما تقدم يتضح أن املصاحلة هي خطاب تسويقي ليس أكثر؛ ألن املصاحلة الوطنية وكما 

طبقت يف خمتلف دول العامل تستهدف اآلتي:
والتناحر  الديين  واالخ��ت��الف  االيدولوجيا  يف  التناقض  بسب  معطلة  رمسية  مؤسسات  تفعيل   -1

الطائفي والقومي بني أبناء الشعب الواحد.
2- وجود حالة فراغ بسبب التحول من نظام مشولي إىل نظام مدني دستوري تكون فيه املصاحلة 

الوطنية هي الرافد املغذي واجلسر الواصل بني املرحلتني.

ال��دوري” تشابه يف واقعها لغز  اثارته حقيقة جثه “ع��زت   اجل��دل اليت 
الرغم  بغداد عام 2003، على  بعد سقوط  الطويل عن االنظار  اختفائه 
كل  يتطلب عالجا سريعا  ال��ذي  ال��دم”  انه مصاب مبرض “سرطان  من 
سته اشهر، ومع ان اجلميع توقع خرب وفاته يف اية حلظة او القاء القبض 
التوقعات مل تتحقق، خبالف ما حدث  عليه بسهولة، اال ان مجيع هذه 
مع “صدام حسني”، وقد اعلنت احلكومة العراقية مرار ان “الدوري” مت 
قتله، ثم اعلنت قيادة حزب البعث يف العراق خرب وفاته عام 2005، لكنه 
كذب هذه االخبار بعدة تسجيالت صوتية اعلن فيها تنصيب نفسة “امني 
سر القيادة القطرية والقومية” حلزب البعث الذي قضى معظم حياته يف 

خدمة اهدافه ذات االيدلوجية القومية.
عزة الدوري مل يكن يتمتع بكاريزما قيادية )ولعل هذا احد اسباب اختيار 
صدام للدوري ليكون النائب االول له والشخص الثاني يف سلم القيادة يف 
نظام حكمة(، مثلما كان ذو خلفية ثقافية واكادميية سطحية ومتواضعة، 
فضال عن انعدام خرباته العسكرية، اال ان مجلة من العوامل والظروف 
املتحدة  للواليات  بالنسبة  حمري  لغز  اىل  ال���دوري  حت��ول  على  ساعدت 
االمريكية واحلكومات العراقية املتعاقبة بعد عام 2003، ولعل ابرز هذه 

العوامل:
- اعتماده على اتباع الطريقة النقشبندية يف توفري املالذ االمن واحلماية، 
اضافة اىل حمدودية تنقالته يف املناطق اليت غالبا ما تكون خارج نطاق 

سيطرة الدولة كاملوصل وبعض مناطق االنبار وصالح الدين.
- مقتل او اعتقال ابرز قيادات حزب البعث داخل العراق اتاح للدوري 
يعلن نفسه امني سر  انه مل  العلم  )مع  القيادي فيه،  اعتالء رأس اهلرم 
القيادة القطرية والقومية للحزب اال بعد اعدام صدام حسني عام 2006(.

- استغالل الفوضى االمنية اليت احدثتها التنظيمات املتطرفة بعد اشهر 
املتحدة  الواليات  قادتها  اليت  التحالف  ق��وات  يد  على  العراق  غزو  من 
وباألخص  التنظيمات،  هذه  مع  وثيق  بشكل  ال��دوري  وتعاون  االمريكية، 
“كتائب  وتنظيم  العراق”  االسالمية يف  “الدولة  وتنظيم  “القاعدة”  تنظيم 
ال��دوري معها من خالل تنظيم “جيش  العشرين”...اخل، واليت عمل  ثورة 

رجال الطريقة النقشبندية”.
- استعانته خبربات وعالقات عدد كبري من ضباط اجليش واملخابرات 
العراقية السابقة، من الذين اخنرط عدد كبري منهم يف صفوف التنظيمات 
اكثر  )واليت قدر عددها  العراق  املسلحة يف داخل  املتطرفة واحلركات 
من 23 تنظيم وحركة وجناح مسلح تنوع بني الفكر التكفريي واالرهابي 
لعدد  الضباط، حجر االساس  والطائفي(، وشكل بعض هؤالء  والقومي 
يعرف  ما  لتنظيم  بالنسبة  احل��ال  هو  كما  الكبرية،  التنظيمات  هذه  من 
وال��ذي يسيطر على مساحات واسعة من  داع��ش(،  )الدولة االسالمية/ 

العراق وسوريا.

عزة الدوري.. 
من االستبداد اىل التكفري

كمال عبيد 

باسم عبد عون فاضل 
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اإلتفاق النووي 

تقارب الدولة املارقة مع الشيطان األكرب 
)ك��م��ا ك���ان ك��اله��م��ا ي��وص��ف اآلخ�����ر( مل 
الكثري من  ادخ��ل  بل  العامل فقط  يفاجئ 
دول العامل واملنطقة باخلصوص يف دوامة 
الكثري  معرفة  رغ��م  املستقبل،  من  القلق 
جلوس  يعين  وم��اذا  مسبقا،  بذلك  منهم 
واح��دة،  طاولة  على  التارخييني  األع���داء 
إال  ليس  ال��ن��ووي  امللف  إن  ي��رى  فاألغلب 
ب��داي��ة ال��ت��ق��ارب وم���ن ث��م ال��ت��ف��اه��م ح��ول 

ملفات كثرية ومتعددة.
والدول  إيران  اليه  توصلت  الذي  االتفاق 
مبجموعة  يسمى  م��ا  )أو  ال��ك��ربى  الست 
5+1 وهي الدول اخلمس دائمة العضوية 
املتحدة  ال���والي���ات  وه���ي  األم���ن  مبجلس 
وروس��ي��ا وال��ص��ني وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن��س��ا، 
باإلضافة إىل أملانيا( بشأن امللف النووي 
ل��وزان  مدينة  م��ف��اوض��ات يف  بعد  وذل���ك 
ال��س��وي��س��ري��ة خ���الل األس���ب���وع امل��اض��ي، 
وال�����ذي ي��ق��ض��ي ب��ت��خ��ف��ي��ض ط���ه���ران من 
للعقوبات  رف��ع  مقابل  ال��ن��ووي��ة  ق��درات��ه��ا 
الدولية املفروضة عليها، يعد نقطة حتول 
ع��امل��ي��ة ل��رس��م خ��ارط��ة ال��ع��امل اجل��دي��دة 
ب��ش��ك��ل أش���ب���ه مب���ا ن��ف��ذ ب��ع��د احل��رب��ني 
وان  فاالتفاق  والثانية  األوىل  العامليتني 
ه��و 30  النهائي  امل��وع��د  وان  ط���ارئ  ك��ان 
باالتفاق  للخروج  كموعد  ال��ق��ادم  يونيو 

به  واملتفائلني  احملتفلني  إن  إال  النهائي، 
أظهرت  املتفاوضة  األط���راف  مجيع  من 
وكأنها نهاية ملرحلة حرجة من التفاوض 

املرير بني الطرفني.
توقف  من  عاما   36 ال���  ناهز  عمر  فبعد 
شرطي اخلليج عن مهامه، يبدو إن عودته 
إقليمية  عظمى  كقوة  ال  وشيكة  أصبحت 
فحسب بل وقد يكون عامليا يف املستقبل، 
فاغلب احملللني يؤكدون ان االتفاق السلمي 
مع إيران بشأن طموحاتها النووية سيكون 
له تأثري سياسي هائل على املنطقة، هذه 
العودة مل تكن بقوة قاهرة او حبرب دموية 
م��ع شرطي  وت��رت��ي��ب  بتنسيق  ك��ان��ت  ب��ل 
العامل األول )الواليات املتحدة األمريكية(.
ال��يت شن ضدها  إي��ران  ف��ان  من جانبها 
ال��ع��راق��ي ال��راح��ل  ن��ظ��ام ص���دام الرئيس 
ح���رب���ا مل����دة مث����ان أع�����وام يف مث��ان��ي��ن��ات 
العقد املاضي ومن ثم عقوبات اقتصادية 
دعمها  بتهم  ال��غ��رب  قبل  م��ن  وسياسية 
للخطر،  املنطقة  سلم  وتهديد  ل��إره��اب 
جديد  بثوب  األح���داث  ه��ذه  بعد  ظهرت 
وبعصا غليظة تثلت يف نفوذها السياسي 
وال���ذي وص��ل اىل  املتشعب  وال��ع��س��ك��ري 
املنطقة  دول  أرعب  مناطق خمتلفة، مما 
للخليج(  )ش��رط��ي��ني  ب���ع���ودة  وامل���ت���ص���ورة 

أحدهم عاملي واألخر إقليمي.

املنطقة الشرق أوسطية املتفجرة على ما 
يبدو سيكون هلا احلصة األكرب من صفقة 
االتفاق ففي الوقت الذي بدت احلكومتني 
بوضع  ت��ران  اللتان  والعراقية  السورية 
تفاؤال  أكثر  امين مرتدي ترسم ملستقبل 
ب��وج��ود ت��ق��ارب أم��ري��ك��ي- إي���ران���ي، ك��ان 
هلذا التقارب جوا حمبطا ومقلقا ملنطقة 
اخلليج وتركيا وان كان غري معلن إال إن 
الرتحيب  بعدم  واض��ح��ة  ب��دت  مؤشراته 
تقدير،  اق��ل  على  املتصنع  الرتحيب  او 
إيران  برنامج  على  تركز  وان  فالتفاوض 
ال��ن��ووي غري ان��ه وب��ال أدن��ى شك سيكون 
مفتاح لتفاهمات ابعد وأوسع ومنها رسم 
خارطة املنطقة السياسية ومستقبل بعض 

األنظمة املتشددة منها خصوصا.
الطرفان يزدادان تقاربا يف كل خطوة من 
فيه  الذي حصلت  الوقت  ففي  املباحثات 
ذلك  من  تريد  ما  على  املتحدة  ال��والي��ات 
االتفاق بتجنب املواجهة مع إيران والتوصل 
اجلمهورية  مج��اح  بكبح  يقضي  الت��ف��اق 
ال��ن��ووي،  برناجمها  إت��ام  يف  اإلسالمية 
ل��ك��ن ه���ذا االت���ف���اق ال ي��ع��د “اس��ت��س��الم��ًا 
مهينًا” إليران، إذ مسح هلا باإلبقاء على 
ال��ن��ووي، كما  برناجمها  م��ن  ج��زء صغري 
بها،  اخلاصة  االنتصارات  ببعض  حظت 

كمواصلة استخدام منشئاتها النووية.

عاصفة لوزان تبدد أحالم 
الكثريين

مستقبل االتفاق النووي ومتغريات املشهد السياسي
بعد سنة ونصف من املفاوضات املكثفة توصلت مؤخرا الدول الكربى 5+1 وايران التفاق نووي انهى 
جدال استمر اكثر من 12 عاما، واثار خماوف كبرية من اندالع حرب يف الشرق األوسط، مما اغضب 
اسرائيل بشدة، بينما ال تزال دول اخلليج تلتزم الصمت حتى اللحظة الراهنة، فاعترب الكثري من 
الطرفني، من  املهيمن على  العظمى جنحت يف حتقيق اخرتاق اجلمود  والقوى  ان طهران  احملللني 
هائل  بعمل  القيام  يتعني  ي��زال  ال  لكن  االيراني  النووي  امللف  اط��ار حول  اتفاق  على  التفاهم  خالل 
الجناز اتفاق تارخيي نهائي، وذلك مبعزل عن املعارضني لالتفاق - من اسرائيل اىل خصوم الرئيس 
باراك اوباما من اجلمهوريني- الذين قد يضاعفون اجلهود سعيا لنسف العملية التفاوضية، إذ ختشى 
االسرائيلية  احلكومة  لرئيس  وبالنسبة  النووي،  القطاع  ايران يف  اخلليج طموحات  ودول  اسرائيل 

بنيامني نتانياهو فان االتفاق يهدد “بقاء دولة اسرائيل.
ويرى الكثري من احملليني انه على الرغم من أن التوصل اىل توافق بني ايران والغرب وصف باخلطوة 
االجيابية، إال ان الثقة مل ترتسخ بعد بني الطرفني، الذين حذروا من ان االلية برمتها ميكن وقفها 
يف حال عدم تقيد طهران بالتزاماتها، ولكن على الرغم من كل ذلك يبقى هذا االتفاق االطار اجنازا 
اساسيا وسط ازمة مستمرة منذ 12 عاما بني ايران واالسرة الدولية، فال يزال التوصل اىل االتفاق 
املقبل، حيتاج اىل عمل  نهاية حزيران/يونيو  التقنية حبلول  التفاصيل  كافة  يتضمن  الذي  النهائي 

ومثابرة تؤطرها ثقة متزايدة بني الطرفني.
فيما يتساءل بعض احملللني حول االنفراجة النووية مؤخرا، وهل كان لقوة ايران السياسية ونفوذها يف 
الشرق االوسط سببا يف الوصول اىل صفقات معينة مع الغرب لكي حتصل على هذا االتفاق الذي 
وصف باخلطوة التارخيية ضمن اطار عشر سنوات على االقل، وملن يعود الفضل يف هذا االتفاق؟، 
خصوصا وان اجواء املفاوضات على مدار تارخيها كانت مليئة بالتجاذبات واالتهامات املتبادلة، ووصل 
يف فرتة معنية لقرع طبول احلرب والعقوبات والقرارات االممية، مما يبقي اجندة طريف االتفاق 
متعددة األوجه واألشكال وتستعرض ادوارا خمتلفة من االهداف السياسية باستخدام إالسرتاتيجية 

التدرجيية املرنة.
فقد اعربت ايران عن نيتها العودة اىل الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة السياسية على خلفية 
برناجمها النووي، وذلك غداة التوصل اىل اتفاق اطار مع القوى العظمى لقي ترحيبا دوليا فيما دانته 

اسرائيل بشدة.
وعليه جيمع احملللون ان االهم بشأن مستقبل االتفاق النووي االيراني هو ماذا سيطرأ على املشهد 
السياسي دوليا واقليما يف الكثري من قضايا الشرق االوسط اليت تضبط وتوازن على وقع هذا امللف 

يف املستقبل القريب؟.

وجمموعة  إي��ران  توصلت   2015 نيسان/أبريل   2 املوافق  اخلميس  يوم  يف 
)5+1( -الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن + أملانيا- يف مدينة لوزان 
السويسرية إىل اتفاق إطاري نووي مع إيران بعد مفاوضات طويلة ومضنية 
حول ملفها النووي املثري للجدل على أن يتم االتفاق على صيغة نهائية هلذا 

االتفاق يف مدة أقصاها الثالثني من حزيران/يونيو القادم.
نظرة حتليلية إىل االتفاق وردود األفعال املرتبطة به

النتيجة اإلجيابية األولية اليت خيرج بها الباحث من حتليل النصوص املعلنة 
لالتفاق واملواقف الدولية املرتبطة به، هي:

االحتفاظ  هل��ا  يضمن  إط���اري  ات��ف��اق  إىل  التوصل  استطاعت  إي���ران  إن   -
ببنيتها التحتية من الطاقة النووية السلمية وبربامج حبثها العلمية املرتبطة 
بهذا اجملال، فضال عن احتفاظها ببنيتها التسليحية التقليدية والنجاح يف 

إخراجها من جدول املفاوضات.
اقتصادها من خالل رفع  تنمية  - سيوفر االتفاق فرصة جيدة إلي��ران يف 
فيها  األجنيب  االستثمار  وزيادة  واملالي  االقتصادي  بشقيها  عنها  العقوبات 

والتبادل التجاري بينها وبني دول العامل.
- سيمّكن االتفاق إيران من تنمية عالقتها مع الواليات املتحدة بشكل خيدم 
بريطاني(  )كاتب  روب��رت فيسك  أدرك��ه  ما  العليا، وهذا  القومية  مصاحلها 
إي��ران “كقوة رئيسة يف الشرق األوس��ط مرة  عندما قال: إن االتفاق يظهر 

أخرى، وميهد الستعادة أجمادها يف املنطقة”.
- إن العامل -عدا إسرائيل وبعض األصوات االخرى- يشعر بارتياح أكثر بعد 
االتفاق؛ لكونه سيتخلص من تهديد الربنامج النووي اإليراني وما ميكن أن 

يرتتب عليه يف حالة انفالته من سباق تسلح نووي إقليمي كارثي العواقب.
النتائج اإلجيابية، فهناك عقبات تعرتض حسم  الرغم من هذه  ولكن على 

موضوع امللف النووي اإليراني، منها على سبيل املثال:
- اختالف التفسري لالتفاق اإلطاري بني وجهيت النظر اإليرانية والغربية، 
العقوبات عنها سيتم فورا وبشكل كامل مبجرد  أن رفع  فإيران تصّر على 
اإلدارة  ت��رى  بينما  ال��ق��ادم،  يونيو/حزيران  نهاية  النهائي  االت��ف��اق  توقيع 
التزام  مع مدى  يتناسب  تدرجيي  بشكل  العقوبات سيتم  رفع  أن  األمريكية 

إيران بالتزاماتها وفقا لنصوص االتفاق.
ر االتفاق على آلياتها،  - إن عمليات التفتيش للمواقع النووية اإليرانية مل جيمُ
وهناك رأي أمريكي يشري إىل أن عمليات التفتيش تشمل املواقع العسكرية 

اإليرانية، وهذا األمر -ومن واقع جتربة فرق التفتيش يف العراق سابقا-.
املعلنة  للشروط  وفقا  لالتفاق  برفضها  إقليمية جماهرة  أص��وات  وج��ود   -
)إسرائيل(، أو مبطنة هلذا الرفض )دول اخلليج وغريها(، فضال عن موقف 
الكونغرس األمريكي واللوبي الصهيوني يف الواليات املتحدة، قد تدفع مسار 
املفاوضات يف مدتها املعلنة باجتاه التأزيم، مما يفشل االتفاق النهائي بصورة 

أو بأخرى.

إيران واالتفاق النووي: 
الخطوات القادمة

عدنان الصالحي 

د. خالد عليوي العرداوي 
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عاصفة الحزم

مبجرد اعالن وزارة الدفاع السعودية عن 
انتهاء محلة “عاصفة احلزم” وبدء عملية 
االمن  لقرار جملس  وفقا  االم��ل”  “إع���ادة 
انربى  اليمين،  الوضع  األخ��ري خبصوص 
العسكرية  العملية  تفسري  يف  الفريقان 
السعودية بني “احل��زم” و”االم���ل”، بعد ان 
“النصر  توضيح  يف  األول  الفريق  اجتهد 
اليمن،  اإليراني” يف  “املد  السعودي” ضد 
“الصمود  يعلن  الثاني  الفريق  راح  فيما 
األس�����ط�����وري” ل��ل��ش��ع��ب ال���ي���م���ين وف��ش��ل 
ارادت��ه  من  النيل  السعودي” يف  “ال��ع��دوان 
وكرامته، واحلقيقة كما بدأت قبل 26 يوما 
من الضربات اجلوية للسعودية وحلفائها، 
ان العدو مت صناعته وتضخيمه يف الداخل 
السعودي، وان من اشرك ايران يف اللعبة 
وهم من  انفسهم،  السعوديون  اليمنية هم 
اع��ط��اه��م اجل��ائ��زة م��ن دون ع��ن��اء يذكر، 
ال��ذي كان صناعة سعودية  ان صاحل  كما 
املشكلة  اس��اس  ه��و  ال��ي��وم  اصبح  بامتياز 

بدال من احلوثيني.
ربح احل��رب ومن خسرها  املهم من  ليس 
احل��رب؟،  نعرف سبب  ان  املهم  اعالميا، 
والعرب اليت ميكن ان يستخلصها أطراف 

النزاع )وباألخص السعودية(.
سبب احلرب منذ انطالقها يتمركز على 
ودول  السعودية  استطاعت  ن��ق��اط،  ع��دة 

من  ص��در  بقرار  صياغتها  الحقا  اخلليج 
جملس االمن التابع لألمم املتحدة وميكن 

تلخيصها بالنقاط التالية:
اليت  املناطق  قواتهم من مجيع  1. سحب 
سيطروا عليها يف وقت سابق، مبا يف ذلك 

العاصمة صنعاء.
2. االمتناع عن أية استفزازات أو تهديدات 
ل��ل��دول اجمل����اورة، مب��ا يف ذل��ك االستيالء 
على صواريخ أرض-أرض وخمازن أسلحة 
داخل  أو  للحدود  مناطق حماذية  يف  تقع 
أراض��ي دول��ة جم��اورة، مبعنى سلب قدرة 
ألمن  مستقبلي  تهديد  أي  على  احلوثيني 

اململكة.
3. ع����ودة ال��ش��رع��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��رئ��ي��س 
“هادي”، إضافة تنفيذهم متطلبات القرار 

االممي السابق بالرقم 2140.
ت��ك��ون حتت  ح���وار سياسي  أي  راع��ي��ة   .4
مظلة جملس التعاون اخلليجي، والسعودية 
حتديدا من خالل عقد مؤتر للحوار يف 

الرياض لدعم العملية السياسية.
القيادات والوزراء  5. إطالق سراح بعض 

الذين حتتجزهم حركة أنصار اهلل.
وميكن اخلروج خبالصة من 26 يوما من 
عاصفة احلزم اليت اعادت السعودية اىل 
البحث عن االمل يف اليمن، وهي خالصة 

ينبغي اخذ الكثري من العرب منها:

- ال ميكن حل مجيع اخلالفات باحلروب 
ألفعال  وميكن  القنابل،  والقاء  والقصف 
بصورة  املعادلة  تغري  ان  القبيل  ه��ذا  من 

عكسية.
- احللفاء هلم مصاحلهم، باكستان، مصر، 
الواليات املتحدة...اخل، مل تدعم السعودية 
)سياسيني  البعض  ان  حتى  ارادت،  كما 
وق������ادة( اع��ت��رب م��وق��ف ب��اك��س��ت��ان م��ث��ال، 
ختاذال وخيانة للسعودية، لكن احلقيقة ان 

لألخرين مصاحل وأنظمة متبعة.
االزم���ات هو  السياسي الح��ت��واء  - احل��ل 
ال��يت ختلق  واحل��رب هي  دائما،  األفضل 
تعود  ل��ن  دائ��م��ني، فاحلوثيون  أع���داء  ل��ك 
عالقاتهم مع السعودية بعد عاصفة احلزم 
بإيران  تعود عالقتهم  لن  مثلما  قبلها،  ملا 
كما كانت قبل عاصفة احلزم، ودائما ما 
يكون “احتواء االزمة أفضل من تفجريها”.
- ال��س��ع��ودي��ة واخل��ل��ي��ج حب��اج��ة اىل رؤي��ة 
اسرتاتيجية مستقبلية واضحة لتعزيز امن 
اخلليج ومنطقة الشرق األوسط، بعيدا عن 
تتبعها  اليت  الكالسيكية”  “االسرتاتيجية 
ال��ص��راع واحل���روب  إدارة  ع��ق��ود يف  م��ن 
املالية  مواردهم  استنزفت  واليت  بالوكالة 
الطائفي، فضال  ال��ص��راع  وت��رية  ورف��ع��ت 
عن تنامي ظاهرة اإلرهاب، وهذا ال خيدم 

املنطقة وال امنها.

خيبة االمل السعودية يف اليمن... 
األسباب والعرب

عاصفة الحزم.. هل ضلَّتْ طريقها؟
عاصفة احلزم هي عملية عسكرية سعودية )جوية( بدأت يف 26 مارس 2015، مبشاركة عدد من 
الدول ضد قوات احلوثيني، والقوات املوالية هلا، وضد قوات الرئيس اليمين األسبق علي عبد اهلل 
صاحل املتحالفة مع احلوثيني، كثري من املراقبني يرون أن توقيت هذه العملية مل يكن صحيحا وال 
مناسبا للظروف السياسية اليت تر بها املنطقة االقليمية والشرق االوسط عموما، ولكن يبدو أن 
انتقال السلطة اىل امللك السعودي اجلديد )سليمان( من سلفه الذي وافاه االجل مؤخرا، أسهم اىل 

حد بعيد بإدخال املنطقة يف هذا املأزق غري احملسوب.
ولكن هل هذا النوع من القرارات غري احملسوبة يأتي يف صاحل هذه )املنطقة املتوترة(، واليت بدأت 
مؤخرا تيل اىل االستقرار شيئا فشيئا، بعد أن عرف القادة السياسيون يف املنطقة، ان بقاء نار 

احلروب والصراعات يف هذه الدول ليس يف صاحل أحد.
 كما أن التوتر فيها ال ميكن أن يصب يف صاحل شعوبها اليت ذاقت ويالت احلروب لعقود طويلة، 
وتعرضت للحرمان والفقر واجلوع، على الرغم من انها تتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة وأمواال 

طائلة؟.
للهدوء،  تيل  املنطقة  جعلت  اليت  واملؤشرات  واالح��داث  التوافقات  من  كثري  مؤخرا،  حدثت  فقد 
وتتغلب على التطرف، وتأكل من جرف االره��اب، ومن هذه امل��ؤش��رات، احل��دث االب��رز وااله��م يف 

الذي  االمر  والغرب،  اي��ران  بني  النووي  االط��ار  اتفاق  أو  املبدئي،  االتفاق  وهو  أال  والعامل،  املنطقة 
اىل  امليل  منهج  وع��زز  عنها،  احل��رب  وابعد شبح  وال��ع��امل،  املنطقة  التوتر يف  على  بوضوح  انعكس 
العقالنية يف معاجلة الصراعات احلساسة باالحتواء وليس باملواجهة، السيما أن هذا امللف اخلطري 
استغرق سنوات طويلة من التفاوض واحملادثات والرحالت املكوكية وحرب التصرحيات وما شابه، 
لكن بالنتيجة كانت احلكمة هي االقوى، ومنطق العقل هو الذي تفوق على منطق الصراع، األمر الذي 
نشر اجواء التفاهم يف هذه املنطقة املتوترة، السيما ان االضطرابات يف عدة دول ال تزال تزعزع 

املنطقة، وتقودها حنو الدمار.
وكبري غري  مفاجئ  املنطقة، حيدث شرخ  املتعقل يف  الدبلوماسي  السياسي  التيار  هذا  وسط  لكن 
مدروس، متمثال بانطالق )عاصفة احلزم( لتعيد املنطقة اىل ساحة اخلطر واىل املربع االول، مرة 

أخرى وتضاعف من حدة التوتر.
وقد يقول قائل إن امريكا نفسها تؤيد هذه العملية، واجلواب هنا ميكن أن حنصل عليهن عندما نفتض 
عن الصفقات السرية يف املسار غري املعَلن لعاصفة احلزم، كما ذكرنا يف صدر املقال، لكن ال احد 
يستطيع أن يلغي حضور التيار القيادي السياسي املتعّقل بقوة يف املنطقة، باستثناء عاصفة احلزم 

اليت يبدو أنها ضّلت طريقها حنو شعب فقري بالكاد يدّبر قوته اليومي الشحيح أصال.

االق��ل من  كان على  )ال��ذي  العهد  لولي  ولي  نايف”  بن  لتعيني “حممد  كان 
بن  لتقاسم احملمدان )حممد  ب��ارز  دور  بن عبد اهلل(،  املبعد متعب  حصة 
سلمان وحممد بن نايف( السلطة والسطوة داخل العائلة املالكة، وهما من 
اشرفا على عملية التصفية واعادة توزيع املناصب بعد تولي سلمان امللك 
خلفا ألخيه، واختزال مجيع السلطات الفعلية للمملكة باجمللس السياسي 
واالمين )الذي يديره حممد بن نايف(، اضافة اىل تولي حممد بن سلمان 
وزارة الدفاع وادارة مجيع القرارات اليت تصدر من والده، ومل يبق سوى 
االمري “متعب بن عبد اهلل” الذي يتوىل وزارة احلرس الوطين، وهي قوات 
رديفه للجيش النظامي ويزيد عدد مقاتليها عن )100( الف جندي، ورمبا 
ح��ال مت عزل  باحلسبان يف  ليس  م��ا  ح��دوث  ب��ن سلمان”  خيشى “حممد 
“متعب” بصورة مباشرة من دون مقدمات، ورمبا تأتي اوىل هذه املقدمات 
ال��وط��ين السعودي  امل��ل��ك “س��ل��م��ان” االم���ر مبشاركة احل���رس  بعد اص���دار 

بعاصفة احلزم.
وخالل االزمة السابقة على احلكم، واحلالية حول “عاصفة احلزم”، تنامى 
اخلالف بني امراء ال سعود، الذين ينظر بعضهم اىل البعض االخر بتمايز 

وعنصرية )كون البعض ابناء اماء( ميكن تأشري سبب اخلالف الرئيسي:
“ال  اىل  تنتمي  ال��يت  والعوائل  االم���راء  بني  وتقسمها  واحلكم  السلطة   -
سعود”، وما يشعر به البعض من غنب وظلم يف عدم حصوله على اي جزء 

من الكعكة، وهو ما فاقم العداء واخلالف فيما بينهم اىل درجة كبرية.
- االموال الطائلة والصفقات املشبوهة اليت تتم باخلفاء، وجيري التنازع 
عليها فيما بني االمراء وكبار قادة الدولة، من خالل االستثمارات االجنبية 
والعقارات وصفقات النفط والسالح وغريها، واليت كانت سبب اخر للعداء 

بني التيارات الرئيسية داخل العائلة املالكة.
الداخلية  للسياسية  وم��ؤي��د(  )م��ع��ارض  ن��اش��ط  ج��ن��اح  م��ن  اك��ث��ر  وج���ود   -
واخلارجية اليت تتبعها اململكة العربية السعودية، يف ظل عدم وجود رؤية 
خالل  من  يتضح  ما  وهو  للمملكة،  العامة  للسياسة  واضحة  اسرتاتيجية 
مجلة من التناقضات يف عالقاتها اخلارجية )دعم السيسي ضد االخوان 
ت��أزم العالقة مع قطر  وال��رتاج��ع الحقا عن ض��رب االخ���وان، اضافة اىل 
رفضوا  ام��راء  )هناك  الداخلي  املستوى  على  وحتى  املتحدة(،  وال��والي��ات 

عاصفة احلزم ومل يؤيدوا توجهات حممد بن سلمان يف ضرب اليمن(.
حممد بن سلمان كان حباجة اىل “عاصفة احلزم” ليغري مجيع املعادالت، 
وكرس احلكم له على حساب اجلميع قبل ان تفوته فرصة ذلك كما فاتت 
الفرصة على سلفه “متعب”، وعندما تعلو طبول احلرب ال تسمع االصوات 
االخرى، والسعودية االن يف حالة حرب ضد اليمن، وبعد ان دخلت احلرب 
منعطفا خطريا، سيما وان املرتبصني حملمد بن سلمان يف الداخل السعودي 

اكثر من املرتبصني له يف اخلارج.

محمد بن سلمان 
وتكريس الحكم بعاصفة 

الحزم

باسم حسني الزيدي 
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اقتصاد وتنمية

مفاجئا  العراقي اخنفاضا  الدينار  شهد 
ك��ان عليه  ال��دوالر عما  يف سعره مقابل 
للدولة يف 29  العامة  املوازنة  إقرار  قبل 
ك��ان��ون ال��ث��ان��ي. وح��ذر ع��دد م��ن اخل��رباء 
واملختصني يف الشأن املالي واالقتصادي 
م���ن اس���ت���م���رار اخن���ف���اض س��ع��ر ص��رف 
الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي 
وت���أث���ريه ع��ل��ى ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي يف 
اختاذ  إىل  املركزي  البنك  داع��ني  البلد، 
إجراءات سريعة وحلول ناجعة يف سبيل 
اس��ت��ق��رار س��ع��ر ص���رف ال��دي��ن��ار إلن��ق��اذ 

االقتصاد الوطين.
وق���د ش��ه��دت األس�����واق احمل��ل��ي��ة م��ؤخ��رًا 
تزامن  خطريًا،  اقتصاديًا  وتقلبًا  رك��ودًا 
مع املوازنة التقشفية للعام 2015 بسبب 
ال��ن��ف��ط، وزاد االرت��ف��اع  ت��ده��ور أس��ع��ار 
املستمر يف سعر صرف الدوالر األوضاع 
االق���ت���ص���ادي���ة يف ال��ب��ل��د س������وءا. وع��رب 
إزاء  واستيائهم  سخطهم  عن  املواطنون 
تقلبات العملة، مؤكدين أن هذا التذبذب 
أل��ق��ى ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى اس��ت��ق��رار األس���واق 
احمل��ل��ي��ة وع��ل��ى م��س��ت��وى امل��ع��ي��ش��ة ملعظم 
فئات الشعب، فضال على إتاحة الفرصة 
باألسعار  للتالعب  وامل��ض��ارب��ني  للتجار 

بشكل غري مربر.
الدينار  قيمة  تدهور  استمرار  أثار  كما   

الكثري من  ال��دوالر دهشة وتساؤل  أم��ام 
مدى  ح��ول  املختصني  وغ��ري  املختصني 
يف  اجل��دي��دة  النقدية  السياسة  جن��اع��ة 
البلد، لكون التدهور املذكور يدور يف فلك 
سياسات البنك املركزي، وهي سياسات 
الذي  السعر  األول  حتوم حول حمورين، 
والثاني  الدينار،  مقابل  ال��دوالر  به  يباع 
ال��دوالر،  هذا  من  املباعة  بالكمية  يتمثل 
املباشر يف  املسؤول  املركزي هو  والبنك 
تفصيل  فيه  أمر  لكن هكذا  حتديدهما، 

حباجة إىل توضيح. 
اجلمهور  إن  الدقة-  توخينا  -لو  األص��ل 
السوق  طلبات  بتحديد  يقوم  ال��ذي  ه��و 
اليومية من ال��دوالر، فيما ميارس البنك 
ومبا  الطلبات  ه��ذه  توفري  دور  امل��رك��زي 
قام  ول��و  األس��ع��ار.  على حت��دي��د  ينعكس 
البنك املركزي بتوفري كل الكميات حسب 
أسعار  على  فإنه سيحافظ  السوق،  آلية 
أقل  كمية  ب��اع  لو  إن��ه  مستقرة، يف حني 
مما هو مطلوب، فإن النتيجة هي نقص 
عرض الدوالر، مما يقود إىل توليد سوق 
ال���دوالر  أن  ال����دوالر، مبعنى  لبيع  م���واٍز 
يتحدد  رمس��ي  األول  سعران،  له  يصبح 
امل��رك��زي، واآلخ���ر م��واٍز  م��ن قبل البنك 
له يبتعد عن هذا السعر مبقدار الطلب 
العرض  قوى  بفعل  ويتحدد  امللبى،  غري 

والطلب. ويف السابق، كان هناك فرق بني 
السعرين: السعر الرمسي وسعر السوق، 
ل��ك��ن ه����ذا ال���ف���رق ك����ان ض��م��ن امل��ع��اي��ري 
�2%، يف حني  ال�  عامليا، حب��دود  املقبولة 
إن الفرق احلالي هو حبدود ال� %7 - %8 
إزاء  أصبحنا  أننا  يعين  كبري  ف��رق  وه��و 
السوق  وسعر  الرمسي  السعر  سعرين، 
السوداء. فقد ارتفع سعر صرف الدوالر 
خ��الل األي���ام امل��اض��ي��ة ب��ص��ورة تدرجيية 
ليصل إىل 1290 دينارًا، يف أعلى معدل 

له منذ سنوات. 
ومما زاد األمر سوءا، أن قانون املوازنة 
املركزي  البنك  أل��زم  قد   ،2015 العامة 
بتحديد  ال������50،  ف��ق��رت��ه  يف  ال���ع���راق���ي، 
)ال���دوالر(  األجنبية  العملة  م��ن  مبيعاته 
يف امل�����زاد ال��ي��وم��ي ب��س��ق��ف ال ي��ت��ج��اوز 
العدالة يف  توخي  م��ع  دي��ن��ار،  مليون   75
امل��ش��ارك يف  امل��ص��رف  ال��ب��ي��ع، ومطالبة 
البضائع  إدخال  بتقديم مستندات  املزاد 
واالدخ��ار  الضرييب  التحاسب  وبيانات 
الكمركي خالل 30 يومًا من تاريخ شرائه 
العقوبات  عليه  تطبق  وخ��الف��ه  للمبلغ، 
املنصوص عليها يف قانون البنك املركزي 
واستخدام  منه،  ال��ص��ادرة  التعليمات  أو 
األدوات املصرفية األخرى للحفاظ على 

قوة الدينار مقابل الدوالر.

موازنة 2015 وقضم 
الدينار العراقي

ثورة أسعار الطاقة الشمسية
يبدو أن ثورة صامتة جتري اآلن. ففي نوفمرب/تشرين الثاني، أعلنت دبي عن بناء جممع للطاقة الشمسية 
والذي سينتج الكهرباء بسعر أقل من 0.06 من الدوالر لكل كيلوواط-ساعة �� وهو سعر أقل من تكاليف 

اخليار االستثماري البديل، حمطات الطاقة العاملة حبرق الغاز أو الفحم.
وال أحد يستطيع أن يشكك يف أن هذه التطورات مفيدة يف مكافحة تغري املناخ. ولكن الدافع األكرب الذي 
حيركها هو الربح، وليس البيئة، حيث تعمل الكفاءة املتزايدة يف توزيع الطاقة، وحيثما كان ذلك ضروريًا 

حتسني وسائل التخزين، على خفض تكاليف إنتاج الطاقة املتجددة.
ال ينبغي لنا أن نقلل من إمكانات الشمس والرياح اهلائلة يف بناء الثروة العاملية ومكافحة الفقر. فمع 
اكتساب الطاقة الشمسية للمزيد من اجلدوى )من حيث التكاليف(، تستطيع البلدان الواقعة ضمن حزام 
الشمس على الكوكب أن تطور مناذج عمل جديدة تاما، مع تكنها بفضل الطاقة الرخيصة والنظيفة من 

معاجلة املواد اخلام حمليًا وإضافة القيمة �� والربح �� قبل التصدير.
وخالفًا حملطات الطاقة التقليدية الضخمة، ميكن بناء منشآت الطاقة الشمسية يف بضعة أشهر؛ فإنها 
توفر وسيلة سريعة لالستجابة للطلب العاملي. وألن احملطات الشمسية من املمكن يف عموم األمر أن تعمل 
بشكل مستقل عن شبكات الكهرباء بني األقاليم، فإنها تقدم للبلدان األقل تقدمًا وسيلة لتوفري احتياجات 
اقتصادها من الكهرباء من دون االضطرار إىل تشييد مرافق بنية أساسية جديدة مكلفة. وبالتالي فإن 

حمطات الطاقة من املمكن أن تلعب نفس الدور الذي لعبته اهلواتف النقالة يف عامل االتصاالت: الوصول 
بسرعة إىل جمتمعات كبرية حمرومة من اخلدمة الكافية يف مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، وال 
يوجد من األسباب ما قد مينع الطاقة الشمسية من حتقيق نفس النجاح يف تكني الناس من الوصول 

إىل الكهرباء.
إن الوقت املناسب لالستثمار يف إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع هو اآلن. فبادئ ذي بدء، أصبحت 
تكاليف بناء حمطات الطاقة الشمسية أخريًا منخفضة بالقدر الكايف إلنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية 
تتغري.  أن  املستحيل  بلد من  أي  تشرق على  اليت  الشمس  أشعة  كمية  إن  عاما.   25 مستقرة ألكثر من 
ولكن تكاليف رأس املال تستطيع أي دولة أن تفرض عليها قدرًا معينًا من السيطرة. ومن خالل إنشاء 
إطار قانوني مستقر، وتقديم ضمانات االئتمان يف إطار اتفاقيات دولية، وإشراك البنوك املركزية يف 
االستثمارات الضخمة، تستطيع احلكومات أن تساعد يف جعل احلصول على الطاقة الشمسية أكثر يسرا.

إن مثل هذه العوامل تفسر ملاذا تركز سياسات املناخ الدولية بشكل متزايد على الطاقة الشمسية، وعلى 
أشكال أخرى من الطاقة. وقد عززت االخرتاقات التكنولوجية القدرة التنافسية ملصادر الطاقة مقابل 
الوقود األحفوري. ونتيجة هلذا فإن األدوات اليت جتعل تبين هذه املصادر أقل تكلفة أصبحت من بني أكثر 

األسلحة أهمية يف الكفاح ضد تغري املناخ.

النووي،  برناجمها  وإي��ران خبصوص  الكربى  القوية  بني  االتفاق األخري 
اليزال حمط اهتمام العديد من اخلرباء، خصوصا وان هذا االتفاق املهم 
ومع احلديث عن رفع العقوبات االقتصادية رمبا قد يسمح إليران الغنية 
بعد  ولكن  العاملية،  النفط  قوتها يف سوق  استعادة  النفطية، من  باملوارد 
ان تستطيع طمأنة اخلصوم كما يقول بعض املراقبني، فمع اإلبقاء على 
العقوبات دون تغيري إىل أن تطمئن القوى الغربية بالتزام طهران بشروط 
اتفاق شامل  إلب��رام  يونيو/حزيران   30 املفاوضني حتى  وإمهال  االتفاق 
فإن االتفاق املبدئي ال يتيح فرصة تذكر ألي زيادة كبرية يف الصادرات 

حتى 2016.
ال��ذي قد يسهم يف رفع  الطاقة فإن هذا االتفاق  وحبسب بعض خ��رباء 
العقوبات املفروضة على إيران وبالتالي تنمية عجلة االقتصاد اإليراني يف 
املستقبل مع زيادة التوقعات بان تزيد إيران صادرتها النفطية يف األسواق 
العاملية اليت تعاني اليوم من مشكالت كبرية أهمها هبوط األسعار بسبب 
ال��دول املصدرة اليت ختشى من  ختمة املعروض وهو ما أثار قلق بعض 
تعايف اإلنتاج اإليراني سريعا مبا قد يزيد من الضغط على أسعار النفط.
من جانب آخر يرى بعض املراقبني ان إيران قد بدأت بالعمل باستعادة 
دورها السابق يف هذا اجملال، من خالل خطط جديدة لتطوير مشاريع 
النفط والغاز وجذب الشركات العمالقة، هذا باإلضافة اىل العمل على 
حل بعض اخلالفات واملشاكل واملعوقات، وتأمل إيران خامس أكرب منتج 
ما  مع  مقارنة  تقريبا  املثلني  إىل  العامل مبضاعفة صادراتها  يف  للنفط 
يزيد قليال على مليون برميل يوميا يف غضون شهرين من رفع العقوبات، 
أط��ول، هذا يف  وقتا  إن ذلك سيستغرق  يقولون  كان بعض احملللني  وإن 
حال استمرار االتفاق والعمل على تنفيذ كافة البنود من قبل إيران لكن 
هذا األمر وحبسب بعض اخلرباء رمبا يكون صعبًا خصوصا مع وجود 
أطراف دولية تسعى اىل عرقلة مثل هكذا اتفاق مهم قد يهدد مصاحلها 

يف املنطقة.
جمموعة  رئ��ي��س  مكنالي  ب��وب  ق��ال  فقد  التوقعات  بعض  خي��ص  وفيما 
األمريكي  للرئيس  السابق  واملستشار  الطاقة  ألحب��اث  ج��روب  راب��ي��دان 
السابق جورج دبليو بوش إن التحقق من التزام إيران اليت كانت ذات يوم 
خامس أكرب منتج للنفط يف العامل سوف “يستغرق شهورا على األرجح بعد 
التنفيذ الذي قد يتم بدوره بعد املوعد املستهدف يف 30 يونيو.” واتفق معه 
يف الرأي جيسون بوردوف املدير املؤسس ملركز سياسة الطاقة العاملية 
جبامعة كولومبيا واملستشار السابق للرئيس األمريكي باراك أوباما. وقال 
بوردوف “سيستغرق األمر بعض الوقت لعودة النفط اإليراني إىل السوق 

العاملية ومن املرجح أال يعود قبل 2016 على أقرب تقدير.”

النفط اإليراني
بعد االتفاق النووي بني 

اآلمال واالخطار
عبد االمري رويح 

 د. حيدر حسني آل طعمة

كالوس توبفر
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اقتصاد وتنمية

النفط  أس��ع��ار  األخ����ري يف  ال���رتاج���ع  إن 
العاملية يعود إىل مزيج كبري من العوامل 
والقوى احملركة لألسواق، إال أن العنصر 
الرئيس الذي مييز أسواق النفط العاملية 
مؤخرا، هو أن هذه األس��واق تعيش اآلن 
ح��ال��ة م���ن ف��ائ��ض امل���ع���روض، ب��ش��ك��ل مل 
املصدرة  البلدان  وتواجه  قبل.  من  تعهده 
للنفط حتديًا خطريا يتمثل يف احلد من 
اهلبوط  أدى  .ق��د  النفط،  على  اعتمادها 
بنسبة  العاملية،  النفط  أسعار  يف  احل��اد 
ال��ع��ام  م��ن  بسبتمرب  م��ق��ارن��ة   %50 ت��ف��وق 
االقتصاد  ديناميكية  تغيري  إىل   ،2014
الشرق  يف  للنفط  امل��ص��درة  ال��ب��ل��دان  يف 

األوسط. 
الذي  االنتعاش  رؤي��ة  جاذبية  تكن  ومهما 
تقوده املوارد الطبيعية، فإنه يثبت لألسف 
التحقيق.  ع��ل��ى  عصية  ال��رؤي��ة  ه���ذه  أن 
العامة  املفتاح يف فهم االجتاهات  ويكمن 
االقتصاد  إىل  النظر  يف  أج��ال  األط���ول 
خارج قطاع املوارد الطبيعية، فعلى الرغم 
من إجيابية معدالت النمو بوجه عام، فإن 
املتصلة  غ��ري  األس��اس��ي��ة  النمو  م��ع��دالت 
باملوارد الطبيعية أقل بكثري. ويتعني على 
أن  باملوارد  الغنية  االقتصادات  السلطات 

تعاجل عدة قضايا، أهمها:
• قابلية نفاد املوارد غري املتجددة -مبا يف 
ذلك النفط والغاز واملعادن- ومن ثم قابلية 

نفاد الصادرات اليت تعتمد عليها البلدان 
النفطية أيضا.

• عدم إمكانية التنبؤ بأسعار السلع األولية 
اليت تصدرها هذه البلدان، مما يؤدي إىل 
تقلب جزء كبري من إيراداتها يف الغالب، 
وهو ما ميكن أن يتسبب يف تقلب اإلنفاق 

احلكومي.
• اف��ت��ق��ار ال��ب��ل��دان يف ال��غ��ال��ب إىل أط��ر 
تنفيذ  ل��دع��م  يكفي  ق��وي��ة مب��ا  س��ي��اس��ات 
سياسات سليمة للضرائب واإلنفاق، ورمبا 
ل��دى البلدان ق��درات حم��دودة على  تكون 
ب��اإلي��رادات  األج��ل  تنبؤات طويلة  إع��داد 
عالية  عامة  استثمارية  مشاريع  وتنفيذ 

اجلودة.
على املدى القصري، تستطيع معظم الدول 
احتياطاتها  من  السحب  للنفط  املصدرة 
امل��ال��ي��ة امل��رتاك��م��ة وم���ن ث��م خت��ف��ي��ف أث��ر 
اخن��ف��اض أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ع��ل��ى ال��ن��ش��اط 
قيود  زي��ادة  أن  غري  والنمو.  االقتصادي 
املالية العامة املتوقعة يف السنوات القليلة 
ال��ق��ادم��ة ستتطلب م��ن ال��ب��ل��دان امل��ص��درة 
للنفط أن توفق أوضاعها بالتدريج لتتالءم 
مع الواقع اجلديد. وعلى سبيل التحديد، 
إنفاقها  ل  تمُ���َع���دِّ أن  ال��ب��ل��دان  هل���ذه  ينبغي 
اإلص���الح يف  ج��ه��ود  ت��دف��ع  وأن  بالتدريج 
مان،  جمال دعم الطاقة. ففي البحرين وعمُ
م���ن امل��ت��وق��ع أن ت��ن��ض��ب االح��ت��ي��اط��ي��ات 

أما  ع��ام��ًا.  عشرين  غ��ض��ون  يف  النفطية 
األخ��رى  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جملس  دول 
لكن  بكثري،  أط��ول  زمنية  آف��اق  فأمامها 
وتشري  قائمة.  تظل  التغيري  إىل  حاجتها 
امل��ت��ن��وع��ة  ال����ص����ادرات  أن  إىل  األحب�����اث 
النمو  وراء  األه��م  العوامل  هي  واملتطورة 
يدفع  أخ��رى،  وبعبارة  لالستمرار.  القابل 
تنوع الصادرات إىل السعي الدائم إلنتاج 
سلع جديدة واعتماد تكنولوجيات جديدة، 
القابل  النمو  يف  أساسية  عناصر  وه��ي 
التحتية  البنى  حتسني  ويعد  لالستمرار. 
متطلبات  األعمال  ومناخ  األمنية  والبيئة 
حيوية لتنويع االقتصاد، واحلد من القيود 
ال��س��وق  إخ��ف��اق��ات  وم��ع��اجل��ة  التنظيمية 
القطاع  يف  االس��ت��ث��م��ار  وتشجيع  وتنمية 
القطاع  يف  االستثمارات  وتنويع  الزراعي 
األس��اس��ي��ة  املتطلبات  لتلبية  ال��ص��ن��اع��ي 

لتحقيق األمن الغذائي واالقتصادي. 
ك��م��ا أن ت��ق��وي��ة أوض�����اع امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة 
واحلسابات اخلارجية يف البلدان النفطية 
ي��ع��د أم����رًا حم���وري���ًا ل��ل��ح��د م��ن تعرضها 
يف  احملتمل  باالخنفاض  التأثر  ملخاطر 
القيام  املهم  من  وسيكون  النفط.  أسعار 
بهذه اجلهود على حنو متوازن من الناحية 
االج��ت��م��اع��ي��ة، وذل����ك ب���اخت���اذ ال��ت��داب��ري 
امل��الئ��م��ة حل��م��اي��ة ال��ف��ق��راء وامل��ع��رض��ني 

لتأثرياتها السلبية.

البلدان النفطية والتكيف مع 
الصدمة

أزمة الوظائف.. ظاهرة تطحن ذوي الدخل املحدود يف بالد الرأسمالية
تداعيات ونتائج األزمة املالية العاملية اليت بدأت يف سبتمرب 2008 واعتربت األسوأ من نوعها منذ 
الدول  العديد من  الت��زال مستمرة يف  يقول بعض اخل��رباء  وكما  الكبري سنة 1929م،  الكساد  زمن 
اليت تعاني اليوم من مشكالت اقتصادية خطرية ادت اىل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة واخنفاض 
اإلنتاج، وارتفاع التفاوت يف الدخول بني الفقراء واالغنياء وزيادة حجم املديونية وغريها من املشكالت 
االخرى اليت دفعتها اىل اجراء اصالحات اقتصادية كبرية بتنفيذ خطط تقشفية عاجلة مت خالل هلا 
تسريح االف املوظفني، والعمال من اجل خفض اإلنفاق العام، وهو ما اثار حالة من الغضب العارم يف 

الكثري من الدول اليت اعتمدت التقشف ضمن احللول.
ويف هذا الشأن فقد حذرت منظمة العمل الدولية يف تقرير من ان عدد العاطلني عن العمل سيزيد 
التفاوت االجتماعي يف  وان  املقبلة  االربع  السنوات  بشكل اضايف حبوالي 11 مليونا على االقل يف 
العامل سيتفاقم. ويف العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلني عن العمل 219 مليون شخص حبسب هذا 
التقرير الذي نشر يف جنيف. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر “مت فقدان اكثر من 
61 مليون وظيفة منذ بداية االزمة العاملية يف 2008 وتوقعاتنا تشري اىل ان البطالة ستواصل االرتفاع 

حتى نهاية العقد.

ما يعين ان ازمة الوظائف مل تنته بعد”. واذا كان وضع الوظائف حتسن يف الواليات املتحدة واليابان 
وبريطانيا فانه يبقى يف املقابل صعبا يف عدة اقتصادات متطورة خصوصا يف اوروب��ا. وبالتالي ال 
تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبريا يف معدالت البطالة يف فرنسا قبل 2017 حني يرتقب ان 
ترتاجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة العشرة باملئة )9.9%( وهو مستوى العام 2015. ويف املانيا ميكن 

ان يزيد معدل البطالة ليصل اىل 5% )مقابل 4.7% هذه السنة(. 
وشددت املنظمة التابعة لالمم املتحدة يف هذا الصدد على “التفاوت املتزايد واملستمر” و”االفاق غري 
االكيدة يف جمال استثمارات الشركات”. واضاف رايدر “اذا ارغم مستوى الرواتب الضعيف الناس 
على ختفيف االستهالك واذا استمر االستثمار متواضعا فان ذلك سيرتك بالتاكيد عواقب سلبية على 
النمو”. وتابع “يف بعض االقتصادات املتطورة، اصبح التفاوت يف الرواتب يقرتب من مستويات تسجل 
لديها”.  الكبري  التفاوت  تقدما عرب خفض مستوى  املقابل  الناشئة اليت حققت يف  يف االقتصادات 
وحبسب التقرير فان التفاوت يف الدخل سيستمر مع حصول 10% من االكثر ثراء على 30 اىل %40 
من جممل املداخيل فيما يكتفي ال10% االكثر فقرا باحلصول على ما بني 2 و 7% وعليه يبدو ان أزمة 

الوظائف باتت تشكل ظاهرة إقتصادية تطحن ذوي الدخل احملدود يف بالد الرأمسالية.

 إن شركات صناعة السيارات ختشى من أبل. وتقلب يوتيوب، ونيتفليكس، 
وأم�����ازون ص��ن��اع��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون رأس����ًا ع��ل��ى ع��ق��ب. ك��م��ا غ���ريت سكايب، 
وفيسبوك، وتويرت، وسناب شات، وغريها مفاهيم املستهلكني حول كيفية 
التواصل بني بعضهم البعض �� وتكاليف هذا التواصل. إن القطاعات ورسم 

اخلطوط العريضة الصناعات كما نعرفها تنهار اآلن.
املعامل إىل حد كبري.  يوم، كانت هذه اخلطوط ترسم عامل واضح  ذات 
فكانت شركات السيارات تصنع السيارات، وكانت يف صناعة السيارات. 
وكانت شركات اهلاتف تضمن تكيننا من احلديث مع آخرين على بمُعد 
مسافات بعيدة للغاية، وكانت يف قطاع االتصاالت. وكانت شركات البث 

تصنع الربامج التلفزيونية، وكانت يف قطاع اإلعالم.
الشركات  أن يصنفوا  بوسع احملللني  وكان  كان كل شيء مرتبًا ومنظما. 
أن  اإلدارات  بوسع جمالس  وك��ان  بقيمتها،  األس��واق  ينبئوا  وأن  بسهولة 
تشرف على الشركات وعينها على مصلحة املساهمني، وكان كل شيء يف 

العامل منظما، إىل أن تبدلت احلال.
إن هذا العامل �� حيث تكن القطاعات احملددة بوضوح التصنيف السهل 
تكنولوجيا  شركة  أب��ل  فهل  أعيننا.  أم��ام  �� خيتفي  الشركات  به  تقوم  ملا 
أو لصناعة الساعات الفاخرة؟ وهل جوجل شركة حمرك حبث أم أنها 

شركة صناعة سيارات متوقعة النجاح لتصنيع مركبات بدون سائق؟
ولكن يف مقابل كل شركة أبل أو جوجل، هناك شركات تبدو مبدعة ولكنها 
أصبحت عتيقة أو ختلفت عن الركب. فشركات مثل كوداك ونوكيا، على 
مبدعة  حياتها  بدأت  اليت  للشركات  تقدم قصة حتذيرية  املثال،  سبيل 

مبتكرة.
إن ع��ددًا كبريًا من الشركات أبطأ من أن جتري حمادثات صعبة حول 
اسرتاتيجيتها وتسأل ما إذا كان األشخاص املناسبون يف املكان الصحيح 
من  املرئية  اآلفاق غري  وتبيني  الكافية،  واملسافة  الكافية  بالقوة  لدفعها 
بيئة  املتاح قط؛ ولكن يف  بالرضا باخليار  الشعور  موقع مريح. ومل يكن 
حيث تستطيع الشركات البادئة أن تقلب قطاعًا بأكمله رأسًا على عقب 
يف غضون بضع سنوات، فإن ما كان يبدو ذات يوم اسرتاتيجية سليمة ال 

يصلح اآلن إال كتذكار للشرف.
أن  مفاده  مواقع  مع  تتصاحل  فقط  للتو  التقليدية  الشركات  بدأت  واآلن 
ولكن  بالغ اخلطورة  تشكل هلا حتديًا  رمبا  املبكرة  مراحلها  شركات يف 
يف عامل حيث تقوم شركة الكمبيوتر اليت أحدثت ثورة بالفعل يف عامل 
تبدأ قريبًا  املوسيقى وقطاع االتصاالت، بصناعة الساعات اآلن، ورمبا 
يف تصنيع السيارات الكهربائية، فال ميلك املرء إال أن يتساءل “ما هي 

الصناعة؟”
للشركات  وينبغي  التساؤل.  كانت تطرح هذا  أبل  أن شركة  الواضح  من 
وترتاكم  تنتشر،  فاألفكار  السؤال.  نفس  تطرح  كيف  تتعلم  أن  التقليدية 
األموال، وقبل أن يتمكن أي شخص بالتحقق من ساعة معصمه العادية 

تكون األرض قد حتركت.

ما هي الصناعة؟
بروجيكت سنديكيت 

مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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كنا وال نزال نعاني من العنف السياسي يف 
وبإمكان  والعربية،  االسالمية  جمتمعاتنا 
املتابع بنظره متفحصة لتأرخينا السياسي 
من  يكتشف  أن  منه،  ال��راه��ن  أو  املنظور 
السياسي  العنف  ظاهرة  كبري،  عناء  دون 
امل��ن��ت��ش��رة ع��ل��ى حن���و واس����ع يف ب��ل��دان��ن��ا، 
البمُنيات  على خلل يف  ت��دل  ظ��اه��رة  وه��ي 
الثقافية  النواحي  املتعددة جملتمعاتنا، من 
واالجتماعية والسياسية، ولكن طاملا حنن 
السياسي،  للعنف  ه��ذا  مقالنا  خنصص 
للعيان  واضحة  ب��دأت  الظاهرة  ه��ذه  ف��إن 
العربية  الدول  لنشوء  األولية  البوادر  منذ 

واالسالمية يف عصرنا احلديث. 
الدولة  تأسست  عندما  املثال  سبيل  على 
رافقتها   ،1921 سنة  احلديثة  العراقية 
دائم،  حنو  على  السياسي  العنف  ظاهرة 
احلكم  رافقت  اضطرابات  هناك  فكانت 
الربيطاني،  املستعِمر  من  املسنود  امللكي 
وح��ت��ى ع��ن��دم��ا آل���ت االم�����ور ل��ل��ح��ك��وم��ات 
السياسي من  املنهج  العراقية، مل يستطع 
للسلطة(،  السلمي  )التداول  مبدأ  ترسيخ 
على  السياسي  العنف  ظاهرة  فانتشرت 
االنقالبات  حقبة  وازده���رت  واس��ع،  حنو 
العسكرية يف العراق، وتصارعت االحزاب 
السياسية بوسائل العنف الكثرية، وانتشر 
الصراع املسلح بني السلطة السياسية من 
جهة، وبني االحزاب واحلركات السياسية 

ال���يت ك��ان��ت يف ال��غ��ال��ب ت��ع��ت��م��د ال��س��الح 
هلا،  مناسبا  طريقا  احل���وار  يف  جت��د  وال 
وأحيانا كانت تدور صراعات مسلحة تقوم 
بقيت  ل��ذل��ك  بعضها،  ض��د  االح���زاب  بها 
جلميع  مرافقة  السياسي  العنف  ظاهرة 
العراق،  حكمت  اليت  السياسية  االنظمة 
ن��ق��ول ان  ب��ش��يء ج��دي��د عندما  ن��أت��ي  وال 
معظم الدول العربية واالسالمية، تشابهت 
وان  الظاهرة  ه��ذه  انتشار  بعضها يف  مع 
كانت بدرجات متباينة. أما أسباب العنف 
السلمي  التداول  مبدأ  السياسي، وضمور 
متعددة،  جوانب  اىل  يعود  فهو  للسلطة، 
ول��ك��ن يبقى ال��س��ب��ب األس�����اس، ه��و ع��دم 
السلطة  )تبادل  لثقافة  السليم  التأسيس 
وفق دستور دائم(، ينّظم االنتقال السلمي 
هلا، وفق ما تسفر عته صناديق االقرتاع 
عن طريق االنتخابات الشعبية، ولكن غالبا 
م��ا جن��د أف���رادا يؤسسون اح��زاب��ا فردية 
بالقوة  السلطة  على  يسيطرون  الذين  هم 
ال��غ��امش��ة، ول��ي��س ع��ن ط��ري��ق االن��ت��خ��اب 
ذات  الغالب  احلكومات يف  فكانت  احلر، 
طابع ف��ردي او حزبي فئوي، ال يفكر يف 

بناء أسس الدولة احلديثة.
ول����غ����رض ت����ف����ادي ان���ع���ك���اس���ات ال��ع��ن��ف 
السياسي، البد من طرح مجلة من البدائل 
واحللول، تقدمها جلان متخصصة، وتتفق 
العاملة  وال��ش��خ��ص��ي��ات  االح����زاب  عليها 

ثقافة  وت��دع��م��ه��ا  ال��س��ي��اس��ي،  يف احل��ق��ل 
جمتمعية شاملة، تعمل على ترسيخ منهج 
التناقل االستشاري الدميقراطي للسلطة، 

من هذه احللول:
ال���ب���دء ب��ن��ش��ر ث��ق��اف��ة االن���ص���ي���اع ل��ن��ت��ائ��ج 
ينتج  وم��ا  االق����رتاع،  وم��ؤش��رات صناديق 
عنها م��ن ت��ص��وي��ت، ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��زاه��ة 
اع��رتاف  ال��دق��ي��ق،  والتنظيم  واالن��ض��ب��اط 
العاملة  وال��ش��خ��ص��ي��ات  االح�����زاب  مج��ي��ع 
ب��ال��س��ي��اس��ي��ة حب���ق���وق ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع��ض، 
طريقا  االجي��اب��ي  التنافس  على  واالت��ف��اق 
أوح�����د ل��ل��وص��ول اىل ال��س��ل��ط��ة ب��ال��س��ب��ل 
االستشارية الدميقراطية املتعارف واملتفق 
املسلح  العنف  ح��االت  مجيع  نبذ  عليها، 
املتباَدل بني القوى السياسية، وترجيح كفة 
ق��ادة وشخصيات  م��ا خي��ت��اره الشعب م��ن 
التخصصي  العمل  بها،  م��وث��وق  سياسية 
الدقيقة  التشريعات  وضع  على  امل��دروس 
ال���يت حت��ّج��م ظ���اه���رة ال��ع��ن��ف ال��س��ي��اس��ي 
منع  وم��ص��ادره،  وأن��واع��ه  أشكاله  جبميع 
كل أنواع العنف الصادر من السلطة ضد 
الشعب، باستثناء ما يقّره القضاء بقوانينه 
املعلنة مسبقا، عدم املساس حبرية الرأي 
يف أي حال من األحوال، مبا يف ذلك حرية 
التعددي يف حكم  املنهج  االع��الم، ترسيخ 
العنف  مضاعفات  لدرء  واجملتمع،  الدولة 

السياسي.

العنف السياسي والتداول 
السلمي للسلطة

نساء مع داعش.. سبايا ام جواري يكشفن أبشع صور الوحشية
جسدت قصص النساء مع تنظيم داعش االرهابي أبشع مآسي االنسانية، حيث تعرض الكثري منهن 
اىل أقسى أنواع االضطهاد والظلم كاالغتصاب والتهميش وممارسة العنف وفرض القيود التعسفية 
عليهن، فضال عن حاالت السيب واالجتار بالنساء، كما حصل مع نساء األقلية اإليزيدية يف العراق 
اللواتي تعرضن لالغتصاب اجلماعي والعبودية على أيدي ارهابيي تنظيم داعش قبل اإلفراج عنهن 
يف إطار صفقة مالية، كما أظهرت تقارير حقوقية أن مئات منهن مت استعبادهن وبيعهن يف ما يسمى 
“سوق السبايا” حيث يتم شراء النساء الالئي وقعن يف قبضة هذا التنظيم االرهابي الذي يستخدم 
اساليب اجلاهلية يف التعامل مع النساء، على العكس تاما مما حصلت عليه املرأة يف االسالم من 

حقوق وحريات صانتها وحفظت منزلتها وكرامتها.
من جانب آخر استخدم تنظيم داعش االرهابي عدة اساليب جلذب النساء بذريعة اجلهاد الذي يسمى 
“جهاد النكاح”، وكيف روجت له تنظيمات داعش، وكيف مت التغرير بنساء وفتيات، من اجل حتقيق 
الرغبات اجلنسية حتت إحلاح اهلوس اجلنسي ألفراد التنظيمات االرهابية، كما تؤكد ذلك شواهد 

كثرية من بينها ما ادىل به ارهابيون من معلومات بهذا اخلصوص لوسائل اعالم خمتلفة.
القاصرات وذلك  النساء وخاصة من  اساليب أخرى الستمالة  االرهابي  التنظيم  كما استخدام هذا 
بوعدهن وترغيبهن بالعيش يف ما يسمى ب� “دولة اخلالفة” يف سوريا والعراق، حبياة ملؤها املغامرة 

النهر... مع “زوج  العمل والدعوة والنقاب، ويعدهن ايضا باحلب وبعناق طويل ونزهة قرب  وقوامها 
حالل”، وللشبان ايضا مغرياتهم اليت يعتمد التنظيم االرهابي لنشرها على آلة دعائية ضخمة تشمل 
وسائل التواصل االجتماعي، ومنها: املنزل واملال والسالح، والطبابة الدائمة، والكهرباء اجملانية..، مما 
خدع الكثري من املراهقني واملراهقات بهذه الوعود اجلوفاء ومت استخدامها كادوات ارهابية بعيدة كل 

البعد عن املبادئ االسالمية االنسانية.
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  اجلهاديني  الستقطاب  النساء  االره��اب��ي  داع��ش  استخدام  كما 
اليت  االهتمامات  وفق  وإمنا  اختيارهن حمض صدفة،  يكون  ال  التنظيم  لالخنراط يف  فاملرشحات 
يظهرنها خاصة على فيس بوك، واستخدمهن كمصدر للتمويل، بالبيع والصفقات كما حدث مع النساء 

االيزيديات يف العراق.
فقد كشفت مصادر اعالمية عن تفاصيل جديدة مروعة عن تعرض نساء األقلية اإليزيدية يف العراق 
مالية، وعليه  إطار صفقة  اإلف��راج عنهن يف  أيدي داعش قبل  والعبودية على  لالغتصاب اجلماعي 
باتت املرأة حاضرة يف تنظيم داعش االرهابي، ومل تنعها املخاطر االرهابية من املشاركة يف دعم 
هذا التنظيم املوغل بالكراهية والظالم، لكن مؤخرا انكشفت حقيقة داعش للنساء وظهرت الصورة 

احلقيقية هلذا التنظيم املغتصب للنساء واملعادي لالنسانية مجعاء.

يشكل العنف يف املدارس مشكلة اجتماعية وحقوقية خطرية يف كثري من 
البلدان، السيما يف البلدان املتدنية يف مستوى التعليم والثقافة كما هو 
احلال مع العراق، نظرا ملا تعرض له هذا البلد من ازمات سياسية وامنية 
والتعليم  الرتبية  جمال  يف  البلد  برتاجع  ساهمت  وثقافية،  واقتصادية 
)بطريقة  البلد  يف  السياسي  النظام  حتول  عن  فضال  اجملتمع،  وثقافة 

دراماتيكية( من نظام دكتاتوري صارم اىل نظام تتعددي.
 لكن االفراط يف التعاطي مع احلرية حد االنفالت ألسباب خارجة عن 
السيطرة، فضال عن تطبيقها غري املنضبط يف اجملتمع، خلق فجوة كبرية 

ومفاجئة )بني األمس واليوم(.
أبرزها  املعضالت  الكثري من  تعرض اىل  العراق  التعليم يف  نظام  ولعل 
على  حاضرة  املدرسي  العنف  ظاهرة  ت��زال  فال  التالميذ،  ضد  العنف 
نطاق واسع من خالل املمارسات العنيفة اليت تصل اىل الضرب والعنف 
الشديد حبق اطفال صغار، وقد حفلت وسائل االعالم وشبكة االنرتنيت 

مبشاهد عنف متعددة ضد الطلبة يف العراق.
انتشر  جديد،  فيديو  تضمنه  ال��ذي  العنف  مشهد  ذل��ك يف  الحظنا  كما 
لتالميذ  اجلماعي  الضرب  يتضمن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
مدرسة الزهاوي يف مدينة العمارة اجلنوبية، وقد جسدت الصور أسوء 
االنتهاكات الصارخة حبق االطفال، بسبب احتوائه على مشاهد ضرب 
مربح جملموعة من التالميذ الصغار، قام بها مدير املدرسة دون اية رمحة 

أو إنسانية.
 وقد اثار ذلك سخطا شعبيا ضد املدير وطالبت مجوع كثرية بعزل هذا 
املدرسة، وقد عربت  التعليم وطالب كثريون بطرده من  املعلم عن مهنة 
من  قلقها  عن  اإلنسان  حبقوق  معنية  حكومية  وغ��ري  حكومية  منظمات 

العنف املدرسي يف العراق.
الصغار  االط��ف��ال  العنف ضد  ه��ذا  أن  احلقوقيني  املراقبني  أح��د  وي��رى 
يكون  ان  ينبغي  م��درس��ة  مدير  م��ن  املرحلة،  وطبيعة  ينسجم  ال  وال���ذي 
منوذجا لغريه، فضال عن احل��وادث اليت تتكرر باستمرار، تأتي بسبب 
جهل الكثري من مديري املدراس وبعض املعلمني بواجباتهم احملددة، فهم 
يمُقدم  الفهم اخلاطئ قد  القانون، وبسبب هذا  انهم فوق  دائما  يشعرون 
البعض منهم على ارتكاب أفعال شنيعة هلا مسات إجرامية حبق اطفال 
صغار، لذلك ينبغي أن يكون مثل هؤالء حتت املراقبة املستمرة من قبل 
جهات رقابية متخصصة من اجل القضاء على العنف، السيما ضد النشء 

اجلديد، بعد أن عانى جمتمعنا الكثري من األمل واحلرمان.
وي��ق��ول م��راق��ب حقوقي آخ��ر يف ه��ذا اجل��ان��ب، على احلكومة ان تضع 
ضوابط جديدة للتعامل مع التالميذ.. وان تعجل سريعا مبلف اخذ حق 
التالميذ من مدير هذه املدرسة حتى يكون عربة ألمثاله، وان يعرض ذلك 
على الرأي العام عرب وسائل االعالم بكل مفاصل هذه احلادثة. وذلك لكي 

تكون درسا للجميع.

العنف املدرسي..
ظاهرة تهز الرأي العام
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ختيل لو ان آالف االطنان من القنابل اليت 
الذي  العربي”،  “التحالف  القتها طائرات 
دعت اليه السعودية، على اليمن، وهدمت 
بناه التحتية، واضعفت اىل حد كبري قوة 
املدنيني،  مئات  وقتلت  النظامي،  اجليش 
ك��ان��ت ق��د اس��ت��خ��دم��ت ض��د ف���رع تنظيم 
“القاعدة” يف جنوب اليمن، والذي يوصف 
شبه  للتنظيم يف  االق��وى  الفرع  ان��ه  على 
العربية، وبإسناد الطائرات من  اجلزيرة 
املتحدة  الواليات  دون طيار اليت سريتها 
االم��ري��ك��ي��ة، اض��اف��ة اىل االس��ن��اد ال��ربي 
جل��م��اع��ة احل��وث��ي )ح��رك��ة ان��ص��ار اهلل(، 
التحالف  م��ن  امل��دع��وم  للرئيس  وامل��وال��ني 
لطرد  منصور”،  ربه  عبد  “ه��ادي  العربي 
التنظيم من اليمن، بدال من التناحر فيما 

بينهم.
وخت���ي���ل اي���ض���ا ل���و ات��ف��ق��ت احل��ك��وم��ت��ان 
امل��ت��ض��ادت��ان يف ل��ي��ب��ي��ا، ووح�����دت ج��ه��ود 
اجل��م��اع��ات  ان��ت��ش��ار  مل��ن��ع  ميليشياتهما 
توسع  وحم��اص��رة  التكفريية،  االسالمية 
الساحلية،  امل��ن��اط��ق  يف  “داع����ش”  تنظيم 
بدل  واالم��ن  النظام  اح��الل  على  وعملت 
الفوضى واالن��ه��ي��ار حن��و ع��ن��وان “ال��دول��ة 

الفاشلة”.
وت��ص��ور ل��و ات��ف��ق ال��ف��رق��اء ع��ل��ى توحيد 
جهودهم ونواياهم جتاه سوريا للعمل على 
يهدف  شامل  سياسي  ح��ل  اىل  التوصل 

املتطرفة  التنظيمات  على  القضاء  اىل 
وس��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى ث��ل��ث��ي م��س��اح��ة س��وري��ا 
تقريبا، بدال من التباكي على مقتل )220( 
املاليني بني  وتهجري  ال��ف مواطن س��وري 

الداخل واخلارج.
او  متابع  او  حملل  او  كاتب  اي  اراد  ول��و 
حتى اي م��واط��ن ع��رب��ي االس��رتس��ال يف 
العامل  عقد  لتشمل  وت��ص��ورات��ه  ختيالته 
اليت تركزت  االوسط،  والشرق  العربي 
ف��ي��ه��ا ب����ؤر ال��ق��ت��ال وال����دم����ار وال��ت��ط��رف 
والعنف، وهو يتذكر العراق ومصر ولبنان 
وال��ب��ح��ري��ن...اخل، ل��وج��د ان احل��ل ممكن 

وليس مستحيال، 
عندما حتاول التنظيمات املتطرفة بسط 
او  منطقة  يف  نفوذها  وتوسيع  سيطرتها 
دول���ة م���ا، ف��إن��ه��ا ت��رغ��ب يف ال��ع��م��ل حتت 
ال��دول  من  ب��دال  الفاشلة”  “ال��دول��ة  غطاء 
ال����يت ت��ت��ل��ك ن��ظ��ام��ا ق���وي���ا وم��ؤس��س��ات 
م��س��ت��ق��رة وج��ي��ش وق����وات ام��ن��ي��ة يقظة، 
املتطرفة(  )التنظيمات  هلا  يتيسر  وحتى 
اىل  النائمة  وخالياها  عناصرها  ارس��ال 
النظام  اضعاف  اىل  تعمد  املناطق،  تلك 
بنظام  واس��ت��ب��داهل��م��ا الح��ق��ا  وال��س��ل��ط��ة 
وسلطة ذلك التنظيم او احلركة، ولعل ما 
فوضى  من  والصراعات  االزم��ات  تقدمة 
ميكن  العربية،  ال���دول  بعض  يف  وارب���اك 
التنظيمات  اىل  ذهبية  فرصة  يقدم  ان 

وتوسيع  باالنتشار  اخ��ذت  اليت  املتطرفة 
نفوذها بشكل خميف يف اخلليج والعراق 
وسوريا والبحر املتوسط ومشال افريقيا، 
اضافة اىل وسط وغرب افريقيا واسيا، 
وق����د اس���ت���ف���ادت خ����الل االرب������ع س��ن��وات 
امل��اض��ي��ة، ت��ن��ظ��ي��م��ات ك��ان��ت م��غ��م��ورة او 
جبهة  داع��ش،  تنظيم  )مثل  موجودة  غري 
ال��ن��ص��رة، ح��رك��ة ب���وك���وح���رام، ال��ش��ب��اب 
امل��ق��دس...اخل(،  بيت  انصار  الصومالي، 
بالنيابة عن  ادارت����ه  ال���ذي  ال��ص��راع  م��ن 
الغريب  ودولية،  واقليمية  عربية  اطراف 
ان االن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة واالس��الم��ي��ة ال��يت 
تدعم التطرف او يؤدي دعمها اىل انتشار 
منطقة  يف  والطائفية  والعنف  التطرف 
ان ما جيري  تعرف،  االوس��ط ال  الشرق 
اجلميع،  املنطقة سيشمل  فوضى يف  من 
ت��ري��د ف��ض االش��ت��ب��اك الطائفي  وه��ي ال 
واخلوف من اهليمنة لطرف على حساب 
االخر، بل وزادت على ذلك، ما نشاهده 
اليوم من ختبط وضرب اهداف بال معنى 
غري  او  واضحة  غري  وهناك حبجج  هنا 
منطقية، واالغرب من هذا انها مل حتاول 
يوما من االيام جتنيب هذه املنطقة ويالت 
الصراع، وحماولة احالل السالم وسحب 
ف��ت��ي��ل ال���ت���وت���ر، ع��ل��ى االق����ل ح��ت��ى ميكن 
اليت خنرت  التطرف  آفات  من  التخلص 

شعوب املنطقة وانظمة احلكم فيها.

حروب الشرق االوسط.. 
هل تعزز مكانة التنظيمات املتطرفة؟

أمريكا..  الجريمة والكراهية والعنصرية تشكل مجتمعا هشا
اجلرائم وأعمال العنف مبختلف أنواعها ال تزال هي السمة األساسية اليت تيز اجملتمع األمريكي، 
القتل وعمليات  ازدي��اد جرائم  انعدام األمن بسبب  اليوم وكما يقول بعض اخل��رباء من  يعاني  الذي 
االختطاف واالغتصاب وجرائم التمييز العنصري والكراهية وغريها من اجلرائم األخرى، فاجملتمع 
األمريكي وحبسب بعض التقارير يشهد جرمية قتل كل 22 دقيقة يف املتوسط، أما اخلسائر املادية 
والدراسات تصل إىل  البحوث  نتائج  فإنها حسب  األمريكي،  انتشار اجلرمية يف اجملتمع  وراء  من 

حوالي 675 بليون دوالر سنويا.
انتشار  الظاهرة اخلطرية، منها  بانتشار هذه  ان هناك عوامل كثرية أسهمت  ويرى بعض اخلرباء 
األسلحة والعصابات وارتفاع اعداد العاطلني وتفاقم مشكلة اإلدمان وتعاطي املخدرات، هذا باإلضافة 

اىل املشكالت االجتماعية واالقتصادية وضعف القوانني الرقابية.
عراقي  مهاجر  قتل  ح��ادث  مراهقا يف  اعتقلت  داالس  إن شرطة  مسؤولون  ق��ال  الشأن  ه��ذا  ويف 
بالرصاص عندما كان يلتقط صورا لتساقط الثلوج الذي شاهده ألول مرة. وقالت الشرطة إنها ال 

ترى ان القتل جرمية كراهية. 
الواليات  للكراهية يف  ت��روج  اليت  ان عدد اجلماعات  ملركز حبثي  دراس��ة  آخر جاء يف  من جانب 
املتحدة تراجع بنسبة 17 يف املئة عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه لكن أعمال العنف اليت يقوم 

بها متطرفون يف الداخل مل ترتاجع. وقال مارك بوتوك وهو زميل يف مركز ساذرن بوفرتي لو الذي 
نشر دراسته يف وقت سابق ان اعضاء سابقني يف اجلماعات اليت تروج للكراهية مثل النازيني اجلدد 
واملهاجرين هلم مطلق احلرية يف نشر  املثليني واملسلمني  السود ومنظمات تستهدف  واالنفصاليني 

ارائهم على االنرتنت دون الكشف عن امسائهم.
على صعيد متصل صادرت الوكالة االمريكية لسالمة النقل )تي اس ايه( عددا قياسيا من االسلحة 
سنة 2014 بينها اكثر من 80 % كانت حمشوة بالذخرية يف حقائب يد لركاب كانوا يهمون بالسفر من 
املطارات االمريكية. وأضافت الوكالة ان عددا قياسيا يبلغ 2212 سالحا، اي بزيادة 22 % خالل عام، 

مت ضبطها و83 % منها كانت حمشوة.
إذ فاقم العنف يف الواليات املتحدة بشكل كبري وخاصة يف اآلونة األخرية مما يشكل تهديد حقيقا 

لسكانها وملستقبلهم.
فهناك دوافع كثرية تؤدي اىل هذا النوع من اجلرائم، منها الرغبة اجلاحمة يف االنتقام، أو بسبب 
العنصري،  كالتميز  االنتقام االجتماعي  الرغبة يف  نوع من  املستويات االقتصادية، ورمُمبا هو  تدني 
وغريها الكثري من الدوافع و األسباب، وعلى الرغم من التحصني األمين وقوة القانون يف ذلك البالد 

إال أن ذلك مل حيول دون ارتكاب تلك اجلرائم الوحشية واملروعة انفة الذكر.

للقتال يف سوريا  يذهبون  ال��ذي  األوروب��ي��ني  االره��اب��ي��ني  ع��دد  م��ع تصاعد 
لدى معظم  أهمية قصوى  تشكل  اإلره��اب  مكافحة  باتت قضية  وال��ع��راق، 
حثيثة  بصورة  القارة  ه��ذه  يف  السلطات  تسعى  ل��ذا  العجوز،  القارة  بلدان 
اليها،  العائد  اإلره��اب  ملكافحة  واسرتاتيجيات جديدة  أساليب  إجياد  اىل 
ويشري بعض اخلرباء بشؤون االرهاب ان من االسرتاجتيات اليت اعتمدتها 
بتنظيم  أروبا  قلب  املنفردة من  الذئاب  التحاق  منع  االوربية هي  السلطات 
االسالميني  للمتشددين  التجنيد  خطوط  قطع  بهدف  االسالمية،  الدولة 
داهما  أصبح  املنفردة  الذئاب  كون خطر  االوس��ط،  الشرق  اىل  وارساهلم 
البوسنة،  املانيا،  بريطانيا،  كما هو احلال مع  العجوزة  القارة  بلدان  ملعظم 
الدامنارك، سويسرا، بلجيكا، يف حني تشكل فرنسا أكرب مصدر للمتطوعني 
الغربيني ملا يسمى ب� اجلهاد اإلسالمي لالشرتاك يف صراعات مسلحة يف 
راديكالية،  ارهابية  والقتال اىل جانب مجاعات ومنظمات  والعراق  سوريا 
ووصوهلم  الرتكية-السورية  احل��دود  فرنسا  من  االرهابيني  اجتياز  فبعد 
إىل املناطق اليت تسيطر عليها خمتلف جمموعات املتمردين الذين ليسوا 
فيه  وينعدم  التحقيقات  فيه  يدخلون إىل عامل تستحيل  مجيعا إسالميني، 
السلطات  لدى  معضلة  يشكل  ما  وهذا  تقريبا،  االستخبارات  أجهزة  عمل 
الفرنسية اليت بدأت ترتعب من عودة مواطنيها االرهابي اىل ارض وطنهم 

جمددا.
وليست فرنسا الدولة الوحيدة اليت تشهد فراغا قانونيا يف ما يتعلق بهذه 
الظاهرة، فاململكة املتحدة تبحث اجراءات ملواجهتها اضافة اىل املانيا اليت 
على  نشاط  اي  منع  عرب  داع��ش  تنظيم  ملكافحة  تشريعية  ترسانة  اق��رت 
اليت  العديدة  الغربية  الدول  وأملانيا احدى  اراضيها لدعمه ونشر دعايته، 
ختشى انضمام مواطنيها ممن لديهم خلفيات إسالمية إىل اجلهاديني وشنت 
محالت للحد من خطر عودة املقاتلني الذين ميثلون تهديدا أمنيا يف الداخل.

فيما تعد الدمنارك هي ثاني اكرب مصدر اوربي للجهاديني الذين يقاتلون 
وي��رى  ال��س��ك��ان،  ع��دد  نسبة اىل  بلجيكا  بعد  االوس���ط  ال��ش��رق  منطقة  يف 
االروبية  الدول  بعض  لدن  املعتمدة من  االسرتاتيجية اجلديدة  أن  احملللون 
تستهدف التصدي اىل جتيد املتطرفني باسم االسالم، يف حني يرى بعض 
احلقوقيني ان سياسة مكافحة االرهاب اليت تنتهجها السلطات االوربية قد 
تصطدم باحلريات املدنية، لكن نظرا لفعالية االرهاب وتدده اليها، وذلك 
باتت مكافحة  والعراق،  العائدين من سوريا  املنفردة  الذئاب  تهديدات  أثر 

التطرف والصراع مع اإلرهاب من األولويات األمنية لإدارة االروبية.
وعليه تعكس هذه املعطيات آنفة الذكر عدة تساؤالت مثل: هل ستشهد القارة 
احلروب،  من  العائدين  املنفردة  الذئاب  لدن  من  مضطردا  تدفقا  العجوز 
الظاهرة اخلطرية اليت تقوم  القوى االوربية مع مثل هذه  وكيف ستتعامل 
على غسيل الدماغ والتجنيد عرب االنرتنت؟، مما يعين عودة الذئاب املنفردة 
ستشكل بؤرة ارهابية متمددة قد تضع أوربا حتت وطأة العنف واالضطراب 

االمين يف املستقبل القريب.

الذئاب العائدة اىل 
القارة العجوز

باسم حسني الزيدي
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ترجمات

 العقالنية هي حركة فلسفية اكتسبت زمخا 
كبريًا خالل عصر العقل يف القرن السابع 
العقالنية  ارتبطت  الفرتة  هذه  يف  عشر. 
الفلسفة  يف  الرياضية  الطرق  باستخدام 
من جانب كبار املفكرين العقالنيني امثال، 
ديكارت، اليبنتز وسبينوزا. يشري مصطلح 
“العقالنية الفرنسية” اىل ملعان ذلك العدد 
ال��ك��ب��ري م���ن ال��ع��ق��الن��ي��ني ال��ف��رن��س��ي��ني يف 
مبا  التنوير(،  عشر)عصر  الثامن  القرن 
فيهم فولتري وجان جاك راسو ومونتسكيو 

.)1755 – 1689(
ليس  ه��و  ال��ذه��ن،  ان  العقالنيون  يعتقد 
املعلومات  عليها  تنطبع  ف��ارغ��ة”  “صفحة 
احلسية، بل هو منّظم رياضيا، ويستجيب 
املعارف  رياضية لالستدالل. بعض  بطرق 
او املفاهيم اليت نستخدمها هي جزء من 
طبيعتنا العقالنية الفطرية: التجربة ميكن 
هذه  بها  جنلب  ال��يت  العملية  تشحذ  ان 
تزودنا  ال  التجربة  لكن  للوعي،  املعرفة 
باملعرفة ذاتها، ألن االخرية كانت بطريقة 

ما معنا منذ البدء.
ان العقالنية تتشابه من حيث االيديولوجية 
املبكرة  االنسانية  احلركة  مع  وااله���داف 
للخطاب  إط���ار  ت��وف��ري  اىل  ت��ه��دف  كونها 
الفلسفي خارج العقائد الدينية او املفاهيم 
التشابه  اوج���ه  لكن  للطبيعة.  امل��ت��ج��اوزة 
ت��ض��ي��ق يف ن��واح��ي اخ����رى. وب��ي��ن��م��ا تعود 

Elea -  العقالنية يف جذورها اىل االيليني
القدماء،  االغريق  من  والفيثاغوريني   ics
او على االقل اىل البالتونيني والبالتونيني 
للنظرية  الواضحة  الصياغة  فان  اجل��دد، 
ال��س��اب��ع عشر مع  ال��ق��رن  ت��ربز ااّل يف  مل 

فالسفة عصر العقل.
ديكارت هو احد واشهر املناصرين االوائل 
بالديكارتية  تمُعرف عادة  واليت  للعقالنية، 
رفوا  )وأتباع صيغة ديكارت يف العقالنية عمُ
ب��ال��دي��ك��ارت��ي��ني(. ه��و اع��ت��ق��د ان امل��ع��رف��ة 
ب��احل��ق��ائ��ق األب���دي���ة )م���ث���ل ال��ري��اض��ي��ات 
وامليتافيزيقية  االبستيمولوجية  واالس��س 
العقل  طريق  عن  اكتسابها  ميكن  للعلوم( 
ن��وع من اخلربة  وح��ده، دون احلاجة ألي 

احلسية.
م��ب��ادئ  بتوسيع  ق���ام  جهته  م��ن  س��ب��ي��ن��وزا 
دي���ك���ارت االس��اس��ي��ة يف ال��ع��ق��الن��ي��ة. ام��ا 
)ليبنز( حاول عالج ما اعتربه مشكلة مل 
��ل من جانب دي��ك��ارت وذل��ك من خالل  حتمُ
ارسطو  وفكرة  دي��ك��ارت  عمل  بني  اجلمع 
ع��ن ال��ش��ك��ل م��ن ج��ه��ة وت���ص���وره اخل��اص 
تتجزا  ال  وح��دات  من  كمركب  الكون  عن 
نيكوالي  اخ���رى.  جهة  م��ن   )monads(
مالربنس Nicolas Malebranche هو 
بني  املطابقة  ح��اول  آخ��ر شهري،  عقالني 
القوي  املسيحي  واميانه  ديكارت  عقالنية 
من جهة وبني قبوله الضمين لتعاليم القس 

اوغستني من جهة اخرى. هو افرتض انه 
املعرفة  يكتسب  االن��س��ان  ان  م��ن  بالرغم 
م��ن خ��الل االف��ك��ار ب��دال م��ن االنطباعات 
ت��وج��د فقط  االف��ك��ار  تلك  لكن  احل��س��ي��ة، 
يف اهلل، وقد جوبهت آرائه مبعارضة قوية 
وكذلك  اخ��ر  ديكارتي  عقالني  جانب  من 
رفضها اجلانسوني انتوني ارنولد 1612 – 
1694، مع انها ارتكزت اساسا على خلفية 

ثيولوجية.
وقد بدأ عمانوئيل كانط كعقالني تقليدي، 
 1679 ولف  كريستان  و  ليبنز  درس  كونه 
– 1754، ولكن بعد دراسته ايضا ألعمال 
التجرييب ديفد هيوم، قام بتطوير عقالنية 
خاصة به متميزة وفعالة جدا، سعت اىل 
و  التقليدية  العقالنية  م��ن  مركب  اجي��اد 

القيم التجريبية.
هناك  كان  العشرين  القرن  منتصف  ويف 
يف  )تثلت  املنظمة  للعقالنية  قوي  تقليد 
بريطانيا مبؤسسة بريس العقالنية(، اليت 
االح���رار  باملفكرين  متأثرة  عمليا  ك��ان��ت 
بهذا  للعقالنية  ك��ان  ذل��ك،  مع  املثقفني.  و 
املعنى القليل من املشرتكات مع العقالنية 
القارية التقليدية، واتسمت كثريا بالوثوق 
يف العلم التجرييب. انها قبلت سيادة العقل 
التحقق  ي��ت��م  ال��ن��ت��ائ��ج  ب���ان  اص���رت  لكنها 
وبشكل مستقل عن مجيع  بالتجربة  منها 

االفرتاضات العشوائية.

العقالنية كحركة 
فلسفية

أهمية التقدم االجتماعي
لقد انتشل النمو االقتصادي مئات املاليني من البشر من براثن الفقر، وعمل على حتسني حياة كثريين 
على مدى نصف القرن املاضي. وتتضح املآزق املرتتبة على الرتكيز على الناتج احمللي اإلمجالي وحده 
إبريل/ من  التاسع  أطلق يف  ال��ذي   ،2015 االجتماعي  التقدم  مؤشر  إليها  توصل  اليت  النتائج  يف 
نيسان. إن مؤشر التقدم االجتماعي، الذي أنشئ بالتعاون مع سكوت شترين من معهد ماساتشوستس 
أبعاد  يتصل مبختلف  ما  دولة يف   133 أداء  يقيس  االجتماعي،  التقدم  ومبادرة حتمية  للتكنولوجيا 
األداء االجتماعي والبيئي. وهو اإلطار األكثر مشواًل لقياس التقدم االجتماعي، واألول لقياس التقدم 

االجتماعي بشكل مستقل عن الناتج احمللي اإلمجالي.
ليس من املستغرب أن تشري البيانات إىل أن الكثري من جوانب التقدم االجتماعي تيل إىل التحسن 
مع منو الدخل. فالبلدان األكثر ثراء، مثل النرويج )اليت حتتل صدارة مؤشر التقدم االجتماعي هذا 

العام(، حتقق يف العموم نتائج اجتماعية أفضل من البلدان األقل دخال.
الوحيد  الناتج احمللي اإلمجالي بعيد تامًا عن كونه احملدد  ولكن االكتشاف املثري للدهشة هو أن 
للتقدم االجتماعي. فقد حققت كوستاريكا على سبيل املثال مستوى من التقدم االجتماعي أعلى من 
بإيطاليا. ويف جتربيت الشخصية، رأيت  الفرد يف الدخل مقارنة  نظريه يف إيطاليا، وبثلث نصيب 
املساواة بني اجلنسني، وخفض  �� مبا يف ذلك  التقدم االجتماعي  روان��دا االستثمار يف  كيف جعلت 

معدل الوفاة بني األطفال بنسبة 61% يف غضون عشر سنوات فقط، ورفع معدل االلتحاق باملدارس 
االبتدائية إىل 95% �� جزءًا ال يتجزأ من اسرتاتيجية التنمية االقتصادية. وما كان األداء االقتصادي 

اإلجيابي يف رواندا ليصبح ممكنًا من دون حتسن هذه األبعاد وغريها من أبعاد التقدم االجتماعي.
وعالوة على ذلك، جيري اآلن تنفيذ مبادرات اسرتاتيجية لدفع التحسن يف التقدم االجتماعي يف 
أكثر من أربعني دولة. فقد تبنت باراجواي على سبيل املثال مؤشر التقدم االجتماعي لتوجيه خطة 

تنموية وطنية شاملة لعام 2030.
ويستخدم مؤشر التقدم االجتماعي ليس فقط على املستوى الوطين، بل وأيضًا من ِقَبل السلطات 
التقدم االجتماعي  باستخدام مؤشر  الربازيل،  بارا يف  بدأت واليات مثل  والبلدية. فاآلن  اإلقليمية 

كمقياس لنجاح التنمية.
من  قرن  نصف  من  ألكثر  االقتصادية  التنمية  لتوجيه  كمؤشر  خيدم  اإلمجالي  احمللي  الناتج  كان 
الزمان. ويهدف مؤشر التقدم االجتماعي إىل إكماله )وليس احللول حمله( كمقياس أساسي لألداء 
الوطين. ويوفر قياس التقدم االجتماعي للمواطنني والقادة صورة أكثر اكتمااًل للكيفية اليت تتطور 
بها بلدانهم. وهذا من شأنه أن يساعد اجملتمعات يف التوصل إىل اختيارات أفضل، وخلق جمتمعات 

أكثر قوة، وتكني الناس من االستمتاع حبياة أكثر إشباعا.

إن كل الزعماء السياسيني مهووسون باإلرث الذي سيخلفونه. والواقع أن 
لي كوان يو، الذي فرض سطوته على سنغافورة إما بشكل مباشر أو غري 
مباشر ألكثر من نصف قرن من الزمان �� وظل صاحب نفوذ قوي حتى 
وفاته عن عمر ناهز 91 عاما �� أتيح له من الوقت يف السلطة لالهتمام 
بإرثه ما يفوق ما أتيح ألغلب الزعماء غريه. ورغم هذا فإن اجلهد الذي 
بذله يف ه��ذه امل��ذك��رات ذل��ك الرجل ال��ذي أمس��ى نفسه “ال��وزي��ر املعِلم” 
خالل السنوات األخرية من حياته يقدم الدليل إىل التعرف على َهم لي 

األساسي. 
كانت خالفة لي واضحة: فبعد تسليم رئاسة ال��وزراء يف عام 1990 )يف 
سن مل يتجاوز السادسة والستني( إىل الزميل املؤتن جوه تشوك تونج، 
بدأ جيهز أكرب أبنائه العميد لي هسني لونج، لتولي املنصب. فقد خاض 
لي العديد من املعارك مع وسائل اإلعالم الدولية حول تغطيتها ملا جيري 
املاضي فصاعدا،  القرن  يف سنغافورة، وخاصة من منتصف مثانينيات 

وهي النقطة اليت أصبحت جناحات البالد عندها واضحة تاما. 
وخالل فرتة عملي كرئيس حترير جمللة اإليكونوميست )2006-1993(، 
تعرضت ملثل للرتهيب يف العديد من املناسبات. وما بات واضحًا يف نهاية 
املطاف هو أن لي كوان يو ما كان ليشجع حتت أي ظرف من الظروف 
كلمة أو مفهومًا واحدا: احملسوبية. فقد عمل على تهيئة سنغافورة كمجتمع 
يعتمد بشدة على اجلدارة، حيث كانت األولوية القصوى للمنافسة يف ظل 
وتولت  للوزراء،  رئيسًا  لذا فعندما أصبح جنله  قواعد واضحة ومقبولة. 
تيماسيك، وهي واحدة من شركات  ابنه هو تشينج رئاسة شركة  زوجة 
االستثمار الضخمة التابعة للدولة، كان أي تلميح إىل تكنهما من احتالل 
وقد  مقبول،  اجل��دارة غري  ش��يء غري  أي  إىل  استنادًا  املنصبني  هذين 
أنشأ لي جلنة رفيعة لكي يثبت أن احملسوبية مل تكن السبب، ثم شرع يف 
مقاضاة كل من جترأ على اإلشارة إىل خالف ذلك. وقد وِلَدت سنغافورة 

يف جو من الضعف، واالفتقار إىل الشرعية والثقة، والصراع العرقي. 
لذا، ففي ترير عصا السلطة إىل أكرب أبنائه، رمبا نستطيع أن نقول 
إنه تعامل مع ذلك اخلطر بأكثر طريقة منطقية يف وسعه. فإذا كنت تثق 
يف مؤسس سنغافورة وترى أنه شرعي، فمن الذي قد تثق فيه أكثر من 
جنل املؤسس ذاته؟ والواقع أن األب ظل يف املشهد، أواًل بوصفه “الوزير 
من  علنًا يف سلسلة  قدرته  يثبت  ابنه  وجعل  كمعِلم،  دوره  ثم يف  األول”، 

املناصب البارزة.
وقد جنحت هذه االسرتاتيجية، فكان لي هسني لونج بارعًا بكل املقاييس 
يهدد  قد  ما  حاليًا  يوجد  وال  تفسري صعوده.  ك��ان  أي��ًا  ل��ل��وزراء،  كرئيس 
استقرار سنغافورة السياسي، وال يتجاوز عمر لي األصغر اليوم 63 عاما؛ 

وبوسعه أن يظل يف منصبه لفرتة طويلة قادمة.
ويظل السؤال باقيًا رغم ذلك: ما الذي قد حيدث بعد ذلك؟ لقد تعامل 
لي كوان يو مع مسألة اخلالفة من خالل تأجيلها. وسوف يكون لزامًا على 

ابنه أن يقدم اجلواب.

ماذا بعد لي كوان يو؟

حاتم حميد محسن

مايكل بورتر

بيل إيموت
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محمد العريان اإلبداع يف التعطيل الذاتي للنماذج الراسخة

ب��األم��ر  ل��ي��س  األض����واء  ع��ن  التخلي  إن 
مثلها  املتحدة،  فالواليات  أب��دا.  السهل 
يف ذل���ك ك��م��ث��ل ال��ع��دي��د م���ن امل��ش��اه��ري 
أجل  م��ن  تناضل  ال��س��ن،  يف  املتقدمني 
ت��ق��اس��م ال���س���اح���ة م���ع وج�����وه ج���دي���دة، 
وخ��اص��ة ال��ص��ني. وت��وف��ر االج��ت��م��اع��ات 
والبنك  ال��دول��ي  النقد  لصندوق  املقبلة 
الدولي فرصة مثالية لتغيري ذلك األمر. 
يتعني على الواليات املتحدة أن تتصاحل 
مع الواقع وتدرك أن العامل قد تغري. ومل 
الباردة  احلرب  بنظام  يلتزم  العامل  َيعمُد 

الثابت.
متعدد  نظام  على  يرتكز  اليوم  عامل  إن 
لصعود  نتيجة  نشأ  وال���ذي  األق��ط��اب، 
يف  فاعلة  ك��ق��وى  النامية  االق��ت��ص��ادات 
التجارة والتمويل. واآلن بات لزامًا على 
وتتعاون  تتنافس  أن  املتحدة  ال��والي��ات 
ل��ي��س ف��ق��ط م���ع ال���ص���ني، ب���ل واهل��ن��د 
املوسعة  املنتديات  والربازيل، من خالل 

مثل جمموعة العشرين.
ولتحقيق هذه الغاية، يتعني على الواليات 
املتحدة أن تمُظِهر الزعامة والقدرة على 
دع��م  ت��رف��ض  أن  يسعها  وال  ال��ت��ك��ي��ف. 
ال��ص��ني لتوسيع  ت��ب��ذهل��ا  ال���يت  اجل��ه��ود 
دوره���ا يف احل��وك��م��ة ال��ع��امل��ة. وي��ب��دو أن 
الواليات املتحدة ال تزال عالقة يف نظام 
على  القائم  النظام  وه��و  وودز،  بريتون 

العاملية  الذي نشأ بعد احلرب  القواعد 
أصبح  السنني  م��ر  على  ول��ك��ن  الثانية. 
اتسم  الذي  باملزيج  وودز،  بريتون  نظام 
والسياسات  الليربالية  التعددية  بني  به 
يرمز  السوق،  املوجهة حنو  االقتصادية 
للهيمنة األجنلو أمريكية على االقتصاد 
العاملي، واليت ينتقدها كثريون يف العامل 

اآلن.
بطبيعة احلال، ترى الصني أن عملتها، 
نهاية  يف  ت��ل��ع��ب  أن  الب���د  ال��رمن��ي��ن��يب، 
املطاف دورًا مركزيًا يف النظام النقدي 
اجلديد، فمنذ عام 2009، كانت القيادة 
جمموعة  تنفيذ  إىل  تسعى  الصينية 
استخدام  تشجع  ال��يت  السياسات  م��ن 
وتقليل  اإلقليمية  التجارة  الرمنينيب يف 
املدفوعات  يف  ال���دوالر  على  اعتمادها 
لفت  اخل��ط��وات،  ه��ذه  وباختاذ  الدولية. 
كفاية  ع��دم  إىل  االنتباه  الصني  زعماء 
وإط��اره  القائم،  الدولي  النقدي  النظام 
امل��ؤس��س��ي، يف ظ��ل االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي 

املعقد املتعدد األطراف. 
املتحدة حمقة  ال��والي��ات  أن  امل��ؤك��د  م��ن 
النظام  ك���ان  إذا  م��ا  ال��ت��س��اؤل ح���ول  يف 
اجلديد الذي تأمل الصني يف بنائه على 
واالستناد إىل  االنفتاح  القدر من  نفس 
ال��ذي  النظام  عليه  ك��ان  ال��ذي  القواعد 
اإلجابة على هذا  ولكن  أمريكا  تزعمته 

التساؤل لن تتسنى إال من خالل إشراك 
بإصالح  املرتبطة  القضايا  يف  الصني 
احلوكمة العاملية. ومع استمرار الواليات 
بعناد يف تبين سياسة االحتواء  املتحدة 
يف التعامل مع الصني �� اليت جتسدت يف 
حربها ضد البنك اآلسيوي لالستثمار يف 
املتواصلة  واتهاماتها  األساسية،  البنية 
ل��ل��ص��ني ب��ال��ت��الع��ب ب��ال��ع��م��ل��ة، ورف��ض��ه��ا 
التصديق على إصالحات صندوق النقد 
قدرتها  بفقدان  ختاطر  فإنها   �� الدولي 
على تشكيل أي نظام جديد. وقد تكون 
 �� مفتتة  كتل  م��ن  يتألف  ع��امل  النتيجة 
وهي النتيجة اليت من شأنها أن تقوض 
العاملي، بل وأيضًا  ليس فقط االزده��ار 

التعاون بشأن التحديات املشرتكة.
وت���ق���دم اج��ت��م��اع��ات ال��رب��ي��ع ل��ص��ن��دوق 
ال��دول��ي فرصة  وال��ب��ن��ك  ال��دول��ي  النقد 
التعامل  يف  جديد  بنهج  للتبشري  مهمة 
م��ع ال��ص��ني. وق��د ال تكون هناك إش��ارة 
دعم  م��ن  التحول  هل��ذا  مصداقية  أكثر 
الواليات املتحدة إلضافة الرمنينيب إىل 
يستخدمها صندوق  اليت  العمالت  سلة 
النقد الدولي لتقييم أصوله االحتياطية 
اخلاصة.  السحب  حقوق  وهي  الدولية، 
سوف تظهر أمريكا يف دائرة الضوء من 
جديد. ولكن يتبقى لنا أن نرى كيف قد 

يكون أداؤها.

الزعامة األمريكية يف عالم 
متعدد األقطاب

مثلي كمثل العديد من القراء، ما زلت أذكر بوضوح عندما كانت شركة نوكيا الالعب املهيمن يف عامل 
اهلواتف النقالة، عندما سيطرت على أكثر من 40% من السوق، وكانت أبل جمرد شركة كمبيوتر. 

اآلن، رمبا أكون متقدمًا يف السن.
ولكن ليس إىل هذا احلد. فقد وقعت التغريات يف اآلونة األخرية �� وبسرعة. ولكن كيف حدثت؟ وهل 
تظل وترية التغيري بهذه السرعة البالغة وإذا كانت الشركات القائمة راغبة يف املنافسة يف هذه البيئة 
اجلديدة اليت تشكلها قوى من األعلى إىل األسفل وقوى أخرى من األسفل إىل األعلى، فسوف تكون 

مضطرة إىل التكيف.
تقود،  اليت  والعرض هي  الطلب  أن عوامل  أن تدرك  الشركات  يتعني على  ويف إطار هذه اجلهود، 
أو سوف تتوىل قيادة، التحول الطارئ على الساحات التنافسية. وعلى جانب العرض، يعمل التقدم 
التكنولوجي على إسقاط احلواجز القدمية اليت كانت حتول دون الدخول. الواقع أن أحد الصناعات 
التقليدية اليت تشهد تقدمًا يف فرع السياسات، حيث تسعى الشركات إىل التحول الرقمي. وإذا كان 
هلا أن حترز أي تقدم، فيتعني عليها أن تنتقل إىل ما هو أبعد من جمرد توفري التطبيقات واخلدمات 

املصرفية على شبكة اإلنرتنت. 
أدن��ى شك  بال  التنافسي  املشهد  األخ��رى، أصبح  الصناعات  الكثري من  الصناعة وغريها  يف هذه 

أكثر تعقيدًا وأبعد عن القدرة على التنبؤ بتطوراته. ولكن من املمكن أن تساعد أربعة مبادئ توجيهية 
املديرين بشكل فّعال على تكييف عقلياتهم ومناذجهم يف العمل لتيسري تعطيل الذات املنظم والبّناء.

• فأوال، يتعني على الشركات أن تعمل على حتديث اختصاصاتها األساسية من خالل حتديد أهداف 
أبعد من احلدود الضيقة لصناعاتها.

• وثانيا، ينبغي هلا أن تعمل على زيادة تركيزها على العمالء.
وثالثا، يتعني على املديرين أن يدركوا قيمة البيانات اليت يتم مجعها يف إطار العمليات اليومية،   •

وضمان إدارتها بذكاء وبشكل آمن.
الشاملة يف  التحوالت  القدرة على دفع  لديها  اليت  املستوى اجلزئي  وأخ��ريا، البد من دمج قوى   •

قطاعات بالكامل على كافة مستويات الشركة.
احلق أن الشركات اليت تطبق هذه املبادئ التوجيهية حتظى بفرصة أفضل للتكيف مع ما يدفع عملية 
إعادة التشكيل السريعة اليت تشهدها اليوم صناعات بأكمها. وتكمن اخلالصة مرة أخرى يف العرض 
�� أدوات أرخص،  �� بل ويشعرون بقدرتهم على توقع  والطلب: فرييد الناس أكثر من أي وقت مضى 
وأذكى، وأكثر أمانًا وكفاءة من أجل تكني حياة ذاتية التوجيه بشكل أكرب. ومن املؤكد أن الشركات 

اليت تفشل يف تلبية هذه الرغبات سوف تكتشف أن أيامها باتت معدودة.

ال��دول عن  التجارية إلثناء  االتفاقيات  أن نستخدم  الالئق  تمُ��رى هل من   
األجنبية  العمالت  ص��رف  س��وق  يف  واس��ع  نطاق  على  التدخل  استخدام 
اليوم  القضية املطروحة  لإبقاء على قيمة عمالتها منخفضة؟ هذه هي 
يف دوائر السياسة االقتصادية األمريكية. يف السنوات األخرية، تالعبت 
اليابان وكوريا اجلنوبية والصني بعمالتها لإبقاء عليها مقومة بأقل من 
القضية:  ه��ذه  ملعاجلة  ج��دي��دة  فرصة  سنحت  واآلن  احلقيقية.  قيمتها 
الشراكة عرب احمليط اهلادئ �� وهي االتفاقية التجارية اإلقليمية العمالقة 
اليت تضم الواليات املتحدة واليابان وعشر دول أخرى يف أمريكا الالتينية 
والصني  اجلنوبية  كوريا  تراقب  الشراكة،  اتفاقية  اق��رتاب  وم��ع  وآسيا. 

التطورات، وهناك دول ترغب يف االنضمام.
للتجارة  ال��ق��واع��د  ل��وض��ع  مناسبة  ه���ذه  أن  األم��ريك��ي  ال��رئ��ي��س  وي��زع��م 
واالستثمار يف القرن احلادي والعشرين. تزعم احلجة األوىل أن صندوق 
النقد الدولي من املمكن أن يتعامل حاالت التالعب بالعملة. واحلجة الثانية 
تسوقها وزارة اخلزانة األمريكية هي ال يوجد قواعد دقيقة بالقدر الكايف 
ميكن التفاوض عليها. واحلجة الثالثة يف معارضة وضع فقرات مبكافحة 
التالعب بالعملة يف اتفاقية الشراكة عرب احمليط اهلادئ هي أنها سوف 
تعرض للخطر قدرة أمريكا على تنفيذ احلوافز النقدية. واحلجة الرابعة 
)فقد  بأسعار صرف عملتها  أنه ال توجد دولة كربى حاليًا تتالعب  هي 
يوجد  فال  لذا  املاضي(،  العقد  منتصف  منذ  الرمنينيب  قيمة  اخنفضت 
استبعاد  دع��م  يف  به  يمُستشَهد  ال��ذ  األخ��ري  والسبب  القلق.  يستدعي  ما 
فصل العملة من اتفاقية الشراكة عرب احمليط اهلادئ هو أن البلدان اليت 

تتفاوض على االتفاق لن توافق أبدا. 
إن كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا، وهي من االقتصادات املتقدمة اليت تتبنى 
وهي  وشيلي،  بالعملة.  التالعب  تشجيع  تريد  ال  معومة،  ص��رف  أسعار 
الدولة ذات الدخل املتوسط اليت تتبنى منذ فرتة طويلة سياسات سليمة 
ومسؤولة يف التعامل مع االقتصاد الكلي، ال حتبذ التالعب بالعملة. وعلى 
حنو مماثل، تدير اليابان اآلن نسخة خاصة بها من التيسري الكمي. وينبغي 
ملاليزيا وسنغافورة أيضًا بعد تكنهما من بناء خمزون كبري من احتياطيات 
شركائهما  تالعب  احتمال  إزاء  قلقًا  أكثر  اآلن  تكونا  أن  األجنيب  النقد 
التجاريني بالعملة. أما فيتنام فإنها تواجه قضايا أكثر خطورة يف ما يتعلق 
بالشراكة عرب احمليط اهلادئ، ويتعني عليها أن حتلها، وخاصة ما يتصل 
حبقوق العمال. ومن غري املرجح أن تعرتض بروناي دار السالم اليت ال 

يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة.
كبرية.  أض��رار  إح��داث  يف  تتسبب  حقيقية  مشكلة  بالعملة  التالعب  إن 
وقد تقدم اتفاقية الشراكة عرب احمليط اهلادئ �� إذا أنشأت آلية لتسوية 
املنازعات قادرة على تفنيد املطالبات التافهة بسرعة والتعامل بنجاح مع 

احلاالت احلقيقية �� أفضل فرصة لتصحيح هذه املشكلة.

كيف نكافح التالعب 
بالعملة

باوال سوباتشي

سيمون جونسون
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عصابات  نفذتها  ال��يت  سبايكر  جرمية 
مجاعات  من  وبدعم  االرهابية  “داع��ش” 
 1700 م��ن  أك��ث��ر  ضحيتها  وراح  حملية 
وحبسب  تعد  طائفية،  ب��دواف��ع  شخص 
واخطر جرائم  اك��رب  من  اخل��رباء  بعض 
االن��س��ان��ي��ة يف عصرنا احل��ال��ي،  اإلب����ادة 
أث��ارت غضبا  هذه اجمل��زرة البشعة اليت 
خصوصا  الضحايا،  أهالي  ل��دى  عارما 
القوى  بعض  أف��ع��ال  ب���ردود  يتعلق  فيما 
عن  تنصلت  ال��يت  السياسية  وال��ت��ي��ارات 
على  أكدوا  الذين  وواجباتها،  مسؤوليتها 
هذه الكارثة اإلنسانية واليت تصنف على 
أنها من جرائم اإلبادة اجلماعية، رمبا قد 
دبرت حتت غطاء سياسي خصوصا وان 
الت��زال  القضية  ه��ذه  يف  التحقيق  نتائج 
غ��ري واض��ح��ة وق��د ي��ك��ون إج���راء متعمد 
إلخفاء آثار اجلرمية حتت بند الصفقات 
واالتفاقات السياسية واحلزبية اخلاصة 

اليت حتدث يف العراق.
اجلرمية  ه��ذه  ان  ي��رى  املراقبني  فبعض 
الميكن ان حتدث مبحض الصدفة وبدون 
ع��م��دت اىل  وأي���ادي خفية  مافيا  وج���ود 
األب��ري��اء  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  تقديم 
أك��ث��ر م���ن 1700 اىل  وال��ب��ال��غ ع���دده���م 
عصابات داعش اإلرهابية كهدية جمانية، 
فسبايكر وكما يقول بعض اخلرباء تعترب 

أه����م ق���اع���دة ل��ل��س��الح اجل�����وي، ول��ذل��ك 
يصعب  امنية  بتحصينات  حتظى  فهي 
التحصينات  على صعيد  اخرتاقها سواء 
وموانع  بناء  من  القاعدة  داخل  تقع  اليت 
مواجهة  يف  الدفاعية  متاريسها  من  تعد 
خ��ارج  تقع  ال��يت  او  احملتملة  اهلجومات 
مهامها  مح��اي��ة  اف���واج  بتوفري  ال��ق��اع��دة 
اي  من  القاعدة  على  احلفاظ  االساسية 
خ��ط��ر ي��ه��دده��ا ن��ظ��را أله��م��ي��ة ال��ق��اع��دة. 
ول��ذل��ك ف��ان��ه ويف اط���ار وج���ود مثل هذه 
اخ��رتاق  ميكن  ال  الدفاعية  التحصينات 
مامل  اخرتاقها  يستحيل  انه  بل  القاعدة 
ت���وج���د خ���ي���ان���ة ك�����ربى ت��ش��ك��ل االم������داد 
ارتكاب  يف  “داع���ش”  لعناصر  االس��اس��ي 

اجلرمية. 
وال��ق��ادة  السياسيني  أك��ده بعض  م��ا  وه��و 
اهل��ادي  عبد  موفق  فالفريق  العسكريني 
وحبسب موقع مكتب املفتش العام لوزارة 
النكراء  اجل��رمي��ة  أن  إىل  مل��ح  الداخلية 
كان  م��ا  ق��اع��دة سبايكر  ال��يت حدثت يف 
ل��وال وج��ود تواطؤ وخيانة  هلا أن حت��دث 
م��ع داع����ش، ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء بهاء 
األعرجي ويف بيان سابق رأى “ان جرمية 
ق��اع��دة س��ب��اي��ك��ر ال خت��ل��و م��ن التقصري 
العقاب  يتطلب  منهما  واي  اخل��ي��ان��ة  او 
ال��ش��ه��داء ليست  ال��ص��ارم سيما وأع���داد 

“ملاذا  االعرجي:  وتساءل   “ اهلني  بالرقم 
مل ي��ك��ن م��ن ض��م��ن ال��ش��ه��داء امل��ع��دوم��ني 
الذين كانوا  القيادات وكبار الضباط  من 

متواجدين يف املعسكر؟”. 
ه��ذه اجل��رمي��ة ع��ادت ال��ي��وم بشكل كبري 
بعد قام اجليش العراقي وقوات احلشد 
العصابات  من  تكريت  بتحرير  الشعيب 
اإلج��رام��ي��ة، وق��د ب��دأت ف��رق م��ن الطب 
الشرعي العراقي حفر 12 موقعا يشتبه 
بأنها مقابر مجاعية حتوي جثث ما يصل 
إىل 1700 جندي ذحبهم الصيف املاضي 
مقاتلو تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية 

حينما اجتاحوا مشال العراق. 
وج����اء ن��ب��ش امل���داف���ن يف جم��م��ع ق��ص��ور 
ال��رئ��اس��ة ل��ص��دام ح��س��ني ب��ع��د أي���ام من 
ط���رد م��ق��ات��ل��ي داع����ش م��ن امل��دي��ن��ة على 
أيدي القوات العراقية. وقال خالد العتيب 
مع  يعمل  الذي  العراقي  الصحة  مسؤول 
إىل  أرس��ل  ال��ذي  الشرعي  الطب  فريق 
تكريت “حفرنا أول موقع ملقابر مجاعية 
وعثرنا حتى اآلن على 20 جثة على األقل 
بال  أنهم  إىل  األول��ي��ة  امل��ؤش��رات  وتشري 
شك كانوا من ضحايا سبايكر.” واضاف 
قوله “كان مشهدا مروعا. مل نستطع منع 
أنفسنا من البكاء. أي بربري وحشي هذا 
الذي ميكنه قتل 1700 شخص بدم بارد.” 

سبايكر.. خيوط الجريمة 
ومحاوالت التسرت

املسلمون يف امريكا.. وحمالت الكراهية املدفوعة الثمن
 أعمال العنف والكراهية ضد املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية وكما تشري بعض التقارير يف 
تصاعد مستمر، فقد تصاعدت موجات التحامل والكراهية ضد املسلمني بشكل كبري بعد أحداث 
احلادي عشر من سبتمرب، وقبل أحداث 11 سبتمرب، مل يكن هناك سوى 40 إىل 50 جرمية كراهية 

ضد املسلمني يف السنة.
يف عام 2001، كان هناك ما يقرب من 500 جرمية كراهية ضد املسلمني، وجرائم الكراهية هي 
هلوية  أو  الديين  أو  العرقي  انتمائها  أساس  على  الضحية  باستهداف  مرتكبها  يقوم  اليت  اجلرائم 
النتمائها  أو  أو جلنسيتها  لغتها  أو  اجلسماني  ملظهرها  أو  اجلنسي  لتوجهها  أو  اجلنسية  الضحية 
أو اجلسدي. وحبسب بعض  اللفظي  التعدي  أو طبقة اجتماعية معينة، سواء استخدم فيه  لفصيل 
اإلحصائيات السابقة اليت صدرت من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد ذكر أن إمجالي جرائم 
الكراهية املرتكبة ضد املسلمني يف الواليات املتحدة األمريكية، قد ازداد من)107( حالة يف )2009 

م( ليصل إىل )160( يف )2010م( أي بنسبة %49.
األمريكية  املتحدة  الواليات  واملسلمني يف  اإلس��الم  الكراهية ضد  ان تصاعد  اخل��رباء  وي��رى بعض 
سببه بعض احلمالت اإلعالمية املكثفة اليت تقوم بها بعض اجلهات واجلماعات اليمينية املتطرفة، 
اليت سعت اىل تكثيف نشاطاتها وتوسيع رقعة حتركها مستفيدة من بعض اجلرائم واالنتهاكات اليت 

تقوم بها بعض اجلماعات املتشددة احملسوبة البعيدة كل البعد عن قيم وتعاليم االسالم ومنها تنظيم” 
القاعدة” وعصابات” داعش” االجرامية، واليت يرى البعض انها صنيعة غربية.

الغامضة واألف��راد،  أنفق عدد من اجملموعات  تنقل بعض وسائل االع��الم   فمنذ عام 2001، وكما 
املاليني؛ لنشر املعلومات اخلاطئة عن املسلمني يف وسائل اإلعالم الرئيسة واجلهاز السياسي والوعي 
العام. وكان اهلدف هو توفري الغطاء السياسي لكل من حرب الواليات املتحدة على اإلرهاب، وحرب 
من  منظمة   37 حققت  األمريكية،  اإلسالمية  العالقات  ووفًقا جمللس  الفلسطينيني.  على  إسرائيل 
اجلماعات املناهضة لإسالم يف أمريكا عائدات تصل إىل 119 مليون دوالر يف الفرتة ما بني عامي 

2008 إىل 2011. 
ويف هذا الشأن طلبت منظمات للحقوق املدنية من هيئة حمكمة احتادية وقف تنفيذ حكم أصدرته 
حمكمة أدنى درجة يقضي بأنه مل يقع ضرر لقيام شرطة مدينة نيويورك مبراقبة مسلمني يف مناطق 
نيوجريزي دون االشتباه يف ارتكاب جرمية. جاءت اجللسة بعد أيام من هجمات باريس اليت نفذها 
مسلحون اسالميون وجددت اجلدل بشأن التوازن بني املراقبة احلكومية واحلريات املدنية للمواطنني. 
وعرب بعض املسلمني عن قلقهم من ان اهلجمات ستستخدم لتربير التجسس عليهم أو اثارة ردود فعل 

عنيفة ضد املسلمني.

تدهور األوضاع األمنية وتفاقم األزمات اإلنسانية اليت يشهدها اليمن، يف 
ظل احتدام القتال واستمرار الغارات اجلوية اليت تقوم بها طائرات احللف 
العديد  العربية السعودية، التزال حمط اهتمام  اخلليجي بقيادة اململكة 
من املنظمات احلقوقية واإلنسانية اليت طالبت اجملتمع الدولي بضرورة 
التدخل السريع والعاجل لتلبية االحتياجات اإلنسانية توفري األمن الغذائي 
والصحي لنحو 7.5 ماليني ميين كما يقول بعض املراقبني، الذين اكدوا 
على ان طائرات التحالف قد سعت اىل استهداف املستشفيات وتدمري 
املنازل واملدارس وحمطات توليد الطاقة واملياه وباقي البنى التحتية يف 
وإنسانية  اقتصادية  وأزم��ات  يعاني أصال من مشكالت  الذي  البلد  هذا 
األمم  وتؤكد  ال���%60،  نسبة  اليمن  الفقر يف  معدل  يتجاوز  كبرية، حيث 
املتحدة أن “خمزونات الغذاء املخصصة للحاالت اإلنسانية داخل البالد 
ال تكفي لتلبية احلاجات املتنامية، والرتاجع احلاد يف الواردات التجارية 
التحديات، علما  وال��ذي يعد من اكرب  الغذائي األوس��ع”،  املعروض  يهدد 
أن القليل من املنظمات االنسانية ال تزال تعمل يف اليمن، ومنها منظمة 
أطباء بال حدود. خصوصا مع إصرار السعودية على تأخري ومنع وصول 
املساعدات اإلنسانية وتشديد احلصار املفروض على اليمن، وقد أفادت 
إىل  املدنيني حباجٍة  من  كثريا  بأن  الدولية”،  ح��دود  بال  “أطباء  منظمة 
مساعدة طبية، يأتي ذلك يف الوقت الذي أطلق فيه منسق األمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية، السيد يوهانس فان دير كالو، نداًء إنسانيا إىل كافة 
أطراف الصراع يف اليمن. واحتوى النداء على مقرتح دعاهم خالله إىل 
ملدة  اليمن  مناطق  كافة  األرض يف  والقتال على  القصف اجلوي  إيقاف 

ساعات حمدودة يوميا.
وقد حذرت منظمات االغاثة من تفاقم االزمة االنسانية يف اليمن مبا يف 
ذلك نقص االغذية وتواجه منظمات االغاثة صعوبة يف توزيع املساعدات، 
والوصول  التنقل  يف  صعوبات  ح��دود  بال  اطباء  منظمة  طواقم  وتواجه 
اىل السكان الذين حيتاجون اىل مساعدة طبية، كما قالت املسؤولة يف 
املنظمة ماري اليزابيث اينغرس. وذكرت انيغرس “املتاجر مغلقة. ونواجه 

مشكلة نقص الطعام”.
وحذر االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون من ازمة انسانية كبرية “مع 
ارتفاع اعداد القتلى من املدنيني وتدمري البنية التحتية”. وارسلت اللجنة 
الدولية للصليب االمحر اكثر من 35 طنا من املساعدات واملعدات الطبية 
اول دفعة من املساعدات اليت نظمها الصليب االمحر  اىل صنعاء بعد 
واالمم املتحدة. وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش ان 
“االعداد املقلقة من القتلى املدنيني واالزمة االنسانية يف اليمن جيب ان 
تدفع التحالف الذي تقوده السعودية واحلوثيني اىل اخذ محاية املدنيني 
على حممل اجلد”. وقالت املنظمة الدولية للهجرة ان اكثر من 16 الف 

شخص ال زالوا عالقني يف اليمن.

عاصفة الحزم تفجر أزمة 
إنسانية كارثية يف اليمن
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ملف  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي  سيستمر  م��ت��ى  إىل 
ال��ع��وام��ي��ة وامل��ع��ت��ق��ل��ني ب��س��ب��ب احل����راك 
واإلصالح  واحلريات  باحلقوق  واملطالبة 
السياسي الشامل يف الوطن، عرب فرض 
ولغة  القمعية،  البوليسية  ال��ق��وة  إرادة 
الرصاص والقتل والتدمري، ونزيف الدم 
وسقوط أرواح عزيزة وغالية على الوطن، 
وترويع األهالي كحل وحيد ال حياد عنه ؟.

رغ���م امل��خ��اط��ر ال���يت ت���ر ع��ل��ى ال��وط��ن 
الرياض  يف  السلطة  م��ازال��ت  واملنطقة، 
م��ص��رة ع��ل��ى وص���ف ك��ل م��ن ش����ارك يف 
باحلقوق  واملطالبة  السلمية  املظاهرات 
إره��اب��ي،  ب��ان��ه  املعتقلني  ع��ن  واإلف�����راج 
نفسه،  يسلم  أو  يعتقل  م��ن  ك��ل  ونصيب 
التعرض للتعذيب البشع وللسجن، وتلفيق 
اتهامات كاذبة ضده، واحلكم عليه بأحكام 
قاسية، وصلت إىل حد اإلعدام. وكل من 
مل يتم إعتقاله ومل يسلم نفسه - خوفا من 
التعذيب واحلكم باإلعدام - يوضع أمسه 
يف الئحة املطلوبني للجهات األمنية، ويتم 
وحرقه،  وتصفيته  وم��ط��اردت��ه  مالحقته 
رغ��م ع��دم وج��ود دليل ض��ده، وان املتهم 
بريء حتى تثبت ادانته، ورغم انه ال ميثل 
اي عمل، جرميته  وال مي��ارس  اي خطر 

املشاركة يف املظاهرات السلمية.
ملاذا ال يتم حل االزمات وامللفات الداخلية 

بسبب  واملطلوبني  املعتقلني  ملف  ومنها 
واملطالبة  السلمي  وال��ت��ظ��اه��ر  احل���راك 
ب���اإلص���الح وال��ت��ع��ب��ري ع��ن ال����رأي بشكل 
سياسي وعرب احلوار الوطين، بعيدا عن 
احلل األمين والقمعي والقتل والتخوين؟.

االع����ت����ق����االت ال���ت���ع���س���ف���ي���ة، وال���س���ج���ن 
والرتهيب،  والتدمري  والقتل  والرصاص 
احل��راك  وش��ب��اب  واحلقوقيني  للنشطاء 
واملطالبني باحلقوق واحلريات واإلصالح 
ال��ش��ام��ل يف ال���وط���ن ب��ش��ك��ل س��ل��م��ي، ال 
حت���ل االزم������ات وامل���ش���اك���ل، ب���ل ال��ع��ك��س 
حالة  يكرس  والقتل  وال��دم  االعمال  تلك 
واستمرار  واملظلومية  واالنتقام  التحدي 
وت���ف���اق���م األزم�������ة، وهل�����ذا جن���د أه��ال��ي 
اص��رارا  األك��ث��ر  ه��م  واملعتقلني  الشهداء 
باحلقوق  املطالبة  طريق  مواصلة  على 
واإلصالح واإلفراج عن املعتقلني وتقديم 
امل��زي��د م��ن ال��ش��ه��داء وامل��ع��ت��ق��ل��ني، وامن��ا 
السياسية  احللول  خالل  من  يكون  احلل 
أس��اس  على  والتفاهم  ال��وط��ين  واحل���وار 

الوطن للجميع.
م��ا ج��رى وجي��ري ب��ني الفينة واالخ���رى، 
وسقوط  العوامية  مدينة  على  هجوم  من 
شهداء واعتقال بعض الشباب، يعرب عن 
عجز السلطة من معاجلة االزمات بل هو 

فشل ذريع.

ان م���ا ق��ام��ت ب���ه ال��س��ل��ط��ة م���ن اق��ت��ح��ام 
مدينة العوامية 2015. يعرب عن الفوضى 
والعبثية والتخبط يف إدارة البالد والعباد، 
وشعبه،  اليمن  على  اإلع��ت��داء  خ��الل  من 
اليمن بإطالق اي حجر أو  دون أن يقوم 
رصاصة على الوطن. املواطنون يف شرق 
وغ��رب ومش��ال وج��ن��وب ال��وط��ن، شركاء 
يف الوطن، ومن حقهم معرفة حقيقة ما 
قيام  العوامية ويف غريها من  جيري يف 
السلطة األمنية باعتقال من تريد وإلصاق 
اإلنسان،  حقوق  وإنتهاك  الكاذبة،  التهم 
ال  وامل��ع��ل��وم��ات،  التقنية  عصر  يف  حن��ن 
ال��داخ��ل��ي��ة من  وزارة  ت��ن��ش��ره  م���ا  ي��ك��ف��ي 
اي  تقديم  دون  امل��واط��ن��ني  على  رواي����ات 
اثبات حقيقي. ملاذا اجلهات األمنية منذ 
وانطالق  العربي  الربيع  أح���داث  ب��داي��ة 
املظاهرات للمطالبة باحلقوق واإلصالح 
ال��ش��ام��ل يف ال���وط���ن مل ت��ق��م -اجل��ه��ات 
أثناء  بتصويره  تقوم  ما  بنشر  االمنية- 

مهامجته للعوامية وغريها؟.
املواطنني  وبقية  واحلكماء  العقالء  أي��ن 
مم���ا حي����دث يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع االزم����ات 
ال��داخ��ل��ي��ة وض������رورة م��ع��اجل��ت��ه��ا بشكل 
ملف  املواطنني،  ووط��ين مبشاركة  حكيم 
القانون  دول��ة  لتشييد  الشامل  االص��الح 

واملؤسسات حسب دستور شعيب.

العوامية الجرح النازف

مطالب البحرين مهمشة بني امواج الطائفية
الصحف  وتطالع  الفضائية  االع��الم  ووسائل  الوكاالت  اىل  وتستمع  اخلربية  املواقع  تتصفح  عندما 
واجملالت، جتد اجلميع مشغول بسرد تفاصيل ودقائق “عاصفة احلزم” السعودية يف اليمن، وسط 
معسكرين يتقامسان احلجج ويتبادالن االتهامات، االول يدعم السعودية وحلفاءها بوجه “املد االيراني 
السين-  التوازن  والعراق إلعادة  “العاصفة احلزمية” يف سوريا  بتكرار  ويطالب  اليمن  الشيعي” يف 
الشيعي، او السعودي- االيراني يف الشرق االوسط ومنطقة اخلليج، بعد ان رجحت كفة “ايران” يف 
الثاني، ان ما حدث تدخل سعودي يف شأن ميين داخلي، يضاف  عدة دول عربية، ويرى املعسكر 
اىل التدخالت السابقة، وان تسويق احلرب بهذه الطريقة )صراع لكبح مجاح اهليمنة االيرانية يف 
اليمن باعتبار ان احلوثيني مدعومني منها( ما هو اال وسيلة لتربير تدخل السعودية وحلفائها ملنع 
وصول اجلهات الوطنية اىل السلطة وبالتالي ابقاء اليمن ضعيفة وحمكومة من قبل اشخاص ختتارهم 

السعودية من وزن الرئيس املقيم يف الرياض حاليا “هادي”.
النظام  الشجب ألفعال  او  الرفض  او  االدان��ة  يعرب عن  اي ص��وت  يسمع  املاضية، مل  الفرتة  خ��الل 
البحريين امام الشعب، واالغلبية اليت خرجت قبل سنوات وجتمعت عند “دوار اللؤلؤة” مثلما جتمع 
التونسيون واملصريون واليمنيون يف ساحات الثورة للتعبري عن رفضهم للظلم واالستبداد واملطالبة 
باإلصالح السياسي والعدالة االجتماعية واالقتصادية، كانت مطالب بسيطة ارعبت االنظمة العربية 

واخلليجية، وحولت ساحات االعتصام السلمية اىل ساحات لدبابات ومدرعات وجنود “درع اجلزيرة”، 
يف محلة عسكرية قاسية ضد املواطنني املدنيني، مل تنتهي اال بعد ان خلفت عشرات القتلى ومئات 

اجلرحى.
والغريب ان نفس هذا النظام شارك السعودية يف احلملة العسكرية اليت استهدفت اليمن والتطورات 
السياسية االخرية فيها، حيث شاركت البحرين خبمسة عشر طائرة يف التحالف الذي تقوده السعودية، 
وقد دانت منظمة “هيومن رايتس وتش” على لسان “جو ستورك”، نائب املدير التنفيذي لقسم الشرق 
األوسط ومشال أفريقيا هذه الغارات بالقول “إن الغارات اجلوية املتكررة على مصنع ألبان بالقرب 
من قواعد عسكرية تظهر استهانة تلؤها القسوة باملدنيني من جانب طريف النزاع املسلح يف اليمن.

ورمبا تكون الغارات قد انتهكت قوانني احلرب. 
تعويض ضحايا  فيها  املناسبة، مبا  اإلج��راءات  واخت��اذ  التحقيق  الضالعة  ال��دول  على  فإن  وبالتالي 
االستهانة حبقوق  الذي احرتف  البحريين  النظام  ان  لكن مع هذا جتد  املشروعة”،  اهلجمات غري 
مواطنيه، ال يعري اية اهمية تذكر حلقوق االخرين يف دولة ثانية، بل يصر على سلب هذه احلقوق 
بدعوى الشرعية والطائفية والتبعية، وكان االخرين ليس هلم اي حق يف التعبري عن ارادتهم او ن يكون 

هلم مستقبل يف اوطانهم اسوة باآلخرين.

يقال إن أية دولة تضحى باحلرية وحبقوق اإلنسان حبجة األمن ال تستحق 
وامل���رؤوس يف  الرئيس  إيصاله إىل  يتوجب  ما  وه��ذا  أم��ن!  وال  ال حرية 
األجهزة الشرطية. وقد أثبتت التجارب املاثلة يف بعض البلدان أن األجهزة 
أن  تستطيع  ال  أجهزة هشة  املفرط هي  العنف  تستخدم  اليت  الشرطية 

تقف أمام حركة الشعوب اليت تناضل من أجل نيل حقوقها.
 اليوم، إذا أردت أن تعرف أن هذه الدولة أو تلك هي دولة دميقراطية أو 
أجهزتها  على سلوك  تتعرف  أن  هو  لذلك  وسيلة  أفضل  فأن  دكتاتورية، 
تعبريا  املؤسسة األكثر  الشرطة، الن جهاز الشرطة هو  األمنية؛ السيما 
أجهزة  بها  تتعامل  اليت  واألمنية  السياسية  الرؤية  معرفة  يف  ووضوحا 
الدولة مع مواطنيها. فان رأيت أن الشرطة يتعاملون مع مواطنيهم برفق 
ولني ويكلون االحرتام هلم؛ فاعلم أن الدولة هي دولة دميقراطية، وإن رأيت 
أن الشرطة يتعاملون مع مواطنيهم بقسوة وقمع فعلم أنها دولة مستبدة، 

وإن كانت إحدى دول اخلط األول. 
وبناء على ما تقدم، يتعني على الدولة اختاذ التدابري اإلدارية والتشريعية 
املناسبة ال��يت ت��ه��دف إىل مح��اي��ة ح��ق��وق اإلن��س��ان أث��ن��اء ق��ي��ام األج��ه��زة 
الشرطية بأعماهلا، وذلك من خالل ما يلي: إجياد نوع من االنسجام أو 
اإلدماج ما بني املعايري الدولية الواردة يف مدونة سلوك املوظفني بإنفاذ 

القوانني والتشريعات الوطنية.
إفهام رجال الشرطة أن العمل مبوجب مدونة السلوك بشقيها األخالقي 
والقانوني هو التزام على عاتق الدولة،  البد من التدريب املستمر ألفراد 
الشرطة على حقوق اإلنسان حيث يعد التدريب الفعال للشرطة يف جمال 
تعزيز  إىل  الرامية  العاملية  اجلهود  يف  جوهريا  عنصرا  اإلنسان  حقوق 
العلمية  اإلع���داد  بوسائل  االهتمام  بلد،  كل  يف  اإلن��س��ان  حقوق  ومحاية 
والفنية واإلجرائية يف كشف اجلرمية وضبطها، يلتزم رجال الشرطة عند 
تعاملهم مع األفراد عدم التمييز بني املواطنني بسبب اجلنس أو العرق أو 

اللغة أو الدين أو بني املواطنني من رعايا الدولة واألجانب املقيمني فيها.
يتوجب أن تعمل احملاكم على إقرار بطالن كافة األدلة املنتزعة من قبل 
األفراد أثناء التحقيق الشرطي معهم إذا ثبت هلا أنها أخذت حتت التهديد 

أو اإلكراه.
تكتفي  ال  األمنية  املؤسسة  داخ��ل  االنتهاكات  ورص��د  للرقابة  آلية  إنشاء 
للقانون فحسب وإمنا  باملساءلة عليها وفقا  والتوصية  برصد اخلروقات 
الفاصلة  باحلدود  التبصري  الرتبوي يف  دوره��ا  ذل��ك  جانب  إىل  ت��ارس 
حقوق  وتعزيز  املشروعية  ودائ��رة  واالنتهاكات،  الالمشروعية  دائ��رة  بني 

اإلنسان.
دعم وتعزيز جتربة الشرطة األسرية والشرطة اجملتمعية القائمة يف بعض 
مؤسسا ت الشرطة واليت من شأنها تعميق الطابع االجتماعي واإلنساني 

للعملية األمنية والشرطية ومبا يفضي إىل نتائج إجيابية.

حقوق اإلنسان
 وأجهزة الشرطة

علي ال غراش

جميل عودة
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إسالميات

يف الطريق الطويل للمفكرين االسالميني 
يف السنوات العجاف للقرن املاضي، يقف 
مس��اح��ة امل��رج��ع ال��راح��ل االم����ام السيد 
ق��دس س���ره- علمًا   – ال��ش��ريازي  حممد 
شاخصًا، ليس يف فقط يف ما طرحه من 
الكثري،  فعله  ما  فهذا  ونظريات،  افكار 
بهم  ويستشهد  مساحته،  هل��م  ق��رأ  مم��ن 
إمنا  وم��ؤل��ف��ات��ه،  اح��ادي��ث��ه  يف  وبتجاربهم 
ال��ت��م��ّي��ز وال���ري���ادة، يف ث���ورة ه���ذا الفكر 
حضاريًا  مشروعًا  قدمت  اليت  والثقافة 

متكاماًل للشعوب واالمة مجعاء. 
يبدو  :ك���ان  ال��س��الم؛ ال عنف وال ه��زمي��ة 
صعبًا احل��دي��ث – وم��ا ي��زال ه��ك��ذا- عن 
السالم والالعنف يف ظل أجواء احلروب 
والفنت السياسية، مما يقتضي االستعداد 
للمواجهة بالتدريب على السالح وتشكيل 
اجل���م���اع���ات امل��س��ل��ح��ة وح���ت���ى ال��ت��دري��ب 
م��دارس  وانتشار  العصابات  ح��رب  على 
التدريب على اخلطف والنسف واالغتيال، 
واحلكومات،  ال���دول  صعيد  على  واي��ض��ًا 
ال����يت ت��ض��ح��ي ب��ك��ل ش����يء، ح��ت��ى بلقمة 
أو  التسلح  للتفوق يف سباق  عيش شعبها 
حتقيق ما يمُسمى ب� “الردع النووي”، الذي 
روج له االمريكيون منذ مخسينات القرن 
أجزاء  تدمري  بعد  فشله،  وثبت  املاضي، 
كبرية من الرتسانة النووية لدى كل امريكا 
السابق يف مثانينات  السوفييت  واالحت��اد 

القرن املاضي، وعقد االتفاقيات للحد من 
التسلح النووي، وختليص العامل من شبح 

احلرب النووية اليت تهدد العامل.
احلرية مبدأ انساني: يؤكد مساحة االمام 
الراحل على أن “احلرية” ليس جمرد شعار 
سياسي لالستهالك االنتخابي او لتحقيق 
انساني  م��ب��دأ  ه��و  إمن��ا  معينة،  مكاسب 
تقره الرساالت السماوية، فهو احد اركان 
احلضارة اليت جاء بها االسالم، لذا نقرأ 
تفاصيل عن هذا املبدأ يف عديد مؤلفاته، 
ح��ي��ث ي��ع��ده ع��ام��ل جن���اح ملعظم ج��وان��ب 
احلياة، نعم؛ “احلرية” شعار مجيل ومثري 
على  مرفوعًا  ونراه  االنسانية،  للمشاعر 
ادبياتها  ويف  السياسية  االح���زاب  أبنية 
والفكرية،  السياسية  الرموز  ألسن  وعلى 
لكن جملرد وصوله اىل ارض الواقع، نرى 

التنافر الشديد. 
“احلرية  ان  على  مساحته  يؤكد  هنا  من 
االس��الم��ي��ة اك��ث��ر م���ن احل���ري���ة ال��غ��رب��ي��ة 
كتابه  امل������رات...”، كما ج��اء يف  ع��ش��رات 
“ال��ص��ي��اغ��ة اجل���دي���دة”، م���ذك���رًا ع��ل��ى ان 
ال����يت مينحها  احل���ري���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة ه���ي 
االسالم لالنسان وليس االنظمة السياسية 
ن��ظ��ام  اىل  اآلن  ح��ت��ى  ت��ت��وص��ل  مل  ال���يت 
اليت  الصحيحة  احلرية  يتضمن  متكامل 
يستفاد منها االنسان وال تعود عليه وعلى 
اجملتمع بالضرر. وقد اشار مساحته اىل 

من  واملستقاة  الفقه  يف  الرائعة  القاعدة 
القرآن الكريم: }الَتظلمون وال تمُظلمون{.

حالة  ع��ن  يطول  احل��دي��ث  ان  واحلقيقة؛ 
الثورة واالنتفاض اليت اتسمت بها معظم 
ال���ش���ريازي، فهو مل  اف��ك��ار ورؤى االم���ام 
على  الظاهرية  الناحية  من  جبديد  ي��أت 
م��ا ق��دم��ه م��ف��ك��رون ك��ت��ب��وا ون���ش���روا عن 
احل��ري��ة وال��س��ل��م وامل���س���اواة واالس��ت��ق��الل 
وال���دمي���ق���راط���ي���ة وال����رف����اه االج��ت��م��اع��ي 
االنسانية،  والقيم  املفاهيم  من  وغريها 
ثائرة  كانت خت��رج  االف��ك��ار  ه��ذه  أن  بيد 
من مؤلفاته وحماضراته يف سالف األيام. 
يبق  مل  ال��يت  “الدميقراطية”  ذل��ك،  مثال 
سياسي صغري وال كبري، إال ويتحدث بها 

ويدعو اليها.
هذا ثورة يف الفكر السياسي واالقتصادي 
الثقافة  تشّيد  ال��يت  ه��ي  واالج��ت��م��اع��ي، 
وملن  والتقدم.  البناء  ثم  للتغيري  وتؤسس 
“السبيل  السيما  مساحته،  مؤلفات  يقرأ 
اجلديدة”  و”الصياغة  املسلمني”  إنهاض 
و”مم���ارس���ة ال��ت��غ��ي��ري”، جي��د م���دى حاجة 
امل��ع��ق��دة اىل ه��ك��ذا  االم����ة يف ازم���ات���ه���ا 
ثورات فكرية لتصحيح االخطاء الفاحشة 
يف االن��ظ��م��ة ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
املباشر  السبب  كانت  اليت  واالجتماعية 
يف ك��ل االزم����ات اخل��ان��ق��ة ال��يت م��ا ت��زال 

تعيشها. 

 االمام الشريازي وثورة
الفكر والثقافة

الفقيه الشريازي الراحل ودوائر املسؤولية
فالبعض  واللبس،  اللغط  من  الكثري  شابها  ايضًا،  ودينية  اجتماعية  وقيمة  كمفهوم  “املسؤولية”،  ان 
يتصور انها “نسبية” حسب الظروف الزمانية واملكانية، وتتحكم بها ظروف الفرد واجملتمع، وآخر 
يتصور أنها “اجتهادية”، ميكن ان تكون هنا وال تكون هناك، او تكون يف هذه القضية وال تكون يف تلك. 
بيد ان رؤية الفقيه الراحل تذهب اىل أبعد من ذلك كله، وتعد هذه القيمة الزمة انسانية وحضارية، 
د حبدود، لذا يرى مساحته ثالث دوائر رئيسة تبني اهمية حتمل املسؤولية يف احلياة: الدائرة  ال حتمُ

االوىل: املسؤولية عن الذات
 وهنا يظهر سؤال سريع: وهل ميكن ان يهمل انسان ذاته وال يكون مسؤواًل عنها...؟! 

االجابة رمبا تكون بنعم؛ عندما ال يعرف االنسان إزاء من يقف مسؤواًل عن ذاته، فهو ال يقف امام ذاته 
لتحقيق ذاته! إمنا امام شيء اكرب واعظم، وهو خالق هذه الذات والذوات االنسانية والكون والوجود. 
ان الغفلة عن هذه احلقيقة، جتعل االنسان يدور حول نفسه فال يتقدم خطوة واحدة يف احلياة، وإن 

شعر بنوع من احلركة واحليوية والتنقل والتغري يف حياته. 
الدائرة الثانية: األسرة

“القيمومة”  ب�  يتسّيد  بأن  الدينية،  والصفة  الناحية االجتماعية  يكون مسؤواًل، ليس فقط من  حيث 
ووالية األمر على افراد االسرة وحسب، إمنا يكون مسؤواًل مضحيًا من اجل إعداد ابناء صاحلني 

وتقدميهم اىل اجملتمع مبا يسهم يف تشكيل جيل واعي وطموح. لذا يستشهد مساحة الفقيه الراحل 
باآلية الكرمية: }وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها{.

الدائرة الثالثة: اجملتمع
الوسط  يف  تأثريًا  االكثر  أن  الواضح  فمن  اجملتمع،  أم��ام  وقدراته  االنسان  تتبلور شخصية  وهنا   
ذاته ومصاحله اخلاصة.  الذي حيوم حول  الشخص  وتبجياًل، من  أكثر احرتامًا  يكون  االجتماعي، 
وهذا التأثري يأتي من حتمله املسؤولية االجتماعية، ويبني مساحة الفقيه الراحل، بان أحد مظاهرها، 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر، مبختلف االشكال والصور، كما هنالك مظاهر لتحمل املسؤولية 

االجتماعية تتمثل يف املبادرة اىل اعمال الرب واالحسان وحسن اجلوار وغريها.
من يكون املسؤول هل هو العامل أم التاجر أم القاضي؟ هذه العناوين يتداوهلا البعض على أنها مصدر 
حتمل املسؤولية، بينما االنسان العادي، الذي يقضي ساعات يومه بالعمل لتوفري لقمة العيش، ويف 
املساء يعود لينام مبكرًا وينهض من جديد ليوم جديد وهكذا، بالكاد يويف ببعض مسؤولياته، هذا 
تمُلقى  والطرقات،  الشوارع  يف  “النظافة”  مثل  اجملتمع،  يف  واصغرها  املشاكل  ابسط  جعل  التصور 
بل  والقمامة  الشارع  اىل  االق��رب  هو  ال��ذي  املواطن  منها  ويتنّصل  كاملًة،  الدولة  على  مبسؤوليتها 

ومصدر هذه القمامة، من املسؤول يف البلدية او الوزير.  

ليس ضربًا من املثالية واخليالية، إذا قلنا: ان املرأة بإمكانها العيش بأمان 
ورفاهية وسعادة نفسية يف مجيع مراحل حياتها، بدءًا من مرحلة الصبا 
مرورًا باملراهقة، ثم الشباب، ويف بيت الزوجية وحتى يف مرحلة الكهولة؛ 
لكن! حيتاج األمر اىل عناصر النمو والرعاية، وهل تنمو النبتة الصغرية 
يف األرض لوحدها، دون الرتبة اخلصبة واملاء واالم��الح وضوء الشمس 

واهلواء؟
هذا املثال، له جنبة علمية، بيد أنه يف الوقت ذاته، له جنبة واقعية، جتسده 
العظيمة،  املرأة  السالم. هذه  الزهراء، عليها  الطاهرة فاطمة  الصديقة 
ريعان  يف  وه��ي  الدنيا  عن  رحلت  أنها  مبعنى  فقط،  عامًا   )18( عاشت 
امام  نقرأ عنها موقفًا، فإمنا نقف  او  الشباب، فعندما نسمع منها قواًل 
الشرحية  وه��ي  االنساني،  اجملتمع  اك��رب شرحية يف  ميثل  يكاد  من��وذج، 
الشبابية األكثر حضورًا وتأثريًا يف احلياة. صحيح أنها من الناحية املعنوية 
كانت معصومة عن اخلطأ والزلل، بيد أنها من الناحية الظاهرية، كانت 
والدها  كان  ام��رأة اخرى يف زمانها، هلا عواطف ومشاعر، وهكذا  كأي 
النيب األكرم، صلى اهلل عليه وآله، بل هكذا هي احلكمة اإلهلية من بعثة 
االنبياء والرسل من عامة الناس، عندما يرونهم }يأكلون الطعام وميشون 
يف االسواق{. مع ذلك نرى –مع شديد األس��ف- اوض��اع امل��رأة املسلمة، 
بل املرأة يف العامل، مبا هو غين عن التعريف مبأساويته وتناقضاته. فما 

السبب يا ترى؟.
عليه  املؤمنني،  أمري  مع  عليها،  اهلل  للزهراء، سالم  املعروفة  القصة  ان 
بعدم وجود طعام  تفاجئ  ثم  يوم، وهو متعب،  السالم، عندما دخل ذات 
يف بيته منذ ثالثة أيام، بسبب عدم طلب زوجته منه بتوفري الطعام، ميثل 
باحلقيقة درٌس بليغ وحّي لكل زوج وزوجة يعيشان حتت سقف واحد يف 
كل مكان بالعامل. فالقضية ال عالقة هلا، بالدين واملذهب، إمنا هي قضية 
امتثااًل  كان  الطاهرة،  الصديقة  به  قامت  ما  ان  علمًا  بامتياز.  انسانية 
للبشرية  بها  بّشر  اليت  للرسالة  وجتسيدًا  بل  اهلل،  رس��ول  أبيها  لوصية 

مجعاء.
السعيد،  البيت  على  الرائعة  األمثلة  من  الكثري،  الكثري،  هنالك  طبعًا؛ 
السالم، فخلقت  املؤمنني، عليهما  بيت زوجها أمري  الزهراء يف  جّسدته 
تلك األسرة الناجحة والسعيدة، حيث ال كذب، وال أنانية، وال توتر؛ إمنا 
احلب من االعماق، والتضحية، والصدق، واألمانة. وهذا ال نقوله حنن، 
عليهما  ال��زه��راء،  ومعه  املؤمنني،  أم��ري  الواحد  باحلرف  لنا  يؤكده  إمن��ا 
“فو  الطاهرة:  الصديقة  السالم،  عليه  يصف،  حيث  بأنفسهما:  السالم، 
اهلل ما أغضبتها وما أغضبتين”، وجاء يف وصيتها: “يا ابن عّم؛ ما وجدتين 

كاذبة، وال كذبة واحدة، ويف مقطٍع آخر: وال خالفتك منذ عاشرتين” .

فاطمة الزهراء: 
نسمة حياة عند 

نوافذ املرأة
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ومنها:  كثرية  املّدعاة  أو  املسّلمة  احلقوق 
أو حق احليوان  اآلخ��ر  اإلنسان على  حق 
أو النبات أو الطبيعة على اإلنسان أو حق 
اخلالق على املخلوق او ما اشبه ذلك، فما 
وم��ا هي منطلقات احلق  هو منشأ احل��ق 

وما هي منطلقات التشريع؟ 
اهلل  مالكية  ِقمّتها  ويف  امل��ال��ك��ي��ة،  منشأ 

تعاىل ملخلوقاته.
م��ن��ش��أ ال��س��ل��ط��ة وال����ق����درة، ف���ذو ال��ق��درة 
والتشريع  احلكم  يف  احل��ق  له  والسلطة، 
على حسب حدود سلطته وان مل يكن مالكا 
كاحلكومات اليت بيدها القدرة والسلطنة.

احلقوقيني  من  الكثري  فان  العدل،  منشأ 
يرون ان العدل هو منشأ التشريع واحلكم 

ومصدره.
ال��ع��دل يف  م��ن  أق��ل  الَنَصفة، وه��ي  منشأ 

الرتبة.
منشأ الرمحة � وهو بيت القصيد � وذلك 
مبعنى ان املنشأ العام والقاعدة العريضة 
واجل���ذر األس���اس لكل احل��ق��وق واالح��ك��ام 
تعاىل  اهلل  ف��ان  ال��رمح��ة،  ه��و  الشرعية 
كما  املطلقة،  القدرة  وله  مالكا،  كان  وإن 
انه عادل إىل غري ذلك من الوجوه اال ان 
ثم  الرمحة  االساسي ألحكامه هو  املنشأ 

الرمحة.
والرمحة هي أعلى مرتبة حتى من العدل 
الن ال���ع���دل ف��ي��ه ال��ص��رام��ة ال���يت ق���د ال 

تنسجم مع الرمحة كما ان مقصودنا من 
الرمحة: الرمحة اليت هي فوق العدل ال 
ليست  فانها  العدل  تناقض  اليت  الرمحة 

رمحة على وجه احلقيقة بل هي نقمة.
منشأ املصلحة واملفسدة، ال شك يف صحة 
أن )األح��ك��ام تابعة مل��ص��احل وم��ف��اس��د يف 
متعلقاتها( لكن التبعية األصلية )الطولية( 
هي للرمحة اإلهلية فإنها هي املنطلق يف 

التشريع كأساس عام.
ومثال على ذلك األنظمة الوضعية ترشق 
وما  باستمرار،  الضرائب  بسهام  شعوبها 
منطلقات  م��ن  تنطلق  ال  ألن��ه��ا  إال  ذل���ك 
الرمحة. كما جند ان احلكومات املنطلقة 
أوليات  حتى  تنسف  السلطة،  منطلق  من 
حقوق الناس كحق املالكية ومن املعلوم ان 
إعمال  بهدف  بل  امنيٍة  ب���دواٍع  ليس  ذل��ك 
احلاكمية والسلطنة وارواء ظمأ االستعالء 
يف أن��ف��س احل��ك��ام وأخ���ذ ال��ض��رائ��ب على 
� من  يزعمون  كما   � الضرائب  الناس الن 
مصلحة البلد!! مع انها غالبًا ال تكون إال 
وتشييد  وجهازه،  احلاكم  سلطة  لتكريس 

دعائم استبداده.
منطلقه  اإلس������الم  إىل  ال���ن���اس  وج���ل���ب 
والعطف  وال��رف��ق  بهم  الرمحة  األس��اس��ي 
واخراهم  دنياهم  خيسروا  ال  كي  عليهم 
معًا فالرمحة إذًا هي سيد املنطلقات يف 
األحكام والتشريعات اإلهلية حتى )العفو( 

فانه ناتج منها ونابع عنها وراجع إليها.
احل����ض����ارة ال��غ��رب��ي��ة أخ�����ذت م��ن��ا بعض 
ولو  والتعددية  كالشورى  حماسن اسالمنا 
وللسيد  ب��ذل��ك،  ف��ت��ق��دم��وا  ن��اق��ص  بشكل 
الوالد كتاب باسم )الغرب يتغري( تنبأ فيه 
ال��غ��رب وبالفعل بدأ  ت��غ��ريات يف  حب��دوث 
بعضها حيدث االن، ومن متغرياته انه بدأ 
يأخذ ببعض قوانني االسالم يف االقتصاد 
السياسة  يف  قوانينه  بعض  إىل  إض��اف��ة 

واالجتماع بينما حنن نرتاجع اىل الوراء.
ان قاعدة اإلسالم األساسية هي الرمحة 
ِل��لْ��َع��املِ��نَي(  ������ًة  ِإالاَّ َرمْحَ َأْرَس���لْ���َن���اَك  )َوَم�����ا 
ب��ق��واع��د اإلس��الم  العمل  ف���اذا ع��دن��ا اىل 
األس���اس���ي���ة وم��ن��ه��ا ال���رمح���ة وال���ش���ورى 
واحلريات والتعددية )التنافس االجيابي(، 
فان حضارتنا ستبدأ باالزدهار من جديد 
وسنعود سادة العامل يف التقدم واالزدهار 
واألخالق والفضائل ويف خمتلف احلقول. 
وقد قال امري املؤمنني )ع(: )اهللاََّ اهللاََّ يِف 
َأَحٌد  ِبِه  اْلَعَمِل  ِإىَل  ْم  َيْسِبقمُكمُ َفاَل  ��ْرآِن  الْ��قمُ
َغرْيمُكمُم( وهذه عبارة رائعة ودقيقة تلخص 
بأكملها وقيام اخرى  سّر سقوط حضارة 
الغرب علينا ما هو  تقدم  ف��ان  م��زده��رة، 
إال للعمل ببعض قوانني القرآن الكريم من 

اإلتقان والشورى والتنافس وشبه ذلك.
* سلسلة حماضرات يف تفسري القرآن 

الكريم

 دراسة يف مناشئ الحق والحكم
الستة

االمام الشريازي وثورة القلم
مر احلديث يف املسرية الثورية لسماحة املرجع الراحل اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي – قدس 
وباحلركة  والثقافة  وبالفكر  باملؤسسات  احلضاري،  والبناء  للتغيري  لديه  الثورة  فقد جتسدت  س��ره-، 
االسالمية والعمل املنظم، فكان حقًا ثورة عارمة محلت ألبناء عصره ولألجيال إجابات لعديد األسئلة 

احلائرة حول خمتلف شؤون احلياة والدين واالنسان. 
هذه الثورات اليت جاءت باحلقيقة ضمن ثورة وانتفاضة واحدة يف رافد حضاري واحد، إلعادة جسور 
أجاد  ما  خالل  من  وجودها  وأثبتت  حققت جناحها  وتارخيهم،  وبني حضارتهم  املسلمني  بني  العالقة 
الثورات، ومبا انها تيزت باحلالة الشمولية لفكر  به يراعه من افكار وإث��ارات أضاءت الطريق لتلك 
مساحته ومشروعه النهضوي، فإنها هي االخرى حتولت اىل ثورة عارمة أيضًا، أبهرت الكثري من الكتاب 

والباحثني.
كتاب، يف شتى احلقول  ألف  من  باكثر  الثورة  قاد هذه  ننتمي اىل شخصية  باننا  دائمًا  نفخر  عندما 
وامليادين، علينا ان نتذكر يف الوقت نفسه، ان املسرية مستمرة باستمرار احلاجة اليها، وشدة التحدي 

الفكري والثقايف القائم، وهو ما تنّبه اليه مساحته منذ مخسينات القرن املاضي. 
مبعنى أن ما جنده امامنا من عناوين يف االجتماع والسياسة واالقتصاد واالخالق والعلوم الدينية والتاريخ 
واالدب وغريها، امنا هي باحلقيقة تثل الشرارة هلذه الثورة، وإال اذا كان االعتماد على هذه الكتب 

وحسب، فانها بالقطع واليقني كانت تتحول اىل تراث قديم يسلك طريقه اىل رفوف املكتبات القدمية 
والكتاب  الكّتاب  ق��دس س��ره- ألن حي��ّث ويدعو ويبحث عن   – به  الغبار. وه��ذا ما ح��دى  يعلوها  ال��يت 

واملكتبات. 
ويف كتابه “ثالثة مليارات كتاب” يقول مساحته بكل وضوح وإصرار: ان نشر “ثالثة مليارات من الكتب، 
حيلة العاجز وأقل اإلميان ملن يريد إنقاذ املسلمني من هذا السقوط الذي ال مثيل له يف تاريخ اإلسالم 
الطويل، لذا مطلوب تأليف مئات الكتب يف اجملاالت كافة، ورب سائل عن سبب وفائدة هذا الكم اهلائل 
من الكتب...؟ واين القراء؟ انه سؤال حموري ومهم، بيد أن االجابة عليه ليست صعبة، كما يبينها مساحته 
يف نفس الكتاب، حيث يضع منهجية متكاملة للتأليف ترسم “خارطة طريق” ألبناء االمة الكتساب الفكر 
االصيل، وذلك من خالل “احملاور الثالث”: نشر الوعي، ومواجهة التحديات الفكرية، وعرض االسالم 

بالشكل الصحيح. 
من هنا جند االمام الشريازي، وهو ذاك املرجع الكبري والعامل املتبحر يف العلوم الدينية، ويؤلف موسوعة 
كتاب  يؤلف  نراه  والتفسري وغريها،  االص��ول  تأليفات يف  )150( جملدًا، اىل جانب  باكثر من  فقهية 
“القصص احلق” ويف كتابه “اىل الكتاب االسالميني” حيدد مساحته رسالته الدقيقة بان “يقوم الكاتب 

االسالمي بدور كبري يف تنمية ثقافة اجملتمع ورفع مستوى وعيه الديين والسياسي.

تتجّسد االهمية الكبرية ملفهوم “الشورى” وتطبيقه على الواقع االجتماعي 
للتطبيقات  لتكون مكماًل  الدولة،  تكون يف قمة هرم  والسياسي، عندما 
املشكلة تظهر عندما يصحب  لكن  الدولة،  االخ��رى يف سائر مؤسسات 
قمة  على  يرتبع  ال��رأي  يف  واستبداد  ديكتاتورية  عالئم  امل��خ��اض،  ه��ذا 
السلطة، ثم تظهر انعكاساته السلبية على الواقع االجتماعي والسياسي 

وعلى عموم حياة الناس.
علماؤنا ومفكرونا حبثوا يف القضية ليس فقط على الصعيد السياسي، 
الراحل  املرجع  مساحة  واجمل��ددي��ن  املبادرين  طليعة  ويف  اإلداري  إمن��ا 
قدس س��ره- يف عديد مؤلفاته، دعا   – السيد حممد الشريازي  االم��ام 
قائم  ناجح ومنوذجي  لنظام حكم  رائ��دة  كتجربة  امل��راج��ع”  “ش��ورى  اىل 
القائم على مفهوم  التقليد”  ان “شورى مراجع  االسالمية،  املوازين  على 
الوقت  يتمخض يف  أن  بالضرورة  ليس  االس��الم،  املقدس يف  “ال��ش��ورى” 
احلاضر، عن منط من النظام السياسي يضاف على ما موجود يف العامل، 

مثل االنظمة الرئاسية او الربملانية او امللكية الدستورية. 
م��ث��ااًل يف جتربة م��ن اح��د احل��ك��ام املسلمني، وك��ان قد  وي���ورد مساحته 
الفساد  ب��أن  اجل���واب:  فكان  ل��ه،  بالدعاء  البلد  ذل��ك  وعلماء  فقهاء  دع��ا 
والديكتاتورية من قبلك، هو الذي منع من استجابة الدعاء، مستشهدين 
حبديث النيب األكرم: “لتأمرن باملعروف ولتنهّن عن املنكر او ليوشك ان 

يسلط اهلل عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فال يستجاب لكم”.
الكلمة  يف  العملية  مصداقيته  يكتسب  التقليد”  م��راج��ع  “ش���ورى  إذن؛ 
املسؤولة والشجاعة يف اللحظات احلامسة، ورمبا يكون هلذه الكلمة وذاك 
املوقف مثنًا باهظًا، بيد ان من يروم اإلصالح ويتطلع اىل البناء احلقيقي 
يف البلد واالمة، يفرتض ان يضع كل االحتماالت يف الطريق. وكان أول من 
تنبأ حبصول هكذا حالة، هو شخص النيب األكرم، صلى اهلل عليه وآله، 
يف حديث مروي عنه: “...أال إن القرآن والسلطان سيفرتقان، فال تفارقوا 
وآل��ه، يف هذا احلديث ملستمعيه من  الكتاب”. وقد بني، صلى اهلل عليه 
االصحاب واالجيال القادمة، ما عليهم فعله عندما ال يقضي احلكام بغري 
ما انزل اهلل، وأجاب على سؤال احد االصحاب: ماذا نصنع؟ فاجاب: “كما 
صنع اصحاب عيسى، نشروا على املناشري، ومحلوا على اخلشب، والذي 

نفسه بيده ملوت يف طاعة اهلل خري من حياة يف معصية اهلل”.
هذه الكلمة الشجاعة والرأي السديد تكون مؤثرة من عامل دين، ويشهد 
عامل  من  اكثر  من  كانت  اذا  بالنا  فما  والقديم،  احلديث  التاريخ  لذلك 
ضمن جملس شورى العلماء واملراجع، فهكذا جملس من شأنه ان يشكل 
قوة سياسية واجتماعية هائلة بإمكانها تقويم العديد من االحنرافات يف 
شؤون الدولة كافة، وهذا النجاح من شأنه ان يتحول اىل منوذج ناجح 
وجاهز ملالمسة الطموح الكبري بتشكيل الدولة االسالمية الواحدة القائمة 

على “الدميقراطية احلقيقية”. 

شورى املراجع.. 
قمة الديمقراطية

محمد علي جواد تقي 

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

اإلصالح حجر الزاوية يف تطوير األفراد 
واجمل��ت��م��ع��ات حن��و االرت���ق���اء، وه����ذا أم��ر 
م��ف��روغ م��ن��ه، ت��ب��ق��ى ال��ق��ض��ي��ة األه����م هي 
به  يتم  ال��ذي  املنهج  أو  الطريقة  أو  اآللية 
إكمال عملية أو خطوات االصالح، من هنا 
يؤكد االمام قائال يف هذا اجملال: )البد ملن 
يتصدى لعملية التغيري أن ال ينشغل باألمور 
اجلانبية التافهة، واإلصالحات السطحية 
البسيطة، ألن االشتغال بالتوافه مينع من 

ط هلا(. الوصول إىل األهداف املخطاَّ
ال  والتوافه  الصغائر  أن  الواضح  من  إذًا 
يقول  هل��ذا  الكبرية،  االه���داف  م��ع  تلتقي 
االم�����ام ال����ش����ريازي يف ك��ت��اب��ه )مم��ارس��ة 
ال��ت��غ��ي��ري( م��س��ت��ش��ه��دا ب��ال��س��رية ال��ن��ب��وي��ة 
العظيمة يف هذا اجملال: )يف سرية رسول 
االهتمام  يبدو  وآل��ه،  عليه  اهلل  اهلل صلى 
ب��اإلص��الح األس��اس��ي أك��ث��ر م��ن االهتمام 
ب��اإلص��الح اجل��ان��يب، فقد ك��ان يف جيشه 
حتى املنافقني، فلم ينشغل بإصالحهم عن 

اإلصالح العام(.
التصدي  م��ن  الب��د  مشكلة  إزاء  حن��ن  إذًا 
مشكلة  بها  ونعين  وعلمية،  بواقعية  هل��ا 
ال���ق���ادة ال��س��ي��اس��ي��ني أو ال��ذي��ن ي��ت��ص��دون 
مع  تعاملهم  طريقة  يف  التغيري،  لعملية 
تتمثل  القادة  مهمة  أن  السيما  االص��الح، 
تطوير  على  قدرتهم  يف  االوىل  بالدرجة 

دوهل����م وجم��ت��م��ع��ات��ه��م، ل���ذا ي��ؤك��د االم���ام 
بقوله:  اجل��ان��ب  ه��ذا  موّضحا  ال��ش��ريازي 
ذلك  كان  مهما   - قدرتان  لإنسان  )ليس 
اإلنسان عظيمًا- قدرة اإلصالح اجلانيب، 
السر يف  ولعل  الكبري(.  اإلص��الح  وق��درة 
يعود  االس��الم��ي��ة،  احل��رك��ات  بعض  فشل 
وليست  اجلانبية  بالقضايا  انهماكها  اىل 
اجل���وه���ري���ة ك��م��ا اك����د ع��ل��ى ل���ك االم����ام 
)ال��س��ّر يف فشل  ق���ال:  ال��ش��ريازي عندما 
بعض احلركات اإلسالمية أنها ظلت تهتم 

بالصغائر وأهملت الكبائر(.
أما املتبجحون فهم أولئك الذين ينشغلون 
بالصغائر اكثر من غريهم، وهم غالبا ما 
يظنون بأنهم متميزون وفاعلون، وناجحون 
يف االع�������الن ع����ن ان��ف��س��ه��م وت��س��وي��ق��ه��ا 
الناس  أن  يعلمون  ال  ولكنهم  ل��آخ��ري��ن، 
تعرفهم تاما، ورمبا ال يعرف املتبجحون 
أن��ه��م م��ك��روه��ون!، م��ن ه��ن��ا ي��ؤك��د االم���ام 
التغيري(  )مم��ارس��ة  كتابه  يف  ال��ش��ريازي 
بالعمل  يقوم  اجل��اه��ل  اإلن��س��ان  )ان  على: 
احلقري أو املنحرف متبجحًا، بينما لو أنه 

كان عاملًا لشعر باخلجل من ذلك العمل(.
علما ان انعكاس ظاهرة االنشغال بالتوافه 
من  كونها  اجملتمع،  على  واضحة  ستكون 
مساته، فال ميكن جملتمع متقدم ان ينشغل 
مبا ال يفيده ويساعده على التقدم، ينطبق 

هذا على االفراد بطبيعة احلال، فاالنسان 
يف اجمل��ت��م��ع امل��ت��ط��ور غ����ريه يف اجمل��ت��م��ع 
ال��ش��ريازي يف هذا  االم��ام  يقول  املتأخر، 
من  يعد  بالتوافه  االن��ش��غ��ال  )إن  اجمل���ال: 
مسات اجملتمع اجلاهل املتخلف إذ يتسبب 
ه���ذا، اش��ت��غ��ال ال��ن��اس ب��ال��ت��واف��ه املخجلة 
أحيانًا بدال من االشتغال بعظائم األمور(.

ع��ل��م��ا أن ال���ق���ادة االذك���ي���اء، وامل��س��ؤول��ون 
ع��ن تطوير اجمل��ت��م��ع، ي��ع��رف��ون وي��ؤم��ن��ون، 
باالصالح االسرتاتيجي وليس السطحي، 
ل��ي��س ه���ذا ف��ح��س��ب، ب��ل ه��م ي��ؤم��ن��ون ب��أن 
االص�����الح ال��ك��ب��ري، ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
اجلميع، فعندما يتم إصالح الكبائر، فإن 
بصورة  تصحيحها  يتم  س��وف  الصغائر 
آلية، أي أن االصالح الكبري يقود )بصورة 
هو  وه���ذا  الصغائر،  تصحيح  اىل  آل��ي��ة( 
الربح الكبري للمجتمع، فقد حتقق النوعان 
من االص��الح، ولكن ليس يف وقت واحد، 
قادة  يشتغل  عندما  ولكن  هذا،  الستحالة 
التغيري باالصالح األهم، او الكبري، سوف 
كمحصلة  الصغائر  واص��الح  تصحيح  يتم 

أو نتيجة للنوع االول من االصالح.
هل��ذا يؤكد االم���ام ال��ش��ريازي ه��ذا املعنى 
صلحت  إذا  ال���واق���ع  )يف  ي���ق���ول:  ع��ن��دم��ا 
وليس  تلقائيًا  الصغائر  صلحت  الكبائر، 

العكس(. 

اإلصالح 
االسرتاتيجي 
بني السطحي 

والعميق

أزمة الشباب بني العقيدة واملسؤولية
العقيدة تعين أن يعتقد االنسان مببادئ وأفكار معينة، ويؤمن بها، وهذا يعين أنه إنسان مؤمن بفكر 
ومبادئ معينة، ويف هذه احلالة، أي عندما يعقد االنسان عالقة بينه وبني )العقيدة، الفكر، املبادئ(، 
سوف يتحول اىل )اهلدفية(، بدال من التيه والضياع، ففي هذه احلالة أصبح له هدفا واضحا يؤمن 

به ويسعى لاللتزام بكل ما يقوده اىل حتقيقه.
من هنا تنبثق أهمية العقيدة، ويتصاعد دورها يف بناء االنسان، كما نقرأ ذلك يف الكتاب القّيم املوسوم 
ب� )الشباب( ملؤلِّفه االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(: 
تهم،  بأزماَّ واخ��ذوا  الشباب  ق��درات  والشهوات،  املال  الصيادين ومن طاّلب  استغل مجاعة من  )لقد 

فأوردوهم موارد االستعمار ومناهل الفساد واالحنالل(.
وقد حدث هذا بالفعل بالنسبة لشبابنا، يف حقب وأزمنة عديدة، ويف ظل أنظمة سياسية، إما كانت 
تابعة لألجنيب أو أنها ذات نفس تسلطي قمعي، لذلك وكما يقول االمام الشريازي )هناك مسؤولية 
كبرية على عاتق اجلميع( ملعاجلة أزمات الشباب، أما يف حالة بقاء حالة الالمباالة يف التعامل مع 

قضايا الشباب من لدن اجلهات الرمسية.
فإن ذلك من شأنه أن جيعل من أزمة الشباب مستدامة، يف ظل تزايد اجلهات املعادية للمسلمني، يف 
عموم البالد االسالمية، وبلدان العامل االخرى، حيث يتواجد مسلمون مهاجرون يف أصقاع املعمورة 

كافة.
يف هذا الصدد يرى االمام الشريازي:)أن الفوضى وكثرة األعداء جعلت من بالد اإلسالم يف احلاضر، 

ترتطم يف مشاكل ال حّد هلا وال حصر، ألسباب كثرية منها عدم متابعة العقالء ألزّمة الشباب(.
االمام  ان  الرغم من  فعلى  اآلن،  منها حتى  يعاني  يزال جمتمعنا  إزاء معضلة واضحة، ال  إذًا حنن 
الراحل مؤّلف كتاب )الشباب( قد أجنزه قبل اكثر من عقدين من السنوات، وعاجل فيه مشكالتهم 
آنذاك، إال أننا نالحظ استفحال املشاكل نفسها، واستمرارها، كما نقرأ ذلك االمام الراحل قائال يف 
كتابه )الشباب(: )من أهم املسائل املرتبطة بالشباب العقيدة، فإن العقيدة هي اليت حتمي اإلنسان يف 
خمتلف املراحل احلياتية.. وتعد العقيدة الصحيحة بشكل كامل، الضمان لعدم االجنراف يف خمتلف 

املفاسد(. 
والبد أن يرافق ملء الفراغ العقائدي، جهد متزامن يف جمال توفري فرص العمل هلم، وفتح آفاق 
التطور أمامهم، وتقليل نسب البطال بينهم، من هنا يؤكد االمام الشريازي يف كتابه )الشباب( قائال: 
)لكي تتلك زمام الشباب، ال ميكن أن يتم ذلك إاّل باجلذب البّناء والصحيح يف العقيدة والعمل، حبيث 
يوّفر العمل للشباب من اجلنسني يف قبال البطالة، والعلم والدراسة يف قبال اجلهالة، والسكن والعالج 

الصحي واحلماية وغريها يف قبال عدمها(.

ملاذا ميثل النفط أهمية كربى للمسلمني؟، وما هي االخطار االقتصادية 
اليت تواجهها الدول االسالمية يف هذا اجملال؟، إن أهمية النفط تكمن 
يف كونه املصدر األول، بل الرئيس للدول االسالمية النفطية، يف جمال 
املوارد اليت حيتاجها املسلمون ملواصلة احلياة، بأسلوب يواكب العصر، 
وطاملا أن أرض املسلمني تغص بكميات هائلة من النفط، وأن العامل حيتاج 
اىل هذه الطاقة، فقد شّكل هذا مصدرا وحيدا لالموال اليت حتتاجها 

الدول االسالمية.
احلسيين  حممد  السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  ال��راح��ل،  االم���ام  ي��ؤك��د  إذ 
الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه القّيم، املوسوم ب� )ماذا بعد النفط(، على 
: ان )النفط ميثل أهمية كربى للمسلمني، ألّنهم يعيشون فوق أرٍض حباها 
العامل  اقتصاديات  يف  األّول  الركن  تعّد  وهي  الكربى،  النعمة  بهذه  اهلل 

اإلسالمي منذ قرن من الزمن(.
العدل  معايري  تعتمد  ال  الغرب،  يف  خصوصا  الكربى  القوى  ان  وطاملا 
وس��واه،  واالقتصاد  العسكرية  القوة  يف  منها  األضعف  مع  تعامالتها  يف 
فإنها مارست شتى السبل لالستحواذ على هذه الطاقة وهلذا يقول االمام 
الشريازي حول هذا االمر: )يواجه املسلمون خطرًا كبريًا؛ ذلك أّن النفط 
يف حالة نضوب، ورمبا ال يستطيع البعض أن يتصور الكارثة اليت ستحل 

- بالدول اإلسالمية- عندما جتف آبار النفط(. 
علما أن ما يتعرض له املسلمون ودوهلم االسالمية، ميكن أن يكون وراؤه 
خمطط مرسوم مسبقا، من لدن قوى دولية معروفة، حاولت وما زالت 
الشريازي  االم��ام  يقول  نفط لصاحلها،  كل قطرة  االستفادة من  حتاول 
حول هذا املوضوع بكتابه )ما وراء النفط(: )من البديهي أن يك����ون وراء 
خفض أسعار النفط عامل سياسي وخمطط مرسوم بدقة من ِقبل القوى 
االستعمارية والصهيونية، فلهذه األطراف مصلحة كبرية يف خفض أسعار 
العامل  يف  االقتصادي  البناء  هدم  يتم  حّتى  املتدنية  الدرجة  إىل  النفط 

اإلسالمي(.
لذا فإننا مطالبون بإفشال خمطط هبوط اسعار النفط، ومطالبون باعتماد 
سياسة اقتصادية اخرى، قائمة على تعدد مصادر املوارد، من خالل انشاء 
اىل  األوح��د  املالي  امل��ورد  ومغادرة سياسة  العمالقة،  االنتاجية  املشاريع 
االبد، كونها سياسة تصب يف صاحل اعداء املسلمني، وتبقى على املخاطر 

واملشاكل االقتصادية اليت يتعرض هلا املسلمون قائمة ودائمة.
من هنا نّبه االمام الشريازي قادة املسلمني على هذا الوضع )قبل عقدين 
من الزمن(، عندما قال هلم يف )كتابه هذا( باحلرف الواحد: )من الواجب 
نبيع  ال  وأن  واملسلمني،  لإسالم  املعادية  احملاولة  ه���ذه  أن حنبط  علينا 
العاملية،  والصهيونية  الغربية  الدوائر  تشتهيه  وكما  حدود  بدون  النفط 
ونفاذ  األسعار  يسبب اخنفاض  الشركات، مما  اليت حتددها  وباألسعار 
النفط وتضييع حقوق األجيال القادمة، وال بّد من التفكري جديًا بالبحث 

عن بديل للنفط بالثروة املمكنة وقبل فوات األوان(.

أسعار النفط: 
استقراء وحلول مستقبلية
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أن مجيع  ع��ل��ي��ه��ا،  امل���تاَّ���ف���ق  االم������ور  م���ن 
امل��س��ت��ل��زم��ات وال��ع��ن��اص��ر امل����ادي����ة ال��يت 
يكون  ل��ك��ي  ال��ع��راق  حيتاجها  حي��ت��اج��ه��ا، 
عند  متوافرة  أو  م��وج��ودة،  متقدمة  دول��ة 
أص��ح��اب ال��ق��رار، ليس ال��ي��وم ف��ق��ط، بل 
كانت أرضه متخمة  العراق،  أن نشأ  منذ 
ب���اخل���ريات وال���ث���روات، وال��ط��اق��ات ال��يت 
ف��ي��م��ا ل���و مت اس��ت��ث��م��اره��ا واس��ت��خ��دام��ه��ا 
ب��ال��ط��رق ال��ص��ح��ي��ح��ة، ل��ك��ان ال���ع���راق من 
الدول األوائل يف العامل اليت ترتقي عرش 
العراق  حيتاج  ل��ذا  واالس��ت��ق��رار،  التطور 
إدارة حتمل الصفات املذكورة، يمُطَلق  اىل 
احلرية  تعتمد  الصاحلة(،  )اإلدارة  عليها 
وال��ت��ع��ددي��ة وم��ع��اجل��ة ق��ض��ي��ة امل��س��اح��ات 
)شعبيا  واستثمارها  االرض،  من  اهلائلة 
وال  فائدة  بال  تركها  من  ب��دال  وطوعيا(، 

انتاج. 
م��ن ه��ن��ا حيثنا مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي��ين 
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  الكبري، 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف احدى 
كلماته التوجيهية القّيمة، على أولوية تبيّن 
هذا  يقول مساحته يف  إذ  امل��ب��ادئ،  ه��ذه 
اجملال: )اإلدارة الصاحلة يف العراق ينبغي 
اإلسالمية،  احل��ري��ة  م��ب��دأ  على  ت��ق��وم  أن 
ملن  األرض  وإح��ي��اء  القرآنية،  والتعددّية 
عّمرها(. ويربط مساحته سعادة العراقيني 

باإلدارة والقيادة اليت تتمسك بهذه املبادئ 
وتعمل يف ضوئها، كما نقرأ ذلك يف قول 
مساحته: )لو قّيض اهلل للعراق من يعمل 
باملبادئ -اليت سبق ذكرها أعاله- فسوف 
يسعد الشعب العراقي ويصل إىل مدارج 

الرقي واالزدهار( .
اذا كانت العّلة اليت يعاني منها العراق هي 
فاشلني،  سياسيني  بسبب  االدارة،  س��وء 
ك���ف���اءة،  ل��دي��ه��م وال  وإداري��������ني ال خ����ربة 
واض��ح،  اخل��ل��ل  ه��ذا  لتصحيح  فاملطلوب 
ميتلكون  ال��ذي��ن  ال���ق���ادة  ب��اخ��ت��ي��ار  يتمثل 
ال��ن��اج��ح��ة،  ال��س��ي��اس��ة  االدارة  م���ؤه���الت 
أك��ده مساحة املرجع الشريازي  وه��ذا ما 
إدارة  إاّل إىل  )العراق ال حيتاج  قوله:  يف 
رشيدة تقوم على منهج أهل البيت عليهم 

السالم(. 
أن  ه��ن��ا،  امل��ط��ل��وب  ليس  احل���ال  وبطبيعة 
يؤمن أصحاب القرار شكليا مببادئ أهل 
البيت، فرمبا يتسلق بعضهم حنو مناصب 
ال���دول���ة اس��ت��ن��ادا اىل امي��ان��ه  م��ه��م��ة يف 
الشكلي، وقد يكون بال كفاءة وال مؤهالت، 
الساسة لسنا حباجة هلم،  النوع من  هذا 
املؤمن  السياسي  العراقيني حيتاجون  ألن 
البيت عليهم  قوال وفعال مبنهج أئمة اهل 
واملخططني  الساسة  اخطاء  إن  ال��س��الم. 
واإلداريني يعود يف حقيقة االمر، ألنهم مل 

تارخينا،  يف  العظماء  قادتنا  يستحضروا 
وكيف تعاملوا مع الدولة ومواردها، وكيف 
كان منهجهم يف القيادة واالدارة واستثمار 
امل���وارد واالم����وال، فلو ك��ان اول��ئ��ك القادة 
ع��ل��ى اط���الع وامي����ان ب��س��رية االم����ام علي 
عليه السالم، ولو انهم جعلوا منه منوذجا 
حتما،  العراقيني  اح���وال  الختلفت  هل��م، 
الفرصة  ت���زال  وال  أذى،  م��ن  عليها  عما 
استذكار  ميكنهم  إذ  مجيعا،  هلم  ساحنة 
واع��ت��م��اد سريته  العظيم،  ال��ن��م��وذج  ه��ذا 
يف القيادة منهجا فكريا وعمليا، من اجل 

النجاح يف إدارة البالد.
ال��ش��ريازي يف هذا  املرجع  يقول مساحة 
الصدد: )ينبغي التذكري - دائمًا- بالفرتة 
تنّعم فيه  الذي  العراق  تاريخ  الذهبية من 
املؤمنني عليه السالم،  اإلم��ام أمري  حبكم 
مع  حتى  ع��دل��ه  م��ن  من���اذج  مستحضرين 
أع���دائ���ه(. ل��ذل��ك حي��ت��اج ال��ع��راق��ي��ون اىل 
الناجحة،  القيادة، وهذه االدارة  مثل هذه 
تصب  كلها  الراهنة  الظروف  أن  السيما 
يف ه���ذا االجت����اه، وت��س��اع��د ع��ل��ى حتقيق 
ه����ذا اهل�����دف، ك��م��ا ن��ق��رأ ذل����ك يف ق��ول 
مساحة املرجع الشريازي بوضوح تام: إن 
)اإلدارة الصاحلة اليت يطمح إليها الشعب 
العراقي ويتوقمُ هلا منذ عّدة قرون قد جاء 

الوقت ألن ينعم بها(.

العراق التعددي 
واإلدارة الصالحة

عيوب اإلنسان بني القصور والتقصري
اإلنسان كائن معراَّض للعيوب، هناك خصال معيبة، قد تتواجد يف االنسان لكنه ال يعلم بوجودها يف 
شخصيته، أو أنه يعرف بوجودها، لكنه ال يصّنفها ضمن اخلصال املعيبة، فيصبح تأثريها واضحا 
يف سلوكه، ومع ذلك هو ال يظن أنها من العيوب، أما اآلخرون فإنهم يالحظون عيوب اآلخر، كونها 
غالبا ما تكون خارج املتعاَرف أو املألوف، فيكون االنسان عرضة لالنتقاد، فضال عن جتّنب الناس له، 

بسبب عيوبه اليت تؤذي اآلخرين، لكنه ال يعرف بذلك!.
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 
يف كتابه القّيم املوسوم ب� )حلية الصاحلني(، حول هذا املوضوع حتديدا: )رّب خصال معيبة فينا وال 

نعلم بها أو نعلم بوجودها ولكّنا ال نعلم أّنها معيبة(. 
إن اجلهل هو السبب األساس يف العيوب اليت قد تتلبس شخصية االنسان، لذلك يؤكد مساحة املرجع 
الشريازي على: )أّن اإلنسان يعاب عليه اجلهل. ولكن قد يكون جهله عن قصور، ألّنه مل يسْعهمُ أن يتعّلم، 
وقد يكون مقّصرًا، كما لو أمكنه التعّلم ولكّنه تلّكأ عن األمر؛ فعلى أّي من هذه احلاالت يعاب؟ اجلواب: 

يعاب عليها كّلها؛ ألّن اإلنسان ال يعاب على التقصري فقط، بل قد يعاب على القصور أيضًا(. 
وقد تأتي معرفة االنسان متأخرة إلحدى اخلصال املعيبة فيه، يقول مساحة املرجع الشريازي يف 
هذا الصدد: )رمّبا يتنباَّه املرء بعد مخسني سنة أو أقّل أو أكثر إىل أّنه كان مبتلى خبصلة معيبة طيلة 

العقود املاضية من عمره، فيندم ويتأمل، وحّق له ذلك، ألّن القصور واجلهل بالعيب ليس مانعًا من 
احلسرة والندامة(.

أي أن سبب جهله بالعيب هنا هو القصور وعدم املعرفة وليس التقصري، ومع ذلك من حقه أن يتحسر 
على ما فاته من عمر، وهو مرهون بالسلوك اخلاطئ او التفكري املعيب من دون أن يعي ذلك، أما 
الغفلة فهي تعين عدم تنبه االنسان ملا يدور حوله، وعدم تفكريه يف حياته االوىل، وكيفية جتاوزها 
بسالم، اىل احلياة االخرى، كما يؤكد ذلك مساحة املرجع الشريازي بقوله: )علينا أن ننتبه جّيدًا 
وحنذر من الوقوع يف اجلهل والغفلة والقصور فضاًل عن التقصري، ونشعر بأهّمية النصيحة والنقد 
البّناء املوّجه لنا، ونشكر من يدّلينا على عيوبنا إلصالحها، ونكون طّيعني مع الناس يف تعاملنا معهم 

لنشّجعهم على أن يهدوا إلينا عيوبنا(.
القصور اىل  يعرب من حالة  وأن ال  بعيوبه،  االنسان س��وى جت��اوز حالة اجلهل  أم��ام  ليس  وأخ��ريا، 
التقصري، وذلك من خالل اعتماده على السبل املتاحة اليت جتعله قادرا على رصد العيوب، وفهمها 
)البّد  اجلانب:  هذا  الشريازي حول  املرجع  يقول مساحة  لذا  ذات��ه،  استفحاهلا يف  قبل  ومراقبتها 
إىل  القصور  حالة  يتعّدى  لئاّل  النفس؛  وحماسبة  لالستغفار  يوم  كّل  من  وقتًا  أن خيّصص  للمؤمن 

التقصري والعياذ باهلل(.

فى على أحد ذلك الدور الكبري لإميان يف حياة االنسان، فقد اثبتت  ال خيمُ
دراسات وحبوث وجتارب ال حصر هلا، على أن االميان ينعكس بصورة 
مباشرة على شخصية االنسان ويمُسهم يف حتسني حياة الفرد واجلماعة، 
ولكن باطن اإلميان، ال ميكن معرفته ومالحظته حبواس االنسان، االمر 
الذي جيعل من كشفه ومعرفته على درجة من الصعوبة، كما يؤكد ذلك 
مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين 
إذ  اهلداية(،  )نفحات  ب�  املوسوم  القّيم،  كتابه  )دام ظله(، يف  الشريازي 
يقول مساحته حول هذا األمر: )اذا كان االنسان قادرا على خداع أخيه 
االنسان بظاهره، فإنه ال يقدر على ذلك مع اهلل الن اهلل سبحانه وتعاىل 

يعلم ما يف الضمائر وما ختفي الصدور(.
ولكن قضية االميان الظاهر ال تشكل عيبا او قصورا يف سلوك االنسان، 
أي أنه عندما يكون ذا مظهر حسن يدل على االميان وال��ورع ظاهريا، 
على  بل  االن��س��ان،  قيمة  من  ينتقص  وال  االمي���ان،  مع  يتناقض  ال  فهذا 
العكس، من األمور اجليدة يف شخصية االنسان أن يكون إميانه ظاهرا 
كما يقول مساحة املرجع الشريازي بقوله يف الكتاب املذكور نفسه: )هذا 
ال يعين البّتة أن الظاهر ال ينبغي أن يكون مجيال، بل املقصود ان مجال 

الباطن مطلوب مع مجال الظاهر(.
الناس من ظاهرهم، كونه متاح  إننا غالبا ما نستدل على طبيعة  علما 
لنا، ويدعم مساحة املرجع الشريازي هذا الرأي بقوله يف كتابه )نفحات 
اهلداية( عن هذا املوضوع: )اذا رأيت شخصا يواظب على احلضور يف 
صالة اجلماعة، حتكم بأنه انسان خري وانه ملتزم باحلضور اىل صالة 
يرتاد  او شخصا  عاملا  رأي��ت  اذا  احل��ال  وهكذا  قليب،  بدافع  اجلماعة 
األماكن املقدسة او املساجد، فإنك ستحمل عن واقعه فكرة اجيابية، اي 

انك تعترب ظاهره هذا دليال على انه انسان خري(.
إن حيثيات اإلميان وكل ما يتعلق به تنطوي على نقائض، اذا ما أخطأ 
مجيعا  نتفق  ألننا  الكثري،  خيسر  س��وف  معها،  التعاطي  يف  االن��س��ان 
األم��ام،  اىل  واجملتمعات  االف��راد  دفع  لالميان يف  الكبرية  القدرة  على 
نلمس  س��وف  فإننا  ب��االمي��ان،  متسما  رج��ال  نالحظ  عندما  فاحلقيقة 
جناحه واستقامته وقدرته على التطور ومواجهة املصاعب بالرب والتعّلم 
وما شابه، على خالف االنسان اخلالي من االميان، فهو يف الغالب فاشل 
متسرع ومتعّصب وغري عقالني، هلذا يشري مساحة املرجع الشريازي 
يف  خاطئة  ظ��اه��رة  )ه��ن��اك  نفسه:  الكتاب  يف  قائال  القضية  ه��ذه  اىل 
اجملتمع، وهي أن كثريين من الناس يقولون اذا كان فالن – مع ما له من 
املقام االجتماعي او العلمي أو الديين- يعمل املنكرات او يف حياته زالت، 

فماذا تتوقعون منا حنن الناس العاديني؟(.

اإليمان بني
 الظاهر والباطن
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أخالقيات الربح والخسارة

بني اإليثار واالحتكار
التناقض بني اإليثار واالحتكار، يأتي من كون األول يضع نفسه )معنى وفعاًل( يف خدمة االنسان، )وال 
نعين هنا اخلدمة الذاتية، بل خدمة اآلخر(، أما الثاني )االحتكار(، فهو يعين كل فعل يقوم فيه فرد 
أو مجاعة حتقق هلم فوائد تقابلها خسائر يتحملها آخرون، وكما نرى، شتان بني االثنني يف )الفعل 
واملعنى(، فاالول يصطف اىل املقبول من االفكار واألفعال، أما االحتكار فهو فعل خاطئ وإن كان ذا 
نتائج رحبية ملن ينتهج هذا االسلوب، ولكن هناك مقابل رحبية االحتكار، أناس يتعرضون للضرر، 
هلذا ينظر العلماء اىل احملتِكر )داخل دائرة اخلطأ(، كما ورد ذلك يف احلديث النبوي الشريف )ال 

حيتكر إال خاطئ(.
وقد أثبتت جتارب االمم والشعوب، أن االحتكار ميثل داًء يفتك بالنسيج االجتماعي، ويعّرضه اىل 
مشكالت ومضالت قد تتحول مع مرور الوقت اىل الدميومة، وهو أمر تعاني منه اجملتمعات اليت ال 
تعتمد مبدأ االيثار يف ادارة شؤونها، ففي كل االحوال ينتمي االيثار لفضائل االفكار واالفعال، على 
العكس من االحتكار الذي ينتمي للرذيلة، كما يؤكد ذلك االمام علي عليه السالم عندما يقول: )اإِليثارمُ 
والشعوب  ال��دول  القفز اىل مصاف  دول��ة،  أو  ما،  اراد شعب  اذا  لذلك  َرِذي��َل��ٌة(.  واإِلْحِتكارمُ  َفِضيَلٌة، 
املتقدمة، فما عليها سوى انتهاج )رحبية اإليثار(، واالبتعاد عن منهج او اسلوب االحتكار، يف التعامل 

واقتنع  رأيا ما،  اذا طرح  أن االنسان  والعارفون،  والعلماء  يرى احلكماء 
به، عليه أن يتحّلى بإرادة التنفيذ، وهذا ما يطلق عليه أهل اللغة )عزم 
االنسان على تنفيذ أمر ما(، وقد ورد يف النص القرآني املبارك: )َفِإَذا 

بُّ املمَُتَوكِِّلني ]آل عمران:159[. ِ َعَزْمَت َفَتَوكاَّْل َعَلى اهللاَِّ ِإناَّ اهللاََّ حيمُ
 فالعزم واحلزم متشابهان، وال يليق باالنسان، أن يكون ضعيفا، مرتددا، 
للتنفيذ  قابلة  ومفرداته  أفكاره  ثقافته  من  اليت جتعل  ل��الرادة  ومفتقرا 

العملي.
النّيات  أو  بطبيعة احلال، ال يصح أن يقرتن احلزم مع اآلراء اخلاطئة، 
املبّيتة، أو املقرتحات املريبة واخلاطئة، إمنا يكون احلزم ذا مردود جيد 
ونتائج واضحة ومفيدة فقط عندما تكون اآلراء واملقرتحات مفيدة للذات 
ولآخرين، وإال ما فائدة أن خيطط االنسان مثال لتنفيذ جرمية معينة، 
ويكون حازما يف تنفيذها، فالنتائج هنا تعود بالضرر على النفس وعلى 

اآلخر.
من هنا فإن منح ثقة الناس لفرد معني خبصوص احلزم، ال تمُعطى جزافا، 
وإمنا بعد جتربة ومعرفة بأن الشخص املقصود يتحلى بالرأي السديد 
واحلزم معا، فالرأي كثريا ما يكون موجودا على الساحة، ولكن قد يكون 

احلزم وبمُعد النظر قليل.
احلزم  يقرتن  أن  البد  اخلسائر،  وجتّنب  الرحبية  حتقيق  نضمن  ولكي 
بالصرب باالضافة اىل الفضيلة وحسن اهلدف كما سبق ذكره، ألن االمام 
فعندما  الْ��ّص��رْبِ(.  يِف  َواْلَفِضيَلةمُ  ���ْزممُ  )احْلَ أيضا:  يقول  السالم  عليه  عليه 
نرغب بالرحبية يف مشروع ما، علينا أن نضع التخطيط الالزم، القائم 
على اآلراء العلمية الصحيحة، مع وضع اخلطوات االجرائية والتنفيذية 
الواضح  من  ألنه  بالتنفيذ،  احل��ازم  الشروع  ثم  ودقيقة،  واضحة  بصورة 
التأّمل والتدّبر  إاّل بعد  العمل  أّن الصرب يف األمُم��ور وع��دم اإلق��دام على 
هو حزم وتدبري، وأّن ذلك سببا يف ارتفاع املرتبة أيضًا، باعتبار أّن ما 
فعله الشخص بعد التأّمل والتفّكر كان أمرًا حسنًا، من هنا تكون الرحبية 

مضمونة.
اعتماد احلزم يف معاجلته،  ثم  بأمٍر ما  التامة  كذلك البد من اإلحاطة 
فمن اخلطأ أن يكون االنسان حازما مع امر مل خيربه او يفهمه بصورة 
واضحة، أي البد ان يكون له تصّورا دقيقا عن االمر الذي سيتعامل معه 
حبزم، وعليه أن ال يطمئن للحزم يف حالة جهله بالشيء، فاحلزم يتناقض 

مع عدم معرفة االنسان ملا يريده.
كما نقرأ ذلك يف قول االمام علي عليه السالم: )الطمأنينة قبل اخلربة 
خالف احلزم(، ألن احلزم يف القرارات واآلراء اخلاطئة ليس صحيحا، 
ن��ذّك��ر جم��ددا أهمية رب��ط احل��زم بإجيابية ال���رأي أو اهل��دف  والب��د أن 
النتيجة  احل��ق، ألن  فوق  الباطل  فائدة من حزم جيعل  املشروع، فال  أو 

احلتمية ملثل هذا السلوك، هو خسارة فادحة لالنسان. 

حسن التخطيط 
بني الحزم والضعف

م��ع��ظ��م ال��ش��ع��وب ت��ن��ظ��ر اىل ال��ن��زاه��ة 
وال��ف��س��اد م��ن اجل��ان��ب األخ��الق��ي، وهو 
غاية  ولكن  عليه،  غبار  وال  امر صحيح 
الفساد،  واالبتعاد عن  بالنزاهة  االلتزام 
الديين  او  االخالقي  املنطق  حيكمها  ال 
أو الشرعي فحسب، فهذه معايري مسلاَّم 
بها، ولكن هناك جانب آخر مهم ايضا، 
ينعكس عن إلتزام النزاهة ونبذ الفساد، 
واملعنوية،  امل��ادي��ة  بالرحبية  يتعلق  وه��و 
امل��ش��روع  ص��اح��ب  أن  ال��ق��ول  فبإمكاننا 
االقتصادي النزيه، هو األكثر رحبية من 
غريه، على املدى البعيد، والقريب ايضا 
السمعة  ع��ن  فضال  معينة،  ح���االت  يف 
وال��يت ستعود  به،  اليت ستحيط  الطيبة 
ع��ل��ي��ه ب��رحب��ي��ة م��ادي��ة ت��ن��اظ��ر ال��رحب��ي��ة 

املعنوية.
والفالسفة  العلماء  م��ن  كثري  رأى  وق��د 
واملصلحني، أن االبتعاد عن تنزيه النفس 
ي��ع��ود على  ب��أن��واع��ه،  وال��ي��د م��ن الفساد 
االنسان بأضرار كبرية، وعواقب وخيمة، 
حيسب  ال  كونه  بها،  القائم  تفاجئ  قد 
االهتمام  يعري  وال  جي��ب،  كما  حسابه 
تضبط  ال���يت  االن��س��ان��ي��ة  للقيم  ال����الزم 
االنشطة الرحبية، وتنظمها وفق معايري 
الفساد  اعتماد  أما  اجلميع،  بني  ت��وازن 
طريقا لتحقيق االرباح املادية واملعنوية، 
ف��ه��و ام����ر ال مي��ك��ن أن حي��ق��ق أرب���اح���ا 

)دائ���م���ة(، رمب���ا حي��ص��ل االن��س��ان ال��ذي 
االرب��اح،  بعض  على  بالنزاهة  يتحلى  ال 
عليه،  وب���اال  س��ت��ك��ون  بالنتيجة  ولكنها 
ولغريه  ل��ه  ف��ادح��ة  أض���رارا  كونها تثال 
من الناس، وقد جاء يف كلمة للفيلسوف 
امل��ع��روف ارس��ط��و: )ش��ر الناس هو ذلك 

الذي بفساده يضر نفسه والناس(.
السلوك، وفق  ي��ربر بعضهم ه��ذا  ورمب��ا 
املصلحة  أن  اىل  فيذهب  زائ��ف��ة،  رؤي���ة 
الذاتية تربر استخدام االنسان للوسائل 
ك��اف��ة، م��ن اج��ل حتقيق ال��رب��ح، وه��ؤالء 
يقرتبون من الرؤية امليكافيلية اليت تعمل 
وفق مبدأ معروف )الغاية تربر الوسيلة(، 
تتاح  ويذهب بعضهم اىل ان الفرص ال 
سوى  عليهم  وم��ا  دائ��م،  بشكل  لالنسان 
لو  حتى  لصاحلهم  ال��ظ��روف  استثمار 
يف  خطواتهم  عن  النزاهة  عنصر  غ��اب 
التنفيذ، وهو رأي ال يرقى اىل الصحة 
وال���دق���ة، ف��ق��د اث��ب��ت��ت ال��وق��ائ��ع أن سبل 
اىل  باالنسان  تنتهي  ما  غالبا  االحتيال 

خسارة كل شيء؟!.
وقد جاء يف املثل الشعيب املعروف )اللي 
وهذا  بالفقر(،  سيموت  باحليلة  يعيش 
دليل واضح على أهمية النزاهة، ومراعاة 
حقوق الناس، حتى يف التعامالت املادية 
يعتمد  أن  ل��إن��س��ان  الب����د  ال���ت���ج���اري���ة، 
ال���ن���زاه���ة وع���ّف���ة ال���ن���ف���س، ف��ض��ال عن 

اجلوانب املعنوية، ففي مجيع التعامالت 
واخل��س��ائ��ر،  االرب����اح  على  تنطوي  ال��يت 
ال��ذات  ليس ام��ام االن��س��ان س��وى تنزيه 
من الفساد، وردعها يف حالة ميلها اىل 
وبالنتيجة  احل��ق،  حساب  على  الباطل 
ستكون الرحبية الدائمة لصاحل االنسان 

امللتزم النزيه.
على  تنطبق  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  أن  ش��ك  وال 
اجلميع، أفردا ومؤسسات، وحتى الدول 
ال  اخلديعة  لكن  السلوك،  ه��ذا  يشملها 
اح��دا، وهنا قد يرد تساؤل حول  ختدم 
السلوك  يف  )ال��رباغ��م��ات��ي��ة(  اس��ت��خ��دام 
امر  وه��و  وال����دول،  ل��ألف��راد  السياسي 
وارد، هنا االمر خمتلف بطبيعة احلال، 
مصاحله  ي���راع���ي  أن  ع��ل��ي��ه  ف��االن��س��ان 
ويذهب دائما حنو منافعه، وله احلق يف 
ذلك، ولكن هذا ال ينفي اق��رتان البحث 
ال  االم��ر  ه��ذا  بل  بااللتزام،  املنفعة  عن 
الفرد  ح��ق  فمن  ال��ن��زاه��ة،  م��ع  يتناقض 
مصاحلها  تراعي  ان  والدولة  واملؤسسة 
وت���ذه���ب اىل م��ن��اف��ع��ه��ا، وف���ق ض��واب��ط 
ع���دم إحل���اق ال��ض��رر ب��اآلخ��ري��ن، وه��ذا 
إل��ي��ه ق��ي��م االستقامة  ت��دع��و  حت��دي��د م��ا 
وال���ن���زاه���ة، ف��ال��رب��ح امل�����ادي وامل��ع��ن��وي 
والسياسي واالقتصادي مشروع للجميع، 
بني  عليها  املتاَّفق  النزاهة  ضوابط  وف��ق 

اجلميع.

بني النزاهة والفساد

االقتصادي املادي والفكري املعنوي على حد سواء، السيما أن مثة ارتباط بني االيثار واالميان، مبعنى 
)أنانية( االنسان اليت تراعي  ينبثق من  أنهما ينطلقان من جذر واحد، على خالف االحتكار الذي 

الذات مقابل تدمري اآلخر، حتى لو كان من أقرب الناس إليه!!.
من  ليس  غريهم،  أج��ل  من  واجلماعة  الفرد  إيثار  احلكمة،  وأصحاب  العلماء  ميتدح  دائما  لذلك 
منطلق أخالقي او ديين فحسب، وامنا بسبب الفوائد الكبرية اليت حيققها هذا املسار، وهو ما يتمثل 
بالرحبية املادية واملعنوية، اليت يقطف مثارها اجملتمع يف نهاية املطاف. إذ يقول االمام علي )عليه 

السالم(: اإليثار أحسن اإلحسان وأعلى مراتب اإلميان.
)عصفورين حبجر  القاعدة، سوف يضرب  هذه  يعتمد  الذي  والفرد(  )اجلماعة  االنسان  فإن  هلذا 
سن لآخر ويقدم له فوائد مجة من ناحية، وحيصل على الرحبية املبتغاة  واحد( كما يمُقال، فهو حيمُ
)مادية أو معنوية( من ناحية ثانية، وبهذا يصف العلماء والعارفون من أهل البصرية واحلكمة، أصحاب 
اإليثار، بأنهم أناس أخيار، َيرحبون، ويمُرحبون غريهم، بسلوكهم وتفكريهم القائم على رحبية الذات 

واآلخر يف وقت واحد، على العكس تاما مما ينتج عن االحتكار. 
وقد قال االمام علي )عليه السالم(: اإليثار سجية األبرار، وشيمة األخيار. 
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من  التغيي   مهمة  تعد  الشعوب  بعض 
اخ��ت��ص��اص ال���دول���ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا، من 
وخدمات،  وأمن  وجيش  وقضاء  حكومة 
هؤالء هم الذين جيب ان يرعوا التغيري 
امتالكهم  بدعوى  ال��ب��الد،  يف  والتطوير 
م���ص���ادر ال���ث���روة وحت��ك��م��ه��م ب��ال��ق��درات 
البشرية والطبيعية، بوجود نظام احلكم، 
وب��ال��ت��ال��ي ف��ه��م س��اس��ة ال��ب��الد وال��ع��ب��اد. 
– العراق  يف  تقريبًا  نالحظه  ما  وه��ذا 
مثاًل- حيث ينتظر الناس إتام املشاريع 
اخل��دم��ي��ة، م���ن ت��ع��ب��ي��د ال���ش���وارع وب��ن��اء 
الشوارع  وإن���ارة  واملستشفيات  امل���دارس 

وتنظيفها و... اىل آخر القائمة. 
ال��ب��اح��ث��ني يف ه��ذا  ه��ن��ال��ك رأي ألح���د 
السبب يف جتنب  فيه  ي��ش��رح  اجل��ان��ب، 
التغيريية  العملية  خ���وض  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ب����األس����اس، ب���وج���ود ه��اج��س اخل��س��ارة 
ع��ل��ي��ه��م، الن ال��ت��غ��ي��ري ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه ي��دع��و 
او  تقوميه  او  القديم  ال��واق��ع  إزال���ة  اىل 
جديدة  ص��ورة  على  للحصول  إصالحه، 
 ، القديم  ال��واق��ع  جديد، يف حني  لواقع 
فيه،  العيش  اعتاد  فانه  مساوئه،  ورغ��م 

ومن خالله حيقق ما يريد. 
راع  “كلكم  الشهري:  النبوي  احلديث  إن 
وكلكم مسؤول عن رعيته”، من شأنه ان 
يكون جتسيدًا ملفهوم املسؤولية اجلماعية 
لالنسان الفرد، وما جيب عليه فعله من 

ال  اننا  ولنفرتض  واالم���ة.  اجملتمع  اج��ل 
الذي ضربه  باملثل  نطبق هذا احلديث، 
وآل��ه،  عليه  اهلل  األك��رم، صلى  نبينا  لنا 
التشرذم  س��وى  ت��ك��ون  ل��ن  النتيجة  ف��ان 
سائغة  لقمة  اىل  التحول  ث��م  والتباعد 
يف فم االعداء، ومن يريدون بقاء البالد 
االسالمية على حالة التخلف واحلرمان 

والتمز.
اطار  يف  تنحصر  ال  القضية،  فان  إذن؛ 
النظرية او الفكرة اجملردة، بقدر ما هي 
الذي حيول  فالتغيري  للجميع،  مصريية 
والتبعية  التخلف  ويعاجل  الفاسد  الواقع 
ان  شأنه  من  الذاتي،  واالكتفاء  بالتطور 
واملنعة يف كل شعب  القوة  خيلق اسباب 

وبلد. 
ال���ض���رورة  اىل  ال����داع����ني  ط��ل��ي��ع��ة  ويف 
املرجع  مس��اح��ة  ه��و  للتغيري،  احلياتية 
الراحل االمام السيد حممد الشريازي – 
قدس سره- يف عديد مؤلفاته، وتأكيده 
واحاديثه  كلماته  يف  املطلب  ه��ذا  على 
خالل تصديه ملشروعه احلضاري طيلة 
ل��ذا فانه يرى  ال��زم��ن،  نصف ق��رن م��ن 
املسلمني”،  إلنقاذ  التغيري  “ممارسة  يف 
الواقع  على  البقاء  يف  الكبرية  اخلسارة 
الفاسد تتجلى يف ثالث أمور أساس يف 
والثاني؛  ال��واح��دة،  الدولة  االول؛  االم��ة: 
األخ�����وة وال���ع���الق���ات االج��ت��م��اع��ي��ة بني 

القوانني  والثالث؛  ال��واح��دة،  االم��ة  ابناء 
العظيمة اليت نعم بها ابناء االمة.

االوض��اع  على  خاطفة  نظرة  يلقي  ومل��ن 
ال���راه���ن���ة ل��ل��م��س��ل��م��ني، ت��ت��ج��س��د أم��ام��ه 
اخل���س���ارة ال��ك��ب��رية ج����راء ال��ن��ك��وص يف 
التغيري احلقيقي والكبري، واالبقاء على 
الكثري من  ب��ات  امل��وج��ود، حتى  ال��واق��ع 
املسلمني يف العامل، يف حرية من أمرهم، 
وهو  “داع���ش”  ترفعه  ال��ذي  الشعار  بني 
“ال��دول��ة االس��الم��ي��ة”، وم��ا يتضمنه من 
العرقي  التمييز  ون��ب��ذ  احل����دود  إزال����ة 
والقومي بني املسلمني، واملطالبة باحلقوق 
يرفعها  ال��يت  الشعارات  وب��ني  امل��ه��دورة، 
احلكام املسلمون من احلفاظ على السلم 
واالستقرار وحتقيق الرفاهية. مثالنا يف 
التنظيم،  هذا  عناصر  به  قام  ما  ذل��ك، 
العلم  يف خميم الريموك مؤخرًا بسحق 
اخل��اص،  علمهم  وتفضيل  الفلسطيين، 
يصنع  مل  الفلسطيين  العلم  أن  بدعوى 

وطنًا ألهله.
سيطرة  ح��ق��ق  ال��داع��ش��ي  ال��ع��ل��م  بينما 
النظر  وبغض  االرض...!  على  وهيمنة 
ع���ن امل��غ��ال��ط��ة ال���واض���ح���ة، ف���ان ظ��اه��ر 
اخلطاب مؤثر على شرحية ال بأس بها 
من املسلمني، بل رمبا يطغى على كل ما 
جرائم  من  التنظيم  هذا  عناصر  يفعله 

بشعة ومريعة.

هل نحن بحاجة اىل 
التغيري أساسًا؟!

طاقاتنا بني التبديد واالستثمار
يف خضم املواجهة والتحديات اليت تواجهها االمة منذ عقود، نسمع عن امتالكنا القدرات والطاقات 
اهلائلة، الطبيعية منها والبشرية، وكلها مواهب إهلية عظيمة، وال جيهل أحد ان منطقة الشرق االوسط، 
املرجع  بقاع االرض، من هنا جند  أغنى  تمُعد من  والعراق واخلليج(،  )اي��ران  األدن��ى  الشرق  وحتديدًا 
الراحل االمام السيد حممد الشريازي – قدس سره- يف كتابه “ممارسة التغيري النقاذ املسلمني”. يعد 
تفجري الطاقات واستثمارها من مسات اجملتمع املتقدم، كما يعد عدم االستفادة من هذه الطاقات من 
مسات اجملتمع املتخلف. والسبب يف ذلك أن هذه الطاقات والقدرات تتالشى بأشكال متعددة نذكر 

منها:
اهلدر: هذه احلالة تنشأ على يد الفرد الواحد، كما تنشأ من اجملتمع ومن مجاعات االفراد، ومبا ان 
اهلدر، اساسًا ميثل عماًل سلبيًا وينايف العقل واحلكمة، فال أحد يعرتف بينه وبني نفسه، او بينه وبني 

الناس انه يتسبب يف هدر طاقته هو او اآلخرين. 
البعثرة: وهذا نقيض الرتكيز والتخصص الذي يعد من السمات احلضارية لكل جمتمع ناجح، بينما 
نالحظ السمة املناقضة تامًا هي الغالبة يف بالدنا، علمًا ان اجلميع يقّر بالقاعدة العلمية اليت تقول 
جبدوائية تركيز القوة يف بؤرة واحدة مثل أشعة الشمس يف عدسة صغرية، الستحصال النتيجة املسّلمة.

التبعيض: فرمبا تكون هنالك طاقات وقدرات عديدة، لكن االستفادة منها ال تكون كاملة، إمنا بالتقسيط 
– إن صّح التعبري- فمن لديه نبوغ علمي وابداع فين، ينبغي ان يسلط عليه الضوء الكاشف، وتتم تنمية 
مواهبه وصقل شخصيته ليكون على أمّت االستعداد لتقديم كل ما لديه لشعبه وامته. وعندما نتحدث عن 

األمم الناجحة واملتقدمة، فان من عواملها؛ استيعاب هذه الطاقات. 
ان  بيد  الطاقات،  من  االستفادة  يف  والشمولية  والتنمية  الرتكيز  هناك  يكون  رمبا  اخلاطئ:  التوجيه 
املشكلة يف نهاية املطاف تظهر يف الغاية من وراء كل ذلك. ولنا عربة يف جتارب شعوب استفادة إميا 
استفادة من قدراتها البشرية والطبيعية، وبشكل منظم ومدروس. وهذه النقطة، كما النقاط االخرى، 
تكون معاجلتها بشكل مشرتك بني االنسان الفرد، وبني املسؤولني يف الدولة، الن القضية تتعلق مبصري 

مشرتك اساسًا. 
هلذا العراق اليوم أحوج ما يكون اليوم اىل برنامج متكامل الستثمار طاقاته البشرية والطبيعية اليت 
تتعرض اآلن لالستنزاف منذ فرتة طويلة، واالستفادة مما تبقى لبناء البلد، وهو بذلك جدير لعوامل 
عديدة متوفرة، مثل حب االرض واالفتخار باهلوية، واالهم من كل ذلك؛ حالة املمانعة ضد كل اجنيب 

ودخيل، سواء كان فكريًا او عسكريًا او سياسيًا. 

ان التقدم الفائق والباهر للحضارة االسالمية يف فجرها االول وعصرها 
الواقعية حلياة االنسان،  الرؤية  الذهيب، كان من اهم عواملها، هو هذه 
واألخذ بنظر االعتبار الظروف املوضوعية اليت يعيشها، كفرد وكمجتمع، 
أمجعني،  الناس  اىل  واالنبياء  الرسل  اليت محلها  السماء  سياسة  وهي 
فعصا موسى، عليه السالم، مل تكن لتغيري الواقع الفاسد الذي كان يعيشه 
جمتمع بنو اسرائيل، إمنا إلثبات الوجود الرباني أمام التحدي الفرعوني، 
تبقى مسألة الوالية )القيادة( وااللتزامات الدينية والتغيري الذاتي، تعود 
املراحل؛  او يف بعض  الرسول،  التغيريية اليت يشرتك فيها  العملية  اىل 
جهة  من  اجلماهري  وعامة  جهة،  من  وامثاهلم،  املصلح  وال��ع��امل  املثقف 

اخرى.
وهذا جييب على تساؤل الكثري يف بعض البالد اليت تعيش ويالت احلروب 
واالزمات اخلانقة واملعقدة، بالسبب يف عدم حترك القيادة لصنع احللول 
الراحل  املرجع  مساحة  ان  كما  يعيشونه،  مما  الناس  إلنقاذ  السريعة، 
قدس س��ره- له إجابة أروع على هذا   – االم��ام السيد حممد الشريازي 
التساؤل الربيء يف كتابه “ممارسة التغيري”، واصفًا حال الفئة اليت تتلك 
التغيري، وحتجم عن االستفادة من هذه  والكبرية على  القدرات اخلارقة 
واألولياء  االنبياء  إقدام  عدم  السبب يف  ويبني  الصدر”،  ب�”سعة  القدرات 
على االستفادة من قدراتهم االعجازية وعلمهم بالغيب للتخلص من الطغاة 
واالنتصار للمظلومني، بأن اذا حصل ذلك فانهم لن يكونوا بعد إذ قدوات 
لآخرين، النهم سيكونوا مميزين وذو قدرات خاصة ال تتوفر لآخرين، 
احل��ك��ام، الن  االحن���راف يف سياسة  مواجهة  أح��د  باستطاعة  يكون  ول��ن 
او االمام احلسني، عليهما  هذا من شأن وقدرة انسان مثل االمام علي، 
السالم، - مثاًل- اذا ما استخدما قدراتهما اخلارقة يف التغلب عسكريًا 

على االعداء وأفنوهم مجيعًا.
ان التغيري احلقيقي الذي ترنو اليه الشعوب واألمم، يتحقق بنجاح عندما 
يكون  وإال  والكوارث،  االزم��ات  تلكم  أوج��دت  اليت  والعلل  االسباب  تتغري 
املاضي،  ال��ق��رن  طيلة  شعوبنا  جربت  كما  وسطحيًا،  ظ��اه��ري��ًا  التغيري 
باستمراء االنقالبات العسكرية والتصفيق لالنقالبيني من احزاب سلطة 
التغيري حتت عبارات مثرية، من قبيل  وضباط يف اجليش، رفعوا شعار 
واحلرية  وامل��س��اواة  حقوقها  امل���رأة  وإع��ط��اء  الكادحة  للطبقة  االنتصار 
الغذائية بأسعار مقبولة،  املواد  وغريها، فالزعيم اجليد واحملبوب يوفر 
اىل جانب السكن وفرص العمل والرفاهية، بغض النظر عن الثمن، وعلى 

حساب من وماذا، يتحقق كل ذلك؟.
ومثة قضية مهمة اخرى يشري اليها مساحة االمام الشريازي يف تأكيده 
على الرؤية الواقعية، بان استعجال جتاوز االزمات وحل املشاكل املختلفة، 
يؤدي اىل خلق هوة عميقة بني النخبة او القيادة من جهة، وبني اجلماهري 
من جهة اخرى، وتكون النتيجة ان تتشكل هنالك طبقة من النخبة الواعية 

واملثقفة اليت تتوىل دائمًا القيادة والزعامة.

الرؤية الواقعية يف 
التعامل مع األخطاء

محمد علي جواد تقي
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تحقيقات

يتعايش ال��ق��ّط��اع��ان ال��ع��ام واخل���اص يف 
اقتصاديات مجيع الدول، إاّل أنه خيتلف 
ال��دور واحلجم لكل منهما من  من حيث 
النظام  لطبيعة  تبعًا  اخ���رى،  اىل  دول��ة 
االق��ت��ص��ادي امل��ت��ب��ع يف ه���ذه ال���دول���ة أو 
الدول  العام يف  القّطاع  تلك، وقد احتل 
من  كبرية  أهمية  العراق  ومنها  النامية 
مفاصل  ع��ل��ى  وس��ي��ط��رت��ه  ح��ي��ث حجمه 
االقتصاد، ولكن هناك من يفضل العمل 
العكس  وه���ن���اك  احل��ك��وم��ة،  دوائ�����ر  يف 
وكل  االهلي،  القطاع  العمل يف  يفضلون 
العمل يف  يبقى  ولكن  اسبابه،  له  طرف 
العام،  من  أهمية  أكثر  اخل��اص  القطاع 
كونه يفسح اجملال لالبداع والتطور اكثر 

من العام حبسب رأي اخلرباء. 
املعلوماتية(  ال��ن��ب��أ  )ش��ب��ك��ة  ق��ام��ت  وق���د 
ب��ني  امل���ف���اض���ل���ة  ع����ن  آراء  ب���اس���ت���ط���الع 
ال��ق��ط��اع��ني اخل�����اص او ال���ع���ام، ف��ك��ان 
القطاع  يف  العمل  تفّضل  أي��ن  س��ؤال��ن��ا، 

اخلاص أم العام:
النصراوي  ن��ور  للسيدة  االوىل  االجابة 
)ممُدّرسة لغة فرنسية يف مدرسة اهلية(: 
ال��ق��ط��اع اخل���اص يف ال��ع��راق ه��و عبارة 
وجمهود  لطاقة  وامتصاص  اب��ت��زاز  عن 
جدًا  جدًا  زهيدة  اجور  مقابل  الشخص 

م��ع س���وء امل��ع��ام��ل��ة ه���ذا ب��االض��اف��ة اىل 
اورب��ا  يف  لكن  ال��ع��ادي��ة،  العمل  متاعب 
وامريكا يعترب العمل يف القطاع اخلاص 
عالية  تكون  االج���ور  الن  ج��ي��دة،  فرصة 
اما  للعمل.  تقييما منصفا  ويوجد هناك 
افضل  العام  فالقطاع  لالفضل  بالنسبة 

النه يعترب ضمان ملستقبل الشخص. 
السيدة نسرين حسني )موظفة يف دائرة 
املوارد املائية( تقول: القطاع العام افضل 
من القطاع اخلاص، ألنين أرى أن هناك 
القطاع  يعمل يف  مل��ن  اس��ت��غ��الل  ح���االت 
اخلاص بسبب سوء االوضاع وعدم توفر 
العمل يف القطاع العام، فغالبا ما يكون 
القطاع اخل��اص قليل مقارنة  االج��ر يف 

مع عدد ساعات العمل. 
وليس  ثابت  ف��األج��ر  ال��ع��ام  القطاع  ام��ا 
هناك خوف من الطرد او فقدان العمل، 
إال يف حالة انتهاء املشروع، اذا كان العمل 
يف املشاريع املؤقتة، اما املشاريع الدائمة 
فيكون ثابتا ويتجدد يف كل فرتة، كما هو 
احلال يف االجور اليومية يف اغلب دوائر 
ثالثة  ك��ل  العقد  يتجدد  حيث  ال��دول��ة، 
اشهر، اما القطاع اخلاص يف العراق ال 
يوجد تقاعد او دخل ممكن ان يعيش منه 
عن  عاجزًا  أصبح  انه  حال  االنسان يف 

قانونية  تشريعات  يتطلب  وه��ذا  العمل، 
ملزمة حتمي العمالة يف القطاع اخلاص.
من ناحية اخرى هناك رأي آخر للسيد 
حممد مصطفى )مدير مفوض سابق يف 
شركة سياحة وسفر( إذ يقول: ال شك أن 
العام، وذلك  القطاع اخلاص افضل من 
التجارة  وح��ري��ة  التحرك  حرية  بسبب 
واالس���ت���ث���م���ارات وي���ك���ون رات����ب ال��ق��ط��اع 
العام،  القطاع  رات��ب  من  اعلى  اخل��اص 
وذلك الن راتب القطاع العام يكون ثابتا 
وحمدودا بينما يف القطاع اخلاص يكون 
فكان  لشركة  مدير  لكوني  وذل��ك  اعلى، 

دخلي جيد جدًا.
واخ��ريا ن��رى أن��ه الب��د من ان يتم اختاذ 
النواقص  ملعاجلة  الصحيحة  اخلطوات 
تشريعات  ضمن  اخل���اص،  ال��ق��ط��اع  يف 
واضحة وملزمة، السيما أن دور القطاع 
واجملتمع  الدولة  ينقل  أن  اخلاص ميكن 

من حال اىل حال. 
ول��ك��ن ب��س��ب��ب ال���ظ���روف ال���يت مي��ر بها 
القيام  العام  القطاع  من  يستلزم  العراق 
ب����دور ف��اع��ل وان ي��ق��ود ع��م��ل��ي��ة اع����ادة 
االع����م����ار وال��ت��ن��م��ي��ة م���ن خ����الل ت��وف��ري 
اخلدمات الالزمة، ومع ذلك من اخلطأ 

إهمال القطاع اخلاص.

املواطن العراقي بني العمل يف 
القطاع الخاص والعام

التسوّق للتنزه.. مرض نفسي يرهق ميزانية األسرة
 باتساع رقعة األسواق واحملالت التجارية واملعروضات اليت يستهدف اغلبها املرأة. جتتاح بيوتنا محى 
مقلقة هي “محى التسوق”. وتزدحم األسواق بالعباءات السوداء، إال من عدة أكياس ملونة أو مغلفات 
بالرتويج واالستقطاب واإلعالنات  والنساء على األغلب مستهدفات  العباءة.  تتدىل من كم  صندوقية 
التجارية. وهي بذلك تنفق امواهلا واموال زوجها وعائلتها بغري وجه حق!. هلذا وغريه نسلط الضوء 

على هذا اهلوس وكيفية جتنبه. 
)شبكة النبأ املعلوماتية( تابعت هذا املوضوع وحيثياته، يف هذا التحقيق، فقد قالت أم حممد/50 سنة 
انها مضطرة للخروج يوميا إىل سوق اخلضار ألنها حتب أن تشرتي الفاكهة طازجة بيومها وال امسح 

ألحد أن حيرمين من متعة اخلروج للسوق يوميا ألني ال أجد شيئا استمتع به غري هذا االمر.
  ويروي لنا طارق/35 سنه. هوس زوجته بالتسوق قائال: يف ايام اخلطوبة تسوقْت وجتهزت مبا يكفي 
عشر نساء وهي تشرتي بشكل جنوني وكأنها سوف تفقد السوق بعد ذلك، وصادف أن تزوجنا يف موسم 
الشتاء وقالت إنها حباجة إىل جتهيزات صيفية وخرجت إىل السوق واشرتت كل القديفة والصوف 
والبنطلونات واملانتوات املوجودة يف السوق. ومل تستعمل نصف مما اشرتته، وبعد شهر واحد اتضح إنها 
حامل..  من جهتها قالت إيالف/30 سنة، موظفة وأم لطفلني مل تتفق مع سابقاتها يف اهلدف والتعبري 

اع��رف مسبقا ماذا  وأن��ا  للتسوق، اخ��رج  وقالت: ال اخ��رج ألي مكان من دون هدف وخطة، وخاصة 
سأشرتي؟ وكم املبلغ؟ وما هي النوعية؟ وأين سأجدها وال أجد األسواق واملوالت مكانا مناسبا للتنزه 

والرتفيه مطلقا، وليس لدي وقتا أضيعه وأنا أقطع األسواق وألوانها طوال وعرضا. 
هناك آراء علمية لألكادمييني املعنيني بعلم النفس بشأن موضوعنا هذا، فقد قال أستاذ األخصائي 
النفسي علي احليدري: إن إدمان التسوق هوس مرتبط مبرض اكتئاب والنساء أكثر عرضة لالكتئاب. 
وأضاف ان املدمنني على التسوق هم أشخاص ال ميكنهم التحكم مبيلهم إىل صرف املال والتسوق حتى 
لو أدى ذلك إىل االستدانة. إذ يستعملون التسوق كوسيلة للتأقلم مع مشاعرهم رغم عدم حاجتهم ملا 
يشرتونه احيانا. وغالبا ما يعانون من مشكلة أخرى يف حياتهم مثل النقص العاطفي وعدم القدرة على 
حتمل املشاعر السلبية، احلاجة إىل ملء فراغ داخلي، وهروب من الواقع. واإلدم��ان على التسوق ال 

يصيب النساء فقط بل هناك قسم من الرجال ايضا.
 وتتفق األستاذة مجانة حممد علي مال اهلل الباحثة االجتماعية مع الدكتور علي احليدري. وتضيف: 
إن اإلدمان مل يقف عند مستحضرات التجميل بل وصل اىل مواكبة التكنولوجيا واهلوس باقتناء أنواع 

اهلواتف احملمولة والكومبيوتر وغريها.

أصبح اختالف نتائج الفحص املختربي للحاالت املرضية هاجسا يؤرق 
املرضى وذويهم، ويستنزف ميزانياتهم ويضاعف من تكاليف عالجهم. مما 
يؤثر سلبا على حالة املريض النفسية والصحية ويؤخر مراحل عالجه، 
فضال عن بعض النتائج اخلطرية اخلاطئة اليت قد تعرض املريض إىل 
خطر املوت، مثل النتائج املختربية اخلاصة باألورام السرطانية أو فحص 
اليت  واحلكايات  اآله��ات  وكثرية هي  اهلرمونية.  الفحوصات  أو  احلمل، 

صرح بها املرضى ل� “شبكة النبأ املعلوماتية” عن هذا املوضوع.
أخطاء قاتلة !

السيدة إيالف كانت سعيدة جدا بظهور عالمات احلمل لديها بعد عامني 
من زواجها ونصحتها طبيبتها ان تؤخر فحصها عشرة أيام لتقطع الشك 
باليقني وفعال ذهبت إىل خمترب خاص )فأخربها إن النتيجة سلبية وال 
يوجد محل(. وحتت أعباء املهام املنزلية الصعبة وعدم اهتمامها بصحتها 
أجهضت طفلها وطلبت منها الطبيبة ان ترى تقرير الفحص الذي يقول 
إنها مل تكن حامال وتأكدت منه ونصحتها الطبيبة بأن تقدم شكوى على 
املوضوع  تسوية  إىل  جل��أ  زوج��ه��ا  الن  تفعل  مل  لكنها  وتقاضيه،  احمللل 

عشائريا.
السيدة سهيلة/50 سنه تقول: كتلة صغرية يف الثدي األمين أثارت شكوكي 
وشكوك الكادر الطيب يف مركز الفحص املبكر لسرطان الثدي فقررت 
الفحص االولي ان  نتائج  للتأكد واظهرت  الدم  الطبيبة فحص عينة من 
مدينة  خمترب  من  متخصص  دكتور  العينة  بسحب  وق��ام  محيدة  الكتلة 
احلسني الطبية فقرر الطبيب اجلراح استئصال الكتلة )احلميدة( واخذ 
عينة منها للزرع النسيجي فأكدت نتائج الزرع يف خمترب املستشفى ان 
الورم محيد وال داعي للخوف، وأتساءل: هل الزرع النسيجي فيه جمال 

لالجتهاد والشك واالختالف؟؟ وهل احتمال اخلطأ وارد؟
جانيب  خمترب  وص��اح��ب  جمهرية  أح��ي��اء  غامن/بكلوريوس  رائ��د  احمللل 
يف  السكر  حتاليل  ه��ي  اخلطأ  حتتمل  ال��يت  التحليالت  أكثر  أن  يقول 
الدم وحتاليل احلمل وذلك يعود لعدة أسباب منها اختالف وقت التحليل 
واختالف الشخص الذي يقوم بالفحص وحالة املريض اذا كان صائم او 

ال، ونوع التقنية املستعملة او نوع األجهزة الطبية املستعملة يف التحليل. 
فتح  الدكتور حممد صاحل عن ضوابط  دائ��رة صحة كربالء حتدث  من 
املختربات ومنح اإلجازات من وزارة الصحة. وبني دكتور حممد للمريض 
قسم  يف  شكوى  يقدم  ان  التحاليل  يف  احلاصلة  األخ��ط��اء  من  املتضرر 
التفتيش والشكاوي ويقدم األوراق الالزمة اليت تثبت تضرره ونصح بعدم 
أن  ويذكر  شكواه  شرعية  تضعف  النها  العشائرية  احللول  إىل  اللجوء 
مجيع صفحات التعليمات والضوابط سالفة الذكر للمحللني والفاحصني 
والنسيجية واهلرمونات وغريها ومل  الدم  التحاليل بني  مل حتدد أسعار 
للمختربات  الطبية  النفايات  من  للتخلص  وض��واب��ط  تعليمات  تتضمن 

وبالتالي فان كل حملل او فاحص حيرق نفاياته بطريقته اخلاصة.

اختالف نتائج الفحوصات 
يف املختربات الطبية

زهراء حسن 

انتصار السعداوي 
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الولي الفقيه

على  االن،  املتداول  الفقيه مبعناها  والي��ة 
عليها  ليس  وال��ت��دب��ري،  السياسة  صعيد 
أو  املتقدمني  الشيعة،  فقهاء  م��ن  امج��اع 
بينهم  املتأخرين، وه��ي حمل ج��ذب وش��د 
ال يؤيدها الكثريون.. تنبه املرجع الراحل 
)ق��دس  ال��ش��ريازي  السيد حممد  االم���ام 
س���ره( منذ ف��رتة م��ب��ك��رة، اىل امل��س��ارات 
الفقيه(  )والي��ة  اليها  تقود  ان  ال��يت ميكن 
السياسي  الواقع  سطح  على  تظهر  وه��ي 
ال��ش��ي��ع��ي، ح��ي��ث ت���ك���ون ب��ال��ش��ك��ل ال���ذي 
ط��رح��ت فيه ت��ق��ود يف ال��ق��ادم م��ن االي��ام 
السلطة،  يف  التفرد  واىل  االستبداد  اىل 
واق���رتح نظرية اخ���رى ه��ي االق���رب اىل 
طبائع االمور، وهي نظرية )شورى الفقهاء 
امل��راج��ع(، وه��و )رمح���ه اهلل( م��ع ال��والي��ة 
احملدودة للفقيه، ويرفض القبول بالوالية 
املطلقة )العامة(، واليت جتعل والية الفقيه 
كوالية اإلمام املعصوم )عليه السالم(، لذا 
نراه يقول يف هذا الشأن: )الوالية املطلقة 
الباري عز وجل وهو  تكون من خصائص 
عادل ال يظلم أحدا، وكذلك من خوله اهلل 
تعاىل هلا، وهو النيب األعظم )صلى اهلل 
عليه وآله وسلم(، واإلم��ام املعصوم )عليه 
السالم(، أما اإلنسان العادي فال حيق أن 

يقوم بهذه السلطة املطلقة.
ح��دد االم��ام ال��راح��ل )ق��دس س��ره( مجلة 

عليها  يتوفر  ان  ال��يت جيب  الشروط  من 
تقطع  حيث  الكفاءة:  وه��ي:  الفقيه  الولي 
الطريق على اجمليء عن طريق الوراثة او 
االنقالب، مع وجوب ان يكون القائد كفوءا 

يف منصبه.
 اإلتقان يف العمل: اذ جيب أن يكون احلاكم 
متقنا ودقيقا يف عمله. ألنه مسؤول أمام 
اهلل وأم��ام الشعب، وه��و أس��وة تتأسى به 
األج��ي��ال. االس��ت��ش��ارة: حيث ي��رى االم��ام 
الشريازي إن “االستشارة يف الرأي وطلب 
م��ن جتاربهم  واالس��ت��ف��ادة  اآلخ��ري��ن  آراء 
وذكائه  القائد  حنكة  على  دليل  وعقوهلم 
ومجع  املشورة  إذ  الفكري،  أفقه  واتساع 
وأق��وم��ه��ا  بأصحها  وال��ع��م��ل  اآلراء  وج���وه 
يؤدي باإلنسان إىل التقدم حنو األفضل، 
والتقليل م��ن األخ��ط��اء، وه��ي إش���ارة إىل 
صحة السياسة، عرب االبتعاد عن حاالت 
القائد  فعلى  والديكتاتورية..  االس��ت��ب��داد 
اإلسالمي أن ال يستبد بقراراته، ألنه غري 

معصوم عن اخلطأ.
االن��ف��ت��اح ع��ل��ى امل��ع��ارض��ة: اذ ان اع��ط��اء 
احلرية للمعارضة وعدم خنقها وتصفيتها 
ه��و أم���ر ض�����روري، وه���و منهج ال��رس��ول 
عليهم  بيته  وأه���ل  وآل���ه  عليه  اهلل  )ص��ل��ى 

السالم(، واالبتعاد عن االستبداد.
اجل��م��اه��ريي��ة: وه���ي أن حت���رص ال��ق��ي��ادة 

اجل��م��اه��ري حوهلا،  ال��ت��ف��اف  على ض��م��ان 
ألن اجلماهري مثل املاء إذا انعدم مل يبق 
شيء حي على اإلطالق، والقيادة والدولة 
تكون  أن  القيادة  على  ل��ذا  السمكة،  مثل 
قريبة من اجلماهري وتبث فيهم روح األمل 

والتعاون.
ب��وص��اي��ا أم���ري امل��ؤم��ن��ني )عليه  ال��ت��ح��ل��ي 
ال��س��الم(، ذل��ك أن أم��ري امل��ؤم��ن��ني )عليه 
السالم( كثريا ما كان يوصي والته وأمرائه 
أب����ان ح��ك��وم��ت��ه ب��ال��وص��اي��ا وال��ت��وج��ي��ه��ات 
احمل��م��دي��ة، واالل���ت���زام ب��ه��ذه ال��ص��ف��ات هو 
تسلكه  أن  جي��ب  ال��ذي  الصحيح  الطريق 
ال��ق��ي��ادة اإلس��الم��ي��ة. وم��ن ه��ذه الصفات: 
ال��ش��ج��اع��ة، أن ي��ك��ون م��ن ذوي امل���روءات 
احلسنة،  السابقة  الصاحلة،  والبيوتات 
ال��ن��ج��دة، ع���امل ب��زم��ان��ه، والي��ص��ان��ع وال 

يضارع وال يتبع املطامع.
اإلصالح: إذ إن مهمة القيادة هو بث روح 
للرعية ومنع كل احنالل  الدائم  االص��الح 
أو تفسخ يصيبها، وه��ذا اإلص��الح يشمل 
ال��دول��ة، فضال  كل ش��يء يف قمة وقاعدة 
عن اصالح عالقاتها مع جريانها والدول 

األخرى.
حماسبة النفس: وهذا الشرط مهم ملعرفة 
فتحرص على  القيادة،  فيه  تقع  كل خطأ 

تالفيه واصالحه.

التقدم االجتماعي
تنبه املرجع الراحل االمام السيد حممد الشريازي )قدس سره( اىل ثنائية التخلف الذي يعيشه عاملنا 
االسالمي، وشروط التقدم الناجزة اليت جيب االلتفات اليها واالخذ بها، للحاق بركب االمم واجملتمعات 

املتقدمة. من تلك الشروط اليت جيب االخذ بها:
1 - اهلدوء والتوازن الفكري والعملي لإنسان، ألن القلق واهلياج جيعل منهمُ عضوًا فاسدًا، وهذا سوف 
ينعكس على االجتماع الذي ينتمي إليِه، والتوازن ليس هو فقط قوَل الصواب وال فعَله، وال هو االقتصار 
على احلق وترك الباطل، وهو ايضا القدرة على عدم االنسياق اجلارف لضغوط الواقع، والقدرة على 
مقاومة ردات الفعل لكي ال تكون يف ردتها مساوية للفعل الذي تمُضاده يف القوة واملقدار، والقدرة على 

ضبط النفس وانفعاالتها بواجبات العقل ومقتضيات الرأي.
وهو ايضا االعتدال يف الصواب واخلطأ. وهو اخريا، حالٌة )أو َمَلكٌة( حتمي صاحبها من التطرف يف 

الرأي والفعل، وتقربه من احلق والصواب، فإن مل يصبه، مل يبتعد عنه.
2 - الصرب يف املشاكل، ألن الصرب مسة ضرورية حلفظ النظام وعدم التعجل يف اختاذ القرارات، 
وهذِه السمة ضرورية السيما ملن ميسك بالسلطة، الصرب يف املفهوم العام ببساطة هو احلبس واملنع، 
وهو حبس النفس عن اجلزع، وهو حالة من القدرة على التحمل يف ظل ظروف صعبة، واليت ميكن أن 

تعين املثابرة يف مواجهة االستفزاز.

والصرب هو الصمود املستمر على األشياء املؤملة نفسيًا وحتملها بروح عالية ونفس طيبة دون إظهار 
مالمح االستياء واالنفعال على الوجه حبيث ال تكون مرئية أو حمسوسة من قبل االخرين وهو واجب 

عند املصائب. واثبت العلم احلديث ان للصرب فوائد مجة.
3 - االنضباط يف العمل والتفاؤل ورفع املستحيل، واالنضباط هو ضبط النفس او السيطرة كما جاء 
يف األثر اجلهاد األكرب هو جهاد النفس، وقمع الذات ميثل اخلطوة األوىل واالخرية لتحقيق النجاح يف 
احلياة، ألن الرتاجع والتهاون والتسويف من مسات االنسان االساسية، فرتك النفس على هواها عمل 

مريح ومربح على املدى القصري.
4 - التخطيط السليم، التخطيط يزيد من قيمة حياتنا وجيعلنا نسيطر على تقدمها كما يكسبنا احلرية 
يف اختياراتنا. وبالتخطيط نستطيع اختيار النتائج اليت نريدها واألعمال اليت جتعل حتقيق هذه النتائج 

أكثر احتماال.
5 - التواضع فمن تواضع ابتعد عن القسوة وتقبل اآلخرين، والتواضع من مكارم االخالق اليت دعا هلا 
االسالم وحث عليها، ويعرف التواضع بانه انكسار للنفس مينعها من ان يرى لذاتها مزية على الغري 
رذيلتان  هناك  اخللق احلسن  هذا  قبال  ويف  واكرامه،  الغري  موجبة الستعظام  واق��وال  افعال  وتلزمه 

تقاباله من جهة االفراط والتفريط.

اشاهد ماتفعله داعش واخوتها من املتطرفني على امتداد العامل االسالمي 
او الغربي، واش��ك ألكثر من حلظة بهذا االس��الم، فال شيء مما تفعله 
يبعث على اليقني انهم مسلمون، واذا كانوا كذلك هم تعبري عن االسالم 

فأي اسالم هو هذا؟
قليب  يف  اعرفه  كما  ف��اإلس��الم  شكوكي،  عن  سريعة  ات��راج��ع خبطوات 
وعقلي ليس اسالم النصوص القاتلة هذه، بل استشعره رمحة وانسانية 
وكرامة، اشد وميضا مما اشاهده على الشاشات، او ماتتسابق على نشره 

مجيع الصحف ومواقع الشبكة العنكبوتية..
اتراجع كثريا عن تلك الشكوك، وانا احبث عن قدوة، فاالسالم اقتداء 
وسلوك قبل كل شيء، وبعدها تأتي شعائره واوامره ونواهيه، تبعا لتطور 

قدرات االنسان العقلية ومنوه اجلسدي والنفسي..
ع��ودة اىل  والاليقني، هو يف احلقيقة  الشك  كل تراجع يف اخلطو حنو 
السيد حممد احلسيين الشريازي )قدس  الراحل االمام  ماكتبه املرجع 
االنسان –  سره(، وكل عودة هي مبثابة اكتشاف جديد هلذا )الرجل – 
الفقيه – العامل( وميكن اضافة صفات اخرى كثرية اليه، حتى انك حتتار 

كثريا، يف التمييز بني الصفة واملوصوف.
اكتشف انه ماكتب اال ألجل غاية واحدة هي إعادة او بعث الروح اإلسالمية 
األصيلة إىل احلياة، تلك الروح اليت ازهقتها االف املمارسات او االقوال 
من داعش واخوتها على مر فرتات طويلة من تاريخ االسالم واملسلمني، 
يبث من خالهلا وعيا  دينية حّية  ثقافة  بلورة  ي��روم اىل  وان��ه يف ماكتب 
رسم خرائط  من  يتمكنوا  كي  اإلس��الم  أبناء  اليه  افتقد  وانسانيا  فكريا 
مستقبلهم الذي شوش بوصلة اجتاهاته )مالك اهلل واالنسان واالوطان( 

على وزن عنوان احد كتب اللبناني علي حرب..
انشغاال  االخالقية  باملسالة  الراحل جنده مشغوال  االم��ام  ماكتبه  كل  يف 
شديدا، فهو يف أكثر كتبه اليت تتحدث عن التغيري يقدم اآلية القرآنية 
)اليغري اهلل ما بقوم حتى يغريوزا ما بانفسهم( مفتاحا للولوج اىل عوامل 
التغيري، والذي يقرتن عند االمام الراحل باألخالق العملية ممكنة التطبيق 

واملمارسة وليست اجملردة فقط.
وهو يف طرحه اليفتقر اىل النصوص اليت نزلت من علياءها واصبحت 
تسري على ارض الواقع، سريا حقيقيا وملموسا، تستمع اىل وقع خطاها 

قريبا حني تأتي من بعيد..
َخَلْقَنا  )َل��َق��ْد  تعاىل:  قوله  يف  التقويم  مرقاة  من  ال��راح��ل  االم��ام  ينطلق 

اإِلْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم(.
ومرقاة اخرى يف قول سيد البلغاء واملتكلمني االمام علي )عليه السالم(: 

فالناس صنفان: إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق.
ويعترب مبدأ التكريم، هو األصل األولي الذي أقره القرآن الكريم يف آية 
التكريم، تكرميًا ذاتيًا بالعقل، وحسن اخللقة، وتهيئة أسباب الراحة ل�ه، 
وتسخري كل شيء ألجل منافعه، إىل غري ذلك من أنواع التكريم، وقد جاء 

التكريم بصيغة اجلمع بال مالحظة اجلوانب األخرى.

احرتام االنسان

مفاهيم

حيدر الجراح
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ملتقى النبأ االسبوعي

والبحوث  للدراسات  املستقبل  مركز  قدم 
يف م��ل��ت��ق��ى ال��ن��ب��أ األس���ب���وع���ي م��وض��وع��ا 
وق��ال  ال���ن���ووي(.  )االت���ف���اق  ع��ن  للمناقشة 
احل��س��ي��ين يف مقدمة  ق��ح��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
حديثه: استجد حدث على الساحة الدولية 
على  نهائي  شبه  اتفاق  إىل  ال��وص��ول  ومت 
اعتربت  حيث  اإلي��ران��ي،  ال��ن��ووي  املفاعل 
اسفرت  وق��د  ماراثونية  امل��ف��اوض��ات  ه��ذه 
املقدمة عن ثالثة اسئلة االول: هل يشكل 
ل��ل��دول الغربية ام  ان��ت��ص��ارا  ه��ذا االت��ف��اق 

للمفاوض اإليراني؟
ملاذا  قائال:  معاش  مرتضى  الشيخ  أج��اب 
هذا االتفاق مهم جدا؟ وهل املشكلة نووية 
ف��ع��ال؟ ي���رى م��ع��اش ان االت��ف��اق��ي��ة حققت 
الشروط  فرضت  ألنها  ألمريكا  انتصارا 
اليت تريدها وليس حسب شركاء العملية 
حبكم ان حمادثات دول )5 +1( كانت تعمل 
حت��ت مظلة جملس األم��ن ال��دول��ي. وه��ذا 
دليل إن هناك صراع عاملي أكثر من قضية 

السالح النووي اإليراني.
ف��ي��م��ا ي���رى حم��م��د م��ع��اش ان االن��ت��ص��ار 
ان  ي��رى  ان��ه  إال  واالجن���از حتقق ألمريكا 
االجن���از األك��رب ك��ان إلي���ران. وق��ال خليفة 
حبيث  للتاريخ  ق��ارئ��ة  أم��ري��ك��ا  إن  حسني 
بديلة  حاضرة  اسرتاتيجية  عندها  تكون 
لالسرتاتيجيات األوىل فيما يعتقد دحازم 

الدكتور  وقال  للطرفني  انتصار  انه  البارز 
االسرتاتيجي  النصر  إن  احلسيين  ع��الء 
ك��ان فقط إلي����ران. وي���رى ح��ي��در اجل��راح 
مدير ان النقطة األوىل االعرتاف الدولي 
ب��إي��ران ن��ووي��ا، امح��د جويد ق��ال: أرى أن 
خنفض صفة االنتصار وحنوله إىل اجناز 
وبني جويد ان إسرائيل خسرت ورقة مهمة 
كانت تلح عليها وهي إنها أرادت اعرتاف 

ايران بالدولة اإلسرائيلية.
وق���ال ج���واد ال��ع��ط��ار م��ن ال��ن��اح��ي��ة الفنية 
حنن غري متخصصني بهذا اجلانب لذلك 
نقاشنا ينحصر  باجلانب السياسي وآثاره 

على الوضع اإلقليمي والدولي.
ال��س��ؤال ال��ث��ان��ي: م��اه��ي ت��أث��ريات االت��ف��اق 
النووي على الوضع الشيعي والعراق وعلى 

اسرائيل؟
أكثر  أن  احلسيين  قحطان  ال��دك��ت��ور  ب��ني 
من  الشيعة  ه��م  االت��ف��اق  بهذا  تتأثر  جهة 
جهته ال��ب��اح��ث امح���د امل��س��ع��ودي أك���د أن 
أي ورق���ة ق��دم��ت حت��ت ال��ط��اول��ة يف ه��ذا 
اآلثار  االتفاق ستدخل طرف مستفيد يف 
االجي���اب���ي���ة. وق����ال ح��ي��در اجل������راح، على 
العراق كان هناك امتعاضا  مستوى شيعة 
على تواجد النفوذ اإليراني يف العراق قبل 
داعش وهذا االمتعاض اختفى بعد دخول 
داعش. ويرى جواد العطار ان اآلثار ستكون 

اجيابية على الوضع الشيعي يف العراق.أما 
سيعطي  االت��ف��اق  ف��ان  إلسرائيل  بالنسبة 
م���ربر ق���وي إلي����ران ل��دع��م ق���وى امل��ق��اوم��ة. 
إن  زمالئه يف  مع  خليفة  اإلعالمي  واتفق 

إيران ستكون أكثر جرأة بدعم املقاومة.
املستقبل  نستشرف  كيف  الثالث:  السؤال 

ملصري االتفاق؟
واتفق احلاضرون على ان االتفاق مستمر 
يرى  فيما  معوقات.  مواجهة  مع  وسينفذ 
مشاكل  سيواجه  االت��ف��اق  ان  جويد  امح��د 
كثرية الن أوباما بدوره كان جيب إن يبذل 
ج��ه��دا أك��رب يف إق��ن��اع ال��ك��ون��غ��رس وإق��ن��اع 
اجلمهوريني. من جهته يرى الشيخ مرتضى 
معاش ان االتفاق مربوط مبستقبل اوباما 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة يف أم��ري��ك��ا ل��ذل��ك ف��ان 
وأت��وق��ع  ط��وي��ل  بنفس  تستمر  امل��ف��اوض��ات 
أن  اوباما سيقوم بشيء كبري من اجل  أن 
حيمي هذا االتفاق. ويرى جواد العطار أن 
االتفاق سينفذ مع مالحظة أن األمريكان 
س���ي���ج���دون م�������ربرات ك���ث���رية الس���ت���م���رار 
التفاوض. ويرجح د حازم البارز استمرار 
وغربية  خليجية  مع حم��اوالت  املفاوضات 
يعتقد  امل��س��ع��ودي  امح��د  االت��ف��اق.  لعرقلة 
اتفاقها  وستنفذ  اتفقتا  ق��د  ال��ق��وت��ني  ان 
األوض���اع  ع��ل��ى  اجي��اب��ي��ا  ه���ذا  وسينعكس 

األمنية يف سوريا والعراق واليمن.

من الرابح يف االتفاق النووي وكيف 
ستكون تأثرياته

الصراع السعودي اإليراني وتأثرياته
نوقش يف ملتقى النبأ األسبوعي الذي تعقده مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم، طبيعة الصراع السعودي 
اإليراني يف منطقة اخلليج والشرق األوسط. وقال الشيخ مرتضى معاش ان الصراع السعودي اإليراني 
بدأ منذ عقد الستينات وكان بني الشاه وآل سعود، وبعد الثورة اإليرانية كانت السعودية قلقة من توجات 

الثورة اإليرانية فحاولت إجهاضها عرب حتريضها لصدام حسني.
وأسفر هذا املبحث عن عدة أسئلة كان أوهلا: ماهو رأيكم بالصراع السعودي اإليراني؟

أدوات  فيه  تستخدم  نفوذ  ص��راع  هو  اإليراني  السعودي  الصراع  إن  احلسيين:  قحطان  الدكتور  يرى 
طائفية وهناك من يغذيه خصوصا أمريكا. من جانبه يرى الباحث حيدر اجلراح ان الصراع اإليراني 
السعودي كان صراع نفوذ. وفال اإلعالمي خليفة حممد علي انه صراع نفوذ وهيمنة بداللة أن السعودية 
تريد السيطرة على اخلليج. من جانبه يرى صاحل جواد: أن الصراع بالدرجة األوىل هو صراع طائفي 
قومي. يف حني يرى الباحث جواد العطار، انه صراع ذو وجهني. وجه طائفي ووجه نفوذ، وطبيعة الصراع 

بني السعودية وإيران هو نفسه يف السابق أيام الشاه وبعد الثورة اإليرانية.
 وأكد امحد جويد انه صراع نفوذ وهو صراع للحفاظ على نظام حكم. من جهته قال الشيخ مرتضى 

معاش: ان األنظمة دائما حتركها الشرعية وهي تستخدم القوة يف احلفاظ على هذه الشرعية.

 السؤال الثاني: كيف يؤثر الصراع السعودي اإليراني على أفكارنا ومواقفنا بشكل عام وفردي؟
التفكري ان يكون مبدعا وحرا ومستقال وأوض��ح حيدر  الدكتور قحطان احلسيين ان األصل يف   قال 
اجلراح انه بعد انتفاضة 1991 يف العراق برزت مواقف املثقف السين العربي وكانت ضد االنتفاضة. 
وقال االعالمي خليفة حممد علي حنن اتفقنا على أساس انه صراع نفوذ وهيمنة ويرى جواد العطار: 
انه جيب ان نفصل بني مجهورين، مجهور عام ومجهور املفكرين واملوقف العام هو ضد السعودية. ووجه 

الشيخ مرتضى معاش اىل قراءة وسائل اإلعالم قراءة دقيقة.
السؤال الثالث: كيف نتخلص من تأثريات هذا الصراع؟

 أجاب الدكتور قحطان يعتمد هذا على مواقف طريف الصراع الرئيسية كيف سينتهي بهم املطاف. وقال 
حيدر اجلراح إننا حنتاج إىل قواعد تفكري جديدة ومايتم تأسيسها اال من خالل نقد املنظومة الفكرية 
مسار  على  مؤثر  وشعيب غري  حكومي  وحده  العراقي  املوقف  العطار  جواد  واكد  والدينية.  السياسية 
احلرب وإمنا حنتاج إىل رأي عام عاملي. من جهته بني امحد جويد ان العراق سيحتاج اىل ثالث عوامل 
وهي استقرار استقالل سيادة. الشيخ مرتضى معاش يرى ان صمام األمان بالنسبة لنا هي املرجعيات 

الدينية على ان التكون تابعة جلهة سياسية. 

للدراسات  الشريازي  االم��ام  مركز  مدير  معاون  الصايف  قدم حممد عالء 
والبحوث ورقته البحثية يف ملتقى النبأ االسبوعي والذي انعقد يف مؤسسة 
النبأ للثقافة واالعالم، ومحلت الورقة عنوان )دور املؤسسة الدينية يف إدارة 
االزمات(، ومت طرح تساؤالت البحث: هل أن املرجعية الدينية هلا دور اجيابي 
أم سليب يف إدارة االزمات؟، هل تأثرت املرجعيات الدينية املختلفة بفرتات 
املد القومي ومن ثم املد الوطين والطائفي؟ وهل أثر ذلك على نهجها جتاه 
مقلديها؟ مثاًل الفرق بني املؤسسة الدينية يف ايران والعراق!!، هل تستطيع 
املؤسسات الدينية الوصول بالعراق لرب األمان بعد التدخل املباشر بالوضع 
املؤسسة  تدخل  املستقبل يف  م��رة؟، حنتاج الستشراف  من  أكثر  السياسي 
االمور  تستطيع حتليل  بذلك جلهات  الكبرية، وحنتاج  االزم��ات  الدينية يف 
دعم  الدينية  املرجعيات  على  وجي��ب  االم���ة،  هل��ا  تتعرض  ال��يت  وامل��خ��اط��ر 
تأسيس املنظمات واجلهات احلقوقية للدفاع عن احلقوق واحلريات لصناعة 

الرأي العام وإيصاله للعامل.
وكانت اول املداخالت للدكتور قحطان احلسيين التدريسي يف جامعة احللة، 
والذي تساءل بدوره: هل ان املرجعية تقحم نفسها يف ادارة االزمات؟ جييب 
الدينية  تنأى املرجعية  بقوله: يف االزم��ات الصغرية واحمل��دودة  عن تساؤله 
عن التدخل فيها، لكنها تتدخل يف االزمات العنيفة اليت تهدد اجملتمع. يف 
داع��ش، حيث وجدت نفسها جمربة  الكفائي ضد  لفتوى اجلهاد  اصدارها 
على التدخل بعد ما ملست عجز السياسيني عن التعامل مع مثل هذا التحدي 

اجلسيم واخلطري، واملهدد لوحدة العراق.
يعتقد  املعاصر،  االسالمي  الفكر  يف  املتخصص  املسعودي  امحد  الباحث 
تفرضه  مب��ا  بالسياسة  املنغمسة  الدينية  للمرجعية  سلبية  ادوار  ب��وج��ود 
مواقعها وادوارها يف السلطة كما احلال يف ايران يف الوقت احلاضر، حيث 

تعمل على مايصطلح على تسميته بتكريس )الدكتاتورية الدينية(.
تاريخ  اىل  يعود  النبأ،  ملؤسسة  العامة  ال��ع��الق��ات  مدير  مصطفى  حممد 
توصيف  استحالة  وي��رى  اهلجري،  الرابع  القرن  يف  تكونها  منذ  املرجعية 
ادوارها باالجيابية بصورة مطلقة، بل ترافق ذلك مع ادوار سلبية حمكومة 
امرين  ب��ني  التفريق  خ��الل  م��ن  مداخلته  يقدم  معاش  مرتضى  بظروفها. 
وظيفتها  تقصر  ان  حت��اول  احملافظة  فاملرجعية  املرجعية:  دور  اىل  للنظر 
على احلفاظ على احلدود الشرعية والدينية، اما املرجعية التقليدية الوسط 

فتتدخل يف املواقف املتأزمة جدا.
ويلفت معاش النظر، اىل ان الكثريين يتهمون املرجعية باالستبداد اذا تدخلت 
يف شؤون السياسة والسلطة، واخرون يتهمونها بالالأبالية اذا مل تتدخل يف 
نفس تلك الشؤون. استشراف املستقبل حول التدخالت املرجعية يف الشؤون 
العامة، او غريها من امللفات، حيتاج اىل مراكز دراسات تقدم  السياسية 
على  وانعكاساتها  وتأثريها  التدخل  مفاصل  املرجعيات حول  لتلك  املشورة 
املستقبل. لكن على العموم، يواصل معاش، ان املرجعية تعترب صمام االمان 

لالمة من السقوط.

دور املؤسسة الدينية يف 
إدارة االزمات 

حيدر الجراح 
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ل���ل���دف���اع ع���ن احل��ق��وق  أق�����ام م���رك���ز آدم 
واحل���ري���ات ح��ل��ق��ة ن��ق��اش��ي��ة حت��ت ع��ن��وان 
الضحايا... وح��ق��وق  الوطنية  “امل��ص��احل��ة 
مدير  جويد  امح��د  وق��ال  مثاال”.  سبايكر 
ال���ع���ام 2003  ب��ع��د  امل���رك���ز يف م��ق��دم��ت��ه: 
املصطلحات  من  العديد  طرقت أمساعنا 
ومنها مصطلح “املصاحلة الوطنية”. واليوم 
ويف ظل االنتصارات اليت حققها اجليش 
ال��ع��راق��ي وال���ق���وات ال��س��ان��دة ل���ه نسمع 
مطالبات كثرية تدعو للمصاحلة الوطنية 
كشرط للوقوف بوجه اجلماعات اإلرهابية 
من قبل جهات سياسية. ومن أهم شروط 
تلك  هل��ا  ت��دع��و  ال��يت  الوطنية  امل��ص��احل��ة 
اجلهات هو إقرارا قانون العفو العام الذي 
تنفيذه جهة سياسية معروفة،  تصر على 
مل  سبايكر  وجرمية  الضحايا  ذوي  بينما 

يلتفت احد إىل حقوقهم.
وق����دم ال��دك��ت��ور ح��س��ني امح���د ت��دري��س��ي 
جب��ام��ع��ة ك���رب���الء، ورق����ة ت��ن��اول��ت مفهوم 
ب��ال��ع��راق  وتطبيقها  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ص��احل��ة 
وأوضح إنها تعين السعي املشرتك إللغاء 
وتكمن  استمرارها.  وآلية  املاضي  عوائق 
أثر  انه على  االنتقالية يف  العدالة  أهمية 
للضحايا  حيّق  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
أن يروا معاقبة املرتكبني ومعرفة احلقيقة 

واحلصول على تعويضات. 

وق����دم ال��دك��ت��ور ض��ي��اء اجل��اب��ر/ج��ام��ع��ة 
الضحايا”  “حقوق  البحثية  ورقته  كربالء 
ف��ق��ال: إن م��ن واج���ب ال��دول��ة أن حتافظ 
عليها  تفرض  ال��يت  باملناطق  األم��ن  على 
ومن  الناس  وأرواح  حياة  السيادة وحتمي 
اليت  اآللية  وع��ن  سبايكر.  ضحايا  بينهم 
إن  ق��ال  ال��ق��ان��ون،  لتطبيق  إتباعها  ميكن 
تفعيله  وإمن���ا يف  ال��ن��ص  ليس يف  ال��ع��ربة 
ب���دءا من  لتطبيقه  ال��الزم��ة  واإلج�����راءات 
التوقيف.  وإج��راءات  والقبض  االستقدام 
التعويضات  على  احلصول  لكيفية  وتابع، 
تتحمل الدولة تعويض ذوي الضحايا سواء 

شهداء أو مهجرين أو مصابني.
وبدأت املداخالت، وضم عدنان الصاحلي 
صوته لصوت الدكتور ضياء بإرضاء ذوي 
على  تنطبق  النقطة  هذه  وقال  الضحايا، 
الضحايا على غرار اجلرمية  مجيع ذوي 
وق��ال  وتلعفر.  الدجيل  يف  حصلت  ال��يت 
ان املصاحلة  ال���ع���رداوي:  ال��دك��ت��ور خ��ال��د 
ال��وط��ن��ي��ة حت��ص��ل ع��ن��دم��ا حي��ص��ل انتقال 
م��ن ن��ظ��ام دك��ت��ات��وري ل��ن��ظ��ام دمي��ق��راط��ي 
املكونات  بني  النفوذ  واالنتقال من مرحلة 
ملرحلة االحرتام والتعايش. الدكتور شيت 
امح���د ط��ب��ي��ب ن��ف��س��ي ش���رح ك��ي��ف ب��دأت 
اهلجمة على الشيعة يف تلعفر بعد أحداث 
ع��ن جتربته يف  س��ام��راء. وحت���دث شيت 

عملية املصاحلة الوطنية كونه كان عضوا 
إن  وق���ال  تلعفر،  يف  امل��ص��احل��ة  يف جلنة 
امل��ص��احل��ة ل���ن حت��ص��ل. م���ن ج��ان��ب��ه ق��دم 
تساؤالت  ع��دة  املسعودي،  امح��د  الباحث 
املصاحلة  تقدم  مل��اذا  بينها:  للمحاضرين 
الضحايا؟  ح��ق��وق  ح��س��اب  على  الوطنية 
على  تبنى  جيب  الوطنية  املصاحلة  وه��ل 

جثث األبرياء؟.
ويرى الشيخ مرتضى معاش إن املصاحلة 
الوطنية مصطلح مثالي وأصبح شعارا ال 
يتحقق. وذلك لالستهانة حبقوق الضحايا 
قبل وبعد 2003. واحلكومة من مسؤوليتها 
بتوفري  أن حتول دون وقوع هذه اجلرائم 
احلماية الالزمة. واقرتح معاش تدويل هذه 
الدولية  القضايا  من  واعتبارها  اجلرائم 
عرب محالت إعالمية وحقوقية وسياسية 
بالتعاون مع منظمات جمتمع مدني عاملية. 
أم����ا ال���دك���ت���ور ع����الء احل��س��ي��ين ف��اق��رتح 
إىل  الوطنية  املصاحلة  من  العنوان  تغيري 
امل��ص��احل��ة ال��س��ي��اس��ي��ة. وخ��رج��ت احللقة 

النقاشية لعدة توصيات منها.
جبرائم  خمتصة  دولية  منظمات  تأسيس 
اإلب���ادة، ت��دوي��ل ه��ذه اجل��رائ��م واعتبارها 
قضايا دولية، تقديم مجيع اجملرمني إىل 
ذوي  تعويض  تكن صفاتهم،  مهما  العدالة 

الضحايا مبا يتناسب مع حجم اجلرمية.

املصالحة الوطنية وحقوق 
الضحايا.. سبايكر مثاال

جمعية املودة تعقد دورة تثقيفية عن السلوك الفاطمي
تزامنا مع ذكرى ميالد سيدة النساء وألجل تقريب النساء للسلوكيات الراقية اليت انتهجتها )عليها 
)السلوك  عنوان  تثقيفية حتت  دورة  بفتح  مؤخرا  النسوية  واالزده���ار  امل��ودة  قامت مجعية  السالم( 
الفاطمي( حاضرْت فيها االستاذة رفاه احلكيم )ماجستري يف علم النفس الرتبوي( فتطرقت ألهمية 
التعرف على مقام أهل البيت )ص(، وأوضحت: لتقوية عالقتنا باملعصوم والتقرب له حنتاج ملعرفته 

وتكليفنا جتاهه.
وقدمت احلكيم: اشراقات من حياة الزهراء )عليها السالم( وكيف كانت عالقتها مع الزوج واألب 
واألبناء وأوضحت اختاذها قدوة يف مجيع اجملاالت. وكذلك تطرقت حلديث الكساء وأهدافه وأوضحت 
واستفسارات  ألسئلة  اخلتام  يف  استمعت  كما  بها.  األخ��ذ  من  الب��د  يبني صفة  منه  مقطع  كل  ب��أن 

احلاضرات.
واعربت فاطمة غسان )طالبة اعدادية( عن رأيها بالدورة: كانت الفائدة عظيمة ألننا تزودنا باملعرفة 
عن دور السيدة الزهراء )عليها السالم( كأم وزوجة وبنت وكيف حتملت وصربت، وكيف جيب أن 
نبين عالقتنا معها وعلى أي أساس. كما قالت فاطمة امحد زيين )طالبة اعدادية(: كانت دورة رائعة 
وراقية جدًا واستفدت منها أمورا كثرية وراقية. فيما قالت حنني حليم )خرجية كلية الصيدلة(: مبا ان 
الدورة محلت اسم اطهر مصداق وهو اسم موالتنا فاطمة )عليها السالم(، وتيزت بسهولة الطرح 

وقد خرجت حبصيلة ألنها خصصت وقتًا لروايات اهل بيت العصمة )عليهم السالم(.
وقالت فاطمة ميثم )طالبة اعدادية(: من اول يوم واول كلمة ومن عنوان املوضوع شعرت براحة نفسية 
ملعرفة من تكون أمنا وموالتنا السيدة الزهراء )عليها السالم(. وأعربت مروة صاحل )طالبة يف كلية 
كلية  )خرجية  ناهض  م��روة  قالت  بينما  منها.  استفدنا  ج��دًا  لطيفة  دورة  بقوهلا:  الطبية(  التقنيات 
الزهراء )صلوات اهلل عليها( وأحسست فعاًل  بنفس وذكر  تفوح  بالنسبة لي كانت دورة  الصيدلة(: 
بالصدق العالي لدرجة أثرت يف النفوس وتركت األثر الواضح، وحنتاج أن نكثر من هذه الدورات 

وبهذه الكيفية والربط الرائع بني الواقع وأهل البيت )صلوات اهلل عليهم(.
العظمى السيد صادق احلسيين  آية اهلل  العوامل لسماحة  ال��دورة مت توزيع كتاب قديسة  ويف ختام 

الشريازي وكتاب السلوك الفاطمي وتقييم الذات من سلسلة اصدارات اجلمعية.
ومن طرف ثان وعلى هامش امليالد للصديقة الزهراء )عليها السالم( اقامت مجعية املودة واالزدهار 
النسوية احتفاال بهيجًا للفتيات الشابات وذلك يوم اجلمعة املصادف 20 مجادي الثاني 1436 ه� يف 
حسينية العرتة الطاهرة حيث تضمن االحتفال جمموعة من املسابقات ومسرحية تربوية وختللتها 
التواشيح البهيجة للمولد املبارك. وتسعى اجلمعية لتحقيق أهدافها عرب اقامة املؤترات والندوات 

والدورات وإصدار الكراسات وإعداد البحوث املختصة بقضايا املرأة والطفل.

االتفاق  عن  نقاشية  حلقة  السرتاتيجية  للدراسات  املستقبل  مركز  أق��ام   
رؤي��ة حتليلية  وأب��ع��اده مع  املتحدة األمريكية  وال��والي��ات  إي��ران  ال��ن��ووي بني 
املودة  قاعة مجعية  وعلى  املوافق 2015/4/15  األربعاء  يوم  واستشرافية، 
واالزدهار وحضر احللقة النقاشية جمموعة من األكادمييني والباحثني، قدم 
للحلقة النقاشية عدنان الصاحلي مدير املركز قائال: شكل االتفاق النووي 
وهذا  النووي  امللف  التحول مبسار  فارقة يف  وطهران عالمة  واشنطن  بني 
االتفاق األولي سيؤدي بالنتيجة التفاق نهائي شكل اهتماما للباحثني باعتبار 

انه يشكل خطوة تشبه ما حصل بعد احلربني العامليتني األوىل والثانية.
 تناولت احللقة حمورين، االتفاق النووي اإليراني واخلطوات القادمة، وحتدث 
الدكتور خالد عليوي العرداوي يف ورقته املوسومة “االتفاق النووي اإليراني” 
عن ماهية االتفاق وأبعاده وعن املفاوضات حول امللف النووي املثري للجدل، 
وعن ردود األفعال الدولية، إذا استثنينا املوقف الرمسي والشعيب اإليراني 
املبتهج باالتفاق، فقد عده الرئيس األمريكي بأنه “ اتفاق تارخيي” وقال إنه 
الدولية  املواقف  وابرز  كله”.  والعامل  وحلفائها  املتحدة  الواليات  أمن  خيدم” 

الرئيسية املمتعضة من االتفاق كانت من إسرائيل والكونغرس األمريكي. 
البحثية  ورقته  كربالء  جامعة  يف  تدريسي  مناحي/  ميثاق  الدكتور  وق��دم 
إن  قائال:  وواشنطن  طهران  بني  النووي  لالتفاق  السرتاتيجية  “التداعيات 
اوباما طرح ثالث خيارات لكبح الطموحات النووية اإليرانية وهي منع إيران 
سلميا واخليار الثاني هو توجيه ضربة عسكرية أما الثالث هو االنسحاب من 
املفاوضات ومواصلة العقوبات االقتصادية، وكان االتفاق من خالل التفاوض 

هو أفضل خيار لنا. 
بعدها بدأت املداخالت بالدكتور عدنان طوفان قائال: من الفخر واالعتزاز 
ان تكون هناك دولة إسالمية وشيعية تقف للتفاوض وملدة عشر سنوات مع 
التوقعات يف حال  أن امسع  ب��ودي  كان  وق��ال امحد جويد:  الغربية.  ال��دول 
إقرار االتفاق أو عدم إقراره. وقال باسم احلسناوي: اعتقد انه مت االتفاق 

بني دولتني هلا امتدادات سياسية وعسكرية وأصبحتا يف وضع مصريي.
 وقال الشيخ مرتضى معاش: أتصور إن قضية االتفاق النووي بدأت كمفهوم 
وأساس منذ سنة 2003 وذلك يف تثبيت دخول أمريكا للعامل وتغري مفهوم 
التدخل من مباشر إىل غري مباشر ومن استعمال القوة املباشرة إىل القوة 
الذكية وكان االتفاق النووي هو أهم نقطة يف هذا التحول، واشار اىل أهم 
يف  اإلسرائيلي  ال���دور  حتجيم  وه��ي  أمريكا  عليها  حصلت  ال��يت  املكاسب 

املنطقة وخرجت احللقة النقاشية بعدة توصيات:
الشرق  املنطقة  لتهدئة  العربية  للدول  تارخيية  االتفاق ميثل فرصة  ان   -1
أوسطية.2- االنفتاح االقتصادي بني تلك الدول وفتح األسواق التجارية.3- 
وضع موضوع حمور املقاومة ذي االهتمام الكبري موضع البحث اجلدي.4- 
النووي  االتفاق  اىل  لالنضمام  إسرائيل  لدفع  وشاملة  وضع حلول حقيقية 

ووقف تطوير سالحها النووي.

ابعاد االتفاق النووي..
رؤية تحليلية واستشرافية

والء عطشان

انتصار السعداوي
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ي��ب��دو أن ت��ص��اع��د ال���ت���وت���رات االم��ن��ي��ة 
تشهده  ملا  الراهن  عاملنا  والسياسية يف 
الدول من صدمات وصراعات مضطردة 
تستخدم  جعلها  كافة،  املستويات  وعلى 
أخطر أن��واع احل��روب وبشكل حمرتف، 
ال���يت باتت  ال��ن��ف��س��ي��ة  أال وه���و احل����رب 
ال��س��الح االوح���د للكثري م��ن ال���دول، ملا 
اهمها اخرتاق  ع��دة،  حتققه من غايات 
العدو معنويا من الداخل وحماصرته من 
استخدام  طريق  عن  اذ ميكن  اخل���ارج، 
بلبلة  اخ��ل��ق  النفسية  احل���رب  اس��ال��ي��ب 
من  تزيد  داخ��ل اخلصم  مؤثرة  وثغرات 
خلخلة  تستطيع  وب��ال��ت��ال��ي  ت��ص��دع��ات��ه، 
وذلك  املعادي تهيدًا السقاطه،  النظام 
ع���رب اس���ت���خ���دام ال���دع���اي���ة، االره�����اب، 
التسميم  وغ��س��ي��ل  ال���دم���اغ  ال��ش��ائ��ع��ة، 

السياسي.
إذ تكمن خطورة التسميم السياسي يف ما 
ميتلكه هذا االسلوب للحرب النفسية من 
اخلطاب  توجيه  يف  تستخدم  مقومات، 
االعالمي حنو اخلصم هلز قيمه وثوابته 
واملعنوية  ال��ف��ك��ري��ة  وال��رك��ائ��ز  وأص��ول��ه 
واالخالقية والرتبوية اليت يعتمد عليها، 
وذلك بتخطيط من متخصصني يف هذا 
االسلوب لشل العدو وسلب اردته، وكما 
حصل يف العراق بعد احتالل عام 2003.

إذ استخدمت ابان احتالل العراق وبعد 
احتالله اشكال التسميم السياسي كافة، 
بالتحول  الشعب  بإيهام  وذلك  كالتطبيع 
م��ن ح��ال��ة ال��ع��داوة وال��ص��راع اىل حالة 
العقول،  من  املقاومة  بانتزاع  التعايش 
وثم انتزاع االسلحة واالستسالم والقبول 
باألمر الواقع، وذلك ما حدث مع اجليش 
العراقي الذي استسلم من دون مقاومة 
متوقعة، كون امريكا استخدمت اسلوب 
ثم  وم��ن  ب��اح��رتاف،  السياسي  التسميم 
اس��ت��خ��دم��ت ش��ك��ل ال��ت��ط��وي��ع وه���و تغيري 
الطبيعي  ط��ري��ق��ه��ا  م���ن  االدارة  م��س��ار 
واالس�����اس، اىل ط��ري��ق اخ���ر ب��رتوي��ض 
من  بالتوجه  هنا  ويكون  املقاومة  اشكال 
السياسي  التسميم  بعملية  القائم  ل��دن 
وال��يت  املثقفة،  وال��ق��ي��ادات  النخب  اىل 
تؤثر يف باقي اجلسد اجلماهريي، وهو 
ما يسهل من عملية االخرتاق اخلارجي، 
احتالل  بعد  العراق  هذا يف  وقد حدث 

2003 من اطراف عدة اقليما ودوليا.
وظيفة  السياسي  التسميم  ي���ؤدي  كما 
اجملتمع،  اف����راد  تنخر  م��دم��رة  نفسية 
بيئته  ع���ن  م��غ��رتب��ا  ال��ش��خ��ص  وجت���ع���ل 
وجم��ت��م��ع��ه وث��ق��اف��ت��ه، وت��دف��ع��ه الخت���اذ 
به،  السليب من كل شيء حييط  املوقف 
الصراع  م��ن  ي��ؤدي اىل خلق حالة  مم��ا 

والثقايف،  بينه وبني حميطه االجتماعي 
وهذا يؤدي اىل ضعف يف ثقافة املواطنة 

جتاه البلد.
النسيج  ت��ف��ك��ي��ك  اىل  ي����ؤدي  ق���د  وه����ذا 
االج���ت���م���اع���ي، وب����ذل����ك ي���ك���ون ال��ق��ائ��م 
ب��ال��ت��س��م��ي��م ال��س��ي��اس��ي وك���أن���ه امل��ن��ق��ذ 
واملخلص الذي ال يبخل بتقديم معوناته 
وخ��دم��ات��ه ل��ل��ج��س��د امل���ري���ض جب��رع��ات 
هذا  من  الكثري  ح��دث  وفعال  حمسوبة، 
العراق على غرار االتفاقات االمنية  يف 
والصفقات السياسية، والتبادل التجاري 
البنية  مقومات  برت  هو  ما حصل  ولكن 
يبقى  لكي  وإعاقتها  العراق  يف  التحتية 
ال���ع���راق م��س��ت��وردا ل��ك ش���يء وم���ن دون 

ختطيط وادراك وطين.
ومع هذا كله اي بعد عملية التفكيك تتم 
التسميم  جلهة  الشاملة  التبعية  عملية 
بشكل  اجملتمع  من  ما جيعل  السياسي، 
عام تابعا ومنفذا لكل ما خيططه القائم 
التسميم  علمية  ع��رب  النفسي،  بالعمل 
ال���س���ي���اس���ي، ل����ذا ف���ان���ه ي��ع��د م���ن أك��رب 
العاملية فضال عن كونه سببا  املشكالت 
رئيسا لتنامي أعمال االرهاب واملخدرات 
واملافيات، ولعل صورة التسميم السياسي 
باتت اليوم اكثر وضوحا يف العراق كما 

اثبتت الوقائع،

صور التسميم السياسي 
يف العراق

الحريات االعالمية يف العالم العربي وسطوة القوانني السلطوية
القليلة املاضية مع  العربي تراجعا مضطردا على مدى األشهر  العامل  تشهد احلرية اإلعالمية يف 
احلاكمة  السلطات  اغلب  تسعى  الصحافيني، حيث  إج��راءات صارمة حبق  بعض احلكومات  اختاذ 
يف الدول العربية اىل تقييد حرية الصحافة، من خالل فرض قيود عن طريق سن قوانني تتحكم 
ولبنان  والكويت  والسودان  كاملغرب واجلزائر  الدول  بعض  كما هو احلال يف  استخدامها،  حبريات 
بذريعة الرقابة او محاية االمن العام، فعلى الرغم من تقدم حرية الصحافة يف تونس أبان ما مسي 
بانتفاضات الربيع العربي، اال ان السلطات التونسية تسن قوانني تتعلق باحلريات سعيا للحفاظ على 
التعبري والصحافة وهذا ما قد  تؤدي اىل تضيق حرية  بكونها قد  لكنها تثري جدال  الدميقراطية، 

يؤسس لدولة ديكتاتورية من جديد.
املتواصل  القمع  ظل  يف  السلطات،  قضبان  خلف  املغرب  يف  والتعبري  الصحافة  حرية  باتت  فيما 
التحكم؛ االحتجاز،  الذاتية، بوسائل  الرقابة  الدولة، وذلك من خالل  والسيطرة املفروضة من قبل 
حرية  لضرب  مشابهة  الكويت ممارسات  تنتهج  ذات��ه  الوقت  يف  التعسفية،  املمارسات  من  وغريها 
التعبري والصحافة خصوصا ضد الصحف اليت تعرف مبواقفها النقدية للحكومة، وهذه املمارسات 
تنتهج يف اغلب الدول العربية على غرار اجلزائر والسودان ولبنان، السيما ذات االنظمة السياسية 

الشمولية اليت تضيق اخلناق على اي صوت حلرية التعبري أو انشاء صحافة مستقلة.

لذا يشكو الصحفيون العرب من فرض قيود تكبل حرية الصحافة على الرغم من مظاهر احلرية 
بعد الربيع العربي وتقنني الرقابة الرمسية، غري أن واقع احلريات اإلعالمية يف العامل العربي اذا 
التعسفية حبق  املمارسات  نتيجة  األخ��رية،  اآلون��ة  تراجع بشكل خطري يف  يبق على حاله، فقد  مل 
الصحفيني من خالل االعتقال واملالحقة وسوء املعاملة والقمع املتواصل ألسباب واهية، وخاصة من 
لدن األنظمة الشمولية اليت تقمع االعالم بوسائل الرقابة املتعارف عليها يف امليدان اإلعالمي، وكذلك 
من خالل سن القوانني غري الدميقراطية، مما يضع حرية الصحافة والتعبري يف العامل العربي على 
حافة اهلاوية، وعليه بات واقع احلريات اإلعالمية يف العامل العربي اليوم مسرحا النتهاكات حقوق 

الصحافيني بنحو اكثر انتهاكا وتعسفا.
حيث خيشى الصحفيون العرب من مواجهة خطوط محراء جديدة، وانتهاكات حلرية التعبري خاصًة 
اآلونة  الصارخة يف  االنتهاكات  من  وع��دد  التعبري  هلا حرية  تعرضت  اليت  املتزايدة  اهلجمات  بعد 

األخرية، وتصنف باستمرار معظم الدول العربية ضمن اكرب منتهكي حرية الصحافة يف العامل.
ورصدت )شبكة النبأ املعلوماتية( من خالل متابعتها للوكاالت عشرات االنتهاكات اليت طالت احلريات 
االعالمية يف عدد من الدول العربية خالل فرته زمنية قصرية، االمر الذي يدلل على خطورة األوضاع 

احلالية على العمل اإلعالمي والعاملني فيه.

او حرفة خصوصية وأخالقيات ختتلف من مهنة اىل أخرى،  لكل مهنة 
حسب املهام والوظائف اليت تؤديها، لكن مهنة الصحافة واالعالم تتلك 
خصوصية كبرية تيزها عن باقي املهن، كونها تستهدف عواطف الناس 
سلوكياتهم  تغيري  اىل  تهدف  اليت  باملعلومات  وتغذيهم  عقوهلم  وحتاكي 
وخمتلف  والفيديو  وال��ص��ور  والكلمة  اللغة  عرب  وافكارهم،  واجتاهاتهم 
جمال  يف  اهمية  االكثر  االم��ور  من  ولعله  واالعالمية،  الصحفية  الفنون 
هذا  ويتبني  املهنية،  االخالقيات  وبني  بينه  الوثيق  االرتباط  هي  االع��الم 
كونه  االع��الم  يؤديه  الذي  والتثقيفي  الرتبوي  ال��دور  االرتباط عن طريق 

جزءًا من وظائفه العامة والشاملة.
والصحفية،  االعالمية  املهنة  ملمارسة  اخالقي  أس��اس  وج��ود  من  والب��د 
قاد اىل  املتفق عليها، وهذا ما  والسلوكية  والقواعد االخالقية  كاملواثيق 
اعرتاف اجملتمع بهذه املهنة، وذلك لتحملها املسؤولية جتاه حتقيق الكثري 
من اهداف اجملتمع السيما يف تشكيل الرأي العام، ودعم منظومة االخالق 
والقيم، ونشر الثقافة والوعي، ورصد االخطاء وتصحيحها، لذلك تستمد 
احناء  مجيع  ويف  وممارستها،  ووجودها  شرعيتها  االعالمية   االنشطة 
يف  املهنية  التنظيمات  تضعها  أخالقية  دساتري  املهنة  هذه  تدعم  العامل، 

كل جمتمع.
خطورة  على  ينطوي  واالع���الم  الصحافة  ملهنة  اخ��ر  ج��ان��ب  ه��ن��اك  لكن 
القيام مبهام شديدة  تتطلب  كونها  نفسه  الصحفي  على  االوىل  بنوعني، 
اخلطورة، السيما يف العمل االستقصائي الذي قد يدفع الصحفي حياته 
من أجلها، والثانية ما تشكله الصحافة من خطورة على اجملتمع عند ابتعاد 
والكبرية  املهمة  والواجبات  الصحفية  املهنة  أخالقيات  عن  ميارسها  من 
املناطة بها، لذا يتطلب األمر أن يتوافر ملن يزاوهلا صفات خاصة وعديدة.

وهكذا على من ميارس هذه املهنة اليت باتت من أهم املهن يف العامل ملا 
تؤديه من وظائف، أن يلتزم باملعايري االخالقية كالصدق والدقة واحليادية 
واملوضوعية واملسؤولية االخالقية واالجتماعية، وكونها اداة ورسالة واقعية 
تعرب عن آراء وثقافات الناس واجملتمعات، لكن الواقع االعالمي الراهن 
يعاني من وجود أزمة مصداقية ومهنية، وذلك بسبب الوالءات اليت تسعى 
تناول  االف��راط يف  ويرجع هذا اىل  تنشئها،  اليت  م��آرب اجلهة  لتحقيق 

املوضوعات غري الدقيقة بهدف احلصول على سبق صحفي.
وبهذا  التمويل  اس��رية جلهة  باتت  الراهن  الوقت  يف  الصحافة  ان  كما   
الفوضى  تكون معربة وصادقة يف رسالتها اىل اجملتمع، وعليه وسط  ال 
اخل��الق��ة يف االع���الم ال��راه��ن جي��ب على اص��ح��اب املهنة االع��الم��ي��ة أن 
يلتزموا ببعض الضوابط واملواثيق اليت تضبط ممارسة املهنة، وال تبقى 
جمرد لوائح مكتوبة على الورق، وذلك من أجل احلفاظ على اجملتمع من 
االحنطاط االخالقي والفكري، لذا من واجب املؤسسات االعالمية املهنية 
وتكثيف  الصحفي وعقله،  املهنة وغرسها يف أعماق  بأخالقيات  االلتزام 
اجلهود لبناء مؤسسات صحفية وصحفيني مهنيني، لكي يرتقوا بالرسالة 

االعالمية، بهدف بناء جمتمع مسؤول ملتزم اخالقيا ومتطور فكريا. 

االخالقيات املهنية 
االعالمية وبناء املجتمع

إعالم وصحافة

كمال عبيد
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بتقدميها  ال��ص��غ��رية  ال��ش��اش��ة  ت����زال  م���ا 
تهديدًا  تشكل  الفضائية،  القنوات  ملئات 
والسلوك،  ال��س��رية  سالمة  على  حقيقيًا 
التجارية اىل  القنوات  تعمد بعض  عندما 
مؤثر  بشكل  للمشاهد،  أشخاص  تصدير 
يثري العواطف وحيرك املشاعر االنسانية، 
أعمال  يف  املمثل  الشخص  ه��ذا  فيتحول 
ق��دوة  اىل  اجلنسيات،  امل��ت��ع��ددة  ال��درام��ا 
يتم  وه���ذا  ي��ري��د.  ال  حيث  م��ن  للمشاهد 
يتقدمه  متكامل  ثقايف  مشروع  من خالل 
كّتاب القّصة ثم السيناريو، فما يتم انتاجه 
من مسلسالت تركية ومكسيكية حتديدًا، 
حيمل افكارًا خاصة ختتفي خلف قصص 
العائلية او العالقات بني افراد  النزاعات 
األس����رة ال���واح���دة، او ب��ني رج���ل وام����رأة 
وهكذا، حبيث جتري االح��داث يف سياق 
االح��داث  ه��ذه  وت��رتك��ز  ملحوظ،  انساني 
-ع���ل���ى األغ����ل����ب- ع��ل��ى ح�����االت ال��ت��م��ّرد 
املطالبة  او  وال��ت��ق��ال��ي��د،  االع�����راف  ع��ل��ى 
ب��االس��ت��ق��الل��ي��ة يف اخت����اذ ال���ق���رار، ل��دى 

الشاب او الشابة او املرأة.
ب���ن���ني وب���ن���ات،  مب����ا أن ال����ش����ب����اب، م����ن 
وتكوين  التطور،  م��دارج  الرتقاء  يطمحون 
فانهم  واجملتمع،  األس��رة  يف  شخصيتهما 
ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ال���ق���دوة ال����يت م���ن خ��الهل��ا 
ي���رمس���ون ش��خ��ص��ي��ت��ه��م، وع��ن��دم��ا تشهد 

مجيعها-  نقل  مل  إن   – جمتمعاتنا  بعض 
أزم������ات ت���رب���وي���ة، ف����ان ش���رحي���ة واس��ع��ة 
م��ن ال��ش��ب��اب جت��د اح���داث ال��درام��ا اليت 
فائقة  وسرعة  بسهولة  تنعكس  يتابعونها، 
عن  تعبريًا  يعدونها  واحيانًا  نفوسهم،  يف 
مشاعرهم وهمومهم، حتى يصل األمر أن 
جيعلوها نوعًا من انواع النصيحة للخروج 

مما هم يعيشونه على ارض الواقع.
رمبا  ال��ذي  اليافع،  الشاب  عن  يغيب  ل��ذا 
ي��ك��ون ب��ع��ي��دًا ع���ن ال��ث��ق��اف��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
باخللفيات  معنيًا  ي��ك��ون  ل��ن  الصحيحة، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���يت ت��ق��ف وراء اح����داث ه��ذا 
املسلسل او ذاك. فهي تنشر بشكل واضح 
على  التمّرد  ت��ربر  او  االخ��الق��ي،  التحلل 
التقاليد واالعراف  األبوين، وتسّفه بعض 
ام��ام  ق��ي��ودًا  تثل  أن��ه��ا  على  االجتماعية 
تقرير مصريه  وح��ّق��ه يف  االن��س��ان  حرية 
قصص  ومتابعة  م��ش��اه��دة  ف��ان  بنفسه!. 
ت��ل��ك، يشكل  ال���درام���ا يف ه���ذه ال��ق��ن��اة او 
عما  فيها  يبحث  وواس��ع��ة  مجيلة  ن��اف��ذة 
مشكلته،  حي��ل  احيانًا  او  فضوله،  يغذي 
ل���ذا م��ن ال��ص��ع��ب ث��ين ك��ث��ري م��ن الشباب 
من  حتى  مسلسالت،  ه��ك��ذا  متابعة  ع��ن 
هم سّن متقدم، ينصح أخاه الصغري بعقم 
العقم  جتربته، فان االخري ال يلمس هذا 
والعبثية، النه يف الوقت احلاضر ما يراه 

هو، جديدًا بالنسبة اليه ومثري ومشوق.
هذا النمط من اخلطاب املرئي، من شأنه 
ع��ل��ى الشرحية  آث����ارًا خ��ط��رية  ي���رتك  ان 
احل��س��اس��ة ج����دًا يف اجمل��ت��م��ع، أال وه��ي 
مع  املواجهة  خندق  يف  وجيعله  الشباب، 
كل من حيول دون حتقيقه تلك الشخصية 
املنشودة اليت تابع احداثها. هذا التحّدي 
االط��ف��ال،  شرحية  اي��ض��ًا  يشمل  اخلطري 
م��ن خ��الل بعض ال��ربام��ج اخل��اص��ة بهم، 
حيث تعرض بعض القنوات افالمًا تظهر 
وبطولية ألط��ف��ال صغار،  خ��ارق��ة  م��واق��ف 
تثري االعجاب، مما يصعب تنبيه املشاهد 
ي��راه ويتابعه ال يعدو  الصغري على أن ما 
بالواقع  هلا  عالقة  ال  وهمية  ص��ورة  كونه 
خطورة،  أكثر  النتائج  تكون  وهنا  باملرة.  
الطفل  يكون  إذ  البعيد.  امل��دى  على  لكن 
واالعمال  املسلسالت  بعض  على  املواظب 
املنظومة  ح���دود  خ���ارج  ث��ق��اف��ي��ًا،  املعبئة 
الثقافية لألسرة، فينشأ كما يريده كاتب 
السيناريو او كاتب القصة، وليس كما يريد 
يكون  العمر  ب��ه  يتقدم  وع��ن��دم��ا  األب����وان. 
جاهزًا لتطبيق االمناط السلوكية البعيدة 
ع��ن االل���ت���زام���ات االخ��الق��ي��ة، ب��ل وحتى 
والعنف  القسوة  تتغلب  حيث  االنسانية، 
كل  على  ال��ذات،  على  واالنطواء  واألنانية 

الصفات النبيلة.

فضائيات اإلثارة وخلق القدوة 
الفاسدة؟

السلفيون يشنون “عاصفة الحذف” لغلق القنوات الشيعية
دشنت االئتالفات السلفية محلة موسعة ضد التيارات الشيعية يف مصر، حبملة جديدة يف مصر “عاصفة 
مواقع  على  بتدشني صفحات  احلمالت  ومشلت  مصر،  تبث يف  اليت  الشيعية  القنوات  لغلق  احل��ذف” 
التواصل االجتماعي، ومحالت طرق االبواب يف معظم احملافظات، وتنظيم ندوات ومؤترات ملناهضة 

الفكر الشيعي يف مصر.
الفضائية  قنوات  بإغالق  السلفي  البيت”  وآل  الصحابة  أحفاد  “ائتالف  ناصر رض��وان، مؤسس  وطالب 
الشيعية على القمر الصناعي نايل سات، مؤكدا أن احلمالت اليت تقوم بها االئتالفات والكيانات السلفية 
العربى حملاربة  التحالف  ق��وات  ب��دأت يف عدد من احملافظات، وق��ال رض��وان عندما تشارك مصر مع 
وبقية  وامللك سلمان  السيسي  الرئيس  وتسب  العدو حتارب مصر،  قنوات  ثم جند  احلوثيني  اجملرمني 
امللوك والرؤساء، فضال عن تروجيهم الشبهات عن الصحابة وأمهات املؤمنني، فهنا كان البد لنا من وقفة”. 
حبسب موقع البوابة نيوز، وأضاف “نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة النايل سات بإغالق مجيع 
القنوات الشيعية سواء اإليرانية أو العراقية أو غريها، الفتا إىل أن كل االئتالفات السلفية دشنت محالت 
كربى حتت مسمى “عاصفة احلذف” للدعوة إىل غلق هذه القنوات، مؤكدا أن إغالق هذه القنوات تأتي 

يف إطار دعم التحالف العربي ملناهضة احلوثيني.
وأشار رضوان أن احلمالت ليس لغلق القنوات فقط وامنا تستهدف مناهضة الفكر الشيعي يف مصر، 

يقوم  االئتالف  أن  واالل،  الصحب  الدفاع عن  ائتالف  السلفي ومنسق  الداعية  وليد إمساعيل،  وكشف 
بعملية رصد لكل حتركات الشيعة يف مصر وإبالغ اجلهات األمنية بها، مشريا إىل أن عاصفة احلذف 
الفكر  ومناهضة  الشيعية  القنوات  بغلق  للمطالبة  احملافظات  يف  األب��واب  على  طرق  ستشمل محالت 

الشيعي.
من جهتها نقلت مصريون االلكرتونية ان “ائتالف آل البيت والصحب”، شن هجوًما عنيًفا على احلكومة 
املصرية بسبب ارتفاع عدد القنوات الشيعية على القمر املصري “النايل سات”، الذي تتلكه احلكومة 
املصرية، قائاًل إن “هناك العديد من القضايا اليت تنظرها احملاكم املصرية واليت تطالب بوقف بث هذه 

القنوات اليت تبث الفنت داخل مصر وخارجها”.
عدد  هناك  أن  إىل  مشرًيا  الشيعية،  القنوات  لوقف  يقوم حبمله  أنه  نفسه  الوقت  يف  االئتالف  مؤكدا 
الثانية  األنوار   – ” األنوار  العاجل ومنها  القريب  القنوات الشيعية اليت سيتم املطالبة بإغالقها يف  من 
)العراق( – النجف -أمشرف – هادى 2 – العقيلة – احلجة – اإلميان – السفري – أهل البيت – فورتني 
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أف��راد اجملتمع يف مجيع  اللغة كأهم وسيلة اتصال بشرية بني  تستخدم 
ميادين احلياة، فهي ليست جمرد وسيلة تعبري عن االفكار وامنا هي أداة 
مهمة لنقل املشاعر العاطفية والشؤون الثقافية، لذلك يظهر دور اللغة يف 
الفعاليات االنسانية املختلفة ويعرب بها االنسان عن كل ما حييط به، فهي 
حمرك االفكار اليت تعتمد يف علمية ترتيب االفكار واآلراء يف سياقات 
احد  الدعاية  ف��ان  وبهذا  باآلخرين،  التأثري  طريقها  عن  ميكن  منسقة 
اساليب احلرب النفسية ترتبط بعالقة وثيقة مع اللغة لتحقيق غاياتها، 
حيث ميكن من خالل اللغة اخفاء الدوافع الشريرة والسلوك السّيئ، كما 

ميكن ان تمُربز املثل العليا وفقا للقائم بالدعاية وأجنداته.
االه��داف  وتاهي  االف��ك��ار  ترتيب  هو  اللغة  باستخدام  الدعاية  فمبدأ 
واملسموعة  املكتوبة  واالع��الم  االتصال  وسائل  وابرازها عرب  الطرح  يف 
واملرئية، لكن هذا يتطلب امتالك قدرة يف التعبري اللغوي، وإمكانية يف 
بالشكل  فاعلة ومؤثرة،  منها  الكلمات وفق سياقات معينة جتعل  تنسيق 

الذي يربز معانيها املتوهجة والفاعلة يف النفس البشرية.
العمل  أن  النفسية،  احلرب  ويف جمال  الدعاية،  املتخصصون يف  ويرى 
الدعائي جيب ان يدرك “ الداعية” الكيفية اليت من خالهلا يكون قادرا 
من  عالية  درج��ة  لتحقيق  االم��ث��ل،  باألسلوب  التأثري يف مج��ه��وره،  على 
القبول لدى املتلقي، وكذلك للوصول اىل درجة االقناع املطلوبة، وبذلك 

سيحصل الداعية على نتائج مرضية جملهوده الدعائي.
ويرى هؤالء املتخصصون ان اللغة ميكن أن تؤدي وظائف عدة يف النشاط 
وحسب  املبّيتة،  النوايا  اىل  استنادا  الوظائف  ه��ذه  وختتلف  الدعائي، 
غايات القائمني بالعمل الدعائي، من أجل احلصول على التأثري املتحقق 

من هذا العمل.
الغاية  تكون  عندما  الدعاية”  يف  اللغة  لوظائف  التمييز  يتم  أن  وميكن 
هي عطاء قوة مضافة وهناك ما يستوجب التأثري، وهذا ما يتجسد يف 
اخلطابات الدعائية للسياسيني وكيفية التعامل مع اللغة من اجل توظيف 
يسريا،  عمال  ليس  وه��ذا  الدعائية،  مضامينها  وفق  االعالمية  اخلدمة 
تكون  كي  االعالمية،  الوظيفة  مع  السياسي  اهل��دف  فيه  يتداخل  حيث 

الرسائل الدعائية اكثر تأثريا يف نفوس املستهَدفني.
واستخداماتها  للغة  الدقيق  بالفهم  إال  تتم  ال  االقناع  عملية  فإن  وبهذا 
املؤثرة واملثرية، كون هدف اللغة يف الدعاية ليس هدفا ادبيا ينحصر يف 
جمال التذوق الفين واجلمالي، او لغة علمية خالية من املمارسات النحوية، 
بل اهلدف هو تبين نسق علمي اجتماعي مؤثر ليحقق مستخدمها حتمية 

وخاصية التأثري واالقناع على النحو االكثر فعالية.
وعليه يف ضوء ما تقدم، فإن الدور الدعائي الذي تؤديه اللغة باستخدام 
عن  بعيدا  ل��ه،  واالستجابة  ال��ع��امل  إدراك  يف  امل��ؤث��رة  ومعانيها  رم��وزه��ا 
االنقياد وراء وسيلة اتصالية او اعالمية ذات توجه عقائدي، حمدد أصال 

بأهداف احلرب النفسية بشكل عام.

استخدامات اللغة يف 
الدعاية

إعالم وصحافة



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

26
www.annabaa.org1436 العدد الحادي عشر - أيار 2015 - رجب

ثقافة

عنها  تتمخض  إشكالية  بالفعل  توجد  هل 
العالقة بني الطرفني النخبوينْي، املثقف/
وج��وده��ا،  على  اتفقنا  واذا  ال��س��ي��اس��ي؟، 
الواقع،  يف  فعال  حي��دث  ما  اىل  استنادا 
ال��ت��ارخي��ي��ة يف هذا  فضال ع��ن األس��ان��ي��د 
أسباب هذه  ما هي  نتساءل،  اخلصوص، 
ومضاعفاتها  تأثرياتها  وم��ا  االشكالية، 
اليت تنعكس على الدولة واجملتمع، باعتبار 
انها حتدث بني رمزين خنبوينْي يقفان يف 

القمة من تسلسل اهلرم اجملتمعي.
م��ن ه���ذه األه��م��ي��ة يف م��ك��ان��ة ال��ط��رف��ني، 
السياسي واملثقف، تنبثق خطورة إشكالية 
العالقة بينهما، فكما هو معروف، أن بناء 
اجملتمع واعتداله ونهوضه صوب التقدم، 
يعتمد على املثقف والسياسي، هلذا فكلما 
متعاونة،  منسجمة  بينهما  العالقة  كانت 
اجملتمع  على  ذل��ك  نتائج  انعكست  كلما 
أي  تاما،  العكس  ويصح  مفيدة،  بصور 
بصيغ  ينعكس  الطرفني  بني  اخل��الف  أن 
هذا  واجملتمع.  الدولة  على  مؤذية  ونتائج 
يدفعنا حنو  أعاله،  باالشكالية  االعرتاف 
ال���يت ق���ادت إليها،  ال��ب��ح��ث يف االس��ب��اب 
فالسؤال يتم طرحه على املعنيني بالصيغة 
اليت  اجلوهرية  االسباب  هي  ما  التالية، 
املستدامة بني  وراء حاالت اخلالف  تقف 
)العربية  بلداننا  يف  واملثقفني  السياسيني 

نؤكد  أن  القول  بداهة  ومن  واالسالمية(، 
ع��ل��ى ان ال��س��ي��اس��ي ه���و اب����ن احل��اض��ن��ة 
فيها  وينشط  ي��رتع��رع  ال��يت  االجتماعية 
وأمر  للمثقف،  بالنسبة  احل��ال  هو  مثلما 
ط��ب��ي��ع��ي أن حت��م��ل ش��خ��ص��ي��ت��اه��م��ا نفس 
حم��اس��ن وم���س���اوئ احل��اض��ن��ة امل���ذك���ورة، 
ي��ع��ان��ي م��ن مشكالت  وط��امل��ا أن اجمل��ت��م��ع 
يف  ونقص  والسلوك  القيم  منظومات  يف 

الوعي الثقايف والسياسي.
تنعكس  ان  ال���يت مي��ك��ن  ال���ت���أث���ريات  أم���ا 
وتناقض  توتر  من  واجملتمع،  الدولة  على 
ال��ش��يء االكثر  ب��ني االث��ن��ني، ف��إن  العالقة 
خ��ط��ورة يف ه���ذا اجل���ان���ب، ع��ن��دم��ا يشن 
ضد  متواصلة  قمع  محلة  السياسة  ق��ادة 
يشكل  حقيقته  يف  الفعل  فهذا  املثقفني، 
ب���داي���ة ال��ن��ه��اي��ة حل��ري��ة ال��ف��ك��ر وال�����رأي، 
أم����ا يف ج���ان���ب احل���ل���ول ال����يت مي��ك��ن أن 
السياسي  بني  التصادم  ح��االت  من  تقلل 
واملثقف، فهذا يعتمد على ثقافة احلاضنة 
اجملتمع  يكون  عندما  نفسها،  اجملتمعية 
واعيا  سياسيا  ق��ائ��دا  ينتج  س��وف  واع��ي��ا 
تطوير  يف  الثانية(  )ي��ده  املثقف  يف  ي��رى 
بعيدا  له،  نقيضا  أو  غرميا  وليس  البلد، 
العمل وفق  للقائد، بل  التأييد املطلق  عن 
تتفاعل  ثقافية(  )سياسية  تعاونية  صيغة 
صاحل  يف  بالنتيجة  يصب  مب��ا  وتتعاضد 

اعتماد  ال��ص��دد  ه��ذا  يف  وميكن  اجلميع، 
اليت  االشكالية  ملعاجلة  املقرتحات  بعض 

وردت يف صدر املقال وكما يلي:
ادارت���ه  يف  ال��س��ي��اس��ي  ال��ن��ظ��ام  يعتمد  أن 
لشؤون الدولة والشعب، السبل الدستورية 
دورها  الثقافة  تأخذ  لكي  الدميقراطية، 
امل��ن��اس��ب، مح��اي��ة احل���ري���ات واحل���ق���وق، 
امل��ث��ق��ف��ني ومنتجي  ام����ام  وف��س��ح اجمل����ال 
األفكار للتصويب، بدال من فرض التبعية 
والتأييد األعمى، مد جسور الثقة املتبادلة 
احلواجز  رفع  املثقف(،  و  )السياسي  بني 
والسياسة(،  )الثقافة  بني  العازلة  املعنوية 
ع��رب ال��ت��ق��ارب ب��ني ال��ط��رف��ني، فتح آف��اق 
واملثقفني  الثقافة  ام��ام  الواسعة  الفرص 
السليم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ب��اجمل��ت��م��ع،  ل��ل��ن��ه��وض 
م��ن ل���دن احل��ك��وم��ة جل��ع��ل ال��ث��ق��اف��ة سلعة 
والدولة  املثقف  على  يعود  اقتصادية، مبا 
بالرحبية املادية واملعنوية، اليت ترفع من 
ش��أن��ه، ف��ي��ك��ون ع��ط��اؤه االب���داع���ي افضل 
ب��ك��ث��ري، حت��ص��ني امل��ث��ق��ف وال��ث��ق��اف��ة من 
ال��ت��ج��اوزات ال��يت ق��د تتعرض هل��ا، وذل��ك 
محاية  بينها  م��ن  دقيقة،  تشريعات  وف��ق 
امللكية الفكرية، وضع الضوابط القانونية 
واالخالقية اليت تعيد التوازن اىل العالقة 
ب���ني ال��س��اس��ة وامل��ث��ق��ف��ني، وان���ه���اء رح��ل��ة 

اخلالف الطويلة، قانونيا وسلوكيا.

إشكالية العالقة بني 
املثقف والسياسي

التطور املجتمعي بني الثقافتني الرسمية والطوعية
نعين بالثقافة الرمسية، هي تلك النشاطات الثقافية اليت تنتج عن املؤسسة احلكومية املعنية بالثقافة 
يف اجملتمع، كمثال عن ذلك وزارة الثقافة وما تقدمه من مشاريع وأنشطة خمتلفة تتكفل احلكومة او 
وزارة املالية بتمويلها وتكلفتها، أما الثقافة الطوعية فهي تلك املشاريع اليت يتكفل بها االشخاص او 
املنظمات املدنية غري التابعة للدولة، من حيث التخطيط والتمويل واإلعداد وما شابه، حبيث ال يوجد 

تدّخل للدولة يف هذه املشاريع.
الثقافة الطوعية، فتوجد هناك عشرات  الثقافية األهلية اليت تنتمي اىل  أما خبصوص املنظمات 
املنظمات اليت تنشط اليوم يف العراق، من دون العودة اىل سياسة احلكومة او الدولة، ومن دون أن 
تأتر بأوامرها، او تروج ألهدافها وافكارها ومصاحلها، وهذا يدل على وجود حرية يف هذا اجملال، 
على العكس مما كان حيدث يف ظل االنظمة العسكرية السابقة اليت كانت تنع مثل هذه النشاطات، 

فعلى سبيل املثال توجد اليوم اكثر من عشرة ملتقيات وجمالس ثقافية يف حمافظة بابل وحدها.
من هنا على العراقيني اليوم أن يستثمروا االوضاع الراهنة لصاحلهم وصاحل الثقافة، السيما أن 

الضغوط على املنظمات الثقافية تكاد تكون معدومة.
 وهذا دليل على واقع آخر، ينبغ أن نستغله بطريقة صحيحة، فإذا كانت الثقافة احلكومية منطية وآلية 
وشكلية، تهدف اىل إسقاط الفرض املطلوب منها، من دون أن تعنيها جودة املشاريع اليت تقدمها، 

االه��داف  حيث  من  تاما،  عنها  ان ختتلف  ينبغي  الطوعية  الثقافة  فإن  للمجتمع،  فائدتها  وم��دى 
واساليب العمل ايضا، ومن اجل استثمار هذا الظرف املناسب لتطوير الفعل الثقايف يف اجملتمع، البد 

للمعنيني بالثقافة الطوعية كافة.
أن يستغلوا هذا الظرف املناسب، لصاحل الثقافة واجملتمع وكما يلي:

هناك حاجة كبرية، ملضاعفة أعداد اجملالس الثقافية الطوعية يف عموم العراق، مبا يسهم يف نشر 
تكون  االنشطة، حتى  مثل هذه  ادارة  اثناء  الصحيحة  الثقافية  التقاليد  ترسيخ  الصحيحة،  الثقافة 
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 
وتكريس  الثقافية،  االنشطة  من  النوع  هذا  على  الشبابي  اجليل  تعليم  اه��داف شخصية مصلحية، 
الفعل الثقايف املتحرر بني الشباب، حتى ال تقع االجيال القادمة يف فخ الثقافة احلكومية، ليس هناك 
صراع بني الثقافة احلكومة والطوعية يف العراق، ولكن على الثقافة الطوعية أن تقدم النموذج الثقايف 

األفضل دائما.

السيما  الطاقات،  بتحشيد  يرتبط  ما  غالبا  مصطلح،  أو  مفردة،  التعبئة، 
عندما تدخل الدولة يف حرب مع أطراف أخرى خارجية او داخلية، كاحلروب 
األهلية، او املعارضة املسلحة، من هنا توجد تعبئة قتالية عسكرية، معنوية 
ومادية، أما التعبئة الثقافية فإننا نعين بها أهمية تعبئة اجملتمع ثقافيا. وتكون 
احلاجة للتعبئة الثقافية مزدوجة، عندما تر البالد يف حالة صراع مباشر 
الدولة يف حالة حرب، وهذا  او داخلي، عندها ستكون  مع طرف خارجي 
باحلاجة  تتعلق  االوىل  مزدوجة،  بصيغة  الثقافية  التعبئة  اعتماد  يستدعي 
االساسية للثقافة، أما الصيغة الثانية للتعبئة الثقافية فهي تتعلق بالظرف 
االستثنائي الذي تر به الدولة، عندما تكون يف حالة قتال مباشر مع طرف 
آخر، السيما عندما يكون مصدر اخلطر، قتالي أو ذا مسة قتالية كاحلروب 
القادمة من خلف احلدود. إذن أصبحت لدينا اآلن فكرة واضحة عن أهمية 
التعبئة الثقافية يف حاليت السلم واحلرب، ولكن هناك مسات ومواصفات 
مهمة ينبغي أن تتوافر يف أهداف التعبئة الثقافية نفسها، واملضامني اليت 

تسعى اىل ترسيخها بني أعضاء ومكونات اجملتمع. 
بينما حيتاج اجملتمع والدولة، اىل ثقافة ذات بعد اسرتاتيجي، جيعل الثقافة 
ركنا مهما بل أساسيا يف بناء الدولة واجملتمع، وفيما لو حتقق هذا اهلدف، 
للعمق  تفتقر  ال��يت  املتعجلة  السريعة  التعبوية  امل��وج��ات  ع��ن  االبتعاد  ومت 
البناء اجملتمعي  الكبري يف  الثقافة هنا سيكون هلا دورها  والتخطيط، فإن 
الراسخ. هلذا حنن حنتاج اىل تعبئة ثقافية تتسم بالعمق، بدال من توظيف 
آثارها  تزول  السطحي، حيث  الثقافة مرحليا، وحصر أهدافها يف اجملال 
عميقة  ثقافية  بتعبئة  الشروع  علينا  ينبغي  بينما  الطارئة،  االسباب  ب��زوال 
وليست طارئة، وميكن حتقيق هذا اهلدف باختاذ خطوات إجرائية وتنظيمية 

منها:
هذه  بتنفيذ  الكفيلة  واخل��ط��ط  للثقافة،  االسرتاتيجية  االه���داف  رس��م   -

االهداف.
- ال مينع إرساء الثقافة العميقة وأهدافها، من التخطيط املرحلي الطارئ 

الستثمار التعبئة الثقافية.
- ينبغي أن يتم استثمار وسائل البث والتوصيل كافة.

- ال يصح أن تقوم التعبئة الثقافية على الفعل اآلني املتسرع. 
- اذا كانت هناك حاجة تتعلق بالدعم املعنوي نتيجة لظروف طارئة، كخوض 

احلرب وما شابه. 
اآلني،  الفرق بني  تفهم  أن  واألهلية،  الرمسية  الثقافية  للمؤسسات  - البد 
الثقافية، ويتم ذلك من خالل  للتعبئة  أو اهلدف االسرتاتيجي  وبعيد املدى 
التدريب واكتساب اخلربات، واالطالع املربمج على جتارب األمم االخرى، 

اليت تكنت من توظيف الثقافة مبا يصب يف صاحل الدولة واجملتمع. 
للنخب  الثقافية االسرتاتيجية(،  )التعبئة  تعود مسؤولية حتقيق  - وأخريا.. 
من العلماء واملفكرين واملثقفني وقادة اجملتمع، هؤالء مجيعا مسؤولون عن 
الدولة  تعيشها  اليت  الظروف  الثقافية يف مجيع  التعبئة  واستثمار  ترسيخ 

واجملتمع.

التعبئة الثقافية بني العمق 
والتسطيح

علي حسني عبيد
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بها  يتحد  ف��ك��رة  اإلن��س��ان  جيسد  عندما 
قد  يكون  فإنه  خصوصيتها،  يف  وي���ذوب 
أن  ذل��ك  إنسانيته،  مراتب  أمس��ى  ارتقى 
إنسانيته  ع��ن  ينسلخ  ف��ك��رة  ب��ال  اإلن��س��ان 
ه��دف مقدس  بال  ويكون  وج��وده  وجوهر 
للفكرة  املتسلسلة  األف��ك��ار  حنو  به  يسري 

األعظم وصواًل إىل اهلل تعاىل.
كفكرة  عاملنا  يف  يتمثل  حينما  والشهيد 
م���ق���دس���ة، حت���ررن���ا م���ن ال���ت���دن���ي، ي��ك��ون 
شاهدًا، ومراقبًا، وحماسبًا، ومعاتبًا، يف 
حلظات خيون اإلنسان فيها فكرة ساكنة 
مهيمنة على ضمريه عندما تداعب أهواءه 

نغمات الرفاه والدعة واللذة.
وكذلك كان الشهيد آية اهلل السيد حسن 
إنسانية  رح��ل��ة  جسد  عندما  ال��ش��ريازي 
احلاضر  لتستوعب  الضمري  أع��م��اق  يف 
كانت  م��رورًا مباض  املستقبل  إىل  وتقلنا 
فيه ال��ت��ج��ارب ع��ربة ذك��ي��ة مل��ن حي���اول أن 
اآلخرين  آالم  ويسرق  التاريخ  على  يقفز 
ويتاجر بها يف أسواق النخاسة السياسية، 
ف��ق��د ك���ان���ت رح���ل���ة ه����ذا ال��ش��ه��ي��د عرب 
يدافع  وه��و  خاضها  وقائع  من  متسلسلة 
رجاهلا  خانها  أمة  عن  وأصالة  بفروسية 
يف زمن تصدعت فيها النفوس باإلحباط 
التنصل  أص��ب��ح  ويف حم��ي��ط  واهل���زمي���ة، 
بها  يتشدق  فضيلة  األصيلة  العقيدة  من 

املتعصرنون.
وه����ا حن���ن اآلن ن��ق��رأ ال��ش��ه��ي��د ال��ف��ك��رة 
الظالم  ق��وى  من  حتررنا  رؤى  لنستوحي 
ال����يت ت���ن���دس ب��ي��ن��ن��ا يف أج�����واء اهل��زمي��ة 
واإلحباط، هذه الرؤى هي منوذج مقتبس 
م��ن ش��اه��د ح��ي وض���ع يف ط��ري��ق��ن��ا أه��م 

األسس احلقيقية حلركتنا وتفكرينا.
يكون  كي  يكفيه  ال  عاملا  العامل  يكون  أن 
منتهى  العلم ويف  بهذا  العمل  بل  معذورا، 
العامل  ومسؤولية  وال��ق��درة،  االستطاعة 
الديين أن يكون على خط التماس مع بيئته 
وعصره وهذا مفهوم العمل، كما أن مفهوم 
الواقع  عن  ينفصم  عندما  يسقط  العامل 
متغري  متجدد  مفهوم  العلم  الن  احليوي 
سّيال يتطور وينمو، وقد قال أمري املؤمنني 
إال  )ما من حركة  كميل:  يوصي  وهو  )ع( 
فالعامل  معرفة(،  إىل  فيها  وأن��ت حمتاج 
احلقيقي هو العامل املثقف املداهم لعصره 
املتداخل بعلمه مع حركته احليوية، فتنبثق 
من هذا التفاعل رؤية عصرية قادرة على 
قراءة الواقع بدقة، فهو بهذا التكامل بني 
اجل��ذور  يف  واألص��ال��ة  العصرية  الثقافة 

يقدم عطاءًا متقدًا يف أزمان متغرية.
وظيفة املثقف املؤمن هي أكرب من االكتفاء 
اآلخ��ري��ن،  على  وامل��س��ؤول��ي��ة  ال��ل��وم  بإلقاء 
فالعلم ليس ملكًا خاصًا بطبقة معينة بل 

هو وظيفة شرعية يتحملها اجلميع؛ لذلك 
ف���إن امل��ث��ق��ف ال��ع��ص��ري ي��واج��ه إش��ك��االت 
األساليب  نفس  يكرر  أخذ  أساسية حيث 
اليت حاول أن يتنصل منها وانتقدها؛ فهو 
ميارس التخلف بشكل جديد بعد أن أصبح 
أسريًا هلذا الواقع العاجز؛ إذ هو يستخدم 
االس���ت���ب���داد إلل���غ���اء اآلخ���ري���ن، واح��ت��ك��ار 

الساحة، وحتميل الطبقية الثقافية.
هناك الكثري ممن حياول، باسم التجديد 
واالج���ت���ه���اد ون���ق���د ال������رتاث، ال��ط��ع��ن يف 
اليت  العقائدية  والثوابت  الدينية  األسس 
قامت عليها الشريعة، وهو سالح خطري 
ميكن أن يؤدي إىل احنرافات كبرية على 
مستوى املستقبل؛ والسبب األساسي هلذا 
ما طرحته  مع  التوائم  األم��ر هو حماولة 
احل����ض����ارة ال��غ��رب��ي��ة م���ن ف��ك��ر ح��دي��ث، 
على  قامت  الغربية  النهضة  أن  خصوصا 
أس���اس ع��زل ال��دي��ن ع��ن ال��ع��ل��م، وجتديد 
الشكل  م��ع  يتناسب  ب��أس��ل��وب  املسيحية 

احلديث هلا.
لقد كان الشهيد منوذجا حلركة األصالة 
املتسلحة بثوابت العقيدة املتحركة بإميان 
ويقني حنو اخ��رتاق العصر احلديث دون 
خ��وف أو وج��ل، وك��ان ق��ادرا على إح��داث 
توجاته  الزال��ت  الساحة  يف  كبري  تغيري 

تتفاعل حلد اآلن.

العالم املثقف.. سالح األصالة 
وحركة التجديد

كنوز اآلثار العراقية.. بني النهب املنظم ومعول التدمري
التزال عصابات تنظيم داعش اإلرهابي، تواصل عملياتها اإلجرامية والتخريبية املختلفة اليت طالت 
كل شيء دون استثناء، فقد عمدت هذه العصابات وبعد اهلزائم الكبرية اليت منيت بها يف املعارك 
أق��دم احلضارات  من  تعد  ال��يت  العراقية  واحل��ض��ارة  التاريخ  ج��ام غضبها على  األخ��رية اىل صب 
البشرية، حيث يتعرض العراق اليوم لعمليات نهب وسلب وتدمري واسعة لآثار التارخيية املهمة، وهو 
ما أثار قلق العديد من اجلهات واملنظمات العاملية اليت سارعت اىل إدانة مثل هكذا جرائم خطرية، 
حيث أظهرت بعض الوثائق أعضاء التنظيم وهم يدمرون منحوتات وتاثيل قدمية بعد السيطرة على 

مدينة املوصل.
وحبسب بعض اخلرباء فان تنظيم داعش قد تكن من احلصول على كنز مثني بعد السيطرة على 
بيع  ال��دوالرات من  اليوم على ماليني  اإلرهابية حتصل  العامل، فاجلماعات  أثرية يف  أغنى منطقة 
القطع األثرية املنهوبة يف األسواق العاملية اليت ساعدت يف بقاء واستمرار عمل التنظيم. وقد طالبت 
العديد من اجلهات اليت استغربت أيضا الصمت الدولي واالستنكارات اخلجولة ضد هذه اجلرائم 
الوحشية، بضرورة إصدار قوانني مشددة ألجل جتفيف منابع تويل هذا التنظيم والعمل على فرض 

حصار كامل عليه.
ويف هذا الشأن نشر تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية شريطا مصورا لعناصره وهم يدمرون مدينة 

منرود اآلشورية االثرية يف مشال العراق اليت تعود اىل القرن الثالث عشر قبل امليالد، قبل ان يعمد 
اىل تفخيخها وتفجريها بالكامل. واظهر الشريط الذي تداولته حسابات الكرتونية مؤيدة للتنظيم، 
عناصر التنظيم وهم يستخدمون مطرقات وآالت ثقيلة لتدمري ألواح حجرية ضخمة، واختتم مبشهد 

انفجار كبري تليه لقطات للمدينة وقد سويت باألرض.
ومدينة احلضر هي مدينة تضم مبان معمارية شرقية وغربية وتقع يف صحراء على بعد حنو 100 كلم 
جنوب غرب مدينة املوصل. وبدأت عملية تدمري اآلثار يف املدينة بعد تدمري التنظيم املتطرف مدينة 
تنظيم  اليونسكو محلة  القطع األثرية يف متحف املوصل. ودانت  منرود اآلشورية األثرية وعشرات 

“الدولة اإلسالمية” املنهجي لتدمري اآلثار العراقية ووصفت ذلك بأنه جرمية حرب. 
اجلوية  القوة  استخدام  على  الواليات  تقوده  الذي  العسكري  التحالف  العراق  ذاته حث  السياق  يف 
حلماية اآلثار يف البالد من مقاتلي تنظيم الدولة االسالمية الذين قاموا بنهب وتدمري بعض من أعظم 
الكنوز األثرية يف العامل. وقال وزير عراقي إن التحالف الذي نفذ 2800 غارة جوية ضد مواقع تنظيم 
ال��رتاث احلضاري  العراق وسوريا منذ أغسطس آب ال يفعل ما يكفي النقاذ  الدولة اإلسالمية يف 
العراقي الذي ال يقدر بثمن، وأثارت مثل هذه األعمال إدانة عاملية حيث وصفت األمم املتحدة تدمري 

اإلرث التارخيي العراقي الثري بأنه جرمية حرب. 

ففي  الثقافة،  هي  منابعه،  وجتفيف  العنف  تقليل  وسائل  اه��م  اح��دى  لعل 
اىل  خالهلا  من  نصل  ان  ميكن  صحيحة،  بطريقة  الثقافة  استثمار  حالة 
نتائج ملموس، السيما ان عدد من املختصني أكدوا على دور الثقافة يف هذا 
اجملال، كما نالحظ ذلك يف االفكار اليت يطرحها االمام حممد احلسيين 
الشريازي )رمحه اهلل(، فهو يركز على قضايا مهمة يف هذا اجملال، أي يف 
جمال مكافحة العنف، ويرى أن السبيل االقوى لدحر العنف وإضعافه هو 
نشر الثقافات املضادة للعنف، كما نقرأ ذلك يف نظريته املعروفة عن العنف، 
واليت عاجل من خالهلا اسباب التطرف والعنف وناقشها وعرض هلا بطريقة 
علمية، وقدم حلوال وبدائل وخطوات عملية ملكافحة العنف عن طريق السبل 

الثقافية.
كتابها  اليت مت ترمجة  ويتمر  باربرا  الكاتبة  ايضا يف إسهامات  نقرأ ذلك 
للعربية ضمن سلسة عامل املعرفة الكويتية بعنوان “األمناط الثقافية للعنف”، 
وقد حبثت التأثريات العميقة يف الثقافة الغربية اليت أدت إىل جعل العنف 

مشروعًا يف هذه الثقافة برأيها. 
التجمعات واجملتمعات  العنيف على مستوى  السلوك  أن مكافحة  يبدو  لكن 
البشرية حتتاج إىل اتصال وتكاتف بني هذا العلم وعلوم أخرى، وكذلك إىل 
اتصال بني هذا العلم واألطر الثقافية اليت ينمو فيها وتعمل تطبيقاته يف 
جمتمعاتها، كما يرى ذلك الكاتب مسري التقي الذي اكد على أن العنف ليس 
الفرد بأصل تكوينه وخلقه، وكذلك ليس مسة مالزمة  تصرفًا جيرب عليه 
لبعض اجملتمعات، وميكن أن تتم مواجهته بإصالح ثقافة هذا اجملتمع، لذا 
حنتاج أن نواجه تلك الثقافات بالنقد لنعرف إن كانت توجه أبناء اجملتمع 

حنو السلوك العنيف. 
عرب  اجمل��ال  ه��ذا  يف  جهودهم  مبضاعفة  مطالبون  واملثقفون  الثقافة  اذن 
السبل  وف��ق  والعملية،  النظرية  وامل��ق��رتح��ات  واالف��ك��ار  الثقافة  توظيف 

الصحيحة ملكافحة العنف وكما يلي:
اهمية االميان وخاصة لدى صّناع القرار، بأن الثقافة قادرة على مكافحة 
بالثقافة،  العنف  ملكافحة  وعلمية  جبدية  املدروسة  اخلطط  وضع  العنف، 
هل��ا، وضع  وق��درات مشهود  خ��ربات  ان تضعها عقول متخصصة هلا  على 
جمال  يف  العاملة  واملنظمات  امل��ؤس��س��ات  تصرف  حت��ت  كافة  االمكانيات 
احلاضنة  م��ن  ب���دءًا  النفوس  م��ن  العنف  بطرد  ال��ش��روع  ال��ع��ن��ف،   مكافحة 
االجتماعية االوىل العائلة، أهمية مساهمة املدارس ومجيع حميطات العمل 

يف محالت متواصلة ومدروسة لزرع الثقافة املناهضة للعنف.
يف  السيما  اجمل���ال..  ه��ذا  يف  الكبري  دوره��ا  والدينية  اخلريية  للمؤسسات 

تعضيد اجلانب الفكري التنويري.
لالعالم كذلك دوره الرئيس يف هذا اجملال، خاصة يف ظل القص الواضح 

يف الربامج الثقافية الغنية واجليدة.
سلوك  منهج  وتطوير  الالعنف..  لثقافة  السليمة  االس��س  بناء  يف  الشروع 

مسامل ينحو اىل االبداع واالنتاج االفضل.

هل تتمكن الثقافة 
من مكافحة العنف؟
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ي����رى ال��ك��ث��ري م���ن اخل������رباء ان ال��ع��امل 
ال��ي��وم وم��ع تفاقم ال��ص��راع��ات واألزم���ات 
يعيش  املتواصلة،  واالقتصادية  السياسية 
على  السيطرة  اج��ل  م��ن  حمتدما  سباقا 
ك��ان حتى وقت  ال��ذي  الفضاء اخل��ارج��ي 
الكربى،  ال��دول  بعض  على  حكرا  قريب 
ح��ي��ث ش��ه��د ال��ع��ق��د األخ����ري وك��م��ا تنقل 
النشاط  يف  كبريا  تقدما  امل��ص��ادر  بعض 
آسيا  ال��دول يف  من  الكثري  الفضائي يف 
سعت  وال��يت  الالتينية،  وأمريكا  وأوروب���ا 
إىل ت��ع��زي��ز دوره�����ا ال��ع��امل��ي م���ن خ��الل 
امتالك التقنيات الفضائية وإنتاج األقمار 
الفضائية،  املركبات  وإط��الق  الصناعية 
بهدف فرض نفسها كقوة فضائية عاملية، 
وحبسب بعض اخلرباء مل يعد اهلدف من 
سباق الفضاء جمرد السيطرة على القمر 
اجملموعة  خ��ارج  الكواكب  استكشاف  أو 
الشمسية، بل ان هناك اجتاهات متزايدة 
لعسكرة الفضاء، مبا يهدد بتحوله لساحة 

حرب يف املستقبل. 
وي��ش��ه��د ال��ف��ض��اء اخل��ارج��ي ت��زاي��د ع��دد 
مسبوقة،  غري  لدرجة  الصناعية  األقمار 
فهناك وكما تنقل بعض املصادر، ما بني 40 
و50 دولة تتلك أقمارها اخلاصة حاليًا، 
ويذكر أنه يف عام 1986م مت إطالق 3200 
قمر اصطناعي إىل مدارات حول األرض 

من أجل غايات خمتلفة، من بينها 2000 
قمر أطلقها االحتاد السوفيييت، و2001 
األم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  أطلقتها 
وال���ي���وم ص���ار ال��ف��ض��اء م��ل��ي��ئ��ًا ب��ع��دد غري 
 %65 االصطناعية،  األقمار  من  معروف 
قمرًا   270 وهناك  جتسس،  أقمار  منها 
عسكرية  ألغ��راض  تستخدم  اصطناعيًا 
فضائية  م�����دارات  يف  اآلن  وه���ي  حب��ت��ة، 
وغ��ال��ب��ي��ت��ه��ا ال��ع��ظ��م��ى أم��ريك��ي��ة، ك��م��ا أن 
نفسه حوالي 600 قمر  الوقت  هناك يف 
جت���اري م���زدوج االس��ت��خ��دام، أو مملوك 
أن  احملتمل  ومن  حكومية،  ملنظمات غري 
يزداد ذلك العداد حثيثًا سيما وأن حجم 
كما  أصغر،  أصبح  االصطناعية  األقمار 
أن إطالقها للفضاء أصبح أسهل من ذي 

قبل.
العسكرية  ال��ق��وات   “ كتاب  ج��اء يف  وق��د 
االسرتاتيجي  اخلبري  ملؤلفه   “ الفضائية 
اخلمسني  ال��س��ن��وات  أن  ك��ول��ي��ن��ز:  ج���ون 
ال����ق����ادم����ة س���ي���ك���ون م���ف���ت���اح ال��س��ي��ط��رة 
العسكرية فيها هو فضاء احمليط األرضي 
األرض���ي���ة بسماكة  ال���ك���رة  ي��غ��ل��ف  ال����ذي 
مثانني ألف كيلو مرت، فمن يسيطر على 
هذا الفضاء يتحكم بكوكب األرض، ومن 
القمر يتحكم بفضاء  يسيطر على كوكب 
احمليط األرض��ي” . ومن هنا تأتي أهمية 
البعد العسكري لتصعيد التنافس اجلارية 

على قدم وساق. 
املركبة  انطلقت  ف��ق��د  ال��ش��أن  ه���ذا  ويف 
اليابانية غري املأهولة “هايابوسا-2” اىل 
ايه”   2 “اتش-  الصاروخ  بواسطة  الفضاء 
يف مهمة ينبغي ان تبلغ فيها كويكبا بدائيا 
ل��دراس��ة سطحه ومجع   2018 ال��ع��ام  يف 
فهم  تفيد يف  نوعها  من  فريدة  معلومات 

نشأة اجملموعة الشمسية. 
اىل جانب ذلك أطلقت اهلند بنجاح اكرب 
صاروخ فضائي يف تارخيها، حيمل كبسولة 
يف  الفضاء،  اىل  روادا  تنقل  ان  ميكنها 
وهذا  الطموح.  الفضائي  برناجمها  اطار 
اصطناعية  اقمار  لنقل  مصمم  الصاروخ 

كبرية ومركبات بشرية، 
م��ن ج��ان��ب اخ��ر أعلنت ال��ص��ني وحبسب 
إلطالق  ختطط  الصني  إن  سنانا،  وكالة 
لشبكة  صناعية  أق��م��ار  أرب��ع��ة  أو  ث��الث��ة 
إن  كما  املواقع،  وحتديد  العاملية  املالحة 
الشبكة ستكتمل بشكل نهائي حبلول عام 
2020، وقال خرباء متخصصون يف دراسة 
ال��ذي حتققه  السريع  التقدم  إن  الفضاء 
العسكرية  الفضاء  تكنولوجيا  يف  الصني 
واملدنية جييء يف اطار اسرتاتيجية طويلة 
للجغرافيا  الدولي  النظام  لتشكيل  األجل 
م���ع مصاحلها  ي��ت��واف��ق  ال��س��ي��اس��ي��ة مب���ا 
على  االسرتاتيجية  اهليمنة  هلا  ويضمن 

منطقة آسيا-احمليط اهلادي.

بعد عسكرة األرض سباق عاملي 
لعسكرة الفضاء

علوم وتكنولوجيا

الحفريات واكتشاف االسرار الغامضة للزمن السحيق
يقوم  اليت  األحياء  لبقايا  املتحجرة  واآلث��ار  احلفريات  التنقيب عن  وعمليات  االستكشافات  التزال 
بها العلماء حمط اهتمام متزايد، خصوصا وان بعض تلك األحباث ويف ظل استخدام التكنولوجيا 
احلديثة واملتطورة قد مكنت العلماء من الوصول اىل نتائج مهمة، ختص أسرار احلياة القدمية وسبل 
العيش والتطور للعديد من املخلوقات واإلحياء اليت عاشت على هذا الكوكب منذ آالف أو ماليني 

السنني. 
وعلم احلفريات وكما تشري بعض املصادر، هو علم وسيط بني علم األحياء وعلم اجليولوجيا. يهتم 
البيئية احمليطة.  الظروف  التاريخ، وكيفية تطورها وعالقتها مع  كائنات ما قبل  العلم بدراسة  هذا 
بدأت ممارسة هذا العلم منذ القرن اخلامس قبل امليالد، لكنه مل يؤسس بشكل حديث إال يف القرن 
الثامن عشر على يد العامل الفرنسي جورج كوفري )1769 - 1832( وأعماله يف التشريح املقارن. 
تطّور هذا العلم بشكل سريع جدا يف القرن التاسع عشر، ويستخدم هذا العلم تكنيكات مأخوذة من 

علوم عديدة أخرى، كالكيمياء احليوية، واجليولوجيا واهلندسة والرياضيات وغريها.
بها مخس من  الفك  لعظام  اكتشاف حفرية  أدى  املهمة فقد  فيما خيص بعض هذه االستكشافات 
األسنان السليمة يرجع عهدها اىل 2.8 مليون عام عثر عليها يف صحراء باثيوبيا اىل ان يزيح اىل 
الوراء فجر ظهور اجلنس البشري حنو نصف مليون عام. وقال العلماء إن هذه احلفرية تثل أقدم 

أثر معروف ميثل اجلنس البشري )هومو( ويبدو انها لنوع مل يكن معروفا من قبل ينتمي للمراحل 
املبكرة من ساللة النسب البشري.

فلم  العاقل  االنسان  أي  )هومو سابينس(  العلمي  العصر احلديث وامسه  النوع احلالي النسان  أما 
يظهر إال منذ 200 ألف سنة يف اعقاب سلسلة من مسرية التطور لنفس اجلنس. وحتى اآلن فان أقدم 
آثار معروفة للجنس البشري يرجع عهدها من 2.3 اىل 2.4 مليون سنة وهي للجنس البشري )هومو 

هابيليس( أي االنسان املاهر.
من جانب اخر توصل فريق من العلماء اىل ان البقايا املتحجرة لنوع من اشباه البشر يطلق عليه اسم 
“اوسرتالوبيثكس”، او القرد اجلنوبي، املكتشفة يف جنوب افريقيا قبل عشرين عاما، تعود اىل 3.67 
مليون سنة. وقال لوران بروكسل الباحث يف املعهد الوطين للدارسات االثرية يف فرنسا “عاش هذا 
النوع قبل 3.67 مليون سنة، اي قبل نوع هوموهابيليس )االنسان املاهر( الذي تطور منه اسالفنا، 

والذي ظهر قبل 2.5 مليون سنة”. 
واضاف “هذا االكتشاف يضع جنوب افريقيا على خارطة املناطق اليت شهدت تطور البشر” اذ كان 
العلماء يعتقدون من قبل ان البشر ظهروا وتطوروا يف الشرق االفريقي حصرا، ثم انتشروا يف سائر 

مناطق افريقيا والعامل.

بغرائب وعجائب  وأحباثهم اخلاصة  استكشافاتهم  الفلك  علماء  يواصل 
الفضاء والكواكب، حيث تكن هؤالء العلماء مؤخرا من خالل االعتماد 
على التقنيات واالجهزة املتطورة اكتشاف جمموعة من املعلومات واحلقائق 
الذي  اخلارجي  والفضاء  والنجوم  بالكواكب  املدهشة، خاصة  واالس��رار 
اصبح ميدانا للتنافس الدولي كما يقول بعض اخلرباء، الذين اكدوا على 
اىل حقائق وحتليالت  استندت  وال��يت  احلالية  واالحب��اث  الدراسات  ان 
التوقعات  من  العديد  تغيري  كبري يف  بشكل  مؤكدة، رمبا ستسهم  علمية 
والنظريات السابقة اليت استند اليها العلماء سابقًا. فقد أفادت دراسة 
جديدة أن علماء فلك رصدوا للمرة األوىل وجود جزيئات عضوية مركبة 
للحياة.  األس��اس  اللبنة  تعد  اجلزيئات  وه��ذه  التكوين.  حول جنم حديث 
وجرت أعمال الرصد بواسطة التلسكوب “أملا”، وهو عبارة عن شبكة من 
اهلوائيات يف أتاكاما يف جبال األنديس التشيلية. وقال املرصد األوروبي 
اجلنوبي يف بيان أن هذه النتائج تظهر أن الظروف اليت أدت إىل تشكل 

األرض والشمس “ليست فريدة من نوعها يف الكون”.
من جانب اخر قال باحثون إن علماء الفلك رصدوا جنما ينطلق مبتعدا 
عن جمرة درب التبانة بسرعة هائلة بعد أن أطاح به جنم آخر أكرب حجما 
املرصد  ل��دى  يعمل  ال��ذي  الفلك ستيفن جاير  ع��امل  وق��ال  انفجاره.  إث��ر 
األوروب��ي اجلنوبي ومقره أملانيا والذي يشرف على ثالثة تلسكوبات يف 
تشيلي إن النجم وامسه )يو اس 708( ينطلق بسرعة 1200 كيلومرت يف 

الثانية وهي سرعة تكفي كي يغادر اجملرة يف حنو 25 مليون عام. 
يف السياق ذاته قال العلماء إنهم اكتشفوا ثقبا أسود هائال يعادل حجم 
األزمنة  يف  تكونت  متوهجة  جنمية  كتلة  وس��ط  م��رة  مليار   12 الشمس 
السحيقة من نشأة الكون. ويدحض هذا االكتشاف نظريات راسخة حالية 
تقول بان الثقوب السوداء واجملرات اليت توجد بها تتمدد بإيقاع نسيب 
على مر العصور. وتوجد الثقوب السوداء وسط أجرام كونية نائية تسمى 
النجوم الفلكية )ك��وازارات(. وهذه الثقوب عبارة عن حيز يف الفضاء به 
من  بالنفاد  املطلقة  بسرعته  للضوء  حتى  تسمح  ال  للغاية  مكثفة  م��ادة 
خالهلا وتفادي جاذبيتها. وجيري رصد الثقوب السوداء من خالل اآلثار 

النامجة عنها على اجملرت القريبة والنجوم والغبار الكوني.
بنظامنا  مر  غريبا  أن جنما  الفضاء  علماء  اكتشف  متصل  على صعيد 
بهذا  اق��رتاب أي جنم آخر منا  يثبت  ألف عاما، ومل  الشمسي منذ 70 

الشكل. 
من جانب اخر اظهرت اعمال مراقبة نفذها التلسكوب الفضائي هابل 
املشرتي،  كوكب  اقمار  اك��رب  غانيميد،  القمر  ان  عنها  النقاب  وكشف 
يضم حميطا مائيا شاسعا حتت قشرته اجلليدية السميكة، اكرب من كل 
احمليطات االرضية جمتمعة. ويعطي هذا االكتشاف دفعا اضافيا لبحث 

العلماء عن امكانية وجود حياة خارج كوكب االرض.

الكون الرحب.. 
واالستكشاف الشهي 

ألعماقه الغامضة

عبد االمري رويح
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اإللكرتونية  األل��ع��اب  أو  الفيديو  ألعاب 
مثار  والت��زال  كانت  أنواعها،  ومبختلف 
ج���دل ك��ب��ري ل���دى ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ل��م��اء 
وال���ب���اح���ث���ني ب���ش���أن أث����اره����ا امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وخ��ص��وص��ا ع��ل��ى األط���ف���ال، اذ أش���ارت 
البحوث إىل وجود آثار اجيابية وأخرى 
س��ل��ب��ي��ة م���ن أل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و، فبعض 
األل���ع���اب وك��م��ا ت��ش��ري امل���ص���ادر، ميكن 
النفس  ال��ث��ق��ة يف  األط���ف���ال  ت��ك��س��ب  ان 
جليا  هذا  ظهر  وقد  بالذات.  واالعتداد 
لدى االطفال الذين يعانون من اضطراب 
نقص االن��ت��ب��اه وف���رط احل��رك��ة. وبعض 
للرتبية،  إجيابي  أثر  هلا  الفيديو  العاب 
الكتابة  م��ث��ل  م���ه���ارات  وت��ع��ل��م االط���ف���ال 
ك��م��ا تشجع علي  احل��س��اب  وال��رتك��ي��ز، 

الرياضة البدنية.
العاب  أن  ال��ي  الباحثني  بعض  وي��ش��ري 
من  االطفال  تكني  يف  تساعد  الفيديو 
التحكم  وع��ل��ى  مشاعرهم  ع��ن  التعبري 
يف غ��ض��ب��ه��م. ام����ا خب���ص���وص آث���اره���ا 
ألعاب  بني  قوية  صلة  فهنالك  السلبية، 
ال��ع��دوان��ي،  وال��س��ل��وك  العنيفة  الفيديو 
العنيف  ال��س��ل��وك  ان  دراس���ة  وج���دت  اذ 
عن   22-13 بنسبة  ي���زداد  للمراهقني 
العنيفة.  ال��ف��ي��دي��و  ال��ع��اب  ل��ع��ب  ط��ري��ق 
ودراس��ات  لبحوث  احصائي  حتليل  ويف 
خمتلفة عن آثار العنف الناتج من العاب 

الفيديو، مشل اكثر من 4000 طفل دون 
االطفال  نصف  ان  تبني  عاما،   18 سن 
العنيفة،  الفيديو  العاب  مارسوا  الذين 
بالغضب  الشعور  مظاهر  عندهم  زادت 
والعدوانية. يف أمريكا واالحتاد االوروبي 
أن ال  تدابري لضمان  واسرتاليا وضعت 
حيصل االطفال على العاب الفيديو التى 
ال تناسب اعمارهم وهذا بفضل استخدام 
نظام تقدير يناسب سنهم. وبالرغم من 
هذه التدابري والقيود وجدت الدراسات 
ان االطفال يتمكنون من مشاهدة ولعب 

االلعاب اليت ال تناسب اعمارهم.
دراستان  اظهرت  فقد  الشأن  هذا  ويف 
ال��ف��ي��دي��و حتفز  ال���ع���اب  ان  ح��دي��ث��ت��ان 
ال���ق���درات االدراك���ي���ة وال��ب��ص��ري��ة اال ان 
ان  ميكن  عليها  طويلة  اوق���ات  تضية 
تؤدي اىل مشاكل سلوكية. واشار معدو 
دراسة جلامعة براون يف والية رود ايالند 
)مشال شرق الواليات املتحدة( نشرتها 
جملة “بلوس وان” العلمية اىل ان اللعب 
ال حيسن القدرات البصرية فحسب بل 

ايضا اكتساب هذه القدرات.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل خ��ل��ص��ت دراس����ة 
اىل  أوك��س��ف��ورد  جامعة  أجرتها  حديثة 
الفيديو  ألل��ع��اب  األط��ف��ال  أن مم��ارس��ة 
تأثري  له  يكون  قد  يوميا  قصرية  لفرتة 
النفسي  التوافق  قليل لكنه إجيابي على 

واالج��ت��م��اع��ي هل����ؤالء األط���ف���ال. ووج��د 
يقضون  ال���ذي  األط���ف���ال  أن  ال��ب��اح��ث��ون 
أقل من ساعة يوميا يف ممارسة ألعاب 
الفيديو كانوا أفضل من حيث التكيف مع 
حياتهم مقارنة باألطفال الذين ال يلعبون 

مطلقا.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى اظ���ه���رت دراس�����ة ان 
بالعاب  ب��االس��ت��ع��ان��ة  ال��ف��ك��ري  التحفيز 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى اج��ه��زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ميكن 
ل���دى بعض  ب��ن��ت��ائ��ج اجي��اب��ي��ة  ت��ؤت��ي  ان 
االشخاص املسنني الذين يعانون اكتئابا 
من  افضل  تكون  قد  انها  حتى  شديدا، 
االدوي��ة. ويؤثر االكتئاب على عدد كبري 
من االشخاص املسنني، وعلى الرغم من 
املهدئات  وتناول  النفسي  العالج  فعالية 
املضادة لالكتئاب بالنسبة للبعض منهم، 
اال ان هذه العالجات ال تظهر اي فعالية 
معدو  اش��ار  ما  وف��ق  لكثريين،  بالنسبة 
الدراسة الذين اكدوا احلاجة اىل ادوية 
اكثر فعالية ملعاجلة امراض الشيخوخة.

يف السياق ذاته تقتحم نينتندو اليابانية 
احملمول  اهل��ات��ف  ع��امل  الفيديو  ألل��ع��اب 
بتعزيز  املستثمرين  ملطالب  مستجيبة 
إتاحة شخصيات  اإلي��رادات عن طريق 
األلعاب  هل��واة  ماريو  سوبر  مثل  شهرية 
الذين يبتعدون بشكل متزايد عن أجهزة 

الشركة. 

العاب الفيديو.. بني التحفيز 
اإليجابي وانفجار السلوك العدواني

السيارات الذكية.. ترسم خرائط العصر القادم
الذكاء الصناعي أصبح وحبسب بعض اخلرباء هو املسيطر األساسي على الكثري من جوانب احلياة، 
اليت تطورت بشكل كبري يف العقود املاضية، فمن اهلاتف الذكي ونظارة ذكية وغريها من األجهزة 
الذكية األخرى، يشهد العامل اليوم تنافس شديد بني كربى الشركات العاملية املعنية بصناعة السيارات، 
واليت سعت اىل تطوير وانتاج” السيارات ذكية” او السيارات ذاتية القيادة، اليت يتم التحكم بها آليا 
بدون تدخل من اإلنسان لتفادي األخطاء واحلوادث وبدقه عالية كما يقول بعض اخلرباء، وقد أعلنت 

بعض الشركات عن إنتاجهم هلذه السيارات يف السنوات القادمة.
 وخيترب معظم ممُصنعي السيارات يف هذه األيام طرزا من السيارة الذاتية القيادة، إميانًا منهم بأن 
توفر مثل هذه السيارات سيمُساهم حتمًا يف خفض ممُعدالت احلوادث، باإلضافة إىل توفري مزيد من 

الراحة والرفاهية لإنسان.
ويرى البعض ان احلديث عن السيارات الذكية رمبا اليزال مبكرا جدا، خصوصا وإنها يف طور اإلعداد 
وجتربة وحتتاج اىل ابتكار وسائل محاية متقدمة وفرتة جتريب مطولة قبل أن تنال ثقة املستهلك 
النهائية، وتوقع أستاذ اهلندسة يف جامعة ميشيغان، الري برينز، والذي يعمل كذلك مستشارًا لغوغل، 
أن من احملتمل أن تصل السيارات الذاتية القيادة إىل الطرقات حبلول عام 2017، إال أن املشكلة تكمن 
على حد تعبريه يف أن العامل لن يكون مستعدًا الستقباهلا بسبب مشاكل قانونية وتنظيمية، أو لرفض 

الناس تقبل فكرة قيام السيارة بنقلهم دون وجود سائق.
ومن العقبات اليت تعرتض طريق السيارات الذاتية القيادة وكما تنقل بعض املصادر، هو أن معظم 
الطرز اليت جيري تطويرها حتتاج إىل فرتة يتم فيها تدريبها على األمور املفاجئة وغري االعتيادية 

اليت قد تعرتضها أثناء السري يف الشوارع.
وإن عملية التدريب هذه تتطلب تسيري السيارات يف الشوارع وبني السيارات التقليدية، ويعتقد “برينز” 
أن معظم احلكومات سرتفض السماح هلذه السيارات بالسري يف الشوارع جبوار السيارات التقليدية 
على  القيادة  الذاتية  السيارات  وبرهنت  العقبة  تلك  أنه حال مت جتاوز  يأمل  لكنه  تدريبها،  بغرض 

كفاءتها.
ويف هذا الشأن خضعت سيارة غوغل للعديد من االختبارات لضمان سالمة القيادة. وهي غري مزودة 
انهت  انها  السويدية  فولفو  اعلنت جمموعة  فيما  التقليدية،  السيارات  املتوافرة يف  التحكم  بوسائل 

وضع تصاميم سياراتها من دون سائق اليت تنوي بدء تسيريها يف العام 2017.
 من جانب اخر تسعى شركة داميلر األملانية لصناعة السيارات اىل اعادة ضبط توقعات املستهلكني 
بشأن سيارات القيادة اآللية وفقا ملفهوم سيارة مرسيدس-بنز إف 15 املستقبلية بعد ان ازاحت عنها 

الستار يف املعرض السنوي اللكرتونيات املستهلك يف الس فيجاس. 

مهم  ج��زء  اخل��رباء  بعض  وحبسب  أصبحت  االجتماعي  التواصل  شبكات 
املستخدمني هلذه  اع��داد  ازدي��اد  البشر خصوصا مع  الكثري من  من حياة 
الشبكات ال��يت أح��دث��ت ت��غ��ريا ك��ب��ريا يف جم��ال االت��ص��ال وامل��ش��ارك��ة بني 
املوجودة  الشبكات  أشهر  ومن  املعلومات.  وتبادل  واجملتمعات  األشخاص 
شبكة  على  االجتماعية  الشبكات  أكرب  من  يعد  ال��ذي  ال�”فيسبوك”  حاليًا 
ي��زي��د عن  م��ا  ال��ت��ق��اري��ر  الشبكة وحب��س��ب بعض  إذ تضم ه��ذه  االن��رتن��ت، 
البلدان. هذه األعداد املتزايدة من  1.39 مليار مستخدم نشط يف خمتلف 
من  العديد  يف  حضورها  توسيع  اىل  فيسبوك  شركة  دفعت  املستخدمني 
اجملاالت من خالل تطوير التقنيات والربامج والتطبيقات اخلاصة وتقديم 
خدمات إضافية واالستحواذ على شركات ومواقع أخرى بهدف السيطرة 

على األسواق العاملية.
 من جانب آخر يرى بعض املراقبني ان مواقع التواصل االجتماعي ومنها 
فيسبوك، وعلى الرغم من أهميتها الكبرية فأنها قد تكون مصدر للكثري 
من املشكالت واألزمات، من خالل نشر الشائعات والصور واألفالم املفربكة 
اليت تعرض ألهداف معينة، خصوصا مع وجود بعض اجلهات واألطراف 
اليت تسعى بشكل دائم اىل تعميق اخلالفات األسرية واالجتماعية والدولية. 

وهو ما أشارت إليه العديد البحوث والدراسات. 
وقد أعلنت شبكة فيسبوك أن أرباحها الصافية زادت للضعف لتصل إىل 
واألرب��اح  مستخدميها  عدد  لتنامي  إضافة  املاضي،  العام  دوالر  مليار   2.9
املتأتية من اإلعالنات على األجهزة احملمولة تواصل ارتفاعها. فقد ارتفعت 
إيرادات الشبكة بنسبة 58% لتصل إىل 12.5 مليار دوالر على جممل السنة. 
من  األخ��ري  الربع  خ��الل  خفيفا يف منوها  تباطؤا  فيسبوك  كذلك سجلت 
ارتفاع يف األرب��اح الصافية بنسبة 34% عند 696 مليون  العام املاضي مع 
دوالر، وارتفاع يف اإليرادات بنسبة 49% “فقط” إىل 3.9 مليارات دوالر، وهو 
مستوى أفضل بقليل من التوقعات اليت كانت تشري إىل 3.8 مليارات دوالر.
ويف هذا الشأن فقد أجرى مكتب احملامني الربيطانيني دراسة أظهر من 
خالهلا أن موقع التواصل االجتماعي “فيس بوك” وراء حوالي ثلث حاالت 
الطالق يف اجملتمعات املعاصرة، إذ أن 33 باملئة من حاالت الطالق يذكر 
فيها هذا املوقع. وألغى موقع “فيسبوك” خيار نشر تغيري احلالة االجتماعية 
على صفحاته إىل “مطلق” أو “منفصل” ما ميكن أن يوحي بشعور بالذنب 
من قبله. ويأتي هذا باعتبار أن نشر هذه املعلومات قد يكون سببا يف اندالع 
يكون سببا يف  قد  املوقع  ه��ذا  أن  ال��دراس��ات  وتفيد  األزواج،  بني  املشاكل 
انفصال األزواج حيث بينت الدراسة أنه بني 200 حالة طالق مت النظر فيها 
من قبل مهنيني، فإن “فيسبوك” ذكر يف 66 حالة منها، وذلك ألن اإلفراط 
يف استخدامه واالنشغال به تسبب يف تباعد األزواج ويف زرع الشك بوجود 

خيانة زوجية. 

فيسبوك.. 
فوائده وأضراره
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وجدت  اليت  الطبية  والعقاقري  األدوي��ة 
امل��رض��ى،  ع��ن  اآلالم  اج��ل ختفيف  م��ن 
أصبحت اليوم ويف ظل ما يشهده العامل 
من ازمات ومشكالت اقتصادية كبرية، 
سلعة جتارية بيد مافيا وشركات األدوية 
مادية  مكاسب  اىل حتقيق  سعت  ال��يت 
ك��ب��رية م���ن خ���الل زي�����ادة أس���ع���ار بعض 
باإلضافة  هذا  املهمة  الطبية  العقاقري 
املغشوشة،  األدوي���ة  جت��ارة  انتشار  اىل 
اليت تشهد رواج��ا كبريا يف العديد من 
دول ال��ع��امل ك��م��ا ي��ق��ول ب��ع��ض اخل���رباء 
يف ه��ذا اجمل��ال، وال��ذي��ن اك��دوا على ان 
ك��ث��ريا عن  امل��م��ارس��ات ال ختتلف  ه���ذه 
مم���ارس���ات جت���ار احل�����روب واألس��ل��ح��ة 
وقد  وغريها  امل��خ��درات  تهريب  ومافيا 
ت��ك��ون اخ��ط��ر خ��ص��وص��ا وإن���ه���ا تتعلق 
من  وت��ارس  املرضى  من  الكثري  حبياة 
بعض  إنسانية، وحبسب  مؤسسات  قبل 
ألف  م��ن 12  أكثر  ف��أن هناك  امل��ص��ادر 
فقط  25منها  العامل،  حول  دواء  شركة 
العاملية.  ال���دواء  صناعة  نصف  حتتكر 
تلك  على  املسيطرة  ال��ش��رك��ات  واغ��ل��ب 

التجارة شركات أوروبية أو أمريكية.
فان  السابقة  التقارير  بعض  وحبسب 
جتارة األدوية املزيفة يف خمتلف أحناء 
ع��ام 2010  بلغت  وإن��ه��ا  تتزايد،  ال��ع��امل 

عما   %90 ب��زي��ادة  دوالر  مليار   75 حن��و 
أدوي��ة  وه��ن��اك  ع��ام 2005.  ك��ان��ت عليه 
باهظة الثمن ويزداد الطلب عليها، وهو 
لعاب  له  ما جيعلها هدفا مرحبا يسيل 
شبكات تزوير األدوي��ة عرب العامل، وما 
يعقد األم���ر ع���دم وج���ود إمج���اع دول��ي 
على مفهوم التزوير، وعدم وجود قوانني 
فعالة ملكافحته. وتشري التقارير إىل أن 
هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبري يف دول 
أفريقيا وأمريكا الالتينية وجنوب شرق 

آسيا وغريها من الدول. 
فقد مت اكتشاف زيادة يف كمية األدوية 
املغشوشة بنسبة 246% يف آسيا و%131 
يف أوروبا، أما يف الشرق األدنى فكانت 
بنسبة 105% ويف أمريكا الشمالية بنسبة 
و2010.  2005 بني  ما  وذل��ك يف   ،%77

وتنقل التقارير ايضًا عن منظمة الصحة 
األدوي��ة  من   %15 إن حنو  قوهلا  العاملية 
فعالة،  م��زورة وغري  العامل  املتداولة يف 
واملنظمة ال تستطيع فعل شيء ملواجهة 
هذه الظاهرة ألنه ليست هلا قدرة على 
اىل  ب��اإلض��اف��ة  ه���ذا  ال��ق��ان��ون.  تطبيق 
األضرار اجلانبية اخلطرية اليت تسببها 
بعض األدوي���ة امل��ت��داول��ة وه��و م��ا أثبتته 
العلمية  البحوث والدراسات  العديد من 

اليت حذرت من تلك األدوية.

وفيما خيص هذه املشكلة املتفاقمة ومع 
كربى  تواجهها  اليت  الشديدة  املعارضة 
لعالجاتها  األم��ري��ك��ي��ة  ال����دواء  ش��رك��ات 
لكن  امل��رض  داب��ر  تقطع  ال��يت  الناجعة 
تكاليفها فلكية، واذا جنحت هذه األدوية 
اجلديدة لعالج اهليموفيليا وأدوية مثيلة 
ان حتل  واح��دة  فيمكن جلرعة  غريها 
حمل حقن تؤخذ مدى احلياة ميكن ان 
دوالر  أل��ف   300 الواحد  املريض  تكلف 
يف ال��ع��ام وم���ن امل��ت��وق��ع ان حت��ق��ق ه��ذه 
العالجات مبيعات سنوية تزيد على 11 

مليار دوالر حبلول عام 2016. 
م��ن ج��ان��ب اخ���ر رب��ط��ت دراس����ة علمية 
ح���دي���ث���ة ب����ني م�����رض اخل������رف وب��ع��ض 
األدوي�����ة امل��س��ت��خ��دم��ة ب���ص���ورة ش��ائ��ع��ة، 
مبا يف ذل��ك أدوي��ة لعالج أم��راض مثل 
حذرت  اخ��ر  جانب  من  واحلمى،  األرق 
بتناول  املرتبطة  امل��خ��اط��ر  م��ن  دراس���ة 
ال��ب��اراس��ي��ت��ام��ول ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل 
وجبرعات كبرية، خصوصا على صعيد 
صحة القلب واالوعية الدموية والكليتني. 
ويوصى بتناول الباراسيتامول، وهو اكثر 
ويباع  ال��ع��امل  يف  مبيعا  االمل  مسكنات 
يف اكثر االحيان من دون وصفة طبية، 
ل��ع��الج ع��دد كبري م��ن االم���راض املؤملة 

احلادة واملزمنة. 

الدواء تحت سطوة املافيات

التدخني وتقييد القاتل االخطر
 ال تزال العديد من دول العامل تواصل حربها املعلنة ضد آفة التدخني بأنواعها كافة، من خالل اعتماد 
القوانني واإلجراءات الصارمة اليت تهدف اىل حماربة وحظر التدخني بشكل كامل، وذلك ملا له من 
خماطر صحية واقتصادية كبرية خصوصا مع ارتفاع أعداد املدخنني، ويرى بعض اخلرباء ان هناك 

حركة سريعة النمو حول العامل لتبين قوانني منع التدخني.
التقارير، حبياة ستة ماليني نسمة تقريبًا، منهم أكثر من  التدخني كل عام وحبسب بعض   ويودي 
مخسة ماليني من املدخنني أو سبق هلم التدخني، وأكثر من 600000 من غري املدخنني املعّرضني 

لدخان. 
ومن املمكن، إذا مل تمُتخذ إجراءات عاجلة، أن يزيد عبء الوفيات ليبلغ أكثر من مثانية ماليني حالة 
وفاة حبلول عام 2030. يعيش حنو 80% من املدخنني البالغ عددهم مليار شخص على الصعيد العاملي 
يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. ويرى البعض ان القوانني احلالية اليت تتبعها 
بعض الدول رمبا تكون مؤثرة خصوصا مع رفع السن القانونية للمدخنني، وحبسب منظمة الصحة 
العاملية فان قوانني فرض الضرائب على التبغ رمبا تكون أكثر الوسائل فعالية وهي كفيلة باحلد من 

تعاطيه، وخصوصًا بني الشباب والفقراء. 
وزيادة ضرائب التبغ بنسبة 10% تقلل استهالكه بنسبة 4% تقريبًا يف البلدان املرتفعة الدخل و5% يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط. هناك 23 بلدًا فقط، أي ما ميّثل أقل من 8% من سكان العامل، 
اليت  البلدان  بالتجزئة. يف  البيع  من سعر   %75 التبغ  على  املفروضة  الضرائب  نسبة  فيها  تتجاوز 
تتوافر فيها املعلومات تفوق إيرادات ضرائب التبغ، بنحو 154 مّرة، قيمة اإلنفاق على مكافحة التبغ.

ويف ما خيص هذه املشكلة العاملية اخلطرية فقد اظهر تقرير نشر حديثا ان رفع السن القانونية 
لشراء السجائر يف الواليات املتحدة من 18 اىل 21 عاما من شأنه ثين املراهقني عن البدء بالتدخني 
او على االقل تأخري اعتيادهم على التبغ وبالتالي انقاذ الكثري من االرواح. وحتدد اكثرية الواليات 
االمريكية السن القانونية الدنيا للسماح بشراء منتجات التبغ عند 18 عاما. اال ان اربع واليات هي 
االباما واالسكا ونيوجريزي ويوتا حددت هذه السن ب�19 عاما يف حني ان والية نيويورك ومدن كربى 

اخرى رفعت هذه السن الدنيا اىل 21 عاما.
علب  شكل  بتوحيد  يقضي  قانون  لصاحل  الربيطاني  العموم  أعضاء جملس  اخر صوت  جانب  من 
السجائر يف بريطانيا. ويف حال أقر جملس اللوردات هذا القانون ستأخذ علب السجائر كلها شكال 
موحدا بدءا من عام 2016، مع اختالف االسم والعالمة التجارية. وسيكون على العلب صور توضح 

املخاطر الصحية للتدخني.
وعليه تظهر املعلومات آنفة الذكر ان العامل خيوض حربا قانونية من اجل تقييد التدخني.

واألساسية  املهمة  األمور  أنواعها، من  الرياضية مبختلف  األنشطة  تعد   
يف حياة اإلنسان، فهي وحبسب بعض اخلرباء سلوك صحي هام لتحسني 
من  اجلسم  ختليص  يف  كبري  بشكل  تساعد  فالرياضة  العامة،  الصحة 
العظام  وهشاشة  كالسمنة  املتنوعة  واألم����راض  املشكالت  م��ن  الكثري 
وأمراض القلب والشرايني و الشيخوخة املبكرة والوهن اجلسدي واإلعياء 

واألرق والضعف اجلنسي وغريها من األمور األخرى .. 
تنقل  وكما  العام  للطب  امللكية  الكلية  من  فيلد  ستيف  الربوفيسور  يقول 
لفوائد  األط��ب��اء  ب��ني  احل��ال��ي  ال��وق��ت  وعيا يف  “إن هناك  امل��ص��ادر  بعض 
التمارين وهناك دليل متزايد على فعاليتها، ورد الفعل من جانب املرضى 
األطباء يصفون ممارسة  من  العديد  هناك  الكبرية”.  فوائدها  على  يؤكد 
ببعض  امل��ص��اب��ني  ألول��ئ��ك  ك��ع��الج  م��ت��زاي��د  بشكل  ال��ري��اض��ي��ة  التمرينات 
األمراض كالسكري وغريه . ويقول األطباء أيضا ان الرياضية تساعد على 
حتسني اجلانب النفسي ومعاجلة االكتئاب، فالتمارين الرياضية تساعد 
يف إفراز املخ ملواد كيميائية مثل األندورفينس اليت جتعل اإلنسان يشعر 
باالنشراح و االرتياح النفسي العام، وهو ما تؤكده الكثري من الدراسات 

واألحباث العلمية.
ويف هذا الشأن فقد أظهرت دراسة واسعة النطاق اجريت يف اسرتاليا 
بتمارين  القيام  أن  سنا  اك��رب  وآخ��ري��ن  متوسطة  س��ن  اش��خ��اص يف  على 
جسدية بشكل مكثف امر ضروري لتفادي املوت املبكر. ويف هذه الدراسة 
اليت نشرت نتائجها جملة “جاما انرتنل ميديسني” الطبية االمريكية، تابع 
الباحثون حاالت 204 االف و542 شخصا يف سن اخلامسة واالربعني وما 
فوق موزعني على ثالث جمموعات. أفراد إحدى اجملموعات كانوا قليلي 
الثانية ميارسون نشاطا جسديا  احلركة، يف حني كان اعضاء اجملموعة 
بوترية معتدلة مثل السباحة يف حني كان افراد اجملموعة الثالثة ميارسون 
التمارين  ميارسون  او  بانتظام  يركضون  انهم  اي  مكثفا  جسديا  نشاطا 

الرياضية او كرة املضرب.
اىل جانب ذلك خلصت دراسة مشلت كبار السن من الرجال الذين يعانون 
من زيادة يف الوزن إىل ان من حيرصون على ممارسة التدريبات البدنية 
يعيشون حياة جنسية أكثر نشاطا. وقال الباحثون املشاركون يف الدراسة 
إن النتائج تشري إىل ان التدريبات البدنية قد تصبح يوما عالجا ملن يعانون 

عجزا جنسيا.
على صعيد متصل قال علماء إن ممارسة التمارين الرياضية ثالث مرات 
أسبوعيا تقلل خماطر االصابة باالكتئاب بنسبة تصل إىل 16 يف املئة كما 
اليت  العالقة  فأن  إض��ايف.  أكثر مع كل نشاط أسبوعي  يتناقص اخلطر 
تربط بني االكتئاب والتمارين الرياضية تشري إىل طرق لتحسني الصحة 
العقلية واجلسدية بالتزامن، يف حني قد ال يكون املشي شائعا مثل ممارسة 
التدريبات الرياضية أو مثريا مثل الركض يف الوحل أو حمفزا شخصيا 
مثل مسابقات حتدي القوة إال أن خرباء اللياقة البدنية يؤكدون انه اخليار 

األفضل للصحة. 

الرياضة..
 مفتاح العمر املديد
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يقول العلماء أن السنن الكونية نشأت على 
من  كبري  تباين  فهناك  االختالف،  مفهوم 
حيث  الدين،  أو  العرق  أو  اجلنس  ناحية 
كل واحد من هذه التصنيفات حيمل ثقافة 

وقيمًا ومعتقدات معينة.
بني  والتعايش  احل��وار  مفهوما  أصبح  لذا 
والطوائف واجلماعات،  الديانات  خمتلف 
األزمات واخلالفات  للتخلص من  مفتاحا 
والنزاعات املختلفة، وبالتالي ميكن التغلب 
على الكراهية والتمييز من خال استثمار 
وقائم  معقول  حنو  على  املفهومني  هذين 

على تعميق الفهم الفردي واجلمعي هلما.
ف����اآلث����ار االجي���اب���ي���ة ل��ل��ت��ع��اي��ش واحل�����وار 
واض���ح���ة ب���ص���ورة ج��ل��ي��ة يف اجمل��ت��م��ع��ات 
تصدرت  حيث  مدنيًا،  واملتطورة  املتنورة 
اليت  االنسانية  املشرتكات  قائمة  بذلك 
ت���دخ���ل ض��م��ن ه���ذي���ن امل���ف���ه���وم���ني، مثل 
واالستقرار،  والثبات  املتبادل،  االح��رتام 
ودرء خماطر التعصب، وما اىل ذلك من 
الواعية  اجملتمعات  فتغلبت  وسطية،  قيم 
استطاعت  كذلك  املتعصبة،  املواقف  على 
اجتماعي،  توافق  إجي��اد  اجملتمعات  ه��ذه 
وحت��ق��ي��ق امل��ك��اس��ب ال����يت ي��ش��رتك فيها 
حريات  واح���رتام  االنفتاح،  عرب  اجلميع 
على  ذلك  انعكس  مما  وحقوقه،  اإلنسان 
العالقات االنسانية اليت حظيت فيما بعد 

باالحرتام والقبول نتيجة للتنوع الثقايف.

وتأتي االحداث االرهابية اليوم اليت تشنها 
الدعم  أن��واع  مبختلف  مدعومة  مجاعات 
املادي والعسكري، لتكشف لنا وخصوصا 
م��ن��ذ حل��ظ��ة ان��ط��الق��ه��ا ال��درام��ات��ي��ك��ي يف 
واستهداف  سبتمرب،  م��ن  عشر  احل���ادي 
حجم  لنا  تكشف  العاملي،  التجارة  مبنى 
العامل  دول  يعصف جبميع  ال��ذي  التحدي 
االعمال  موجة  باشتعال  ذل��ك  جتسد  إذ 

االرهابية واجتياحها للعامل.
ويف حماولة لتشويه صورة مفهوم التعايش 
واحل�������وار يف االس�������الم، س��ي��م��ا أن ه��ذه 
األح��داث أث��رت بشكل سليب على مفهوم 
ال��ت��ع��اي��ش وع��ل��ى اجل��ان��ب اإلن��س��ان��ي بني 
خبيثة  مج��اع��ات  تعمد  األدي����ان،  خمتلف 
ب��ن��ي��ة اجمل��ت��م��ع��ات  اىل إح�����داث خ��ل��ل يف 
والتعصب  ال��ت��ط��رف  م��ن  غ��ري احمل��ّص��ن��ة 
الدين  اس��م  ب��ذل��ك  مستغلة  واالح�����رتاب، 
سبب  او  فكر  او  حالة  أي��ة  أو  املذهب  أو 
تكون قادرة الستغالله كي تشعل الفنت بني 
مكومات اجملتمعات الضعيفة وعيا وثقافة 

وما اىل ذلك.
املؤترات  دور  على  التأكيد  جاء  هنا  من 
والتجمعات اليت حتث على أهمية احلوار 
اجل��وه��ر  ل��رتس��ي��خ  وال��ت��ع��اي��ش يف مسعى 
ال��ف��ع��ل��ي هل��ات��ني امل��ف��ردت��ني، ب��ني خمتلف 
اجل��م��اع��ات وال���دي���ان���ات وال��ش��ع��وب ال��يت 
اىل  التنظري  دائ��رة  من  تنطلق  أن  ينبغي 

دائرة الفعل وتطبيقها عمليا، حبيث ينبغي 
أن تراعي هذه املؤترات يف نظر االعتبار 

عدة مهام نذكر منها:
ال��ش��ف��اف  احل�������وار  ل���غ���ة  ت���رس���ي���خ  أوال- 
ألن  املهمة  النقطة  ه��ذه  م��ن  واالس��ت��ف��ادة 
التعايش يف  ب��ض��رورة  تقر  األدي���ان  مجيع 

رساالتها اإلهلية والفلسفية.
ث��ان��ي��ا- ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ت��أث��ري احل�����وار يف 
الدولية  العالقات  ويف  السلمي،  التعايش 

من أجل يف مواجهة دعوات الصراع.
ث��ال��ث��ا- ت��وض��ي��ح امل���ش���رتك���ات االن��س��ان��ي��ة 
األخالقي  اجل��ان��ب  ومنها  فيها،  والبحث 

وقضايا الفساد، واالهتمام باألسرة.
رابعا- إدامة احلوار واستمراره وحتديثه، 
وال��ث��ن��اء ع��ل��ى ج��ه��ود ال�����دول وامل��ن��ظ��م��ات 
وتدعو  احل��وار  مفهوم  تعزز  ال��يت  العاملية 
تنعكس  ال��يت  معوقاته  ومواجهة  لدعمه، 
ب��ال��ت��ع��اي��ش على  ب��ع��د ع��ل��ى االمي����ان  فيما 

مستوى األفراد واجلماعات والدول.
خ��ام��س��ا- ت��وس��ي��ع ف��ع��ال��ي��ات ت��رس��ي��خ كال 
السياسي  االنفتاح  خ��الل  من  املفهومني، 
وال��ث��ق��ايف وال���دي���ين، وص����وال اىل اف���راد 
اجملتمع كافة والرتكيز على طبقة الشباب.
ل��ذل��ك حن��ن ال��ي��وم يف أم���ّس احل��اج��ة اىل 
معرفة معنى احلوار، ومن أين يبدأ يف ظل 
إجياد منطلقات ملشروع حقيقي، يستطيع 

النهوض مبجتمعاتنا.

الحوار والتعايش وما بينهما

املخدرات.. تشريعات إلباحتها رغم مخاطرها القاتلة
تتسع دائرة خماطر املخدرات يف عموم العامل يوما بعد آخر، وتنتج عن هذه املواد القاتلة، نتائج 
مباشرة وغري مباشرة، كلها بالنتيجة ذات بعد تدمريي لالنسان، واملشكلة الكربى تكمن يف نقطتني 
عند التعامل مع املخدرات، املشكلة االوىل أن العامل غري قادر عن االستغناء عنها كعالج ختديري 
يف العمليات الكربى وحتى بعض العمليات الصغرى اليت حتتاج اىل ختدير موضعي، فهذه احلاجة 
تمُستبَدل مبادة  أن  انها ال ميكن  املخدرات، خصوصا  االستغناء عن  على  قادر  االنسان غري  جتعل 
اخرى، لذلك بدأت بعض الدول تشرع قوانني خاصة باستخدام بعض انواع املخدرات كالقنب اهلندي 

يف منتجات خمتلفة كاملنسوجات ومواد التجميل وغريها. 
أما املشكلة الثانية فهي تتمثل باستخدامها اخلاطئ ملعاجلة االكتئاب او الفراغ حيث تستخدم حشيشة 
الكيف على نطاق واسع ومدمر يف بعض الدول واجملتمعات إذ يصل االمر اىل حد االدمان عليها، 
العضوية  باألمراض  تتعلق  انها ال  للمجتمع، السيما  اض��رار صحية مدمرة  يؤدي اىل  الذي  االمر 
فحسب امنا تتعدى ذلك اىل االمراض النفسية، حيث تشري كثري من الدراسات اىل وجود ترابط 
كبري بني تعاطي احلشية واملخدرات من جهة وبني االمراض العقلية )كاهللوسة واجلنون وما شابه( 

من جهة اخرى.
هاتان املشكلتان جعلتا قضية تعامل االنسان مع املخدرات يشبه من يتعامل مع املوت مضطرا لتفادي 

املوت!، علما ان كثريا من الربملانات ومراجع التشريع الوضعي يف دول اوربية وغريها، حتاول أن 
جتد حلوال معتدلة للتعامل مع هذه املواد القاتلة، كما نالحظ ذلك يف تعامل الربملان الفرنسي مع 
)القنب اهلندي( وهو مادة خمدرة، لكنها ميكن ان تكون مفيدة اقتصاديا ولكن ضمن شروط صارمة، 
حتتاج اىل تشريعات قوية غري قابلة للتهاون كونها ستنعكس سلبا على حياة اجملتمع، وهكذا يعيش 
العامل يف حرية من امره بني حاجته للمخدرات وخماطرها الكبرية عليه، ليس هذا فحسب فهناك 
حياة  تديم  لكي  املخدر  على جت��ارة اخلشخاش  املالية  وم��وارده��ا  اقتصادها  تعتمد يف  فقرية  دوال 

مواطنيها، كما هو احلال مع افعانستان.
يف السياق نفسه كشفت دراسة علمية نشرتها جملة “ذي النسيت” الطبية الربيطانية ان االستهالك 
وخلص  عقلية،  بامراض  االصابة  اىل  ي��ؤدي  قد  “سكانك”  مثل  من احلشيشة  قوية  الن��واع  املتكرر 
متعاطي  ل��دى  عقلية  باضطرابات  االصابة  خطر  ان  اىل  تشري  النتائج  “ان  القول  اىل  الباحثون 
توعية اجلمهور  على ض��رورة  الباحثون  وش��دد  امل��ادة”.  وبقوة  االستهالك  بوترية  مرتبط  احلشيشة 
حول خماطر تعاطي االنواع القوية من احلشيشة، ومع امليل العاملي املتزايد اىل تشريعها،  وتشري 
احصاءات اوروبية اىل ان اكثر من 73 مليون اوروبي اعمارهم بني 15 عاما و64، تعاطوا يف حياتهم 

احلشيشة.

يرى الكثري من اخلرباء ان العامل اليوم يعيش مرحلة خطرية بسبب ازدياد 
حاالت الطالق اليت تعد من أخطر الظواهر، كونها تسهم يف تفتيت الكيان 
األسري وبالتالي تفكيك اجملتمعات واحنالهلا، هذا باإلضافة اىل االضرار 
تؤكد  حيث  العالقة،  اصحاب  تصيب  قد  اليت  الكبرية  والنفسية  الصحية 
العامل، سواء  بلدان  أغلب  الطالق يف  نسب  كبري يف  ارتفاع  وجود  البحوث 
يف أوروبا وأمريكا أو يف الشرق األوسط أو يف اليابان وغريها من البلدان، 
وحاالت الطالق وكما تشري املصادر ختتلف من بلد آلخر، باختالف األس�باب 
واالجتماعية  والنفسية  الفك�رية  التغ�ريات  وباخ�تالف  والعوام�ل  والظروف 
واالقتصادية. والطالق هو انفصال الزوجني عن بعضهما بطريقة منبثقة من 
الدين الذي يدينان به ويتبع ذلك إجراءات رمسية وقانونية. وقد يتم باتفاق 

الطرفني، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العامل.
ويعزو خمتصون السبب يف تفاقم ظاهرة الطالق يف العديد من دول العامل، 
انتشار  بسبب  الكبري  االنفتاح  اىل  احملافظة  االسالمية  ال��دول  وخصوصا 
اسهمت  اليت  املتطورة،  واالجهزة  التقنيات  ودخ��ول  والفضائيات  االنرتنت 
اىل  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا  وامل��ع��ت��ق��دات،  املفاهيم  الكثري  تغيري  يف  فاعل  بشكل 
تفاقم اجلهل والعنف ضد املرأة، وقد قامت شعبة اإلحصاءات االجتماعية 
والرتكيبة السكانية التابعة لألمم املتحدة وكما نقلت بعض املصادر، بإحصاء 
نسبة ال��زواج إىل الطالق يف مجيع ال��دول وخلصت دراس��ة سابقة إىل أن 
احتماالت الطالق يف بعض هذه الدول أعلى بكثري من غريها. وتعود هذه 
الفروقات إىل مدى تقبل اجملتمع لظاهرة الطالق. اليت اصبحت ايضا حمط 
اهتمام وسائل االعالم املختلفة، خصوصا وان بعض حاالت الطالق احلالية 
ال ختلوا من الغرائب، اليت عدها البعض نوع من انواع اجلنون وعدم الشعور 

باملسؤولية كونها حدثت ألسباب غري معقولة.
رضة لإصابة بأزمات قلبية من أقرانهم  ويف هذا الشأن فاملطلقون أكثر عمُ
الذين يبقون متزوجني، حسبما خلص حبث أمريكي حديث. وأظهر حتليل، 
دراس��ة  ح��ّذرت  فيما  ت��أث��را،  األكثر  هن  النساء  أن  15827 شخصا،  مشل 
أو  الرتمل  القلق، مثل  الطالق وغريه من مسببات  أن  النساء من  سويدية، 

فقدان الوظيفة قد يزيد من خطر إصابتهن باخلرف. 
وتسك الباحثون بهذه النتائج حتى بعد احتساب عوامل أخرى، مثل تناول 
الكحول أو وجود تاريخ عائلي من األمراض العقلية. وقال الباحثون إنهم مل 
واخلرف،  النفسية  القلق  بني مسببات  املباشر  الرابط  يتمكنوا من حتديد 
لكنهم رجحوا أن تعود إىل عوامل بيولوجية تتغري عند التعرض للضغوط، 
يف حني يبدو أن مدينة لندن قد تكتسب لقبا جديدا هو “عاصمة الطالق يف 
العامل”، وذلك بسبب التشريعات اليت تغري الطرف األقل ثراء بني الزوجني 
بنحو  عامليا  الطالق  ظاهرة  وتكاثرت  الربيطاني،  للقضاء  االحتكام  على 

مضطرد خاصة يف السنوات القليلة املاضية. 

الطالق.. ظاهرة 
تفاقمها العوملة تفتك 

بالنسيج املجتمعي

علي الطالقاني 
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من  عدد  فيه  يلتقي  الفكرية،  بالواحة  أشبه  مكان  الفكري،  املطبخ 
املفكرين والباحثني واملثقفني، من ذوي التخصصات العلمية املختلفة، 
معينة، يف  وأفكار  أوراق  إع��داد  املطبخ  ه��ذا  ويتم يف  دوري،  بشكل 
بصدد  والنقاشات  اآلراء  وت��داول  الورقة  مناقشة  تتم  معني،  جمال 
االفكار املطروحة فيها، وتشتمل على حتليالت قد ختتلف او تقرتب 
من بعضها، لكنها بالنتيجة، تصوغ مجلة من احللول والبدائل بصدد 
الظاهرة او املشكلة او املوضوع الذي تت مناقشته يف املطبخ الفكري، 
بعد ذل��ك تكون االف��ك��ار وامل��ق��رتح��ات واحل��ل��ول الناجتة ع��ن احل��وار 
الفكري للمطبخ املذكور، بني يدي املسؤولني املعنيني باملوضوع، ومنهم 
اصحاب القرار بطبيعة احلال، حتى يكون مبقدورهم االستفادة من 
تهدف  إذًا  وح��ل��ول.  ت��رد على شكل مقرتحات  ال��يت  واالف��ك��ار  اآلراء 
تأجيج  خ��الل  من  ال��ذه��ين(،  )العصف  االف��ك��ار اىل صناعة  مطابخ 
فتعدد  واح��د،  موضوع  ح��ول  متعددة  نظر  وجهات  وإظهار  احل��وار، 
فرصا  التطبيق  عن  املعين  املسؤول  مينح  والبدائل،  واحللول  اآلراء 
اكثر وأفضل لالستفادة من نتائج العصف الذهين الذي ينتج دائما 

عن احلوارات اليت يعقدها املطبخ الفكري.
وعندما نسأل عن عدد املؤسسات اليت تعنى بهذا النوع من املطابخ 
الفكرية، وتقيمها، وتستخلص نتائجها الفكرية الثرية، كما هو احلال 
مع املطبخ الفكري االسبوعي ملؤسسة )النبأ للثقافة واالعالم(، فإننا 
لدن  من  اجمل��ال  ه��ذا  وتقصريا يف  نلمس قصورا  االم��ر  يف حقيقة 
املؤسسات املعنية بصناعة االفكار، السيما اننا نعيش يف جمتمعات 
ال تزال حتبو حنو التقدم، ولكنها تواجه الكثري من املشاكل يف هذا 
املعوقات  من  كثري  والتطور  التقدم  حنو  طريقها  وتعرتض  اجمل��ال، 
احللول  على  وتعثر  هل��ا  تتصدى  ان  الفكرية  للمطابخ  ينبغي  ال��يت 
تمُتاََّخذ  أن  ميكن  واالع���الم(  للثقافة  النبأ  )مؤسسة  إن  هل��ا.  ال��الزم��ة 
كنموذج للمؤسسات اليت تعمل يف هذا االجتاه، فهناك مطبخ فكري 
اسبوعي تقيمه هذه املؤسسة، يستقبل عددا من خرية الشخصيات 
املثقفة، منها االكادمييني واملفكرين واملثقفني والسياسيني والقانونيني 
واالقتصاديني، واعضاء يف جملس النواب او يف جمالس احملافظات، 
واملقرتحات  احللول  تكون  املفكر،  مع  القرار  صانع  جيتمع  فعندما 
الناجتة عن املطبخ الفكري اكثر فهما وقبوال من لدن املعنيني، االمر 
الذي جيعلها عامال مساعدا هلم يف حل املشكالت القائمة، وهذا هو 
اهلدف األهم للمطابخ الفكرية، وهذا هو الذي يتم التوصل اليه فعال 
يف املطبخ الفكري الذي تقيمه مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم اسبوعيا 
ومن دون توقف، علما أن هذه املؤسسة تضم عددا من مراكز البحوث 
وسواها،  واحلقوق  والرتبية  والدين  بالفكر  تعنى  اليت  وال��دراس��ات 
االزم��ات  فيها  تناقش  دوري���ة  نشاطات  لديها  امل��راك��ز  ه��ذه  ومجيع 
االمر  والعقائدية وغريها. هذا  واالجتماعية  السياسية  واالشكاالت 
يدفعنا ملطالبة املؤسسات االخرى للسري يف هذا املسار، فال بد من 
أن تسهم يف إقامة املطابخ الفكرية، ورعايتها حث املختصني مبختلف 
علومهم ومعارفهم على املشاركة فيها، فالبد أن يسهم ذلك بدرجة 
كبرية، يف االرتقاء باجملتمع ومؤسسات الدولة كافة اىل مرتبة افضل.
كذلك البد أن نتقصى ماهّية وقيمة االفكار اليت تتم مناقشتها يف 
العصف الذهين للمطبخ الفكري، ألننا بصريح العبارة حباجة كبرية 
اىل االفكار العميقة اليت تنطوي على رؤى بعيدة املدى، ميكنها أن 

تسهم يف البناء االسرتاتيجي للدولة واجملتمع.

البشر  جلميع  وأس��اس��ي  م��ه��م  مطلب  ال��س��ع��ادة 
كما  وال��س��ع��ادة  وأع��راق��ه��م،  مذاهبهم  باختالف 
تنقل بعض املصادر، هي الشعور املستمر بالغبطة 
الشعور  وه��ذا  والبهجة،  واألرحي��ي��ة  والطمأنينة 
بثالثة  ال��دائ��م  لإحساس  نتيجة  ي��أت��ي  السعيد 
أم���ور: خريية ال���ذات، وخ��ريي��ة احل��ي��اة، وخريية 
امل��ص��ري. ول��ل��س��ع��ادة ك��م��ا ي��ق��ول اخل����رباء العديد 
الناحية  االجيابية سواء من  واألم��ور  الفوائد  من 
وهو  االق��ت��ص��ادي��ة،  او  االجتماعية  او  الصحية 
والدراسات  البحوث  من  الكثري  إليه  أش��ارت  ما 
ميكن  بالسعادة  الشعور  ان  أثبتت  اليت  العلمية، 
القلب،  بتقليل نسبة اإلصابة بأمراض  ان يسهم 
الناس أكثر  الكآبة وحتسن األداء، وجتعل  وتقلل 
بزيادة  ما سيسهم  وهو  وحيوية،  ونشاطا  مرونة 

اإلنتاج وغرية من االجيابيات األخرى.
وميكن قياس السعادة كما توضح بعض التقارير، 
أن��ه مب��دى شعور األف���راد بالسعادة وال��رض��ا يف 
تكون  م��ا  غالبًا  س��ع��ادة  األك��ث��ر  وال���دول  حياتهم، 
ث��راء إىل مدى معني، إضافة إىل  ال��دول األكثر 
ع��وام��ل أخ���رى م��س��اع��دة م��ث��ل ال��دخ��ل اإلض���ايف 
ومستوى  الفساد  وغ��ي��اب  االجتماعي،  وال��دع��م 
األف��راد. من جانب اخر  بها  يتمتع  اليت  احلرية 

فموضوع السعادة كما يقول بعض اخلرباء اليزال 
البحوث  م��ن  امل��زي��د  م��وض��وع معقد حي��ت��اج اىل 

والدراسات املعمقة.
وحبسب موقع جملة العلوم، فالسعادة التزال حقال 
بالبؤس.  مقارنة  غ��وره  العلماء  يسرب  مل  معرفيا 
ففي املقاالت اليت مت فهرستها يف مستخلصات 
Psychological A - النفس علم  يف   حبوث 

ذك��ر  ج���اء  و1994   1967 ع��ام��ي  ب��ني   stracts
االكتئاب يف 46380 مقالة، كما ورد احلديث عن 
القلق يف 36851 مقالة، وعن الغضب يف 5099 
مقالة. ومل تأت على ذكر السعادة إال 2389 مقالة 
فقط، وحتدثت عن الرضا باحلياة 2340 مقالة، 
ومل يرد ذكر االبتهاج إال يف 405 مقاالت فحسب.
ومنذ عهد قريب كما تضيف اجمللة بدأت دراسة 
منهجية للسعادة. وكان عشرات من الباحثني قد 
اآلالف  مئات  إىل  املاضيني  العقدين  توجهوا يف 
م��ن األش���خ���اص ك��ع��ي��ن��ات، ي��س��أل��ون��ه��م إن ك��ان��وا 
يدعوه علماء  ما  أي  أو راضني حبياتهم،  سعداء 
املقابالتمُ  وتكشفمُ  ال��ذات��ي��ة«.  »ال��س��ع��ادة  النفس 
أمُجريت مع عينات من مجيع األعمار، عن  اليت 
معينة  سن   � املثال  سبيل  على   � هناك  ليس  أن��ه 
يكون فيها املرء أكثر سعادة أو أكثر تعاسة. كما 

من  باحثون  أجراها  دراس��ة   146 تمُظهر حصيلة 
يتساوى  أن  املرجح  أن من  أريزونا  والي��ة  جامعة 
كونهم سعداء  اإلع��راب عن  والنساء يف  الرجال 
ج���دا وراض����ون حب��ي��ات��ه��م. وح��ت��ى األغ��ن��ي��اء ج��دا 
استعرضتهم  الذين  من  أمريكي   100 أغنى  بني 
سعادة  أكثر  يكونوا  مل  فإنهم   ،Forbes جملة 
بدرجة ضئيلة  إال  الدخل  متوسط  األمريكي  من 
دخلهم على مدى  ارتفع  الذين  يكن  ومل  فحسب. 
الذين بقي دخلهم  أولئك  بأسعد من  10 سنوات 
ث��اب��ت��ا. ويف ال���واق���ع، إن االرت���ب���اط ب���ني ال��دخ��ل 
باستثناء  البلدان  لدى معظم  تافه  أمر  والسعادة 
تلك البلدان األشد فقرا حيث يعد الدخل مقياسا 
جيدا حلسن احلال، لكن وعلى الرغم مما تقدم 
اجل  م��ن  مستمرة  وال��دراس��ات  البحوث  الت���زال 
ت��ع��ري��ف ال��ب��ش��ر ب��ب��ع��ض ال��ط��رق اخل��اص��ة ال��يت 
عليها،  احلصول  او  السعادة  اىل  تقود  ان  ميكن 
قيمته 550  ما  األمريكيني  ينفق  أن  املتوقع  فمن 
مليون دوالر، لشراء كتب املساعدة الذاتية، وأكثر 
من مليار دوالر حلضور برامج حتفيزية للمزاج. 
ليست جمرد  السعادة  أن  علمية  أحب��اث  وأثبتت 
من  أعمق  تعترب  بل  فقط،  مؤقتة  عاطفية  حالة 

ذلك. 
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