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أصوات  ايضا  تصاعدت  املتطرفون،  يفجرها  اليت  الطائفي  الصراع  أزم��ة  تصاعد  مع 
وسائل اإلعالم العربية اليت اخذت تصب الزيت على النار وتشعل هليب الصراع الطائفي 
اإلعالم  وسائل  فأن  يبدو  ما  وعلى  التكفريية.  السلفية  الرموز  بعض  ب��دأه  ملا  استكماال 
العربية ساهمت اليوم يف تأجيج األزمات، عندما تبث خطابها االعالمي الذي يتهم الشيعة 
يف املنطقة بالعمالة، فاالنتماء السياسي والطائفي هلذا االعالم يساهم بتأجيج الكراهية 
والعنف، ويراكم احلقد الطائفي يف نفوس شعوب املنطقة مما يعطي تربيرا ورضا عن 
التوحش التكفريي الذي يعصف بكل اجلماعات يف املنطقة. ان افتقاد االعالم العربي ألية 
مهنية ورسالة تقوم على مبدأ خدمة األوطان ال خدمة السلطات اليت تعمل لديها سيحوهلا 
اىل املساهم األكرب يف عملية حتشيد الفوضى والتفكك ومشاريع التقسيم يف املنطقة، بل 
ان الكثري من الدماء اليت تسال اليوم تقع حتت مسؤولية بعض اإلعالميني الذين ينشرون 
اجلماعات  به  تقوم  ما  كل  وزر  وه��ؤالء سيتحملون  لآلخر،  بالكراهية  املفخخة  الرسائل 
التكفريية، وستالحقهم حمكمة التاريخ والضمري والقانون مهما كانت تربيراتهم. فاإلعالم 
العربي يقوم بصناعة الفوضى القاتلة من خالل تأجيج االزمات وتفجريها وليس البحث 
عن احللول اليت تفرضها رسالته األخالقية املهنية. يقوم بتغييب احلقائق اليت حيتاجها 
اليت ختدم احلكام  واالكاذيب  املغالطات  ترويج  الصحيح من خالل  فهمه  لبناء  املشاهد 
الغارقني يف سكرات استبداهم االعمى. ان االعالم الرصني والباحث عن رسالة استقرار 
األوط��ان ومحاية السلم االهلي سيكون له دور كبري يف عملية احتواء االزم��ات الطائفية 

من خالل: صناعة السالم والوئام والتعايش واالعتدال وترك افتعال الفقاعات الطائفية.
االحتكام اىل برامج احلوار العلمية اليت تهدف اىل التقارب الفكري واملعريف واالبتعاد عن 

الربامج اليت تهدف اىل تعميق الشروخ االجتماعية والوطنية.
التأكيد على خطاب يبتعد عن تسييس األديان والطوائف، فالشعبويون يستغلون القضايا 
النتائج اليت حيصدها خطابهم  القومية والدينية لغيات سلطوية وسياسية واليهمهم كل 

القائم على تأجيج الكراهية ضد اآلخر.
العربي  فاالعالم  امل��وت،  وليس  احلياة  ترويج  على  قائمة  إعالمية  االجت��اه حنو صناعة 
اىل جانب بعض وسائل االعالم الغربية تساهم يف صناعة القتل من خالل ترويج أفكار 
الكراهية وتربير أفعال التوحش وان كان يف رسائل مبطنة وخفية تنسل اىل أعماق الوعي 

املشاهد فتغذيه بالكراهية واحلقد.
االبتعاد عن األساليب اإلعالمية الصفراء القائمة على التضليل والتسقيط من اجل حتقيق 
اكرب نسب مشاهدة للربح التجاري، فالكذب هو الذي يؤدي اىل سقوط األمم، وشعوبها 
اليت تعيش حتت هيمنة وسائل االعالم الصفراء هي اليت تسمح بان تنمو كرة الثلج اليت 

ستدمر كل شيء.
ان ما جرى وجيري اليوم يف سوريا واليمن والعراق واخلليج هو دليل ملا ميكن لالعالم ان 
يصنعه من توحش وفوضى وهدم وتدمري، وسيكون املستقبل اسوء ان مل يراجع سياساته 

ويتوقف عن النظر بعني واحدة.

االعالم العربي
وصناعة الطائفية

يشري مفهوم التحول الدميقراطي اىل عملية االنتقال من احلكم السلطوي اىل احلكم الدميقراطي، وبذلك فهو يعين وجود مرحلة 
وسط بني نظامني من خالل املرور بعملية تفكك للنظام الديكتاتوري...

العنف اللفظي يف املنظور اإلسالمي
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على االنسان أن يفهم ويعرف ويتحسس بالضبط درجة االذى واآلالم اليت ميكن أن يفعلها ويتسبب بها لسانه لآلخرين عندما يتحاور 

معهم او يتجاوز عليهم، او يشّهر بها، او يتجاوز على كرامتهم وما شابه...

انسانية الرسالة النبوية وعامليتها والغاية العليا
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ان اهلل تعاىل مييز نبيه بعالمة فارقة مل يتميز بها أحد أبدًا كما متيز بها هو )ص( وهي )الرمحة للعاملني(. فالعامل اليوم ال يعرف 

املسلمني بالرمحة واالنسانية وحقوق االنسان، بل ان العامل اليوم يعرف...
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حقيقيا  خطرا  اليوم  العراق  يواجه  هل 
يتعلق بوجوده وكيانه؟، وهل هذا اخلطر 
سنوات  منذ  تبلور  أن��ه  أم  الساعة  وليد 
هذا  ملسخ  مربمج  ختطيط  بعد  طويلة، 
البلد وتدمري قدراته وشعبه، كي يسهل 
ع��ل��ى االع����داء ال��ط��ام��ع��ني ن��ه��ب خ��ريات��ه 
بال  الشمال  على  وجعله صفرا  وثرواته 
اية قيمة ُتذَكر؟؟، والسؤال االهم من بني 
سلسلة االسئلة املطروحة، هل يعي قادة 
العراق السياسيون هذه املخاطر اجلدية، 
وهل خيطر يف باهلم أنهم يف سياساتهم 
وتبادل  التسقيط،  على  القائمة  الراهنة 
يكونوا  أن  ميكن  بينهم،  فيما  االتهامات 

سببا يف ضياع بلد عريق كالعراق؟.
ان االج��اب��ة ع��ن ه��ذه االس��ئ��ل��ة وغريها 
والشخصيات  والكتل  ب��األح��زاب  تتعلق 
بينها،  املتبادلة  وال��ع��الق��ات  السياسية 
وطبيعة هذه العالقات، وهل أنها قائمة 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة امل��ت��ب��ادل��ة أم ع��ل��ى ال��ص��راع 
وال��ت��ن��اح��ر م��ن اج���ل امل��ن��اص��ب وامل��ن��اف��ع 
ادن��ى  هناك  وليس  واحل��زب��ي��ة،  الفردية 
ش��ك يف أن امل��ت��اب��ع وامل��ه��ت��م ب��ه��ذا االم��ر 
احل��ي��وي وامل��ص��ريي اي��ض��ا، يستطيع أن 
يرصد غياب الثقة بني السياسيني، وهو 
الغياب  ه��ذا  أن  إذ  ال��وض��وح،  بالغ  أم��ر 
اخلطري جلسور الثقة بني قادة االحزاب 
سلبا  ب��دوره  ينعكس  السياسية،  والكتل 

على الشعب ومكونات اجملتمع كافة.
ف��ث��م��ة ص����راع����ات ك���ب���رية وم��س��ت��ع��ص��ي��ة 
ت����دور ب���ني ال���ق���ادة ال��س��ي��اس��ي��ني ومت��ت��د 
هذا  فيأخذ  ومؤيديهم،  معاونيهم  اىل 
ال��ت��ن��اح��ر ط��اب��ع��ا مج��اع��ي��ا ف��ي��م��ت��د اىل 
ال��ن��س��ي��ج اجمل��ت��م��ع��ي، ك���ون���ه جي����ري يف 
معلن  هو  ما  وهناك  ال��دول��ة،  مؤسسات 
وهناك  واملشاكل،  الصراعات  ه��ذه  من 
ما جيري منها يف اخلفاء، واالمثلة عن 
ذلك كثرية، السيما ما يتعلق مبنهج تبادل 
منهج  وه��و  السياسيني،  ب��ني  االت��ه��ام��ات 
دأبت عليه االحزاب والكتل، حيث يقود 
بعض  أحيانا  ن  واملبطَّ املعلن  املنهج  هذا 
بأمسائها  والناطقني  وال��ق��ادة  ال��رؤس��اء 
وهو  مثال،  العراقي  الربملان  فقد حتول 
ساحة  اىل  م��ه��م��ة،  تشريعية  م��ؤس��س��ة 
السياسيني،  ب��ني  احل��س��اب��ات  لتصفية 
وق��د أص��اب��ت ه��ذه ال��ص��راع��ات مصاحل 
وحي��دث  الصميم،  يف  العراقي  الشعب 
مثل هذا التضارب يف مؤسسات أخرى، 
بسبب غياب الثقة بني أصحاب القرار، 
واللهاث احملموم خلف املناصب والسلطة 
واملال واجلاه وما اىل ذلك، وكل الغرابة 
والعجب تكمن يف التغاضي عن التهديد 
اجل����دي مل��ص��ري ال���ب���الد، ح��ي��ث تسيطر 
ق��وى ال��ت��ط��رف ممثلة ب��� )داع����ش( على 
م��س��اح��ات واس���ع���ة م���ن ال���ع���راق وت��ه��دد 

سيادته وأمنه ووجوده، ومع ذلك ال يزال 
منهج االتهامات املتبادلة حاضرا وفاعال 
التكاتف  السياسية بدال من  الساحة  يف 
والوقوف صفا واحدا بوجه هذا التهديد 

املصريي.
هلذا ينبغي التخلص من منهج االتهامات 
ووضع  التسقيط،  عن  والكف  املتبادلة، 
السياسي  للعمل  وثابتة  واضحة  قواعد 
اجلهات  املختصون من مجيع  يتدارسها 
يتم  ان  على  عليها،  ويتفقون  واملكونات 
ال��ع��م��ل يف ض��وئ��ه��ا، ل��ذل��ك م��ط��ل��وب من 
القادة السياسيني وكتلهم واحزابهم، أن 
يتحركوا بسرعة لرأب الصدع اخلطري 
للجميع يف  واض��ح��ا  ب��دا  وال���ذي  بينهم، 
يفهموا  أن  والب����د  واخل������ارج،  ال���داخ���ل 
ليس  ال���ع���راق���ي  ال��ش��ع��ب  أن  وي���ع���رف���وا 
مستعدا ملنحهم املزيد من الوقت إلدامة 
لبعضهم  املتبادلة  واتهاماتهم  خالفاتهم 
البعض، بل مل يتبق أمامهم سوى القليل 
ويتفاهموا  ي��ت��ق��ارب��وا  ل��ك��ي  ال��وق��ت،  م��ن 
أكثر فأكثر، وأن يفهموا فعال بأن الثقة 
والنوايا الصادقة حتى باختالف اآلراء، 
هي وحدها القادرة على إعادتهم للمسار 
الصحيح يف قيادة البلد، واملضي به حنو 
االستقرار والبناء الصحيح، لذلك ليس 
على  القفز  سوى  والقادة  الساسة  ام��ام 

مصاحلهم الضيقة.

يف ظل منهج االتهامات 
املتبادَلة.. العراق اىل أين!

العراق: الوحدة واالستقرار معا
 بني آونة وأخرى، يطرح صناع السياسة األمريكية مقرتحات ومشروعات وقوانني للعراقيني بهدف 
“مساعدتهم” على حل مشاكلهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ويف العادة جتد هذه املقرتحات 

واملشروعات من يؤيدها ومن يرفضها، كل حبسب رؤيته وأهدافه ومصاحله.
 كيف ميكن أن حنقق االستقرار يف العراق؟ وكيف ميكن القضاء على تنظيم داعش باخلصوص يف 
املناطق الغربية والشمالية منه؟ أجاب بعض صناع السياسية األمريكية بكل بساطة علينا أن نسلح 

البيشمركة الكردية يف مشال العراق والعشائر السنية يف غربه،!. 
بينما  املشروع؛  هذا  العراقية  السياسية  القوى  بعض  تؤيد  أن  املتوقع  من  كان  املقابل،  الطرف  يف   
اعتربت غالبية القوى األخرى أن املشروع هو تدخل بالشأن العراقي وتقسيم للعراق وال حيق ألي دولة 

سواء كانت أمريكا أم غريها إقرار مثل هذا القانون.
 السؤال هنا هل السياسة األمريكية مع وحدة العراق أم مع تقسيمه؟ هل القوى السياسية العراقية 
مع وحدة العراق أم مع تقسيمه؟ هل الدول اجملاورة مع وحدة العراق أم مع تقسيمه؟ هل العراقيون 
شعبا وخنبا ومرجعيات دينية ومنظمات جمتمعية مع وحدة العراق أم مع تقسيمه؟ باحملصلة ما هي 
السياسات والربامج املطلوب اجنازها للمحافظة على النسيج العراقي بكل قومياته وأديانه ومذاهبه 

وبقاءه موحدا؟

 مع غض الطرف عن السياسات املعلنة؛ فان كل املؤشرات على األرض تؤكد أن من مصلحة الواليات 
املتحدة وبعض دول اجلوار أن تضعف العراق وتقسمه إىل كيانات صغرية؛ قادتها وساستها مرتبطة 
بتدخل  أن وجود عراق على شكل وحدات ضعيفة يسمح  إذ  وامنيا.  واقتصاديا  الدول سياسيا  بهذه 
مباشر لتلك الدول يف كل مفاصل الدول خبالف وجود عراق واحد ميلك أهله سيادته وق��راره.. وال 
شك أن رغبة بعض األطراف السياسية للمكونات العراقية يف االنفصال تارة أو األقلمة تارة أخرى يف 
ظل سيادة أجواء الطائفية والعنصرية هو القاعدة اليت تستند إليها أطروحات التقسيم يف الواليات 

املتحدة وبعض دول اجلوار. 
 إذا كانت األمور كذلك، وان اخلارج وبعض العراقيني يسريون اجتاه الالوحدة؛ فلماذا نصر على الوحدة 
العراقية قسرا؛ رغما على أنف من يريد االنفصال أو األقلمة الطائفية أو حتى أقلمة احملافظات؟ 
ملاذا ال نعطي لآلخرين الراغبني باالبتعاد عن حضن العراق حرية االختيار وإدارة شؤونهم بأنفسهم. 

الوسط  من  أو  العراق،  كردستان  إىل  واجلنوب  الوسط  من  تنتقل  العراقية  الثروة  أن  آخر  بتعبري   
واجلنوب إىل غرب العراق حتت مفهوم الوحدة العراقية اليت يرفضها بعض أهالي الشمال وبعض 
أهالي الغرب وال يتفاعل معها بعض أهالي اجلنوب مادامت تسلب منهم ثروتهم ليس هذا وحسب بل 

تعدم حياة اآلالف من شبابهم يف مواجه اإلرهاب تارة ودفاعا عن الوحدة تارة أخرى.

جدد احتالل داعش لكربى مدن العراق احلرب السياسية داخل الواليات 
االنتخابات  قرب  مع  والسيما  واجلمهوريني  الدميقراطيني  بني  املتحدة 
حول  احلزبني  اختالف  يرتجم  احلقيقة  وهو يف   ،2016 لعام  الرئاسية 
القوات  بانسحاب  م��رورا   2003 عام  الغزو  منذ  برمته  العراق  موضوع 
األمريكية 2011 وصواًل عام 2014 وظهور تنظيم داعش فيه، ويف هذا 
السياق وجد اجلمهوريون، ومن خلفهم احملافظون اجلدد، يف ذلك فرصة 
النتقاد اإلدارة الدميقراطية وكيفية تعاملها مع ملفات السياسة اخلارجية 

وخصوصا حيال العراق.
 فقد ارجع اجلمهوريون سبب االنتكاسة اليت تعرض هلا العراق وظهور 
تهديد داعش إىل سحب القوات األمريكية من العراق عام 2011 –الذي 
عارضوه بشدة- وجدت هذه االنتقادات صداها يف الكونغرس، إذ انتقد 
إذ  بشدة  اوباما  الرئيس  بوهنري  جون  اجلمهوري  النواب  جملس  رئيس 
أكد قائاًل: “ ان املصاحل القومية اجلوهرية يف خطر مع ذلك ظل البيت 
األبيض ينأى بنفسه على الرغم من حتذيرات الزعماء العراقيني وأعضاء 

الكونغرس.
 ومن اجلدير بالذكر ان بوهنري، هو والكثري من احملافظني من اجلناح 
رئيس  أم��ا   2011 لعام  االنسحاب  لقرار  املعارضني  أش��د  من  املتشدد، 
M - ماكويل مايكل  اجلمهوري  النواب  الوطين يف جملس  األم��ن   جلنة 

chael McCaul، فقد انتقد اوباما بشدة قائاًل “ان عدم جدية اإلدارة 
يف حماربة اإلره��اب هو السبب يف انتشاره يف الشرق األوس��ط ومشال 
Peter King إصرار  كنغ  بيرت  النائب اجلمهوري  وانتقد  كما  أفريقيا” 
الرئيس اوباما على عدم إرسال قوات لقتال داعش مضيفا أن الواليات 
املتحدة أصبح دورها حمدود جدا يف األزمة. فيما عد السناتور اجلمهوري 
السياسة  ق��رارات  أكثر  األمريكي من  االنسحاب  قرار  ليندسي غراهام 
اجلناح  رأي  ميثل  وه��و  االسرتاتيجي  املستوى  على  خ��ط��ورة  اخلارجية 

املتشدد للحزب اجلمهوري. 
جاءت أقوى االنتقادات للرئيس اوباما على لسان السناتور املتشدد جون 
ماكني، الناطق باسم السياسة اخلارجية للحزب اجلمهوري، الذي انتقد 
استجابة الرئيس اوباما يف العراق مدعيا ان تنظيم داعش يهدد األمن 
القومي األمريكي وباملثل حنا السناتور اجلمهوري البارز ليندسي غراهام 
عندما انتقد السياسة اخلارجية للرئيس اوباما مؤكدا أن العراق يشكل 
تهديدا مباشرا لألمن القومي األمريكي، وأضاف”إن املدن األمريكية يف 
خطر بسبب اإلمكانيات اليت ميتلكها اإلرهابيني يف سوريا والعراق وإذا 
مت دعوتهم سيأتون إىل هنا. وأكد إن داعش أسست اكرب مالذ إرهابي منذ 
أحداث 11 أيلول داعيا إىل توسيع الضربات لتشمل أماكن تدريب وجتمع 
الضربات  رف��ض  هو  اجلمهوريني  موقف  ك��ان  ع��ام  وبشكل  اإلره��اب��ي��ني، 
وتبين اسرتاتيجية  الضربات  توسيع نطاق  اجلوية احمل��دودة ودعوا إىل 

طويلة املدى مبا فيها إرسال عدد غري حمدود من القوات إىل العراق. 

تهديد داعش يف العراق بني 
الديمقراطيني والجمهوريني
د. نصر محمد علي/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

علي حسني عبيد

جميل عودة
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اىل  الدميقراطي  التحول  مفهوم  يشري 
عملية االنتقال من احلكم السلطوي اىل 
يعين  فهو  وبذلك  الدميقراطي،  احلكم 
وجود مرحلة وسط بني نظامني من خالل 
الديكتاتوري  للنظام  تفكك  بعملية  املرور 
ت���رس���ي���خ دع����ائ����م احل��ك��م  وص�������واًل اىل 
االخري  يف  يشرتط  حيث  الدميقراطي، 
)متطلبات(  اس��س  مجلة  على  يرتكز  ان 
القانونية  ال��دول��ة  مفهوم  حتقيق  اب��رزه��ا 
)أي دول����ة امل���ؤس���س���ات(، واق�����رار م��ب��دأ 
التعددية السياسية القائمة على التداول 
السلمي للسلطة، فضاًل عن وجود جمتمع 
سياسية  وثقافة  ومستنري،  فاعل  مدني 

تؤمن مببدأ الدميقراطية فكرًا وسلوكًا.
وبالتطبيق على الواقع العراقي، وإنطالقًا 
م���ن ف��رض��ي��ة )ف���وك���وي���ام���ا( يف ال��ت��ح��ول 
التحول  مستقبل  ان  جن��د  الدميقراطي 
الدميقراطي يف العراق يف خطر بسبب 
وامل��ق��وم��ات  االس���س  على  اشتماله  ع��دم 

)السالفة الذكر( الالزمة لذلك التحول. 
 واذا ما كان العراق قد المس يف عملية 
حت��ول��ه حن���و ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل��س��ت��وي��ات 
سطحي  بشكل  ك��ان  وإن  االوىل  الثالثة 
ي��ع��رب س���وى ع��ن مظهر دون  )ف��وق��ي( ال 
)الثقافة  ال��راب��ع  املستوى  ف��أن  اجل��وه��ر، 
االك��رب  العقبة  ه��و  ي���زال  ال��س��ي��اس��ي��ة( ال 
ع��دم  بسبب  ت��ل��ك  ال��ت��ح��ول  عملية  ب��وج��ه 

حلد  ت��ب��ل��ور م��ف��ه��وم ال���دمي���ق���راط���ي���ة – 
وألن  العراقي  اجلمعي  الوعي  يف  االن- 
بيئتها،  وليدة  تكن  مل  الدميقراطية  هذه 
خصوصيات  ع��ن  تعرب  تكن  مل  وبالتالي 
اجمل��ت��م��ع ال��ع��راق��ي. فلقد ش��ه��د ال��ع��راق 
عملية حتول حنو الدميقراطية متت بعد 
التاسع  فيه يف  الشمولي  النظام  اسقاط 
مل  ال��ت��ح��ول  ه��ذا  لكن   2003 نيسان  م��ن 
بل  وطنية  اي���اد  وع��ل��ى  داخ��ل��ي  بفعل  يتم 
ان���ه ج���اء بفعل ت��دخ��ل خ��ارج��ي ع��ل��ى يد 
الواليات املتحدة االمريكية وبالتالي فأن 
هذا التحول مل يكن حصيلة تطور داخلي 
ومل يتأت على شكل صريورة اجتماعية- 
اعلى ومل  وامن��ا مت فرضها من  سياسية 
الرتبة  يف  تنبت  ان  للدميقراطية  يسمح 

املناسبة هلا.
دال( حول  )روب���رت  اخ��ذن��ا فرضية  ول��و 
ال��ت��ح��ول ال��دمي��ق��راط��ي وال���ذي ي��رى فيه 
بأن ))تنافس النخبة الذي يسبق املشاركة 
الشعبية قد يوجد بعض اخلربة لالنتقال 
للدميقراطية(( لوجدنا ان معظم اعضاء 
من  ي��ع��ان��ون  الي���زال���ون  احل��اك��م��ة  النخبة 

قصور واضح يف فهم الدميقراطية.
هذا على صعيد النخب، اما على صعيد 
يف  يشكك  ب��ات  عامتهم  ف��أن  اجلماهري 
اليت  للدميقراطية  االخالقية  الشرعية 
جاءت بها الواليات املتحدة والغرب بفعل 

ما افرزه واقع االحتالل من حماصصات 
العراقية  املواطنة  كانت  وطائفية  عرقية 

هي اخلاسر االكرب فيه.
أم����ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د امل��أس��س��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
)امل��س��ت��وى ال��ث��ان��ي( فعلى ال��رغ��م م��ن ان 
ال��ع��راق ق��د مت��ك��ن م��ن ان يقطع ش��وط��ًا 
)اهليئات  مؤسسية  بنية  قيام  حنو  مهمًا 
التشريعية، التنفيذية، مؤسسة الدستور( 
إال ان تلك املؤسسات ال تزال تفتقر اىل 
االستقرار والفعالية بسبب غياب قاعدة 
النخبة  اع��ض��اء  ب��ني  الثقة  م��ن  اس��اس��ي��ة 
السياسية احلاكمة وجعل تلك املؤسسات 

خاضعة للتوافقات والتساومات.
وخب���ص���وص اجمل��ت��م��ع امل���دن���ي )امل��س��ت��وى 
العراق  يف  التقليدي  ي��زال  ف��ال  الثالث( 
يطغى على احلديث والعصري. صحيح ان 
)املؤسسة  التقليدية  املؤسسات  اخن��راط 
العش���ائرية، املؤسسة الدينية( يف العملية 
للحراك  ال��الزم  الشرط  ميثل  السياسية 
الشرط  ب���دوره  ال���ذي ميثل  االج��ت��م��اع��ي 
الالزم للحراك السياسي املطلوب للتحول 
منظومة  ط��غ��ي��ان  ان  اال  ال��دمي��ق��راط��ي، 
على  التنظيمات  لتلك  التقليدية  القيم 
وقف  ق��د  الدميقراطية  القيم  منظومة 
السياسي  السلوك  حتقيق  بوجه  ح��ائ��اًل 
بعملية  اليت متر  العراقية  للدولة  املدني 

حتول حنو الدميقراطية.

شروط التحول الديمقراطي يف 
العراق، رؤية مستقبلية

املصالحة الوطنية يف العراق واللعب يف الوقت الضائع
ترددت كلمة “املصاحلة” على األلسن، وشاعت يف القنوات الفضائية، وانتشرت عرب األروقة السياسية 
الوحيد  األم��ل  وكأنها  تبدو  جعلها  وبشكل  للعراق،  األمريكي  االحتالل  أعقبت  اليت  السنوات  خالل 
املرجتى الذي سينتشل العراق من الدوامة اجلهنمية اليت جتر به حثيثا إىل اجملهول، يثري هذا األمر 
تساؤالت عديدة ومعقدة، خاصة إذا أخذنا بنظر االعتبار انه ليس مثة أحد يعلم ما الذي تعنيه هذه 

الكلمة يف ظل الظروف غري الطبيعية اليت يعيشها العراقيون!
واملنازعة  التناحر  وقف  تعين  ما  وغالبا  متنازعني،  بني طرفني  الصلح  هي  بالبداهة،  فاملصاحلة،   
بينهما أكثر مما تعين تذليل االختالفات وتقريب وجهات النظر املتنافرة مع بعضها، فلنتأمل الظروف 
العراقية، ولنرى فيما إذا كانت تتطلب أي مصاحلة ومن إي نوع، ما حدث يف العراق يف نيسان 2003 
هو سقوط شامل وسريع لنظام سياسي استبدادي حكم البالد باحلديد والنار ملدة 35 سنة، وقد رافقت 

هذا السقوط كوارث سياسية واسرتاتيجية الزال العراق يعاني منها إىل اليوم.
السياسية  واألح��زاب  الكتل  بني  وخارجه  العراق  داخ��ل  املؤمترات  من  العديد  عقد  من  الرغم  على 
والطوائف العراقية حول املصاحلة الوطنية، وإنهاء حالة االنقسام داخل اجملتمع العراقي، ونبذ العنف 
واإلرهاب، ومت تشكيل جلان خاصة تعنى باملصاحلة الوطنية ورصد ميزانية خاصة بها، يرأسها حاليا 

نائب رئيس اجلمهورية إياد عالوي، اال إن مل نرى أي نتائج هلذه احملاوالت ومل جترى أي مصاحلة 
حقيقية بني العراقيني، بل زادت عمليات القتل الطائفي والتهجري، والدعوات إلقامة األقاليم، بل وصل 
األمر إىل املطالبة بالتقسيم، خاصة يف مناطق كردستان واحملافظات الغربية، وأخرها هو هجوم تنظيم 
داعش اإلرهابي على العراق انطالقا من دول اجلوار –سوريا وتركيا- وقيامه باحتالل أجزاء واسعة 
من أراضي العراق مثل نينوى واالنبار وصالح الدين وكركوك ودياىل، وقيامه بأعمال إرهابية وطائفية 
من قتل وتهجري وسيب للمواطنني من املكونات العراقية مثل الرتكمان والشبك الشيعة وااليزيديون 
واملسيحيني، كذلك قيامه بإعدام اآلالف اجلنود العراقيني العزل مبا عرف مبجزرة )سبايكر، وسجن 

بادوش(، وما تالها من جمازر حبق بعض العشائر من العرب السنة الرافضني ملنهجهم اإلجرامي.
 وعلى الرغم من أن بعض األط��راف عربت عن نيتها ورغبتها يف مقاربة التجربة اجلنوب أفريقية 
مبا فيها سلطات االحتالل وحلفاؤها من أحزاب املشاركة يف العملية السياسية وذلك ألغراض تعبوية 
سياسية اقتضتها ضرورة االستفادة من هذه التجربة لغرض محاية بعض املطلوبني للقضاء، اال إن 
سلطات االحتالل وأي نظام سياسي عراقي متحالف معها ومفروض بالقوة املسلحة ليسا جديرين وال 

مؤهلني للقيام بعملية مصاحلة وطنية حقيقية وحتقيق العدالة لضحايا النظام البائد.

منذ عام 2003 وهناك أزمة يف توليد منحى جديد لألداء األمين قادر على 
احلرب  مستلزمات  اىل  التقليدية  النمطية  من  العسكري  ب��األداء  اإلنتقال 
الالمتماثلة، فاجلميع يدرك إن طبيعة احلرب على اإلرهاب تتطلب وجود 
من  وبالرغم  الشوارع،  مايسمى حبرب  إدارة  على  ق��ادرة  تشكيالت خاصة 
جهاز  بشأن  الوطين  السياسي  العقل  أنتجها  ال��يت  التطبيقية  اإلنتقاالت 
مكافحة اإلرهاب والعمليات اخلاصة يف وزارة الداخلية، إال ان فقدان العقيدة 
األمنية وليست العسكرية جعلت التخطيط األمين يتجه حنو الفوضى السيما 
الصالحيات  وتداخل  األم��ين  القرار  صناعة  يف  النسبية  التعددية  ظل  يف 
بني احلكومة اإلحتادية واحلكومات احمللية، وهذا ما جعل سقوط املوصل 
يف حزيران 2014 يكون األكثر سهولة بالنسبة للجماعات اإلرهابية بسبب 
غياب املركزية يف القرار األمين، وبالتالي فإن اإلفرتاض األبرز هو الكيفية 
الالمركزية يف  من  املزيد  األم��ين يف حال  الوضع  عليها  يكون  اليت سوف 
ق��رارات ختص متكني اجلماعات  األمريكي  الكونغرس  ودعم  هذا اجمل��ال، 
اإلجتماعية يف العراق من إمتالك أسلحة ومعدات تضاهي مامتتلكه الدولة 
الشعيب  واحلشد  املسلحة  ال��ق��وات  إنتصارات  تعاظم  مع  ال��ش��أن.  ه��ذا  يف 
ترى  السعودية  العربية  اململكة  مقدمتها  ويف  اإلقليمية  ال��دول  بعض  ب��دأت 
بأن خمطط توازن القوى اإلقليمي بدأ بامليل حنو إيران على حسابها، وبال 
شك مارس اللوبي السعودي يف الواليات املتحدة دورًا مهمًا يف هذا اجملال، 
حيث إن التفكري بتسليح اجلماعات اإلجتماعية يف العراق وفقًا ملسودة قرار 
جلنة اخلدمات العسكرية يف الكونغرس األمريكي من شأنه أن يقوي النزعة 
إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار وجود  اإلنفصالية لدى هذه اجلماعات السيما 

احملفزات السياسية لذلك. 
التعامل مع  الكونغرس يسعى اىل  يقوم اإلف��رتاض األس��اس يف أن ق��راري 
اجلماعات اإلجتماعات يف العراق على حساب الدولة نفسها، وهذ من شأنه 
أن حيفز نوعني من اإلنعكاسات: األول يتعامل مع تشجيع النزعة اإلنفصالية 
بالنسبة هلذه اجلماعات، إذ إن إمتالكها خليارات عسكرية وسياسية توازي 

الدولة من حيث القوة يدعم أي خيار تتبناه يف قرارها اإلسرتاتيجي.
أما الثاني فهو يتعلق بإدارة القرار األمين، حيث سوف يدعم قرار الكونغرس 
الالمركزية األمنية اليت تستهدف حتقيقها ليس يف العراق فقط إمنا على 
كامل املنطقة، وبالتالي فإن بداية العمل بتسليح اجلماعات اإلجتماعية يف 
العراق سوف يعزز من مطالب اجلماعات اإلجتماعية األخرى يف املنطقة 

على سلك هذا النحو.
إن خيارات احلكومة العراقية حيال هذه الرتتيبات تبدو صعبة جدًا وهنالك 
تفعيل احل��راك اإلجتماعي  الشعبية عرب  الدبلوماسية  بناء  ض��رورة إلع��ادة 
من خالل منظمات اجملتمع املدني واملؤمترات الوطنية وجلان متخصصة يف 
املصاحلة الوطنية قادرة على صياغة مشروع للمصاحلة وليس إسرتاتيجيات 

وقتية المتتلك أي جمال وطين لتنفيذها.

العراق: إزدواجية التسليح 
االمريكي والمركزية األمن

 د. احمد غالب الشاله/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

د. علي فارس حميد/مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية

حمد جاسم محمد الخزرجى/مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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األزم�����ة ال��ي��م��ن��ي��ة وامل����ش����اورات االخ���رية 
ب��ني األط����راف املتصارعة  ال��يت ع��ق��دت 
يف م��ؤمت��ر ج��ن��ي��ف حت���ت رع���اي���ة األم���م 
جدي  اتفاق  اىل  الوصول  دون  املتحدة، 
النزاع الذي  للتوصل هلدنة او حلل هذا 
تقودها السعودية وحلفائها، والذي اسهم 
بتدمري البالد وتسبب يف مقتل أكثر من 
2600 شخص وخلق ازمة انسانية كبرية، 
بعض  يقول  وكما  املتفاقمة  االزم��ة  ه��ذه 
اعالمي  اهتمام  حمط  الت��زال  املراقبني 
فشلت  ق��د  امل��ؤمت��ر  نتائج  وان  خصوصا 

مثلما كان متوقًعا هلا، وألسباب كثرية
وع��دم  املتصارعة  األط���راف  تعنت  منها 
رغبتهم يف املفاوضات، يضاف اىل ذلك 
والتدخالت  اجلوية،  الضربات  استمرار 
مباشر  بشكل  تتحكم  ال���يت  اخل��ارج��ي��ة 
بعض  تشري  كما  ومنها  اليمين،  بالقرار 
بقرار  الرياض  حكومة  املصادر، متسك 
ان��س��ح��اب احل��وث��ي��ني م���ن ال��ي��م��ن وت���رك 
مصرون  احلوثيون  املقابل  ويف  السالح، 
وفاقيه  ائ��ت��الف��ي��ة  ح��ك��وم��ة  تشكيل  ع��ل��ى 
وي��س��ع��ون إىل ف���رض ال���واق���ع ال��ق��اض��ي 
ب��ت��ق��دم��ه��م ع��س��ك��ري��ا وس��ي��ط��رت��ه��م على 
اليمن. وهذا التعنت سيذهب باليمن إىل 
اهلاوية وحرب مستمرة عشرات السنني.

ي��رى بعض اخل��رباء انه  من جانب اخ��ر 

املفاوضات،  الرغم من فشل هذه  وعلى 
لكنها اسهمت وبشكل واضح على اجياد 
طريق جديد للنقاش واحلوار بني اطراف 
ال��ص��راع، وه��و ما اك��ده املبعوث اخلاص 
ولد  اليمن إمساعيل  إىل  املتحدة  لألمم 
ال��ش��ي��خ ال���ذي أش���رف ع��ل��ى امل��ف��اوض��ات 
من  مل��زي��د  مفتوح  ال��ب��اب  إن  ق���ال:  حيث 
احلوار، معربًا عن أمله يف التوصل إىل 
هدنة، وش��دد على أن م��ش��اورات جنيف 
اليمنية متثل أرضية  بني أطراف األزمة 
نار  إطالق  وقف  لتحقيق  وجاهزة  جيدة 
باالنسحاب،  مصحوبًا  يكون  اليمن  يف 
تعترب  ج��ن��ي��ف  م����ش����اورات  أن  واع���ت���رب 
بداية ميكن البناء عليها خاصة مع عدم 
اليت  املرجعية  على  األط���راف  اخ��ت��الف 
املشاورات،  لتلك  املتحدة  األمم  حددتها 
وأشار إىل أنه مل حيدد مع األطراف أي 
املفاوضات  من  اجل��دي��دة  للجولة  موعد 
وإمن����ا س��ي��ق��وم ب��ذل��ك ع��ن��د ال���ع���ودة إىل 

املنطقة.
احملادثات  انتهت  فقد  الشأن  ه��ذا  ويف 
اليت ترعاها األمم املتحدة لوقف إطالق 
النار يف اليمن دون أي اتفاق بينما واصلت 
السعودية  تقوده  الذي  التحالف  طائرات 
قصف احلوثيني واملتحالفني معهم مبا يف 
ذلك قوات احلرس اجلمهوري. وقتل أكثر 

من 2600 شخص منذ بدأ التحالف الذي 
تقوده السعودية تنفيذ ضربات جوية يف 
26 مارس آذار يف حماولة ملنع احلوثيني 
املتحالفني مع إيران من بسط سيطرتهم 
الرئيس  وإع��ادة  اليمن  أج��زاء  بقية  على 

عبد ربه منصور هادي إىل منصبه.
باأليدي  معركة  اندلعت  ذلك  اىل جانب 
على هامش حمادثات السالم يف جنيف 
املختلفة  املتحاربة  الفصائل  أنصار  بني 
االنقسامات  على  يؤكد  فيما  اليمن  يف 
ال��يت أحبطت ج��ه��ود األم���م امل��ت��ح��دة يف 
املستمر  الصراع  يف  هدنة  يف  الوساطة 
م��ن��ذ حن��و ث��الث��ة أش��ه��ر. وق��ط��ع أن��ص��ار 
عقده  صحفيا  مؤمترا  اليمنية  احلكومة 

مسؤولون يف مجاعة احلوثي.
اليمين  احمللل  ق��ال  متصل  صعيد  على 
ال��ب��اري طاهر إن كل األط���راف ما  عبد 
على  وت��راه��ن  مبواقفها  متمسكة  زال��ت 
احلرب بدال من التسوية السياسية. وقد 
يكون السبب يف هذا هو إصرار الرئيس 
أن  ه��ادي على  رب��ه منصور  اليمين عبد 
تنفيذ  مناقشة  على  احمل��ادث��ات  تقتصر 
ق��رار جملس األم��ن ال��دول��ي رق��م 2216 
االنسحاب  إىل  احلوثيني  يدعو  وال���ذي 
واالع��رتاف  الرئيسية  اليمنية  امل��دن  من 

بسلطته.

فشل مؤتمر جنيف اليمن.. التسويف 
السعودي يغيّب الحلول الواقعية

اكراد سوريا.. مكاسب عسكرية تزعزع املآرب الرتكية
تطورات جديدة ومهمة شهدتها ساحة احلرب يف سوريا، اتت على خلفية املكاسب العسكرية اليت 
حققها املقاتلون األكراد ضد تنظيم داعش االرهابي، فبعد طردهم ملقاتلي تنظيم )داعش( من بلدة 
للتحالف  وبدعم من احلملة اجلوية  االك��راد  املاضي، متكن  الثاني  يناير/كانون  الكردية يف  كوباني 
الذي تقوده الواليات املتحدة من احكام سيطرتهم على مدينة تل أبيض االسرتاتيجية يف حمافظة 
الرقة، معقل التنظيم يف مشال سوريا، موجهني هلذا للتنظيم اإلرهابي ضربة موجعة. وأصبح األكراد 
يسيطرون اآلن يف سوريا على شريط ح��دودي مع تركيا بطول 400 كيلومرت، ميتد من ريف حلب 
الشمالي الشرقي وصوال إىل مثلث احلدود السورية الرتكية العراقية، باستثناء معرب “القامشلي” يف 

حمافظة احلسكة )مشال شرق سوريا(، وفقا للمرصد السوري حلقوق اإلنسان.
يقول  اهمية عسكرية كبرية، حيث  التقدم  ان هلذا  املصادر،  كما تشري بعض  ويرى بعض اخل��رباء 
الصحفي واخلبري يف الشؤون الكردية سربست بامرني “تل أبيض موقع اسرتاتيجي جدا، ألنه يربط 

بني منطقتني كرديتني كانتا منفصلتني.
 كما أن األكراد متكنوا من السيطرة على معرب حدودي مهم بني سوريا وتركيا. وتكمن أهميته يف أنه 
قريب من الرقة، العاصمة املفرتضة لتنظيم الدولة اإلسالمية”. ويوضح بامرني: “قطع الطريق يعين 
على األرجح قطع اإلمدادات عن هذا التنظيم اإلرهابي واحليلولة دون تسلل املقاتلني األجانب إىل 

األراضي السورية لاللتحاق بداعش”.
هذا التقدم املهم وكما يقول بعض املراقبني أزعج احلكومة الرتكية، اليت ختشى من ظهور دولة كردية 
على امتداد حدودها، اليت عمدت اىل جعلها ممرا آمنا لدخول اجملاميع املسلحة اىل سوريا، وقد 
أثار التقدم الكردي انتقادات الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان نفسه. فالقوات الكردية السورية 
اليت تقاتل التنظيم “ ترتبط حبزب العمال الكردستاني احملظور يف تركيا. وانتقادات أردوغان سببها 
خماوف من تصاعد “املشاعر االنفصالية” بني األكراد يف جنوب شرق تركيا، ومن املعلوم أن تركيا 

بها أكرب أقلية كردية.
 حيث يعيش فيها حنو 14 مليون كردي. وتنظر تركيا إىل التقدم امليداني لألكراد يف سوريا بأنه يصب 
أيضا يف إطار مشروع قيام دولة كردية داخل حدود تركيا، وهذه مسألة تقض مضاجع األتراك. ومن 
شأن التطورات اجلديدة أن تؤدي إىل تصعيد جديد، حسب بعض اخلرباء الذين اكدوا على ان تركيا 
رمبا ستطلب من اجلماعات السورية املتمردة اليت تدعمها حماربة األكراد. ووفقا للمعارضة الرتكية، 
فإن أنقرة تقوم اآلن فعال بدعم “داعش” من أجل حتقيق هذا اهلدف بالضبط”. وقد تتدخل تركيا 
عسكريا للحيلولة دون قيام دولة كردية. وهو ما قد تكون له نتائج سلبية وقد يسهم بإشعال حرب 

اقليمية كبرية.

األمم  تسعى  ال��يت  التقليدية  احللول  عن  البعد  كل  بعيدة  اليمن  يف  االزم��ة 
فما  مظلتها،  حتت  الفرقاء  مجع  يف  جنحت  وان  اعتمادها...  اىل  املتحدة 
جيري يف اليمن، ليس من نوع احلروب اليت خيرج منها طرف منتصر يف 
األضعف  فالطرف  االرادات”...  “كسر  على  تعتمد  هي  بل  امل��ط��اف...  نهاية 
على  الفريقان  يعمل  ما  وهذا  املطاف...  نهاية  التنازالت يف  بتقديم  سيقبل 

دفعة عن نفسه بقدر املستطاع... لكن ليس اىل ما ال نهاية!.
وزير الدفاع السعودي “حممد بن سلمان”، توجه اىل روسيا... احلليف القوي 
لسوريا... وإيران اليت تدعم ما يذهب اليه مجاعة “أنصار اهلل” وتعترب ان ما 
جيري على اليمن هو “عدوان سعودي”... ومع ان وزير اخلارجية السعودي 
الفيصل” هاجم روسيا ورئيسها “بوتني” بشده... بعد رسالة  السابق “سعود 
السالم اليت أرسلها الرئيس الروسي واستمع اليها اجملتمعون يف قمة “شرم 
عن  يتكلم  “هو  الفيصل  بقول  الرسالة  على  السعودي  الرد  وجاء  الشيخ”... 
مشكالت الشرق األوسط وكأن روسيا ليست مؤثرة يف هذه املشكالت، وعلى 
سبيل املثال سوريا... يتكلمون عن مآسي الوضع يف سوريا، بينما هم جزء 
أساسي من مآسي الشعب السوري... مينحون النظام السوري من األسلحة 
ما هو فوق حاجته... هل هو استخفاف بآرائنا حول مصاحل الشعب العربي 
يف سوريا؟ أم هل هو عدم شعور بالكارثة اليت حدثت يف سوريا باألسلحة 
الروسية؟. روسيا مل تصعد املوقف... بل اكتفت بالصمت الذكي... وهي تعلم 
ان كالم “الفيصل” ينم عن “غضب” جتاه جناح حلفائها يف الشرق األوسط، 
ول��ي��س ش��يء اخ����ر... سيما وان روس��ي��ا رف��ض��ت التخلي ع��ن “األس����د” بعد 
الضغوطات اليت مارستها السعودية لدفعها بهذا االجت��اه... لكنها مل تنجح 
اغ��راق  او  دوالر،  مليار   10 ال��يت جت��اوزت  التسليح  عقود  مع جتميد  حتى 

األسواق النفطية بكميات مضاعفة من اخلام.
اليوم حياول “بن سلمان” استمالة روسيا من جديد، رفع التجميد عن العقود 
القدمية... البحث عن ابرام عقود تسليح جديدة يكون االهتمام فيها كبرية 
مبنظومة “االسكندر” الصاروخية اجلديدة... ورمبا البحث عن نووي سعودي 
يف داخل اروقة موسكو... كل هذا قد جيري مقابل مثن الوساطة والتوسط 
الروسي يف اليمن أوال... ورمبا يف سوريا الحقا... روسيا بدورها دعت لتبادل 
الزيارة، بوتني يف السعودية... وسلمان يف روسيا... واهلدف هو ضم روسيا 

للنادي “اخلليجي” بدال من النادي “اإليراني-السوري”.
لكن هل ميكن ان حيدث تقارب حقيقي )كالذي شهدناه بني سوريا وروسيا او 
إيران وروسيا( بني روسيا والسعودية يف األيام القادمة؟، وهل هذا ما ترغب 
به القيادة السعودية اجلديدة؟ ام ان االمر ال تعدى حدود الوساطة والنفوذ 

الروسي يف املنطقة؟.

السعودية..
ماذا بعد العودة الثانية 

اىل روسيا؟

عبد االمري رويح 

باسم حسني الزيدي
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مع اقرتاب املوعد النهائي بشأن االتفاق 
ال���ن���ووي االي����ران����ي، ظ���ه���رت م���ؤش���رات 
الست،  الدولية  القوى  مع  جديد  خالف 
بالسماح  العاملية  القوى  مطلب  إب��رزه��ا 
املواقع  ب��دخ��ول  الدولية  التفتيش  لفرق 
اخل���رباء  وم��ق��اب��ل��ة  االي��ران��ي��ة  العسكرية 
تريد  جانبها  م��ن  االي��ران��ي��ني،  ال��ن��ووي��ني 
التوصل  مبجرد  العقوبات  رف��ع  ط��ه��ران 
الت��ف��اق، وه���ذا االم���ر ق��د ي��ض��ع عقبات 
التوصل  ت��ع��رق��ل  ان  ج��دي��دة م��ن ش��أن��ه��ا 
ويرى احملللون  نهائي مأمول،  اتفاق  اىل 
أن ح���رب ال��ت��ص��رحي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة من 
لدن اجلهات املتشددة يف ايران وأمريكا 
هي حماولة لكسب حرب الغنائم املعنوية 
ما  وه��و  نهائي  ات��ف��اق  ألي  التوصل  قبل 
يفضح نواياهم من خالل تناقض كلماتهم 
الثقة  فقدان  معضلة  بسبب  وأجندتهم، 
بني االطراف املتخاصمة، لذا فليس من 
اتفاق نهائي لنزاع  السهل احلصول على 

مشوب باخلالفات ونوايا املتباينة.
ف��ق��د ح���ذرت ف��رن��س��ا م��ن أن��ه��ا مستعدة 
والقوى  إي��ران  بني  نهائي  اتفاق  لعرقلة 
ال��ن��ووي  ال��ربن��ام��ج  ب��ش��أن  ال��س��ت  العاملية 
للمفتشني  تسمح طهران  ما مل  االيراني 
بالدخول إىل كل املنشآت مبا فيها املواقع 
املرشد  استبعد  املقابل  يف  العسكرية، 

آي��ة اهلل علي  االس��الم��ي��ة  للثورة  االع��ل��ى 
خامنئي بشكل قاطع امكانية قيام الوكالة 
املواقع  بتفتيش  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية 
العسكرية، يف حني يرى مسؤولون غربيون 
انه يتعني على ايران ان تزيد التعاون مع 
الوكالة اذا كانت تريد التوصل اىل اتفاق 
دبلوماسي شامل مع القوى العاملية ينهي 
تدرجييا العقوبات املالية واالخرى املعوقة 
أغلب احملللني  ويرى  للنفط،  املنتج  للبلد 
النووي  الربنامج  ح��ول  نهائيا  اتفاقا  ان 
بينما  العظمى،  ال��ق��وى  م��ع  مت  االي��ران��ي 
يعتقد اخرون انه من غري املمكن حتقيق 
الغموض حول  استمرار  وم��ع  لكن  ذل��ك، 
انهاء اجلدل  تهدف اىل  اليت  احملادثات 
القائم حول الربنامج منذ 12 عاما، فإن 
العراقيل تتزايد امام التوصل اىل اتفاق، 
وعليه فأنه على الرغم من ازدياد اآلمال 
انتخب  ال��ن��ووي عندما  يف ح��ل اخل��الف 
ال���ذي ميلك  ه��و  لكن خامنئي  روح��ان��ي، 
القول الفصل بشأن التوصل التفاق، مما 
اإليرانية  النووية  األزم��ة  تسوية  أن  يعين 

معلقة حتى إشعار آخر.
فيما حتاول كل من أمريكا وايران تذليل 
العقبات أمام االتفاق النووي مع اقرتاب 
مهلة نهائية عندما اجتمع وزير اخلارجية 
األمريكي جون كريي مع نظريه االيراني 

للتغلب  حماولة  يف  ظريف  ج��واد  حممد 
ع��ل��ى م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ع��ق��ب��ات يف ط��ري��ق 
التوصل اىل اتفاق نووي نهائي قبل شهر 
من انقضاء مهلة البرام االتفاق بني ايران 

والقوى العاملية.
ال��دول الست  على الصعيد نفسه حتاول 
اتفاق  يف  العقوبات  إع���ادة  على  االت��ف��اق 
انه  الشأن  بهذا  املراقبون  وي��رى  إي��ران، 
العقوبات  إع����ادة  آل��ي��ة  إي����ران  قبلت  إذا 
ف��ه��ن��اك ع��ق��ب��ات أخ����رى جي���ب ختطيها 
الوكالة  مفتشي  دخ���ول  إمكانية  وبينها 
لألمم  التابعة  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
اإليرانية  العسكرية  املواقع  إىل  املتحدة 
وم��ق��اب��ل��ة اخل����رباء ال��ن��ووي��ني اإلي��ران��ي��ني 
هؤالء  وي��رى  العقوبات،  ختفيف  ووت��رية 
األمريكية  العقوبات  إع��ادة  إن  املراقبون 
وتلك اليت يفرضها االحتاد األوروبي أقل 
ألنه  املتحدة  األم��م  عقوبات  من  صعوبة 
إىل  للرجوع  آن��ذاك  هناك حاجة  ليست 

جملس األمن.
لكن على الرغم من نقاط اخلالف آنفة 
تبدو  العاملية  والقوى  ايران  ان  اال  الذكر 
نووي  اتفاق  أكثر قربا من أي وقت إىل 
تارخيي من شأنه ان ينهي مواجهة مضى 
طهران  ب��رن��ام��ج  ب��ش��ان  ع��ام��ا   12 عليها 

النووي.

نووي ايران.. مناورات وتنازالت 
من اجل اتفاق محتم

صراع الرئاسة االمريكية القادمة... التقليد ام التجديد؟
عندما تتابع كلمات وخطب اغلب املرشحني لتولي منصب الرئاسة يف الواليات املتحدة االمريكية... 
الطريق لزعامة العامل... سيما خطب اجلمهوريني، تشعر باإلحباط الشديد جراء طريقة تفكريهم 
وفهمهم إلدارة التعامل مع خطر اإلرهاب العاملي املتمثل بتنظيم “داعش” يف املقام األول... وما يليه من 
منظمات وحركات متطرفة أخرى... قد تبدو اقل أهمية وانتشارا منه، والغريب ان اغلب من ترشح 
للرئاسة االمريكية القادمة يف 2016، انتقد بشكل مباشر سياسية “الال سياسة” اليت يتبعها ملواجهة 
التنظيم، من دون ان يطرح املنتقدون أية خطة بديلة وحقيقية قد تتفوق على سياسة البيت األبيض 

احلالي.
ورئيس  الثري،  األعمال  رجل  ترامب”  “دونالد  املرشحني،  اخر  كان  احلصر...  ال  املثال  سبيل  على 
مؤسسة “ترامب العقارية”، وصاحب برامج تلفزيونية شهرية داخل الواليات املتحدة االمريكية، قد 
اعلن عن خطته اليت لن يرتدد يف تنفيذها يف حال فوزه مبنصب الرئيس... وبعد ان وجه النقد إلدارة 
أوباما، حاله يف ذلك حال بقية املرشحني، قال ترمب بصوت عال “ال أحد ميكن أن يكون أشد على 
تنظيم داعش أكثر من دونالد ترامب، ال أحد”، مضيفا “مع جيشنا، ساجد اجلنرال باتون، أو اجلنرال 
ماك أرثر، سأجد الشخص املناسب، سأجد الشخص الذي سيأخذ ذلك اجليش، ويقوم بعمل حقيقي، 
ال أحد ميكنه أن مينعنا من ذلك”، وتابع بيان خطته بالقول “عن طريق مصادرة ثروتهم... واسرتداد 

النفط، وأنه سيتم قصفهم ثم حماصرتهم، ثم احتالل مواقعهم، ثم جعل “شركاتنا النفطية الكربى 
تدخل إىل هناك، وعندما تأخذ النفط، لن تبقي هلم شيئا”.

مرشح مجهوري اخر للرئاسة القادمة... “جيب بوش”، شقيق الرئيس األمريكي السابق “جورج بوش”، 
شن هجوما على سياسة التقارب االمريكية مع الروس... والتساهل الذي ابداه أوباما مع بوتني حيال 

ازمة “القرم” و”أوكرانيا” واليت اساءت ملوقف الواليات املتحدة االمريكية كثريا.
النموذج الثالث... هو حاكم والية تكساس السابق... واملرشح احلالي “ريك بريي” )الذي مل تنجح محلته 

السابقة للرتشح عام 2012(، فكان أكثر جرأة من اجلميع.
اعتقد ان اجلمهوريني... ممن رشح نفسه ملنصب الرئيس للعام 2016 ميكنهم ان يتعاملوا مع املتغريات 

اجلديدة اليت تؤكد على:
احلرب الناعمة هي اقوى من احلروب “اخلشنة” او التقليدية... وهي يف صلب النهج العاملي اجلديد 
ملفهوم القوة، “عقيدة املسؤولية” اليت تؤمن بها الواليات املتحدة االمريكية يف عهد أوباما... قائمة على 
مبدأ “الشراكة” مع اجلميع من دون استثناء... اما اخلالفات فيمكن جتزئتها او تبعيضها، خلق قوى 
جديدة يف العامل والتعامل معها بصفة حليف او شريك... وعدم البقاء عند حدود احللفاء التقليديني 

كما يف السابق.

بقدر ما كانت اهلزمية متوقعة بالنسبة حلزب الرئيس الرتكي “اردوغان”... 
اال انها كانت قاسية على حزب العدالة والتنمية الذي ظل مسيطرا على 
ويرى  الزمن...  من  العقد  ط��وال سنني جت��اوزت  الرتكي  السياسي  املشهد 
كنتيجة طبيعية  الرتكية األخ��رية، جاء  االنتخابات  افرزته  ان ما  مراقبون 
“اردوغ��ان” يف سنوات  الرتكي  الرئيس  اتبعها  اليت  “اخلاطئة”  للسياسات 
حكمة كرئيس للوزراء او كرئيس للجمهورية... سيما وانه خاض العديد من 
الصراعات الداخلية )املعارض غولن، الصحافة، احلريات العامة، البنوك، 
القضاء، املؤسسة العسكرية...اخل(، والصراعات اخلارجية )سوريا، مصر، 
إسرائيل...اخل(،  االمريكية،  املتحدة  الواليات  األوربي،  االحتاد  السعودية، 
وهذه الصراعات اليت ادارها اردوغان بشكل سيء... حبسب مراقبني، مل 
تبقي له الكثري من احللفاء للوقوف اىل جانبه... بعد ان جتاوزت طموحاته 

الرئاسية حدود تركيا وحتالفاتها حنو الشرق االوسط والعامل.
فيما يلي بعض السيناريوهات احملتملة: ائتالف يضم حزب العدالة والتنمية 
والقوميني، إذا كان احلزب سيدخل ائتالفا فان من املرجح أن يكون شريكه 
يشرتك  ال��ذي  اليميين  القومية  احلركة  ح��زب  هو  االئ��ت��الف  األصغر يف 
معه بدرجة ما يف األيديولوجية القومية احملافظة، ومن املرجح أن يسعى 
زعيم حزب احلركة القومية دولت بهجلي الذي أبدى معارضته لطموحات 
أردوغان يف إقامة نظام رئاسي يف تركيا للحصول على تنازالت كبرية يف 

ظل هذا الرتتيب مبا يف ذلك احلد من سلطات أردوغان.
ال��وزراء وزعيم احلزب  إذا مل يستطع رئيس  املعارضة،  حتالف واس��ع من 
أمحد داود أوغلو أن يشكل حكومة مستقرة فإن العرف يف تركيا جرى على 
أن أردوغان قد يطلب من ثاني أكرب حزب يف الربملان وهو حزب الشعب 
اجلمهوري العلماني أن يقوم بذلك، لكن ال يوجد إلزام دستوري بذلك ومن 
غري املؤكد أن أردوغان الذي بنى مسريته السياسية على معارضة احلزب 

العلماني سيتخذ هذا املسار.
العدالة  ح��زب  حي��اول  قد  والتنمية،  العدالة  ح��زب  يقودها  أقلية  حكومة 
والتنمية أن يشكل حكومة أقلية بدعم عدد كاف من نواب املعارضة يتيح 
له الفوز يف اقرتاع بالثقة يف الربملان، ومن املتوقع أن يكون حزب احلركة 
القومية هو أكثر الداعمني هلذا التحرك لكنه مرة أخرى سيحاول احلصول 
على تنازالت مثل ضمانات بإجراء انتخابات مبكرة، ويرى حمللون أن حزب 
الشعب اجلمهوري وحزب الشعوب الدميقراطي ليسا مهتمني بدعم هذا 

التحرك.
4-اردوغان يدعو إلجراء انتخابات مبكرة، إذا مل يتم تشكيل ائتالف فعال 
الثقة خالل 45 يوما مينح  الفوز باقرتاع على  أقلية يف  أو فشلت حكومة 
الدستور أردوغان سلطة الدعوة إلجراء انتخابات برملانية مبكرة، وسيتعني 

إجراء هذه االنتخابات بعد الدعوة هلا بتسعني يوما.

اوردغان بعد االنتخابات...
 بداية الهزائم ام 
نهاية املكاسب؟

كمال عبيد
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اقتصاد وتنمية

على  املعتمدة  ال��ب��ل��دان  ت��وص��ف  م��ا  غالبا 
كفاءة  ذات  ب��ل��دان  بأنها  ع��م��وم��ا،  النفط 
مع  ال���ع���ام���ة،  امل�������وارد  إدارة  يف  واط���ئ���ة 
اإلسراف يف اإلنفاق قليل اجلدوى، وذات 
تعرقل اإلصالح  الريعية  الثقافة  بيئة من 
املشروعة،  غ��ري  امل��ص��احل  بنفوذ  وتسمح 
والتكاسل يف تنمية املوارد من غري النفط 
امل��اض��ي،  ال��ق��رن  وم��ن��ذ مثانينات  اخل���ام. 
وتبلورت  العراقي  االقتصاد  بنية  حتددت 
اخلام،  النفط  قطاع  على  اعتماده  بتزايد 
اخلدمات  لقطاع  املستدام  غري  والتوسع 
العسكري،  اجلهاز  وخباصة  املنتجة  غري 
وإه���م���ال ال��ق��ط��اع��ات امل��ن��ت��ج��ة ك��ال��زراع��ة 
وت��ده��ور  م��ت��واص��ل،  حن��و  على  والصناعة 
الناتج،  يف  اخل��اص  القطاع  مساهمة  يف 
السمات  تعميق  أدت إىل  األم��ور  كل هذه 

الريعية لالقتصاد العراقي.
ومل تقدم التجربة االقتصادية يف العراق، 
اآلن، يف  مسار خمتلف، حلد  على  دليال 
إدارة املال العام أو مقومات نهضة صناعية 
وال  انتظارها.  ط��ال  عمرانية  –زراعية- 
قرابة  إىل  النفط  سعر  ه��ب��وط  أن  ش��ك 
50 دوالرا للربميل، ورمب��ا دون ذل��ك، هو 
صدمة القتصاد العراق ونتائجها النهائية 
متعلقة يف تدابري التكيف مع مورد نفطي 
م��ن��خ��ف��ض. وي��ع��ت��م��د ال���ع���راق ع��ل��ى النفط 

بشكل كبري حتى عند مقارنته مع غريه من 
أدن��اه)]1[(  الشكل  ويبني  النفطية،  البلدان 
يف  ال��ص��ادرات  على  النفط  قطاع  هيمنة 
إذ  أخ���رى،  نفطية  ب���دول  مقارنة  ال��ع��راق 
يعتمد االقتصاد العراقي بشدة على مورد 
اخلام  النفط  من  صادراته  وتشكل  وحيد 
قرابة )97%( من إمجالي الصادرات، وهي 
بذلك تفوق نسب هذا النوع من الصادرات 
املتوقع  وم��ن  املنطقة.  آخ��ر يف  بلد  يف أي 
أن ي����زداد ه���ذا ال��ن��وع م��ن االخ���ت���الل مع 
زيادة اختالل األهمية النسبية للقطاعات 
اإلمجالي؛  احمللي  الناتج  يف  االقتصادية 
ت��ؤدي إىل  ألن ج��والت الرتاخيص س��وف 
بكثري  أس��رع  مبعدل  النفط  إنتاج  تنامي 
من تنامي اإلنتاج يف القطاعات األخرى. 
منه يف  التخلص  ال ميكن  اخ��ت��الل  وه���ذا 
ال  ال��ع��راق  واملتوسط؛ ألن  القصري  األم��د 
والتنمية  اإلع��م��ار  لتمويل  مصادر  ميتلك 
يف القطاعات األخرى إال من خالل زيادة 
بالتأكيد  وه���ذا  ال��ن��ف��ط  وت��ص��دي��ر  إن��ت��اج 
سوف يعمق االختالالت اهليكلية يف األمد 

القصري.
النفطية  اإلي�������رادات  ه��ب��وط  ص��دم��ة  إن 
النفطية،  ال��ب��ل��دان  ملعظم  مفاجئة  ك��ان��ت 
حربا  خيوض  كونه  العراق؛  وباخلصوص 
على  فضال  “داع���ش”،  تنظيم  م��ع  داخلية 

املناطق اليت شهدت  إع��ادة إعمار  ملفات 
م����ع����ارك، وم����د ي���د ال���ع���ون ل��ل��م��ه��ج��ري��ن، 
يف  تسهم  وخ��دم��ات  وسلع  مبالغ  وت��وف��ري 
يتطلب  ذل��ك  كل  معاناتهم،  من  التخفيف 
حيث  تقشفية.  خطة  ال  مفتوحا  مت��وي��ال 
يواجه العراق “صدمة مزدوجة” تتمثل يف 
الذي  واهلبوط  “داع��ش”،  تنظيم  هجمات 
تشهده أسعار النفط على مستوى العامل. 

احلكومة  ق��ي��ام  ال��راه��ن  ال��وض��ع  ويتطلب 
ب��ع��دة إج������راءات، ل��ع��ل أب���رزه���ا: ترشيق 
اإلن����ف����اق احل���ك���وم���ي، وإص������الح ال��ن��ظ��ام 
الضرييب من خالل سن عدد من القوانني 
الضريبية  األوعية  توسيع  يف  تسهم  اليت 
تنسجم  للضرائب  جديدة  أسعار  وحتديد 
األخ��ذ  م��ع  للمواطن  التكليفية  وامل��ق��درة 
بنظر االعتبار عدم إثقال كاهل الطبقات 
إع��ادة  على  والعمل  واملتوسطة،  الفقرية 
هيكلة الصناعات اململوكة للدولة والتحول 
التدرجيي حنو القطاع اخلاص، إذ تكشف 
أن دعم ومتويل  السابقة  العامة  املوازنات 
ه���ذه ال��ص��ن��اع��ات مل حي��س��ن م���ن أدائ��ه��ا 
املشروعات  أغلب  زال��ت  فما  االقتصادي 
بالنسبة  أم��ا  اخلسائر.  يف  غارقة  العامة 
فهذا  النفطية،  غ��ري  القطاعات  لتفعيل 
يتطلب خطة لتنويع مصادر اإليرادات عرب 

حتفيز القطاعات غري النفطية يف البلد.

االقتصاد العراقي ومخاطر 
الهيمنة النفطية

أسعار النفط تحت ضغط االنخفاض بسبب زيادة االنتاج
ال يزال تذبذب أسعار النفط يف االسواق العاملية اليت انهارت بشكل كبري يف الفرتة السابقة بسبب 
آراء  تباينت  العاملية، حيث  االقتصادية  واملؤسسات  اهتمام اخلرباء  العاملي، حمط  والطلب  العرض 
اخلرباء يف شؤون سوق النفط، حول تلك االسعار واستقرارها خصوصا وان العديد من التوقعات 
اليت  الكبرية  االقتصادية  االع��رتاض��ات واالض��رار  الرغم من  “أوب��ك”، وعلى  ان منظمة  تشري اىل 
تعرضت هلا البلدان املصدرة لنفط، ستعمد اىل ابقاء إنتاجها مرتفعا من اجل محاية حصصها يف 

االسواق العاملية.
القادم على أقل تقدير، وهو  العام  النفط ضعيفة نسبيا حتى  ويرى بعض اخل��رباء أن تظل أسعار 
ما يشري إىل أن تباطؤ إنتاج النفط يف الواليات املتحدة لن يكون كافيا إلبطال أثر ختمة إمدادات 
املعروض العاملية. ويرجح احملللون أن تقرر منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( خالل اجتماعها 
يف فيينا اإلبقاء على هدفها حلجم اإلنتاج دون تغيري عند 30 مليون برميل يوميا لكن مع احملافظة 

على اإلنتاج الفعلي فوق ذلك املستوى. 
ودفع انهيار األسعار بعض شركات التنقيب إىل وقف أنشطة احلفر حبثا عن النفط واخنفض عدد 
منذ  له  مستوى  أقل  إىل  متتالية  أسبوعا  مدى عشرين  على  املتحدة  الواليات  العاملة يف  املنصات 
العام 2010 حبسب ما أظهرته بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية. ويتوقع عدد قليل من 

احملللني اخنفاض إنتاج اخلام يف النصف الثاني من العام لكن معظمهم يرون أن وفرة اإلم��دادات 
واحتماالت ضخ مزيد من النفط اإليراني يف السوق إذا رفعت العقوبات يف منتصف العام ستشكل 

ضغطا على األسعار.
وقال راهول بريثياني املدير بسي.آر.آي.إس.آي.إل للبحوث إن إبرام إتفاق مع إيران لرفع العقوبات 
عن صادرات النفط على الطاولة. وأضاف “من املرجح التوصل إىل إتفاق شامل حبلول يونيو لكن 
الصادرات مع استكمال  زيادة  إيران من  تتمكن  بعد ذلك حتى  األمر سيستغرق ثالثة-أربعة أشهر 

اإلجراءات الشكلية.
بشركات  التنفيذيني  املسؤولني  نصف  أن حنو  )كيه.بي.إم.جي(  لشركة  مسح  أظهر  اخر  جانب  من 
النفط والغاز األمريكية يتوقعون بقاء سعر خام القياس العاملي مزيج برنت دون 60 دوالرا للربميل 
هذا العام بينما يعتقد حنو الثلث أن تقلب األسعار سيمتد إىل العام 2016. ويأتي املسح الذي مشل 
حنو 200 من كبار املسؤولني التنفيذيني بشركات الطاقة األمريكية يف ظل تباطؤ قطاع النفط بسبب 
ختمة املعروض وتراجع األسعار وبينما تدرس سوق النفط ما إذا كانت األسعار والنشاط سيتعافيان 
يف الشهور القادمة، وتوقع 53 باملئة من املشاركني استقرار أسعار النفط بنهاية العام احلالي بينما 

يعتقد 35 باملئة أن تقلبات األسعار ستمتد إىل العام 2016. 

يف أيامنا هذه، ويف حني مير االقتصاد العاملي بتحول جوهري، خيضع 
العمال يف خمتلف أحناء العامل لقدر كبري من الضغوط. ويف االقتصادات 
املتقدمة بشكل خاص، بات لزامًا على السياسات االجتماعية أن تتكيف 
الدخل  ذات  الفئات  إليه  حتتاج  ال��ذي  ال��دع��م  توفري  أج��ل  م��ن  وتتأقلم 
املنخفض، بينما تعمل يف الوقت نفسه على تشجيع النمو وتعزيز الرفاهة.
كانت الضغوط هائلة وال مهرب منها. ففي الواليات املتحدة، هبطت بنسبة 
21% التعويضات احلقيقية )املعدلة تبعًا للتضخم( للرجال الذي حيملون 
شهادة الدراسة الثانوية فقط يف الفرتة من عام 1979 إىل 2013. ويف 
قسم كبري من أوروب��ا، اليت توفر محاية أقوى لألجور، ارتفعت البطالة 

إىل عنان السماء.
كانت  ب��دء،  ذي  فبادئ  للعمل.  املتغرية  الطبيعة  االجت��اه��ات  ه��ذه  وتدفع 
اخلدمات تكتسب املزيد من األرض يف خمتلف أحناء العامل، وخاصة يف 
“الذكية”  واآلالت  اجلديدة  التكنولوجيا  أن  الواقع  املتقدمة.  االقتصادات 
ال حتل حمل العديد من أمناط العاملني يف قطاعي التصنيع واخلدمات 

فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على تسهيل صعود مناذج جتارية جديدة.
الواقع أن بعض الناس �� وخاصة أولئك الذين اكتسبوا مهارات قيمة ومرنة 
يف وقت مبكر من حياتهم، فضاًل عن أولئك الذين هم يف مواقف قوبة 
االقتصاد  يزدهروا يف هذا  أن  املمكن  من   �� موروثة  ثروة  بسبب  بالفعل 
اجلديد. غري أن ماليني آخرين غري جمهزين بشكل جيد للعصر اجلديد. 
تتمتع  حيث  اهل��وي��ة،  سياسات  صعود  يغذي  ال��ذي  ه��و  املتزايد  وقلقهم 
إىل  الساعني  ل��دى  باجلاذبية  الشعبويون  وال��ق��ادة  الشعبوية  احل��رك��ات 

التضامن الِعرقي أو الديين يف مواجهة قوى التغيري اجملردة.
إن الفارق الرئيسي بني الرؤية التقدمية ألي جمتمع يرتكز على “حسابات 
املواطن” هذه وبني الفكرة احملافظة بأن املواطنني األفراد البد أن ينشئوا 
يتولوا  أو  الطالب،  ق��روض  على  أو حيصلوا  تقاعد شخصية،  حسابات 

تغطية تأمينهم الصحي بأنفسهم، هو الدور الذي يلعبه القطاع العام. 
ال شك أن هذا النهج لن يوفر حاًل سحريًا لكل التحديات اليت تواجهها 
البلدان حاليا. فسوف تظل القيود املالية قائمة، مع استمرار احلكومات 

يف متويل املنافع العامة. 
ولكن هناك رغم ذلك احتياج إىل إنشاء عقد اجتماعي جديد يأخذ يف 
االعتبار الدور املتزايد األهمية الذي تلعبه التفضيالت الفردية واملسؤولية 
وليس  بالتمكني،  يشعر  أن  مواطن  لكل  وينبغي  اليوم.  عامل  يف  الفردية 

العزلة، يف مواجهة العوملة والتحول التكنولوجي.
وباالستعانة بهذا النهج، تستطيع الدميقراطية االجتماعية أن تدفع مرة 
بداًل من االختناق حببل سياسات اهلوية وأصولية  التقدم،  أخرى عجلة 
وأيضًا  بل  فحسب،  االجتماعية  العدالة  قضية  هذا  خيدم  ولن  السوق. 
هدف دعم قوة العمل املاهرة السعيدة املوفورة الصحة واليت حيتاج إليها 

أي اقتصاد ناجح.

ميالد جديد 
للديمقراطية االجتماعية

د. حيـدر حسني آل طعمة

كمال درويش
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قد  النفط  أس��ع��ار  أن  م��ن  ال��رغ��م  على 
مستوياتها  أدن����ى  م��ن  ق��ل��ي��اًل  ارت��ف��ع��ت 
أن هناك  يبدو  األخ���رية،  األس��اب��ي��ع  يف 
احتمااًل ضئياًل بأن تعود إىل مستويات 
ال� 100 دوالر للربميل اليت كانت عليها 
يف أوائل عام 2014. وحيث تواجه “أوبك” 
الصخري يف  النفط  إنتاج  زي��ادة  واق��ع 
الواليات املتحدة، فإن املنظمة - بقيادة 
السعودية، أكرب مصّدر  العربية  اململكة 
العامل - تسعى على مضض  للنفط يف 
ت��ه��دف إىل  ات���ب���اع اس��رتات��ي��ج��ي��ة  إىل 

احلفاظ على حصتها يف السوق.
االنتاج على  وه��و خفض   - البديل  أم��ا 
أمل أن يؤدي إىل ارتفاع األسعار - فمن 
املرجح أن ُيسفر عن تعزيز اقتصاديات 
الصخر الزييت األمريكي بينما يعّرض 
“أوب��ك”  منظمة  ل��دول  احمللية  العائدات 

إىل املزيد من اخلطر.
ويف حني قد ترحب السعودية باحتمال 
النفط  منتجي  لكبار  العائدات  خفض 
اآلخ����ري����ن م���ث���ل روس����ي����ا وم��ن��اف��س��ت��ه��ا 
اخن��ف��اض  أن  إال  اي�������ران،  االق��ل��ي��م��ي��ة 
إشكالية  على  أي��ض��ًا  ينطوي  األس��ع��ار 
بالنسبة للمملكة، حيث تعتمد ميزانيتها 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى أس����اس س��ع��ر ت��ق��دي��ري 
الواحد.  للربميل  دوالر   100 عن  يزيد 

ورغ����م اح��ت��ي��اط��ي��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة امل��ق��درة 
أمريكي،  دوالر  مليار   700 م��ن  بأكثر 
سندات  الرياض  ُتصِدر  أن  املتوقع  من 
لتخفيف   2007 عام  منذ  األوىل  للمرة 
احتياطياتها  ع��ل��ى  اهل��ب��وط��ي  ال��ض��غ��ط 
ُنقل عن مسؤول يف  ملا  وفقًا  األجنبية، 
األسبوع.  هذا  الدولي”  النقد  “صندوق 
ومل ُتظهر اململكة أي عالمة على إجراء 
وب��داًل  امل��ي��زان��ي��ة.  ك��ب��رية يف  ختفيضات 
“الفايننشل  صحيفة  ذك��رت  ذل��ك،  م��ن 
تاميز” يف 2 حزيران/يونيو أنه كان من 
إنفاقها  من  السعودية  تزيد  أن  املتوقع 
املائة خالل  يف   27 بنسبة  الدفاع  على 
املقبلة إىل 62 مليار  السنوات اخلمس 
دوالر سنويًا، وهو رقم ال تتجاوزه سوى 

الواليات املتحدة وروسيا والصني.
وتشكل احلرب مع اليمن عبئًا مباشرًا 
حيث  احلالية،  السعودية  امليزانية  على 
ال��ن��اري��ة  ال��ق��وة  ال��ري��اض غالبية  ت��ق��ّدم 
ب��ني دول التحالف  امل��ب��ذل م��ن  واجل��ه��د 

العربي اليت تقاتل احلوثيني.
يزال  التحالف ال  أن  الرغم من  وعلى   
يهدف إىل إعادة سلطة حكومة الرئيس 
أن  إال  ه��ادي،  منصور  رب��ه  عبد  املنفي 
ي��ب��دو يف  ]امل��ع��رك��ة[  ال��وض��ع على أرض 
مأزق، وأن أكثر من نصف سكان البالد 

البالغ عددهم 25 مليون نسمة يواجهون 
بسبب  ال��ص��ي��ف  ه���ذا  جم��اع��ة حمتملة 
تأخر ]وصول[ املواد الغذائية املستوردة. 
وت���رض���خ ال���ري���اض أي���ض���ًا حت���ت ع��بء 
والبحرين  ملصر  املستمر  املالي  دعمها 

ومقاتلي املعارضة يف سوريا.
مؤشر،  أي  احل��دي��ث  التاريخ  ك��ان  وإذا 
فإن عناوين الصحف القادمة من فيينا 
خادعة  تكون  قد  حزيران/يونيو   5 يف 
)على سبيل املثال، القصة اليت نشرتها 
جملة “اإليكونوميست” يف كانون األول/
امللك  ت��ول��ي  تتوقع  مل  ال��يت   - ديسمرب 
ال��س��ع��ودي��ة كما  س��ل��م��ان منصب ع��اه��ل 
كانت   - يناير  الثاني/  كانون  حدث يف 
وفنزويال  ونيجرييا  روسيا  ح��ددت  قد 
ك����دول خ���اس���رة م���ن ه���زة ال���س���وق، يف 
حني توقعت أيضًا إجبار املنتجني عالي 
العمل،  اخل��روج من سوق  على  التكلفة 

األمر الذي مل حيدث بعد(.
على  بالفعل  امل��راق��ب��ني  ب��ع��ض  وي��رك��ز   
اح��ت��م��ال أن ي��ك��ون اج��ت��م��اع “أوب����ك” هو 
األخري بالنسبة للنعيمي، ولكن يبدو أن 
القصة احلقيقية هي إىل أي مدى ميكن 
للمملكة أن حتافظ على دورها القيادي 
اإلقليمي األكثر حسمًا إذا ظلت أسعار 

النفط منخفضة نسبيًا.

ضعف منظمة أوبك هو التحقق من 
الواقع بالنسبة السعودية

الفساد يف البنوك العاملية يهدد النظام املالي العاملي
لفات الفساد يف البنوك واملؤسسات املالية العاملية مبختلف أنواعها، ال تزال من أهم واخطر املشكالت 
تشري  حيث  العاملي،  املصريف  النظام  و  االقتصاد  على  سليب  تأثري  من  هلا  ملا  اخل��رباء  يقول  كما 
العديد  املالية يف  والفضائح  الفساد  ظاهرة  تزايد  إىل  اخلاصة،  والتقارير  التحقيقات  من  العديد 
املشبوهة يف سبيل  وأعماهلا  نشاطاتها  توسيع  اليت سعت اىل  املصرفية،  املؤسسات  و  البنوك  من 
حتقيق أرباح وفوائد إضافية، وهو ما دفع بعض احلكومات والدول اىل إعالن حالة احلرب ضد هذه 
الظاهرة اخلطرية وإجراء التحقيقات القضائية، وخصوصا تلك املتعلقة بالتالعب بأسعار الصرف 
والفائدة وتبييض األموال واالحتيال وغريها من اجلرائم األخرى، اليت ترتبت عليها عقوبات قانونية 
وغرامات كبرية مبليارات الدوالرات. وُيعّرف البنك الدولي الفساد بأنه أحد أكرب العوائق أمام مسرية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، فهو ينال من عملية التنمية من خالل تشويه سيادة القانون وإضعاف 

الركائز املؤسسية اليت يقوم عليها النمو االقتصادي. 
وفيما خيص بعض هذه األخبار فقد فتح مصرف باركليز الربيطاني حتقيقا داخليا للتأكد ما اذا كانت 
حساباته قد استخدمت يف معامالت مشبوهة يف اطار فضيحة االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، 
حبسب ما قال مصدر مقرب من امللف, واشري اىل باركليز ومنافسيه الربيطانيني، ستاندرد تشارترد 
واتش اس بي سي، يف االجراءات القضائية اليت بداتها السلطات االمريكية يف مزاعم فساد على 

نطاق واسع. ورفض متحدث باسم باركليز التعليق على بدء مثل هذه احملاسبة الداخلية، بعد يومني 
من اعادة انتخاب السويسري جوزيف بالتر لوالية خامسة على رأس االحتاد الدولي لكرة القدم.

واعلن ستاندرد تشارترد “انه منكب” على عملييت دفع مرتا عربه حبسب القضاء األمريكي. وقال 
متحدث باسم املصرف “ليس لدينا تعليق اضايف يف الوقت احلالي”. وقال مكتب جرائم االحتيال وهو 
مكتب بريطاني ملكافحة اجلرمية املالية، انه يدرس معلومات يف حوزته حول شبهات الفساد داخل 

الفيفا.
 وشن القضاء االمريكي عرب نظريه السويسري محلة اعتقاالت طالت ابرز اركان االحتاد الدولي بتهم 

فساد وابتزاز واحتيال وتبييض اموال، فاعتقل سبعة واتهم اخرون، حبسب فرانس برس.
فيما فتح القضاء السويسري حتقيقا بشأن فساد طال ملفي ترشح روسيا وقطر الستضافة مونديالي 
2018 و2022. ووفقا لوزارة العدل االمريكية، فان حسابات املصارف الثالثة استخدمت يف معامالت 

مشبوهة مباليني الدوالرات.
األجنيب  الصرف  أسعار  يف  التالعب  بالذنب حملاولتها  ك��ربى  بنوك  أربعة  أق��رت  ذل��ك  جانب  اىل 
وفرضت غرامات قيمتها االمجالية حوالي ستة مليارات دوالر على ستة بنوك يف تسوية تنهي حتقيقا 

عامليا يف خمالفات يف السوق اليت تبلغ قيمة معامالتها اليومية مخسة تريليونات دوالر. 

سيطر االقتصاديون الكالسيك على تعليم االقتصاد قرابة قرن ونصف. آدم 
مسث كتب كتابا كالسيكيا يف عام 1776 بعنوان “حتقيق يف طبيعة واسباب 
النظام  يف  تعمل  السوق  لقوى  مُس��ح  اذا  للكالسيك،  وطبقا  االم���م”،  ث��روة 
االقتصادي، فإنها سوف متنع اي زيادة يف االنتاج وسوف جتعل االقتصاد 
الكالسيك  االقتصاديون  الكامل.  االستخدام  مستوى  عند  خمرجات  ينتج 
ادركوا ايضا ان االقتصاد عندما يكون يف مستوى االستخدام التام ذلك ال 
يعين عدم وجود عمال عاطلني عن العمل، حيث سيكون هناك عمال عاطلني 
طواعيًة )خالل الفرتة الزمنية املطلوبة للبحث عن عمل جديد بسبب تغيري 

ظروف العامل(. 
ان النموذج الكالسيكي يرتكز اساسا على االفرتاضات التالية: وجود منافسة 
االنتاج  او ملدخالت  للسلعة  واح��د  بائع  او  واح��د  يستطيع مشرتي  تامة. ال 
التأثري على سعر تلك السلعة، مرونة االجور واالسعار. اجور واسعار السلع 
املصلحة  والعرض،  الطلب  يفرضه  اي مستوى  اىل  احلركة  تكون حرة يف 
تعظيم  يريدون  االعمال  رجال  الذاتية.  الناس حتفزهم مصلحتهم  الذاتية. 
وجود  ال  االستهالكية،  منفعتهم  لتعظيم  فيسعون  املستهلكني  اما  ارباحهم 
االقتصاد،  قضايا  الدولة يف  لتدخل  حاجة ضرورية  ال  احلكومي.  للتدخل 
هذا التحليل ملستوى االسعار يرتكز على النظرية الكمية للنقود واليت يكون 
يف  املتداولة   )m( النقود  بكمية  مباشرة  مرتبط   )p(االسعار مستوى  فيها 

االقتصاد.
انتقادات كنز لقانون )ساي(: ان قانون )ساي( جرى تفنيده ونقده بشدة من 
التالية:  االسس  على  اعتمادًا  وذلك  العامة”  “النظرية  كتابه  يف  كنز  جانب 
امكانية العجز يف الطلب الفعال. يرى كنز ان النظرية الكالسيكية املرتكزة 
على قانون ساي هي غري واقعية. يف السوق التنافسي.. رؤية )بيكو( يف خفض 
االجور. يرى كنز ان اخلفض العام لالجور احلقيقية سيقلل الطلب املرتاكم 
للسلع وسيعّمق الركود، ليست نظرية عامة، املساواة بني التوفري واالستثمار، 
كنز مل يقتنع ابدا بالصيغة الكالسيكية بان مرونة سعر الفائدة ستساوي بني 

االستثمار والتوفري، عنصر االحتكار.
قانون )ساي( يفرتض وجود منافسة تامة يف االقتصاد. كنز يقول ان ما يسود 
عمليا يف اسواق السلع وعوامل االنتاج هو املنافسة غري التامة. وهلذا فان 

قانون )ساي( غري عملي، دور احتادات العمال.
يف العامل الرأمسالي املعاصر، تتفاوض نقابات العمال مع اصحاب االعمال 
معينة.  لالجور يف صناعات  ادن��ى  تثّبت حدا  ايضا  الدولة  االج��ور.  لتثبيت 
النظرية الكالسيكية مل تولي اهمية كبرية هلذه القوى واعتمدت كثريا على 
املظاهر النظرية، اقتصادات قصرية االجل، كنز يرفض قانون ساي القائل 
بان الطلب املرتاكم سيكون دائما كافيا لشراء ما ُيعرض من سلع يف االجل 
الطويل، يشري كنز اىل “اننا يف املدى البعيد مجيعنا ميتون”. مل يكن واضحا 

مقدار االجل الطويل يف قانون )ساي(. 

 ملاذا رفض كنز الرؤية 
الكالسيكية للعمل؟

حاتم حميد محسن

سايمون هندرسون
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الكبري،  ال��دي��ين  امل��رج��ع  يصف مساحة 
ال���س���ي���د ص����ادق  ال���ع���ظ���م���ى،  آي�����ة اهلل 
العنف  ظله(،  )دام  الشريازي  احلسيين 
ورد  كما  املعتدية(  القوة  )استخدام  بأنه 
ذل���ك يف ال��ك��ت��اب ال��ق��ّي��م امل���وس���وم )م��ن 
او  الوصف  ه��ذا  ولعل  املرجعية(،  عبق 
ال��ت��ع��ري��ف خي��ت��ص��ر ك��ث��ريا م��ن مظاهر 
عاملنا  عانى  وق��د  مضمونه،  يف  العنف 
الراهن من ظاهرة العنف بصورة كبرية، 
حيث يطول العنف وتوابعه بشكل يومي، 
أرواح����ا ب��ري��ئ��ة، وي��دم��ر م��دن��ا ودوال يف 

مناطق كثرية من العامل.
وال شك أن هناك اسبابا مباشرة للعنف 
واخرى غري مباشرة، كما نقرأ ذلك يف 
)تكمن  ال��ش��ريازي:  املرجع  قول مساحة 
ج����ذور ال��ع��ن��ف يف اجل��ه��ل وال��ع��ص��ب��ي��ة، 
وال��ف��ه��م اخل��اط��ئ ل��ل��دي��ن، واالس��ت��ب��داد 
االجتماعي،  واحل��رم��ان  والديكتاتورية 

والظلم من قبل احلكومات(.
للوقوف  وهذا يستدعي اختاذ إجراءات 
ال��ع��ن��ف بأشكاهلا  م��وج��ات  م��ن  ب��ال��ض��د 
مكافحة  يتطلب  اهل����دف  وه����ذا  ك��اف��ة، 
فعلية للعنف، لذلك يقول مساحة املرجع 
يف  العنف  مكافحة  )مي��ك��ن  ال��ش��ريازي: 
اجملتمع من خالل تعميم ثقافة الالعنف، 
وال  الكل  ن��ار حت��رق  العنف  أن  وتوضيح 
تستثين أحدًا(. وال تنحصر نتائج العنف 

فقط،  املادية  التضحيات  او  باخلسائر 
النفسية  اجل��وان��ب  اىل  ذل��ك  تتعدى  ب��ل 
واالجتماعية، على الرغم من ان اجلانب 
او مرئيا،  وملموسا  يكون ظاهرا  املادي 
ك��ان��ت  ال��ن��ف��س��ي��ة وإن  ب��ي��ن��م��ا االض������رار 
يفوق  ق��د  اث��ر  ذات  لكنها  م��رئ��ي��ة،  غ��ري 
التأثري املادي يف االضرار اليت يتسبب 
املرجع  لسماحة  رأي��ا  نقرأ  لذلك  بها، 
من  للمعنيني  البد  فيه:  يقول  الشريازي 
بيان )مضار العنف النفسية واالجتماعية 
للمجتمع  احل���رّي���ة  وت���وف���ري  وال��دي��ن��ي��ة، 
وإرس�����اء دع��ائ��م ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، 

وتوفري الفرص للجميع(.
ولعل اخطر ما ميكن أن ينتج عن العنف 
ه���و ح�����االت ال��ت��ش��وي��ه ال����يت مي��ك��ن أن 
العنف  كلمة  أن  علما  ب��االس��الم  يلحقها 
شائعا  مصطلحا  أصبحت  عصرنا  يف 
مساحة  يؤكد  لذلك  ومذموما،  ما  جمرَّ
امل��رج��ع ال��ش��ريازي ق��ائ��ال: )م��ن أض��رار 
ال��ع��ن��ف... أن��ه ي��ش��ّوه ص���ورة اإلس���الم يف 
األذه�����ان، وي��ع��ط��ي ذري��ع��ة ل��ألع��داء كي 
ي���س���ّم���وا اإلس������الم ب��ال��ع��ن��ف واهل��م��ج��ي��ة 
بني  نفسيًا  حاجزًا  وخيلقوا  والوحشية، 
ال��ن��اس واإلس����الم(. وال ش��ك أن احل��وار 
يؤكد  لذلك  للعنف،  املناسب  البديل  هو 
مساحته على إن )العنف ثقافة، كما أنه 
تربية، ولعل دور الرتبية يف العنف ال يقّل 

عن دور الثقافة(.
ولكن هنالك انواع من القوة او ما ميكن 
ان ن��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه م��ص��ط��ل��ح )اس��ت��خ��دام 
القوة(، يكون مشروعا يف حاالت معينة، 
معينة  استخدامات  هناك  آخ��ر  مبعنى 
بل  العنف،  اط��ار  ضمن  تدخل  ال  للقوة 
ميكن اعطاء مثل هذه القوة غطاء مقبوال 
االض��ط��رار الستخدام  ح��دود  يدخل يف 
ال���ق���وة، ل���ذل���ك ي���ق���ول مس���اح���ة امل��رج��ع 
الشريازي يف هذا اجمل��ال: )ال ميكن أن 
نعترب الدفاع عن الوطن والعقيدة واملال 
العنف ولكن بشرط  والنفس من بواعث 
السلمية(.  اخليارات  فاعلية مجيع  عدم 
الوسائل  مجيع  استخدام  ينبغي  مبعنى 
ال��ب��دي��ل��ة الس��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف، وال��ت��أك��د 
امل���رج���ّوة،  بالنتيجة  ت��أت��ي  مل  ان��ه��ا  م��ن 
اىل  اجملتمع  او  ال��ف��رد  يلجأ  ذل��ك  عند 
استخدام القوة اضطرارا وليس اختيارا، 
او  البالد  تواجهها  اليت  االخطار  بسبب 
يكون  االف��راد، ال سيما عندما  يواجهها 
جلميع  ورافضا  معتديا،  اآلخر  الطرف 
مب��ا حيفظ  السلمية  احل��ل��ول  م��ب��ادرات 
املتضاربة  او  املتحاربة  االط��راف  حقوق 
يف املصاحل وما شابه، فاألصل هنا هو 
واعتماد  إليه،  اللجوء  وع��دم  العنف  نبذ 
احل���وار وص��وال اىل احل��ل��ول ال��يت تكفل 

حقوق اجلميع.

الحوار البنـّاء 
هو البديل 

األمثل للعنف

الحروب والصراعات املسلحة يف عالم يعتاش على نزيف الدماء
احلروب والصراعات املسلحة وما تشهده من انتهاكات وجرائم خطرية، كانت وال تزال حمط اهتمام 
اخلاصة  والتقارير  البيانات  ومن خالل  اليت سعت  العاملية،  واملؤسسات  املنظمات  قبل  من  متزايد 
املمارسات  من  العديد  اليت شهدت  احل��روب،  بهذه  املتعلقة  املهمة  واحلقائق  االرق��ام  بعض  اعطاء 
الكبرية وغريها من  باإلضافة اىل اخلسائر االقتصادية  املدنيني هذا  الكثري من  واالنتهاكات ضد 
االضرار الصحية والنفسية، اليت قد تستمر اىل اوقات طويلة وتؤثر على االجيال القادمة كما يقول 

بعض اخلرباء، الذين عربوا عن خشيتهم من تفاقم اخلالفات والصراعات املسلحة يف عاملنا اليوم.
واحلرب كما تشري املصادر هي نزاع مسلح تبادلي بني دولتني أو أكثر من الكيانات غري املنسجمة، 
حيث اهلدف منها هو إعادة تنظيم اجلغرافية السياسية للحصول على نتائج مرجوة ومصممة بشكل 
ذاتي. وقد قال املنظر العسكري الربوسي كارل فون كالوزفيتز يف كتابه عن احلرب أنها “عمليات 
التقارير  بعض  خيص  وفيما  خمتلفة.”  وسائل  على  تقوم  ولكنها  السياسية،  العالقات  من  مستمرة 
والدراسات االخرية فقد قالت دراسة إن عدد قتلى الصراعات األشد عنفا يف العامل قفز اىل أكثر 
من 28 باملئة العام املاضي مقارنة مع عام 2013. وقام مركز احباث )مشروع دراسة القرن احلادي 
والعشرين( بتحليل بيانات من مصادر من بينها اجليش األمريكي واألمم املتحدة واملرصد السوري 
حلقوق اإلنسان ومجاعة ضحايا حرب العراق تظهر أن أكثر من 76 ألف شخص قتلوا يف سوريا العام 

املاضي ارتفاعا من 73447 قتيال يف 2013.
وتضمنت كثري من احلروب األشد عنفا مجاعات إسالمية متشددة. ووفقا للتحليل -الذي قال مركز 
األحباث إن األرقام اليت توصل إليها هي على األرجح أقل من الواقع- فإن حوالي 21 ألف شخص 
قتلوا يف العراق يف احلرب بني قوات احلكومة ومتشددي تنظيم داعش يليها الصراع يف أفغانستان 
حيث قتل 14638 شخصا ثم الصراع يف نيجرييا حيث سقط 11529 قتيال. وقال بيرت أبس املدير 
بالغة  مهمة  الصراع  الضحايا يف  أرقام  “تقدير  والعشرين  احلادي  القرن  دراسة  التنفيذي ملشروع 
الصعوبة والكثري من األرقام اليت لدينا هنا هي على االرجح تقديرات أقل من الواقع.” “لكن الشيء 
املهم هو انك عندما تقارن بني بيانات 2014 وبيانات 2013 فإنك جتد زيادة كبرية جدا.” ودفع الصراع 
من  كان صراعا خاليا  أن  بعد  القائمة  الثامنة يف  املرتبة  إلي  البالد  أوكرانيا  االنفصالي يف شرق 
الضحايا الي حد كبري يف 2013. وقتل 14 انفصاليا على األقل وأكثر من 1000 شخص يف أوكرانيا 

يف عام 2014 ارتفاعا من عشرة قتلى يف عام 2013.
على صعيد متصل ال تزال خماطر القنابل اليت مل تنفجر منذ احلرب العاملية الثانية تطارد املانيا 
بعد 70 عاما على انتهاء احلرب إذ تنفجر دون سابق انذار أو تظهر على السطح بعد فرتات الصقيع. 

ويتم العثور على أكثر من 2000 طن من القنابل والذخرية احلية.

تزداد يوما بعد يوم املمارسات االجرامية حبق أبناء الشيعة سوءا، فال تزال 
مفرمة االنتهاكات واالضطهاد تواصل عملها على نطاق واسع من خالل 
العنف غري املربر واالرهاب ألسباب طائفية اجرامية، وقد أوجز تفجري 
جامع االمام الصادق يف الكويت ابشع االنتهاكات الصارخة حبق املسلمني 
كافة، بوحشية واجرام ال حدود هلا بتفجري مسلمني وهم ساجدين هلل، 
نتساءل  النكراء جيعلنا  الذي جسدته هذه اجلرمية  الشنيع  العمل  وهذا 
بهؤالء  غرزها  مت  ال��يت  والكراهية  والعنف  واجلهل  االج��رام  مستوى  ما 
االرهابني املغيبة عقوهلم وانسانيتهم، فيقتلون املسلمني شيوخ واطفال دون 

رمحة وال ردع انسانية لديهم.
ابشع اجملرمني يف  لدن  من  يتم جتنيدهم  وهم جهالء جمرمني  ال  كيف 
العامل الذي ميثله التنظيم االجرامي داعش التكفريي، الذي يغرز براثن 
التطرف والعنف والكراهية فيهم، حتى على ابناء جلدتهم، بإسم اإلسالم، 
إذ يتم اقناعهم على انهم يقاتلون يف سبيل اهلل، وان الذي سيقتل سيذهب 
خالل  من  وهكذا  والصاحلني،  األنبياء  جب��وار  يكون  وس��وف  اجلنة،  اىل 
هذه الطريقة البسيطة والسهلة ينتج داعش ومعظم اجلماعات االجرامية، 

بضاعتهم االرهابية اليت تقتل االبرياء بأبشع االساليب العنف واالجرام.
ويرى املراقبون أن التفجري كان يستهدف بوضوح اثارة العداء بني السنة 
ميولون  ال��ذي��ن  إن  بعضهم  وق���ال  الكويتيني  غضب  أث���ار  مم��ا  والشيعة، 
اجلماعات االسالمية املسلحة اليت تقاتل يف سوريا والعراق يتحملون اللوم 
عن أي تشدد يف الكويت، ويرى هؤالء املراقبون انه من واجب السلطات 
الكراهية ومن  وإيقاف من حيرض على  بردع  الكفيلة  اإلج��راءات  اختاذ 
ميول اجلماعات املتطرفة من داخل الكويت سواء متثلت مبؤسسات خريية 
أو إعالمية أو دينية أو شخصيات سياسية من بينها نواب يف جملس األمة 
املعنية حبقوق  املنظمات  بعض  رأت��ه  ما  وفقا  اجمللس  خ��ارج  أو  الكوييت 

االنسان.
كما يرى بعض احملللني الكشف عن جنسية االنتحاري السعودي من األرجح 
إىل  اجلمعة  تفجري  يف  التحقيق  سلطات  اهتمام  حتويل  إىل  ي��ؤدي  أن 
العالقات بني اإلسالميني يف الكويت البلد اخلليجي الصغري ونظرائهم يف 
السعودية ذات التوجهات األكثر حمافظة، ويرى هؤالء احملللني ان استمرار 
السعودية على نهجها احلالي يف دعم العديد من الفصائل اجلهادية ذات 
والعراق، سيؤدي يف  ولبنان  التكفريي يف سوريا  والنهج  املتطرف  الفكر 

نهاية املطاف اىل تدمري هذه املنطقة املضطربة امنيًا.
وعليه يف ظل سكوت عاملي مريب على جرائم داعش قد يعرب عن وجود 
اجندات دولية خفية وتصفيات حساب ضحيتاها االبرياء، ففي كل مرة 
الدولي  اجملتمع  يقدم  الشيعة  ابناء  حبق  اجرامية  جم��زرة  فيها  حت��دث 
تعهدات ال تغين وال تنفع املسلمني، كونها وعود كاذبة جوفاء، ختفي حقيقة 
معرفة الوجه االخر حلقوق االنسان وتظهر الرياء البشع لصانعي العنف 

واالجرام يف العامل.

جريمة تفجري جامع االمام 
الصادق يف الكويت
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قد حتدث بعض اخلسائر يف املمتلكات 
سيطرة  ع��ن  خ��ارج��ة  االرواح،  وح��ت��ى 
ال��ب��ش��ر، ك��م��ا ه��و احل����ال م��ع ال��ك��وارث 
له  املخطط  غ��ري  واحل����وادث  الطبيعية 
النوع  ولكن حتى هذا  دة،  املتعمَّ او غري 
تساؤل،  اليوم حمط  بات  احل��وادث  من 
وم��س��اءل��ة امل��س��ؤول��ني، يف جم���ال ع��دم 
اختاذ االحتياطات الالزمة لتوفري االمن 
لألرواح، فكيف اذا كان االذى الذي يتم 
إحلاقه باالطفال خمططا له مسبقا، أي 
انه يتم مع سبق االصرار، كما هو احلال 
م���ع ح����االت االغ��ت��ص��اب واالع����ت����داءات 
اجل��ن��س��ي��ة ال���يت ي��ت��ع��رض هل��ا االط��ف��ال 
وهّز  الكنسية  املؤسسية  يف  ح��دث  كما 
التجنيد  قضية  اىل  باالضافة  اركانها، 
االج�����ب�����اري ل���الط���ف���ال حت����ت ض��غ��وط 
اقتصادية او غريها، حيث ُيساق مئات 
الصغار حت��ت 18  االط��ف��ال  م��ن  اآلالف 
عاما اىل ساحات القتال ويتم جتنيدهم 
واالص��اب��ة  للموت  فيتعرضون  ب��ال��ق��وة، 
العمر  تبقى تالزمهم  بعاهات مستدامة 

كله.
 وه��ن��اك ح���االت اذى ت��ص��ل ح��د امل��وت 
النزاعات  بسبب  االط��ف��ال  هلا  يتعرض 
سوريا  يف  اآلن  حي��دث  كما  واحل����روب 
هناك،  ال��دائ��ر  القتال  بسبب  وال��ع��راق 
تأثرت  اليت  االطفال  اع��داد  بلغت  فقد 

او  قتيل  مليونا بني  ال��ن��زاع 14  ه��ذا  يف 
مصاب او مشرد او نازح ومهّجر ويتيم 
وم���ا ش��اب��ه، وع��ن��دم��ا ن��ق��رأ ه���ذا ال��رق��م 
امل��رع��ب ل��الط��ف��ال ال��ذي��ن ط��اهل��م تأثري 
ال��ن��زاع يف س��وري��ا وال��ع��راق، ميكننا أن 
اآلالم  م��دى  الفهم  مت��ام  ونفهم  نتصور 
واالوج�����اع وامل��خ��اط��ر ال���يت ت��ع��رض هلا 
ه���ؤالء ال��ص��غ��ار، ب��ص��ورة خم��ط��ط هل��ا، 
فقد قالت منظمة االمم املتحدة للطفولة 
مليون   14 ان حنو  بيان  )يونيسيف( يف 
طفل يعانون يف الشرق االوس��ط نتيجة 

النزاع يف سوريا والعراق.
النزاع  “رغ��م دخ��ول  ان��ه  املنظمة  وقالت 
حالة  ت��زال  ال  اخلامس،  عامه  السوري 
البالد  أكثر من 5,6 ماليني طفل داخل 
مليوني  “حن���و  ان  واوض���ح���ت  ب��ائ��س��ة”. 
إىل  معزولة  مناطق  يف  يعيشون  طفل 
حد كبري عن املساعدات اإلنسانية إثر 
من  غريها  أو  البالد  يف  الدائر  القتال 
العوامل األخرى، اضافة اىل تغيب حنو 
امل��درس��ة”.  ع��ن  س��وري  مليون طفل   2,6
واضافت ان “مليوني طفل سوري تقريبا 
ي��ع��ي��ش��ون ك��الج��ئ��ني يف ل��ب��ن��ان وت��رك��ي��ا 
وبلدان أخرى وفاقمت سيطرة  واألردن 
مساحات  على  املتطرف  داع��ش  تنظيم 
واسعة من العراق وسوريا من مستويات 
العنف يف البلدين. وقال املدير التنفيذي 

دخول  “م��ع  ان��ه  ليك  أنتوني  ليونيسيف 
األزم���ة )ال��س��وري��ة( عامها اخل��ام��س ال 
يزال هذا اجليل الشاب معرضا للضياع 
وال��دخ��ول يف دوام��ة عنف تتكرر م��رارا 
القادمة”.  األج��ي��ال  م��دى  على  وت��ك��رارا 
“استثمارات  توفري  على  ال��ع��امل  وح��ض 
األطفال  احتياجات  لتلبية  األمد  طويلة 
الالزمة  باملهارات  وتسليحهم  واليافعني 
استقرارا  أكثر  مستقبل  لبناء  وال��داف��ع 

ألنفسهم”.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا جت��اه��ل��ت األم�����م امل��ت��ح��دة 
اليت  اإلن��س��ان  حقوق  دع���وات مجعيات 
“قائمة  يف  إس��رائ��ي��ل  ب����إدراج  طالبتها 
املنتهكة حلقوق  للجهات  السنوية  العار” 
األطفال، وذلك بعد مقتل أكثر من 500 
طفل يف احلرب اإلسرائيلية على قطاع 
غزة عام 2014. واختذ بان كي مون قرار 
املاضي.  العام  قائمة  نفس  على  اإلبقاء 
“قائمة  م��ؤخ��را  املتحدة  األم��م  ون��ش��رت 
املنتهكة حلقوق األطفال  للجهات  العار” 
رغم  إسرائيل،  ت��درج ضمنها  أن  ب��دون 
من  أكثر  مقتل  بعد  ذلك  إىل  الدعوات 
500 طفل يف احلرب اإلسرائيلية على 
ق��ط��اع غ����زة. وط��ال��ب��ت مج��اع��ات تعنى 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان األمني العام 
ل��ألم��م امل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي م���ون بإضافة 

إسرائيل إىل القائمة. 

ماليني االطفال يف العالم ضحايا 
ط لها!! العتداءات مخطَّ

الصمت الدولي يدفع إسرائيل الرتكاب أبشع الجرائم واالنتهاكات
وسط انشغال العامل خبطر االرهاب املتنامي، واحلرب ضد عصابات داعش االجرامية املدعومة من 
قبل بعض اجلهات الدولية واالقليمية يف منطقة الشرق االوسط الغين بالنفط والثروات الطبيعية 
كما يقول بعض املراقبني، ال تزال إسرائيل وعلى الرغم من االنتقادات الدولية اخلجولة، تواصل 
املسلحة  واالعتداءات  احلرب  رقعة  بتوسيع  واملتمثلة  الفلسطيين،  الشعب  حبق  البشعة  جرائمها 
االراض��ي  ومصادرة  املستمرة  واالعتقاالت  املمنهج  والقمع  العنصري  التمييز  سياسة  واستخدام 
واالنتهاكات  اجل��رائ��م  من  وغريها  الفلسطينية  األراض���ي  داخ��ل  االستيطان  رقعة  توسيع  بهدف 
االخرى، وهو ما اثبتته تقارير وحتقيقات املنظمات االنسانية والدولية ومنها منظمة العفو الدولية، 
اليت اتهمت اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وابادة، خصوصا تلك اليت تتعلق حبرب غزة االخرية 
خلفته  ال��ذي  اهلائل  الدمار  اىل  باإلضافة  هذا  واجلرحى،  القتلى  من  االالف  راح ضحيتها  اليت 

العملية العسكرية اليت استمرت 50 يوما على قطاع غزة.
ويرى البعض ان السلطات االسرائيلية ستسعى اىل تكثيف جهودها االجرامية يف املرحلة املقبلة، 
وألسباب كثرية منها عدم وجود اتفاق فلسطيين موحد وغياب الدور العربي واالسالمي الذي ابتعد 
تقرير نقال عن عشرات  أفاد  الشأن فقد  الفلسطيين ويف هذا  الشعب  كثريا عن هموم وج��راح 
اجلنود أن إسرائيل أحلقت “أذى عارما مل يسبق له مثيل” يف صفوف املدنيني الفلسطينيني خالل 

حرب غزة عام 2014 من خالل إطالق النار بشكل عشوائي وبتطبيق قواعد اشتباك فضفاضة. 
ووصف التقرير الواقع يف 237 صفحة والذي أعدته مجاعة “كسر الصمت” احلقوقية اإلسرائيلية 

كيف خلف اجليش اإلسرائيلي وراءه دمارا بعدما غزا غزة يف يوليو متوز املاضي.
أي هدف طوال  بال  النار  نطلق  “كنا  قوله  املدرعات  برتبة سارجانت يف سالح  ونقل عن ضابط 
تلقي  إليها  ال��يت خلصت  النتائج  إن  اجلماعة  وتقول  ق��ط.”  رؤي��ة مح��اس  باإلمكان  يكن  مل  اليوم. 
إنه حاول  ويقول اجليش اإلسرائيلي  الدفاع اإلسرائيلي.”  “شكوكا عميقة بشأن أخالقيات جيش 
جتنب سقوط ضحايا من غري املقاتلني. ويتهم محاس بالتسبب يف ذلك من خالل خوض معارك من 
داخل املناطق السكنية. ولقيت حركة محاس انتقادات من اخلارج إلطالقها صواريخ على مدنيني 

إسرائيليني.
وأفاد التقرير أن اجليش اإلسرائيلي سعى لتقليل املخاطر عن قواته حتى إذا أدى ذلك إىل إيذاء 
معظم  أن  إسرائيل  اعتربت  أن  إنه مبجرد  قوله  املشاة  سارجانت يف سالح  إىل  ونسب  مدنيني. 
املدنيني فروا من منطقة العمليات “مل تكن هناك يف احلقيقة أي قواعد لالشتباك.” وأضاف “كانت 
الفكرة هي إذا رصدت شيئا أطلق النار.. وإذا أطلقت النار على شخص يف غزة يكون األمر طيبا.. 

وال مشكلة.” وشككت إسرائيل مبنهج التقرير ودوافعه.

اليزال تنظيم )داعش( اإلرهابي يواصل ارتكاب اجلرائم واجملازر املروعة 
التنظيم يف  عليها  اس��ت��وىل  ال��يت  املناطق  األب��ري��اء، يف  امل��واط��ن��ني  حب��ق 
سوريا والعراق كما يقول بعض املراقبني. الذين اكدوا على ان عصابات 
خوض  وإقليمية،  خليجية  ودول  جهات  من  املدعومة  اإلجرامية  داع��ش 
معارك عنيفة ومستمرة يف العديد من احملاور وبني أكثر من طرف سواء 
اجلماعات املتطّرفة او قوات اجليش السوري. وحبسب بعض اخلرباء فان 
احلرب ضد داعش اليت يشارك فيها حتالف الدولي، قد شهدت تطورات 
جديدة ميكن ان تسهم بتصحيح بعض األخطاء السابقة فيما يتعلق خبطر 
هذا التنظيم املتطرف على منطقة الشرق األوسط، خصوصا وان التنظيم 
ومن خالل استخدامه لألساليب اإلجرامية املختلفة، قد استطاع حتقيق 
بعض األهداف العسكرية حيث متكن من احلصول على موطئ قدم جديد 
أثار خماوف قوى  ما  والعراق، وهو  واملناطق يف سوريا  القرى  يف بعض 
حتالف الدولي اليت سعت إىل إعالن احلرب ضد داعش يف سبيل تأمني 

مصاحلها اخلاصة.
وذلك من خالل اعتماد خطط وإجراءات جديدة الستنزاف قوة التنظيم، 
منها دعم وجتهيز بعض االطراف املسلحة يف سوريا او ما يسمى باملعارضة 
السورية املعتدلة، اليت أوكل هلا مهمة حماربة داعش على األرض وذلك 
حتت غطاء جوي أمريكي، وهو ما عده البعض لعبة أمريكية وخطط جديد 
انه جمرد زوبعة  النظام يف سوريا، هذا باإلضافة إىل  من اجل إسقاط 
إعالمية استخدمها البيت األبيض، ألجل تغييب بعض احلقائق خصوصا 
وان العديد من التقارير والوقائع تفيد ان تنظيم داعش ممول من أمريكا.

وفيما خيص اخر املستجدات يف سوريا فقد شن التحالف الدولي ضربات 
األوىل مع  للمرة  تزامنت  داع��ش يف مش��ال س��وري��ا  لتنظيم  م��واق��ع  ض��د 
ما  وفق  النصرة،  جبهة  بينها  إسالمية  فصائل  ضد  اشتباكات  خوضهم 
اعلن املرصد السوري حلقوق االنسان. وقال املرصد “نفذت طائرات تابعة 
التنظيم  متركز  نقاط  استهدفت  ضربات  ارب��ع  الدولي  العربي  للتحالف 
التنظيم من  اشتباكات بني عناصر  ت��دور  اع��زاز، حيث  بلدة ص��وران  يف 
جهة، وحركة احرار الشام وفصائل إسالمية وجبهة النصرة )ذراع تنظيم 

القاعدة يف سوريا( من جهة اخرى”.
بعد  حلب،  اىل  تركيا  م��ن  القريبة  ص���وران  بلدة  على  التنظيم  وسيطر 
الشام  اح���رار  ح��رك��ة  أب��رزه��ا  اس��الم��ي��ة  فصائل  ض��د  عنيفة  اشتباكات 
باإلضافة اىل مقاتلي جبهة النصرة. وعلى موقع تويرت، اعرب مناصرون 
الفصائل  متهمني  التحالف،  غ��ارات  من  غضبهم  عن  اجل��ه��ادي  للتنظيم 
املعارضة بانها “عميلة المريكا”. وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس 
دامية  ح��رب  اىل  يتحول  ان  قبل  سلمية  باحتجاجات  ب��دأ  نزاعا   2011
اكثر من  التنظيمات اجلهادية، واسفرت عن مقتل  نفوذ  فاقمها تصاعد 

220 الف شخص وتهجري املاليني من السوريني.

داعش يف سوريا.. 
ولعبة الحرب االرهابية 

الغامضة
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ترجمات

األمريكي  وزي��رة اخلارجية  نائب  لنا  قّدم 
توني بلينكن هذا األسبوع يف باريس رؤيته 
حربًا  ستكون  ق��ائ��اًل:  احل��رب��ي  للمجهود 
االسرتاتيجية  اعتماد  يتم  ولكن  طويلة، 
ال���ص���ح���ي���ح���ة، ك���م���ا س���ت���ق���وم واش���ن���ط���ن 
املشكلة  ت��ك��م��ن  ج���ه���ودن���ا”.  ب���”م��ض��اع��ف��ة 

احلقيقية يف هذه النقطة األخرية. 
لقد كانت احلملة األمريكية يف العراق منذ 
عام 2014 عبارة عن حالة فيها عدد قليل 
ج��دًا م��ن أن��ص��اف احل��ل��ول املتأخرة ج��دًا 
واليت ال تؤدي إىل توفري املوارد األمريكية 
حلفاء  ويشعر  الطويل.  امل��دى  على  فعاًل 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ال��ع��راق��ي��ون ب��اإلره��اق، 
بالكاد  تبقى  الوحدات  العديد من  أن  كما 
امتالكها  عن  بشدة  أثبتت  فقد  ص��ام��دة. 
“إرادة للقتال” خالل األشهر اإلثين عشر 
منذ سقوط املوصل، وخالل األشهر الستة 
وال��رم��ادي،  الفلوجة  اجتياح  منذ  عشر 
أن أصبح  منذ  الذي مضى  العقد  وخالل 
ن��ظ��ريه من  ي��ف��وق  ال��ق��وات العراقية  ع��دد 
القوات األمريكية، وأصبحت هذه القوات 
الوطنية القوة األمنية الرئيسية يف العراق.

ال بد من اإلش��ارة إىل أن أي��ًا من اجلنود 
ال��ع��راق مل  ال��ذي��ن خ��دم��وا يف  األمريكيني 
املدة  بقدر  القتال  منطقة  يف  يومًا  يبقى 
إن  ال��ع��راق��ي��ة.  ال��ق��وات  فيها  بقيت  ال���يت 
لديهم  ليس  العراقيني  ه��ؤالء  من  العديد 

أي م��ك��ان آم��ن ل��ل��ذه��اب إل��ي��ه يف إج���ازة، 
مم��ا ال يتيح هل��م االس���رتاح���ة ع��ل��ى م��دى 
ع��ّدة س��ن��وات. كما أن أي وح��دة أمريكية 
ي��وم��ًا من  تعاني  ال��ت��اري��خ احل��دي��ث مل  يف 
نقص مزمن يف امل��وارد ونقص شبه كامل 
يعيشه  وضع  وهو  الكفوئني،  الضابط  يف 

اجلنود العراقيون بشكل يومي.
ت���رك���ز “ال�����ق�����وات اخل���اص���ة”  ي��ن��ب��غ��ي أن 
األم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى م��س��اع��دة ال���ع���راق يف 
امل���ع���رك���ة، ول��ي��س  االن���ت���ص���ار ع��ل��ى أرض 
فقط العمل على شن غارات على القيادة 
اإلس��الم��ي��ة«،  »ال���دول���ة  تنظيم  يف  العليا 
امل��ن��اط��ق القبلية  ال���ع���راق ه���و م���ن  وك����أن 
“ال��ق��وات  دم��ج  ذل��ك  وي��ع��ين  باكستان.  يف 
اخلاصة” األمريكية مع الوحدات العراقية 
وتقّبل بعض املخاطر. يتوجب على البيت 
الواليات  تتظاهر  هل  يقرر:  أن  األبيض 
امل��ت��ح��دة ف��ق��ط ب��دع��م ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة 
على  حقًا  هي  هل  أم  املعركة،  ساحة  يف 
ض��روري هلزمية  هو  للقيام مبا  استعداد 

تنظيم »الدولة اإلسالمية«؟.
التوجهات  استمرت  إذا  واض��ح��ني:  لنكن 
احلالية، ال يوجد أي سبب لالعتقاد بأنه 
اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  هزمية  ستتم 
يف أي وقت قريب. ويف الواقع، قد يصبح 
ع��ب��ارة عن  املقبلة  ال��س��ن��وات  ال��ع��راق يف 

كابوس أكرب ملواطنيه واملنطقة والعامل.

فليس  نفسها،  االسرتاتيجية  بقيت  وإذا 
العراق  إليه  سيؤول  ما  توقُّع  الصعب  من 
العربي حبلول الوقت الذي تنهي فيه إدارة 
بداية عام 2017.  أوباما فرتة واليتها يف 
»ال��دول��ة  تنظيم  ��م  حُي��كِ أن  احملتمل  فمن 
وعلى  امل��وص��ل،  على  قبضته  اإلس��الم��ي��ة« 
عن  فضاًل  األن��ب��ار،  من  واسعة  مساحات 

صحراء اجلزيرة اليت تقع بينهما.
يف  متواجدة  املتحدة  ال��والي��ات  كانت  إذا 
»الدولة  العراق فقط للقضاء على تنظيم 
واقع  ما  يومًا  ستواجه  فإنها  اإلسالمية«، 
دول����ة م��ن��ه��ارة غ���ري ق��اب��ل��ة ل���إص���الح قد 
ملكافحة  مفتوحة  مح��ل��ة  إط���الق  تتطلب 
البديل فيكمن يف مساعدة  أما  اإلره��اب. 
احلفاظ  على  للعراقيني  املتحدة  الواليات 
على نسيج األمة ألقصى حد ممكن. وبغية 
األمريكية  اإلدارة  ستحتاج  ذل��ك،  حتقيق 
إىل اعتماد نظرة خمتلفة للوضع. فإقامة 
امل�����داوالت أم���ر م��ن��ط��ق��ي، ول��ك��ن سياسة 
على  تشارف  العراق  املتحدة يف  الواليات 

اإلصابة بالشلل.
ال��والي��ات  ف��خ��ي��ارات  باملعّقد:  ليس  األم��ر 
اإلدارة  ك���ان���ت  إذا  واض����ح����ة.  امل���ت���ح���دة 
األم��ري��ك��ي��ة ت��ري��د االل���ت���زام ب��ش��ك��ل كامل 
بالعمل اجلاد إلعادة بناء العراق، ينبغي أن 
ختصص ما بني 3000 إىل 5000 جندي 

من “القوات اخلاصة” ومستشاري قتال.

ملاذا لن تنجح سياسة التنقيط يف 
توريد املساعدات األمريكية يف العراق

املوهبة ضد رأس املال يف القرن الحادي والعشرين
النمو االقتصادي فإنهم تركيزهم يكاد يكون  املالية تعزيز  �� عندما حياول صناع السياسات  جنيف 
دومًا على البحث عن سبل جديدة إلطالق العنان لرأس املال. ولكن برغم أن هذا النهج رمبا جنح 
يف املاضي، فإنه خياطر مبنح قدر أقل مما ينبغي من االهتمام بالدور الذي تلعبه املوهبة يف توليد 
وحتقيق األفكار اليت جتعل النمو ممكنا. ويف مستقبل يتسم بالتغري التكنولوجي السريع والتشغيل 
اآللي الواسع النطاق فإن العامل احلاسم �� أو احلد املعرقل �� يف اإلبداع والقدرة التنافسية والنمو من 

غري املرجح أن يكون مدى إتاحة رأس املال، بل وجود قوة عاملة ماهرة.
وقد أصبحت أوىل عالمات هذا التغري اهلائل واضحة بالفعل. فوفقًا ملنظمة العمل الدولية، جتاوزت 
البطالة العاملية 212 مليون عاطل، هذا فضاًل عن ضرورة إنشاء 42 مليون وظيفة جديدة كل عام إذا 
كان لالقتصاد العاملي أن يوفر فرص العمل للعدد املتنامي من الداخلني اجلدد إىل سوق العمل. ومن 
ناحية أخرى، أفاد 36% من أصحاب العمل يف خمتلف أحناء العامل أنهم يواجهون صعوبات يف العثور 

على املواهب، وهي النسبة األعلى يف سبع سنوات.
إن معاجلة هذا التفاوت بني العرض والطلب سوف يلزم احلكومات وكبار رجال األعمال واملؤسسات 
والبدء  القريب  األم��د  على  الرتكيز  إىل  تدفعهم  ال��يت  احل��واف��ز  على  بالتغلب  واألف���راد  التعليمية 
املوارد  التنفيذيون يف جمال  املديرون  ويتوقع  الوحيد.  الثابت  هو  التغيري  بالتخطيط ملستقبل حيث 

البشرية يف بعض من أكرب الشركات على مستوى العامل حتوالت عميقة نامجة عن التبين املتزايد 
لإنرتنت احملمولة والتكنولوجيا السحابية.

ويتعني على صناع السياسات أن يستخدموا مقاييس أقوى لتقييم رأس املال البشري وإعادة النظر يف 
االستثمار يف التعليم، وتصميم املناهج، وممارسات التعيني والفصل، وسياسات الرفاهة االجتماعية.
تأثري  من  بعينها  صناعات  محاية  ولكن  األهمية،  بالغ  أمر  واملستهلكني  للعمال  احلماية  توفري  إن 
مناذج العمل اجلديدة لن يصد املوجة التالية من التحول. وبداًل من السعي إىل كبح مجاح الشركات 
على وضع  تعمل  أن  على احلكومات  فيتعني  وأوب��ر،  بوب  اير  مثل  القديم،  للنظام  املعطلة  اجلديدة 
تنظيمات متكنها من النمو املستدام، يف حني تبحث عن سبل لالستفادة من تكنولوجياتها وأساليبها 
على  التعليم  دورات  السياسات  هذه  مثل  وتتضمن  االجتماعية.  الرفاهة  لتعزيز  األعمال  ري��ادة  يف 
االفرتاضي،  النقابي  والعمل  العاملني،  على  الرقمي  والتأمني  العمل،  للعاطلني عن  اإلنرتنت  شبكة 

والسياسات الضريبية املوجهة حنو اقتصاد املشاركة.
يتطلب  النمو،  على حتقيق  الكاملة  قدرتها  وبالتالي حتقيق  العامل،  يف  الكامنة  املواهب  إط��الق  إن 
عامر  املستقبل  إن  السنوية.  ربع  والتقارير  العمل  دورات  من  أبعد  هو  ما  إىل  النظر  على  حرصنا 

باإلمكانات، ولكن شريطة توظيف القدر الكايف من الذكاء �� والشجاعة �� الستغالله هذه اإلمكانات.

مايكل نايتس

كالوس شواب

نيويورك �� لعل اختاذ القرار بهجر السالم والرخاء النسبيني إىل احلرب 
وِلدوا  الذين  الشباب  للعقل. ولكن  يبدو منافيًا  الوحشية وعدم االستقرار 
إلغ���واء  م��ت��زاي��د  بشكل  يستسلمون  دمي��ق��راط��ي��ة  جمتمعات  يف  ون��ش��أوا 
اجلماعات املروجة للموت مثل تنظيم الدولة اإلسالمية، فيرتكون منازهلم 

وأسرهم لكي يشنوا حربًا جهادية يف أماكن نائية. 
ال���ذي يواجه  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ح��دي  امل��غ��زى وه���ذا ه��و  امل��س��أل��ة باختصار يف 
الدميقراطية اليوم، وأولئك الذين يرغبون يف احلفاظ على احلرية ووعد 
التحدي  فهو  التحدي.  هذا  بتجاهل  خياطرون  الدميقراطية  اجملتمعات 
الذي ينبغي لنا أن نعرتف به ليس فقط ملا ينبئنا به عن الظروف املعيشية 
يف البلدان الدميقراطية املتقدمة يف خمتلف أحناء العامل، بل وأيضًا ألن 
�� يف هذه احلالة، الستعادة املغزى  أي أزمة متثل يف نفس الوقت فرصة 

الكامن يف قلب الدميقراطية.
اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  مثل  بها جمموعات  تتمتع  اليت  اجلاذبية  إن 
نظر شباب نشأوا وتربوا يف بلدان دميقراطية يسلط الضوء على التفاوت 
والذي  واالقتصادية،  التعليمية  الفرصة  يف  اجملتمعات  هذه  يف  املتنامي 
جيدون  الذين  أولئك  بني  والغضب  واالنعزالية،  اهل��ازئ��ة،  النزعة  يغذي 
أنفسهم حمرومني من دخول عامل النخبة االجتماعية. إن مشاعر اليأس 

والقنوط يف القلب حترض على التطرف عند األطراف.
وجيب أن يبدأ هذا اجلهد باجتماعات مفوضة شعبيا، وتضم قطاعًا عريضًا 
الدين والعقيدة  من علماء السياسة وعلماء األنثروبولوجيا وعلماء أصول 
السياسي،  الطيف  أل��وان  خمتلف  من  آخرين،  بني  والفنانني،  والفالسفة 
وعلى  العامل.  أحناء  املماثلة يف خمتلف  واملؤسسات  من اجلامعات  بدعوة 
مدى فرتة حمددة، ينبغي هلذه االجتماعات أن تنتج تقريرًا واضحًا ومكتوبًا 

بعناية جلماهري الناس.
أهمية  حول  أساسية  قضايا  وصراحة  بإصرار  التقرير  يتناول  أن  والب��د 
الدميقراطية؟  احلياة  منابع  عند  يكمن  ال��ذي  فما  ال��ي��وم.  الدميقراطية 
وكيف ميكن التعبري عنها وتأسيسها وممارستها وصيانتها بأفضل طريقة؟ 
والتسامح  للحرية  العميقة  والروحية  والفكرية  الثقافية  املصادر  هي  وما 

واإلنتاج؟
احلق أننا نعيش يف زمن حمفوف باملخاطر. ومع تعرض املثل الدميقراطية 
للتهديد يف خمتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك داخل البلدان الدميقراطية، 
املشرتكة  واإليديولوجية  الثقافية  أسسها  م��ع  نتعامل  أن  لنا  جي��وز  ف��ال 
باعتبارها من األمور املسلم بها. وال ينبغي لنا أبدًا أن نسمح بتالشي حيوية 

الدميقراطية واملغزى من احلياة يف ظلها.
املفكرين  أكثر  ِقَبل  من  منسقة  استجابة  يتطلب  أمامنا  املاثل  التحدي  إن 
عمقًا وإبداعا. هذا هو هدفنا اليوم؛ ويتعني علينا أن نلزم أنفسنا به بقدر 

من احلماس ال يقل عن محاس أعداء الدميقراطية يف مالحقة أهدافهم.

الديمقراطية واملغزى 
املفقود

ريتشارد ك. شريون
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بيورن لومبورج أهداف تنمية ذكية

على م��دى األس��ب��وع��ني امل��اض��ي��ني، تبنى 
اإلسالمية  »ال��دول��ة  تنظيم  ب�  يسّمى  ما 
)»داعش«(/»الدولة  والشام«  العراق  يف 
ع��ل��ى مسجدين  ه��ج��وم��ني  اإلس��الم��ي��ة« 
السعودية،  العربية  اململكة  يف  شيعيني 
الدمام واآلخ��ر يف القطيف.  واح��دًا يف 
وعلى الرغم من أنه قد ال يكون هلذين 
احل����ادث����ني ت���أث���ري م���ب���اش���ر ع���ل���ى أم���ن 
السعودية بشكل عام، إال أنهما يتصالن 
ب��اس��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة األم����د ل��� تنظيم 
احلكومة  إلضعاف  اإلسالمية«  »الدولة 
ال���س���ع���ودي���ة م���ن خ����الل ف��ض��ح ن��ف��اق��ه��ا 
اليت  الكيفية  أيضًا  ويوضحان  املزعوم، 
أعماله  »داع��ش«  تنظيم  صمم مبوجبها 

وفق مراحل يف اجلزيرة العربية. 
الشيعة يف  ال��س��ك��ان  ي��ك��ن  ت��ارخي��ي��ًا، مل 
اخلليج العربي - السعوديني والبحرينيني 
على وجه اخلصوص - متقبلني لالنفتاح 
تقبلها  ال��يت  الطريقة  بنفس  اإلي��ران��ي 
ال��دور األكرب الذي تلعبه  لبنان. لكن مع 
إي�����ران يف ال���وق���ت احل���ال���ي يف س��وري��ا 
»الدولة  تنظيم  يأمل  واليمن،  وال��ع��راق 
اإلسالمية« أيضًا أن يلعب دورًا مشابهًا 
يف دول اخلليج ذات األنظمة امللكية، وإن 
كان ذلك كوسيلة جلعل الدولة السعودية 
السّنة  اجلماهري  وإلقناع  ضعيفة  تبدو 
احلامي  بصفته  »داع���ش«  إىل  بالنظر 

الطبيعي هلم بداًل منها. ومن شأن ذلك 
أن ي��ض��ع ال��دول��ة ال��س��ع��ودي��ة يف م���أزق، 
وجي��ربه��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى ردع زي���ادة 
النفوذ اإليراني يف جوارها أو االستمرار 
يف حماولة تهدئة األم��ور، للوصول إىل 
األط��راف راحبة  تكون فيه مجيع  وضع 

من وجهة نظر »داعش«.
وبطبيعة احلال، فإنه ال مفر من أي من 
»داع��ش«  فتنظيم  السيناريوهات.  ه��ذه 
ي���راه���ن ع��ل��ى ث����الث ن��ت��ائ��ج وه����ي أن: 
إىل  ال��س��ع��ودي��ني  الشيعة  دف��ع  بإمكانه 
إىل  ورمب��ا  املسلحة  الشبكات  أح��ض��ان 
وبإمكانه احلصول على  إيران،  أحضان 
ال��س��ين ملشروعه  ال��دع��م  م��ن  يكفي  م��ا 
م����ن خ�����الل ال���ك���ش���ف ع����ن ع�����دم ق����درة 
الرياض على متابعة األيديولوجية اليت 
تأسست عليها، وبإمكانه تشجيع املزيد 
م��ن ال��ت��ع��اط��ف م��ع��ه ع��ل��ى أن���ه “احل��ام��ي 

احلقيقي” للسعوديني السّنة.
أن  اإلس��الم��ي��ة«  »ال��دول��ة  تنظيم  يعتقد 
املستقبلية  األح����داث  صياغة  بإمكانه 
ال��ن��واح��ي، كانت  ب��ع��ض  ل��ص��احل��ه، ويف 
اسرتاتيجيته للمرحلة األوىل من محلة 
شبه اجلزيرة العربية ناجحة. فقد كان 
للهجمات  القطيف مبثابة دعامة  هجوم 
ال��يت شنها يف آذار/م����ارس ض��د أربعة 
اليمن.  م��س��اج��د ح��وث��ي��ة يف ص��ن��ع��اء يف 

ن��ش��وء  إىل  احل������وادث  ت��ل��ك  أدت  وق����د 
حفزت  فقد  م��ا:  ن��وع��ًا  تسلسلي  تفاعل 
احلوثيني على التحرك ضد عدن، مما 
محلتهم  إط���الق  إىل  بالسعوديني  دف��ع 
العسكرية اجلارية يف اليمن، األمر الذي 
فتح بدوره الباب بشكٍل أوسع أمام تنظيم 
السعودية  العمليات يف  لتنفيذ  »داع��ش« 
نظرًا للموارد اليت تلتزم بها الرياض يف 

اليمن اجملاور.
األمور،  بكيفية سري  التنبؤ  الصعب  من 
خاصة بعد أن أصبح الكثري من جوانب 
الشرق  يف  واحمللية  اإلقليمية  السياسة 
العديد  بات  للغاية. فقد  األوسط سائبًا 
م��ن ال��ق��واع��د ال��ق��دمي��ة غ��ري ذي صلة 
وخ��اص��ة يف  ع��ام 2011،  منذ  ب��ال��واق��ع 
سعى  تقدير،  أقل  وعلى  املاضي.  العام 
حتقيق  إىل  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
ضد  تامة[  ]هزمية  ملك”  “ك��ش  وضعية 
حتى  تغيري  وإح���داث  السعودية  ال��دول��ة 
أك���رب م��ن ذل���ك م��ن ش��أن��ه أن ي��زي��د من 
اإلقليمية  السياسة  يف  االضطراب  بث 
وال��ع��امل��ي��ة. ل����ذا، جي���ب ع��ل��ى احل��ك��وم��ة 
ب��اهل��ج��م��ات  ت��س��ت��خ��ف  أال  األم���ري���ك���ي���ة 
وإال  الصلة،  ذات  األخ���رية  وال��ت��ط��ورات 
املتوقعة  بالنتائج  أخ��رى  م��رة  ستتفاجأ 
العراق  اليت مت جتاهلها يف أماكن مثل 

وسوريا وليبيا واليمن.

مباراة الشطرنج السعودية التي 
يلعبها تنظيم »الدولة اإلسالمية«

على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة، سوف ينفق اجملتمع الدولي 2,5 تريليون دوالر أمريكي على 
التنمية، وسوف تساهم امليزانيات الوطنية برتيليونات أخرى ال حصر هلا. يف سبتمرب/أيلول، سوف 
نيويورك لالتفاق على جمموعة من األهداف  املتحدة يف  جتتمع حكومات 193 دولة يف مقر األمم 
العاملية اليت سوف توجه هذه املوارد. وألن الرهان ضخم للغاية فمن األهمية مبكان أن نتوصل إىل 

أذكى االختيارات املمكنة.
ويتمثل استخدام آخر بارز للموارد يف احلد من سوء تغذية األطفال. إن التغذية اجليدة تشكل أهمية 
بالغة وخاصة بني األطفال الصغار، ألنها تسمح لعقوهلم وأجسامهم بالنمو بشكل أفضل، وهو ما من 
شأنه أن يعود بفوائد تدوم مدى احلياة. والطفل السليم التغذية يبقى يف املدرسة لفرتة أطول، ويتعلم 
أكثر، ويصبح يف النهاية عضوًا أكثر إنتاجًا يف اجملتمع. وتشري األدلة املتاحة إىل أن توفري تغذية 
أفضل لنحو 68 مليون طفل كل عام من شأنه أن يعود بفوائد اجتماعية طويلة األمد تعادل 45 دوالرًا 

عن كل دوالر ينفق لتحقيق هذا اهلدف.
أغلب  وراء  ويكمن  البشر  من  املليارات  يبتلي  الذي  الفقر،  هي  وتشعبًا  أهمية  األكثر  املشكلة  ولعل 
التغذية ويقعون  التنمية األخ��رى. فإذا كنت فقريا، فمن املرجح أن يعاني أطفالك من سوء  مشاكل 

فريسة ملرض السل. وإذا كنت فقريا، فسوف تضطر يف األرجح إىل قطع الغابات املطرية. 

ولكن  كثريا.  يساعد  أن  من شأنه  التعليم  إىل  الوصول  على  والقدرة  التغذية  أن حتسني  املؤكد  من 
أهداف حتقيق االزدهار تسمح أيضًا ملئات املاليني من البشر بانتشال أنفسهم من براثن الفقر. وكما 
�� يساعد  العامل  �� يف الصني وكوريا اجلنوبية وشيلي واهلند وأماكن أخرى من  رأينا م��رارًا وتكرارا 
خفض القيود واحلواجز التجارية يف رفع الدخول واحلد من الفقر. وُتظِهر النماذج االقتصادية أن 
اخلفض الناجح للحواجز التجارية كتلك اليت توقعتها جولة الدوحة من احملادثات التجارية املتعددة 
األطراف من املمكن أن يضيف 11 تريليون دوالر للناتج احمللي اإلمجالي العاملي حبلول عام 2030. 
وهذا يعين توفري 1000 دوالر إضافية لكل شخص يف العامل النامي كل عام، وانتشال 160 مليون 

شخص من براثن الفقر.
ال شك أن قائمة األهداف الذكية هذه لن حتل كل مشاكل العامل؛ ولن تتمكن أي قائمة واقعية، مهما 
بلغ طموحها، من حل كل املشاكل. ولكن األهداف التسعة عشر اليت حددها مركز إمجاع كوبنهاجن 
من املمكن أن تساعد حكومات العامل يف الرتكيز على أولويات أساسية. والفوائد املرتتبة على حتقيق 
هذه األهداف التسعة عشر تعادل أربعة أمثال الفوائد اليت قد تتحقق يف مقابل كل دوالر ينفق على 
األهداف املائة والتسعة والستني. وينبغي للحكومات أن تكف عن بذل الوعود بتحقيق كل شيء من أجل 

اجلميع وأن تبدأ بالرتكيز على أفضل ما هو يف اإلمكان.

السياسي  االستقطاب  من  نعيش يف حقبة  ان حنتفل وحنن  علينا  جيب 
ع��ل��ى اسرتاتيجية  ع���ام  ت��واف��ق  ب��ال��ت��وص��ل اىل  ال��س��ي��اس��ات  وال��ش��ل��ل يف 
اقتصادية اينما وجدت. ان احد جوانب ذلك التوافق هو فكرة ان مفتاح 
بلري  توني  السابق  الربيطاني  ال��وزراء  رئيس  كما قال  املتكامل هو  النمو 
التعليم،  “التعليم،   2001 سنة  انتخابه  إلع��ادة  االنتخابية  احلملة  خالل 
التعليم “. لو قمنا بتوسيع االلتحاق باملدارس وحتسني نوعيتها فإن النمو 

االقتصادي سوف يكون جوهريا ومنصفا.
وعليه  اليومية  وظيفيت  هو  والتعليم  اجل��دال  تقبل  ال  التعليم  اهمية  ان 
للنمو  كان يضم اسرتاتيجية  اذا  ما  ولكن  القيمة  بعض  له  يكون  ان  آمل 
السيئة  االخ��ب��ار  م��ن  امل��زي��د  ان هناك  اخ���رى.  االق��ت��ص��ادي فهذه مسألة 
متتلكها  اليت  املهارات  معظم  ان   : التعليم”  التعليم،  “التعليم،  جلماهري 
العمل. ان ما يعرفه اجملتمع فيما  العاملة مت اكتسابها على رأس  القوى 
يف  وليس  الشركات  يف  غالبيته  يف  موجود  االشياء  عمل  بكيفية  يتعلق 
احلديثة  الشركات  معظم  يف  الوظائف  من   %15 من  اق��ل  ان  امل���دارس. 

مفتوحة للعمال اجلدد.
عند مواجهتهم بتلك احلقائق عادة ما جيادل املتحمسون للتعليم ان التعليم 
هو ضروري ولكن ليس شرط كايف للنمو ولكن يف مثل هذه احلالة فإن 
من غري املرجح ان االستثمار يف التعليم سوف حيقق الكثري لو مل تتوفر 
بعشر  يتمتع  وال��ذي  النموذجي  البلد  ان  من  بالرغم  االخ��رى.  الشروط 
سنوات من الدراسة كان فيه نصيب الفرد من الدخل 30 الف دوالر سنة 
2010 فإن نصيب الفرد من الدخل يف البانيا وارمينيا وسريالنكا واليت 
حققت ذلك املستوى فيما يتعلق مبدة الدراسة كان اقل من 5 االف دوالر 

امريكي. ان ما مينع تلك البلدان من ان تصبح اغنى ليس نقص التعليم.
ان دخل بلد ما هو جمموع االنتاج الذي ينتجه كل عامل ومن اجل زيادة 
الدخل حنن حباجة لزيادة انتاجية العامل مما يعين ان من الواضح ان 
هناك شيئا اخر غري التعليم جيعل الناس اكثر انتاجية. ان من املؤكد ان 
التعليم يرفع االنتاجية ولكن القول بإن التعليم هو اسرتاتيجية النمو يعين 
اننا نتخلى عن اولئك الذين انهوا بالفعل النظام املدرسي وهم معظم الناس 
ان هذه االسرتاتيجية  تقريبا فوق سن 25.  الناس  فوق سن 18 ومجيع 
تتجاهل 100% من القوى العاملة اليوم و98% من القوى العاملة يف العام 
القرن  لنصف  واللذين سيكونوا موجودين  الناس  من  كبري  وعدد  القادم 
يندمون  التعليم سوف جتعلهم  على  فقط  تعتمد  اسرتاتيجية  ان  القادم. 

انهم ولدوا مبكرا.
ان هذا اجليل هو كبري جدا بالسن حتى يصبح التعليم اسرتاتيجية النمو 
انتاجيه مما  اكثر  اسرتاتيجية منو جتعله  اىل  اجليل حيتاج  هذا  لديه. 
يعين انه سوف يكون قادرا على خلق املوارد من اجل االستثمار بشكل اكرب 
يف تعليم اجليل القادم. ان جيلنا يدين هلم وذلك بعمل اسرتاتيجية منو 

ألنفسنا وهذه االسرتاتيجية لن تتعلق بعودتنا اىل املدرسة.

خرافة التعليم

هارون ي. زيلني

ريكاردو هوسمان
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حقوق

ي��زخ��ر ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي ل��ع��ام 2005 
اليت  الدستورية  النصوص  من  بالعديد 
الشعب  وح���ري���ات  ح��ق��وق  إىل  أش�����ارت 
تكفلها  معينة  قانونية  وآل��ي��ات  ال��ع��راق��ي 
ولو  املختلفة  ضماناتها  وتقرر  وتنظمها 
وحريات يف  حقوق  من  ورد  ما  تصفحنا 
مصطلحات  سنجد  ال��ع��راق��ي  ال��دس��ت��ور 
ال����ربمل����ان سلطة  اس��ت��خ��دم��ت إلع���ط���اء 
عشرة  اخل��م��س  “ق��راب��ة  ومنها  التنظيم 
وورد  بقانون”،  تنظم  انه  على  تنص  مادة 
أيضًا “متارس يف حدود القانون” وعبارة 
و “يف  القانون”  “ينظم  أو  للقانون”  “وفقًا 
ورد  املثال  سبيل  وعلى  القانون”،  ح��دود 
ال��دول��ة مبا ال خيل  “ تكفل  ب��امل��ادة )38( 
االجتماع  حرية  واآلداب...  العام  بالنظام 
واىل  بقانون  وتنظم  السلمي  والتظاهر 
املظاهرات  تنظيم  قانون  مشروع  اليوم 
ومل  واحلكومة  ال��ن��واب  جملس  إدراج  يف 
يرى النور، يف حني إقليم كردستان اصدر 
قانون تنظيم املظاهرات رقم )11( لسنة 
احل��ري��ة،  هل���ذه  تنظيمًا  وت��ض��م��ن   2010
يف ح��ني ف��ش��ل��ت ال��س��ل��ط��ات االحت���ادي���ة، 
على  التضييق  م��ن  للحكومة  مس��ح  م��ا 
املواطنني الراغبني مبمارسة حق التعبري 
الكثري من احلريات  إن  ال��رأي، كما  عن 
ت��دخ��ل تشريعي  أو احل��ق��وق حت��ت��اج إىل 

ومنها  مل حيصل  ال��ذي  األم��ر  لتنظيمها 
على سبيل املثال املادة )24( حرية انتقال 
األيدي العاملة والبضائع ورؤوس األموال، 
املادة )31( حرية إنشاء املستشفيات ودور 
املادة )32( حقوق ذوي  العالج اخلاصة، 
االحتياجات اخلاصة بالرعاية والتأهيل، 
وامل����ادة )39( ح��ري��ة ت��أس��ي��س األح���زاب 

السياسية واالنضمام إليها. 
 يف حني بعض احلقوق واحلريات حظيت 
إال  تنظمها،  قوانني  وص��درت  باالهتمام 
أن احمل��ذور قد وق��ع فعال وه��و التضييق 
احلقوق  أو  احلريات  تلك  ممارسة  على 
ب��ل يف تطبيقه،  ال��ق��ان��ون  ن��ص  ل��ي��س يف 
وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال ورد ب��ال��دس��ت��ور يف 
تعزيز  ال��دول��ة على  امل���ادة )45( حت��رص 
م���ؤس���س���ات اجمل���ت���م���ع امل����دن����ي ودع��م��ه��ا 
وت��ط��وي��ره��ا واس��ت��ق��الل��ي��ت��ه��ا مب��ا ينسجم 
األه��داف  لتحقيق  السلمية  الوسائل  مع 
وقد  بقانون،  ذل��ك  وينظم  هلا  املشروعة 
احلكومية  غ��ري  املنظمات  ق��ان��ون  ص��در 
تسهيل  وتعليمات  لسنة 2010   )12( رقم 
احلكومية  غ��ري  املنظمات  ق��ان��ون  تنفيذ 
أح��ك��ام  وت��ض��م��ن   2010 لسنة   )6( رق���م 
منظمة هلذه احلرية وكان بعضها موفقا 
إىل حد كبري، إال أن املشرع ترك سلطة 
ت��س��ج��ي��ل امل��ن��ظ��م��ات ل���دائ���رة امل��ن��ظ��م��ات 

العامة  لألمانة  التابعة  احلكومية  غ��ري 
جمللس الوزراء واألخرية وضعت ضوابط 
وإج��������راءات ت��س��ج��ي��ل م��ع��ق��دة وم��ط��ول��ة 
وسببت منع العراقيني من ممارسة إحدى 
تارة سياسية كون  أهم حرياتهم ألسباب 
ال���وزراء  رئ��ي��س  السيد  تتبع  األم��ان��ة ه��ي 
جهة  م��ن  ال��ع��ام  األم��ني  سيكون  وبالتالي 
وحسابات  منطلقات  هلا  معينة  سياسية 
سياسة بالدرجة األوىل وستكون األولوية 
أو  بشكل  منهجها  م��ع  ي��ت��ع��ارض  م��ا  ملنع 
ب���آخ���ر، وت������ارة ت���ك���ون امل���ع���رق���الت فنية 
وإداري�����ة، هل��ذا جن��د ل��زام��ًا على جملس 
النواب إن يعيد النظر باألمر وجيعل هذه 
لالنتخابات  العليا  املفوضية  تتبع  الدائر 
من  )م102(  ال��دس��ت��ور  وحب��س��ب  ك��ون��ه��ا 
وتعمل  احل��ك��وم��ة  ع��ن  املستقلة  اجل��ه��ات 
حب��ي��ادي��ة وجت���رد م��ن األه����واء وال��دواف��ع 
غري املوضوعية، واملشرع العراقي كذلك 
الدستوري يف  بدوره  النهوض  مدعو إىل 
اليت  األساسية  القوانني  لسن  التصدي 
تعد مكملة للدستور واليت تنظم احلقوق 
واحلريات يف ضوء ما رمسته املادة )46( 
بان ال يتم تقييد ممارسة أي من احلقوق 
بقانون  إال  بالدستور  ال���واردة  واحل��ري��ات 
على أن ال ميس ذلك التحديد أو التقييد 

جوهر احلق أو احلرية.

الحقوق والحريات يف العراق بني 
ضرورة التنظيم ومحاذير التقييد

حقوق وحريات املواطن العراقي األساسية يف مشروع قانون األحزاب
كفل الدستور العراقي لعان 2005 حريات وحقوق املواطن العراقي األساسية ويعد ما أورده يف هذا 
اخلصوص هو احلد األدنى منها وألزم السلطات العامة بعدم تقييدها أو احلد منها إال بقانون واليوم 
يصبو املواطن العراقي حنو جملس النواب مؤماًل صدور قانون ينظم تأسيس وعمل األحزاب ويبني 
على  األمثلة  بعض  وسنعطي  فقدها،  أو  فيها  العضوية  اكتساب  بآلية  اخلاصية  القانونية  األحكام 

خمالفات جاء مشروع القانون زاخرًا بها فهنالك ثوابت دستورية سنحاول أن حنددها:-
أواًل// مبدأ املساواة بني العراقيني ومشروع قانون األحزاب )م14( من الدستور:- اشرتط مشروع 
القانون على اهليأة املؤسسة للحزب أن ال يقل عددهم عن )7( وان يستصحبوا تواقيع ما ال يقل عن 
)2000( عراقي يف ست حمافظات عراقية، وان يكون كل منهم عراقيًا كامل األهلية وأمت اخلامسة 
والعشرين من العمر، واملتأمل بالنصوص أعاله جيد إنها ختالف مبدأ املساواة ألنها حرمت العراقي 

يف اخلارج من االنتماء لألحزاب العراقية. 
ثانيًا// مبدأ املساواة بني العراقيني أمام اإلجراءات القضائية واإلدارية )م19 من الدستور(:- فقد 
اعترب املشروع تقديم طلب التأسيس ملفوضية االنتخابات وقيام األخرية بنشره بصحيفتني حمليتني 

وبعدها يعد احلزب قائمًا من تأريخ النشر وهذا خالف لإحكام القانونية. 
ثالثًا/ مبدأ تكافؤ الفرص والكيل مبكيالني يف مشروع قانون األحزاب )م16 من الدستور(:- ورد يف 

الدستور العراقي لعام 2005 يف املادة )45/ أوال/ حترص الدولة على تعزيز دور مؤسسات اجملتمع 
املدني ودعمها وتطويرها واستقالليتها مبا ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق األهداف املشروعة 
هلا وينظم ذلك بقانون( ففي الوقت الذي يلزم الدستور السلطات العامة بتعزيز دور مؤسسات اجملتمع 
العون هلذه  املدني ودعمها وتطويرها وهذا ليس تلميحًا بل تصريح بان احلكومة جيب أن متد يد 

املؤسسات.
وعند قراءة قانون مؤسسات اجملتمع املدني رقم )12( لسنة 2010 والتعليمات الصادرة بناًء عليه جند 
بإتباع وسائل معقدة  التضييق على مؤسسيها وإلزامهم  حماولة للحد من حرية هذه املؤسسات بل 
وباملقابل جند مشروع  الدعم هلا،  أدنى حد من حدود  التأسيس وعدم وجود  للحصول على إجازة 
قانون األحزاب ميد يد العون لألحزاب ويلزم احلكومة بإعفاء األحزاب من الضرائب والرسوم بل 
مينحها إعانة مالية بنسب سخية جدًا تصل إىل )10%( بالتساوي جلميع األحزاب املسجلة و)%90( 
لألحزاب املمثلة يف جملس النواب وفقًا ملتوسط عدد املقاعد اليت حيصل عليها، ولعمري هذا املنهج 
التشريعي سيسيل لعاب الكثري من االنتهازيني والنفعيني والسياسيني الفاسدين من الذين اعتادوا 
امتصاص خريات البلد حتت ذرائع واهية كما انه سريهق املوازنة العامة للدولة وسيؤدي إىل هدر 

العديد من احلقوق.

قلق وخشية شديدة من أن تضيع مالمح جرمية سبايكر اليت مت ارتكابها من 
قبل عصابات داعش ومن حتالف معها من مدينة تكريت العام املاضي واليت 
راح ضحيتها أكثر من 1700 طالب حربي مجيعهم من الطائفة الشيعية كانوا 
يرمون التوجه إىل مناطقهم يف الوسط واجلنوب. وقد عرب مركز آدم للدفاع 
عن احلقوق واحلريات يف مناسبات عديدة عن موقفه هذا بعد أن شاهد 
الضياع يلف مجيع مفاصل اجلرمية اليت وقعت يف يونيو/حزيران 2014 
ابتداًء من: أواًل: ضياع جثث الضحايا وعدم معرفة مصريهم رغم املطالب 
املستمرة من قبل ذويهم ملدة عام كامل وطرقهم ألبواب احلكومة والربملان 

ووزارة حقوق اإلنسان العراقية ومناشدتهم للمنظمات الدولية.
ثانيًا: ضياع التعويضات املادية، فمنذ تاريخ اجلرمية املروعة حبق املغدورين 
من ضحايا سبايكر، مت ترك عوائل الضحايا يواجهون مصريهم دون مصدر 
ومن  م��ادي��ًا  امليسورين  غري  من  مجيعهم  الضحايا  ذوي  إن  علما  معيشي، 
سبايكر  أبنائها يف جمزرة  فقدت  اليت  األسر  أغلب  وإن  الفقرية،  العوائل 
ليس لديها معيل آخر، وبالتالي ضاعت تلك العوائل مع ضياع أبنائها وبقي 

أوالد ونساء وآباء وأمهات الضحايا وعوائلهم دون معيل.
ثالثًا: ضياع الكرامة اإلنسانية، رغم فقدان تلك األسر لفلذات أكبادها دون 
أن تعرف مصريهم أو تقف على جثثهم إال أنهم مل يلقوا االستجابة اجلدية 

من قبل اجلهات املسئولة. 
رابعًا: ضياع املسؤولية اجلنائية يف دهاليز جلان التحقيق، فقد تشكل العديد 
من اللجان للوصول إىل اجلناة وحماكمتهم لدى اجلهات املختصة، ومن بني 

أهم أسباب ذلك الضياع هو املساومات السياسية.
خامسًا: ضياع معامل اجلرمية، وهو ما يثري اخلشية والقلق لدى احلقوقيني 
واملعنيني يف مركز آدم، فقد حصل املركز على بعض املعلومات اليت تفيد 

بدخول أشخاص من بعض اجلهات السياسية حبجة أو بأخرى.
وبذلك يطالب مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات باإلسراع يف إنهاء 
ملف جرمية سبايكر كمعاناة إنسانية، وذلك بالتعاطي اجلدي وعلى مجيع 

املستويات، إلنهاء معاناة ذوي الضحايا وذلك من خالل:
1- تعريف ذوي الضحايا مبصري أبنائهم وتسليم الرفاة اليت مت احلصول 
الدفن  مراسيم  من  االنتهاء  لغرض  ذويهم  إىل  اجلماعية  املقابر  عليها يف 

بأسرع وقت ممكن.
املالية والتعويضات اجملزية لعوائل الضحايا  2- اإلسراع بدفع املستحقات 

منذ اليوم األول لوقوع اجلرمية.
3- الكشف عن املسئولني واملتورطني يف ارتكاب اجلرمية.

4- السعي لتشكيل حمكمة دولية تأخذ على عاتقها متابعة اجلهات املتورطة 
يف هذه اجلرمية سواء كانت دول أو منظمات أو أفراد.

عليها حتت محاية خاصة  اجلرمية  ارتكاب  اليت مت  املنطقة  كل  وضع   -5
لتكون شاهد على أكرب انتهاك إرتكبه اإلرهاب التكفريي يف هذا القرن. 

سبايكر واخطار ضياع 
الجريمة

د. عالء الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

احمد جويد 
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حقوق

ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ع��ري��ف��ات ملصطلح 
“ال����ن����زاع” م��ن��ه��ا أن “ال���ن���زاع ه���و ت��ص��ارع 
ي��ت��ص��ور كل  أك��ث��ر،  ب��ني ط��رف��ني أو  فعلي 
منهم ع��دم ت��واف��ق أه��داف��ه م��ع األخ���ر أو 
خرباء  يؤكد  لكالهم”.  امل��وارد  كفاية  عدم 
ليس  أن��ه  ال��ن��زاع��ات  إدارة  يف  خمتصون 
للنزاعات  واح���د  سبب  أو  م��ص��در  ه��ن��اك 
والصراعات يف العام، بل، وبعضها حيدث 
الفعلية  امل��ن��اف��س��ة  م��ث��ل:  امل��ص��احل  بسبب 
على مصاحل ذات أهمية قصوى؛ املصاحل 
ومع  الفسيولوجية.  امل��ص��احل  اإلج��رائ��ي��ة؛ 
أن األس��ب��اب أع��اله ه��ي أس��ب��اب مباشرة 
أن  بيد  والنزاعات اجملتمعية؛  للصراعات 
السلمي  إطارها  يف  تظل  النزاعات  ه��ذه 
امل��ع��ت��اد ع��ن��دم��ا ت��ك��ون م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 
ق����ادرة ع��ل��ى إدارت���ه���ا وال��س��ي��ط��رة عليها.  
واحل��ق��ي��ق��ة أن م��ن��ع ن��ش��وب ال��ن��زاع��ات ال 
النزاعات  اجتثاث  إىل  بالضرورة  يهدف 
يف حد ذاته، بل إىل منع حتول التوترات 
اجملتمعية إىل عنف. على املستوى الدولي 
ميكن لألمم املتحدة أن تسهم بشكل كبري 
ال��دول  ال��ن��زاع��ات” يف  “م��ن��ع  عمليات  يف 
ونزاعات عالوة على  توترات  تشهد  اليت 
ذلك، ميكن لألمم املتحدة أن تساعد على 
م��ن��ع ن��ش��وب ال��ن��زاع��ات ع��ن ط��ري��ق احل��د 
م��ن ع��دد األس��ل��ح��ة ال��يت ميكن احلصول 

ال��وط��ين،  املستوى  على  بسهولة.   عليها 
دورا  املنتخبة  ال��ربمل��ان��ات  تلعب  أن  ميكن 
فحيثما  ال��ن��زاع��ات،  نشوب  منع  يف  مهما 
بقواعدهم  متينة  عالقة  الربملانيون  يقم 
متاما  م��ؤه��ل��ة  ال��ربمل��ان��ات  ت��ك��ِن  الشعبية 
منها  ت��ع��ان��ي  ال���يت  امل��ظ��امل  ع��ل��ى  للتعرف 
الناشئة  أو  املتطاولة  س��واء  القواعد  تلك 
الربملانيني  فبوسع  لذلك،  ونتيجة  منها.  
ال��ق��ي��ام ب����دور ال��وس��ط��اء يف م��ن��ع ن��ش��وب 
النزاعات بعدة طرق منها التواصل الدائم 
يتعني  ناخبيهم، وحتديد املسائل اليت  مع 
النزاعات،  معاجلتها من أجل منع نشوب 
من قبيل الشعور باحلرمان النسيب وغياب 
التدابري  بشأن  ناخبيهم  وتثقيف  التمثيل؛ 
وعرض  القائمة،  املظامل  ملعاجلة  املتخذة 
املناقشات الربملانية ألبناء الشعب، وإظهار 
التعاون الربملاني، وبناء الثقة يف املؤسسات 
النزاع  أط��راف  تشجيع  أجل  من  الوطنية 
ع��ل��ى اس��ت��خ��دام ه���ذه امل��ؤس��س��ات وسيلًة 
للتوصل إىل حلول. كذلك ميكن للربملانات 
التنفيذية  السلطة  على  رقابتها  تعزيز 
ب��وس��ائ��ل م��ن��ه��ا األخ����ذ ب��ال��الم��رك��زي��ة يف 
التدابري  واخت���اذ  ال��ق��رار،  صنع  عمليات 
العمليات  تلك  أن حتافظ  لكفالة  الالزمة 

على استقالليتها عن السلطة التنفيذية.
 وع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��وط��ين واحمل��ل��ي أيضًا 

ميكن لبعض العناصر واملكونات اجملتمعية 
والعلماء  والعقد  احل��ل  وأه��ل  امل���رأة  مثل 
الدين والشيوخ والوجهاء وغريهم  ورجال 
نشوب  م��ن��ع  يف  إجي��اب��ي��ا  دورا  يلعبوا  أن 

الصراعات وعدم توسعها.
مهم يف  ب���دور  تسهم  أن  امل���رأة  تستطيع   
منع ال��ن��زاع��ات؛ الن امل���رأة ه��ي أك��ث��ر من 
العالقات  الصراعات يف  منع  أهمية  يعي 
نفسه ميكن  الوقت  وهي يف  االجتماعية، 
أن تكون عنصرا مؤثرا يف إذكائها إذا مل 
حيسن التعامل معها. فاملرأة تعي بطبيعتها 
التهديدات ألمنها الشخصي، والتهديدات 
اليت تطال أمن األسرة واجملتمع احمللي، 
وكذلك ميكن أن يلعب رجال الدين ووجهاء 
احل���د من  دورا يف  وامل��ث��ق��ف��ون  ال��ع��ش��ائ��ر 
أن  للدول  ينبغي   - التوصيات:  النزاعات. 
تولي اهتماما خاصا بالعناصر واملكونات 
االجتماعية احمللية املؤثرة يف منع نشوب 
للربملان  ينبغي   - والنزاعات.  الصراعات 
وجم��ال��س ال���ن���واب امل��م��ث��ل��ني ل��ل��ش��ع��وب أن 
إلدارة  يؤهلوهم  ال���ذي  باملستوى  ي��ك��ون��وا 
أن  للدول  ينبغي  النزاعات االجتماعية. - 
مؤسسات  تقوية  على  إمكانها  جهد  تعمل 
ن���ف���اذ ال���ق���ان���ون. - ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ال���دول���ة 
األمم  مؤسسات  مع  التعاون  ومؤسساتها 

املتحدة ذات الصلة مبنع النزاعات. 

دور إدارة النزعات يف حفظ 
السالم

دول الخليج بؤرة للتجاوز وانتهاك حقوق العمالة االجنبية
كفل الدستور العراقي لعان 2005 حريات وحقوق املواطن العراقي األساسية ويعد ما أورده يف هذا 
اخلصوص هو احلد األدنى منها وألزم السلطات العامة بعدم تقييدها أو احلد منها إال بقانون واليوم 
يصبو املواطن العراقي حنو جملس النواب مؤماًل صدور قانون ينظم تأسيس وعمل األحزاب ويبني 
على  األمثلة  بعض  وسنعطي  فقدها،  أو  فيها  العضوية  اكتساب  بآلية  اخلاصية  القانونية  األحكام 

خمالفات جاء مشروع القانون زاخرًا بها فهنالك ثوابت دستورية سنحاول أن حنددها.
مشروع  اشرتط  الدستور:-  من  )م14(  األح��زاب  قانون  ومشروع  العراقيني  بني  املساواة  مبدأ  أواًل، 
القانون على اهليأة املؤسسة للحزب أن ال يقل عددهم عن )7( وان يستصحبوا تواقيع ما ال يقل عن 
)2000( عراقي يف ست حمافظات عراقية، وان يكون كل منهم عراقيًا كامل األهلية وأمت اخلامسة 
والعشرين من العمر، واملتأمل بالنصوص أعاله جيد إنها ختالف مبدأ املساواة ألنها حرمت العراقي 
يف اخلارج من االنتماء لألحزاب العراقية. ثانيًا، مبدأ املساواة بني العراقيني أمام اإلجراءات القضائية 
واإلدارية )م19 من الدستور(:- فقد اعترب املشروع تقديم طلب التأسيس ملفوضية االنتخابات وقيام 
األخرية بنشره بصحيفتني حمليتني وبعدها يعد احلزب قائمًا من تأريخ النشر وهذا خالف لإحكام 
القانونية، فاالعرتاف للحزب بالشخصية املعنوية ال يكون من تأريخ النشر بل من تأريخ صدور القرار 
اإلداري من اجلهة اإلدارية املختصة، وضرورة ان يتم نشر قرار اإلنشاء يف اجلريدة الرمسية للدولة. 

ثالثًا، مبدأ تكافؤ الفرص والكيل مبكيالني يف مشروع قانون األحزاب )م16 من الدستور(:- ورد يف 
الدستور العراقي لعام 2005 يف املادة )45/ أوال/ حترص الدولة على تعزيز دور مؤسسات اجملتمع 
املدني ودعمها وتطويرها واستقالليتها مبا ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق األهداف املشروعة 
هلا وينظم ذلك بقانون( ففي الوقت الذي يلزم الدستور السلطات العامة بتعزيز دور مؤسسات اجملتمع 
العون هلذه  يد  أن متد  بان احلكومة جيب  بل تصريح  تلميحًا  ليس  وهذا  وتطويرها  ودعمها  املدني 
املؤسسات، وعند قراءة قانون مؤسسات اجملتمع املدني رقم )12( لسنة 2010 والتعليمات الصادرة بناًء 
عليه جند حماولة للحد من حرية هذه املؤسسات بل التضييق على مؤسسيها وإلزامهم بإتباع وسائل 

معقدة للحصول على إجازة التأسيس وعدم وجود أدنى حد من حدود الدعم هلا. 
وباملقابل جند مشروع قانون األح��زاب ميد يد العون لألحزاب ويلزم احلكومة بإعفاء األح��زاب من 
جلميع  بالتساوي   )%10( إىل  تصل  ج��دًا  سخية  بنسب  مالية  إعانة  مينحها  بل  والرسوم  الضرائب 
األحزاب املسجلة و)90%( لألحزاب املمثلة يف جملس النواب وفقًا ملتوسط عدد املقاعد اليت حيصل 
والسياسيني  والنفعيني  االنتهازيني  من  الكثري  لعاب  سيسيل  التشريعي  املنهج  هذا  ولعمري  عليها، 
الفاسدين من الذين اعتادوا امتصاص خريات البلد حتت ذرائع واهية كما انه سريهق املوازنة العامة 

للدولة وسيؤدي إىل هدر العديد من احلقوق.

اليوم يف خطبة  اث��ارت  اليت  العليا،  الدينّية  املرجعّية  املتحدث غري  كان  لو 
صالة اجلمعة بالصحن احلسيين الشريف يف مدينة كربالء املقدسة، كل هذه 

التساؤالت عن جمزرة سبايكر، ملا صّدقُت قوله ابدًا، فما قالته يشري اىل؛
بعد  باجملزرة  يتعلق  ما  كّل  الّلثام عن  إماطة  العراقية يف  الدولة   1/ فشل 

فشلها يف محاية الضحايا.
 2/ فشل اجلهد االستخباري يف حتقيق اي تقدم بشأن الكشف عن مالبسات 

اجلرمية.
 3/ فشل كل اللجان احلكومية والنيابية اليت تشكلت حلد االن فيما خيص 

اجملزرة.
الضحايا  ُأس��ر  وكذلك جهود  املدني  منظمات اجملتمع  كل جهود   4/ فشل 
والراي العام يف الضغط على الدولة لتقديم املعلومات الالزمة عن اجلرمية.

 5/ فشل التحالف الوطين، الذي يّدعي اّنه الكتلة النيابية األكرب حتت قبة 
بعد  وامن��ا حّتى  ليس فقط يف حياتهم  ناخبيه،  ال��ربمل��ان، يف محاية حقوق 

مماتهم!.
والكشف  للضحايا،  احلقيقي  ال��ع��دد  ع��ن  الكشف  يشمل؛   ه��ذا  والفشل   
والكشف عن مصري  الشنيع،  الفعل  ارتكب هذا  الذي  عن اجملرم احلقيقي 
الضحايا، احياءًا وامواتًا!.  ال خري يف دولة تعجز عن محاية امواتها فضاًل 
عن أحياءها! وال خري يف سياسيني يعجزون عن محاية حقوق األموات فضاًل 
عن األحياء! وال خري يف سلطة تعجز عن تسمية اجلالد والضحية!. اوليس 
من االوىل ان يتعاون السياسيون لتوثيق اجلرمية وكل ما يتعلق بها، من ان 
يوّثقوا زياراتهم البائسة؟!. ما الذي اضافت زياراتهم تلك اال املزيد من هدر 
املال العام والذي ُتعترب أسر الضحايا أوىل به من اي مسؤول يف الدولة؟؟.  
والغريب ان بعض هؤالء )الزعماء( ابطال الشاشة الصغرية ومواقع االنرتنيت 
والتواصل االجتماعي، مل يبدوا فقط عجزًا يف الكشف عن حقائق اجملزرة، 
كّلما  خارجية!  جهات  من  مدفوعة  بانها  الضحايا  أسر  بعضهم  اّتهم  وامن��ا 
مسعوا ُأّمًا تطالبهم بابِنها او أختًا تطالبهم بأخيها او زوجًة تطالبهم بزوجها 
او طفاًل يطالبهم بأبيه، كما بدر ذلك من املتهم االول مبجزرة سبايكر، خالل 

زيارته االخرية ملدينة كربالء املقدسة.
ابناءها بعد م��رور عام على  الدولة اليت تعجز عن الكشف عن مصري   ان 
تكرار  من  الشعب  على محاية  ق��ادرة  بانها  تقنعنا  ان  تريد  كيف  اجلرمية، 
مثل هذه اجملزرة؟!. ملاذا نعترب سكوت ضحايا جمزرة سبايكر مثن املصاحلة 
الشائعات  نشر  ع��ن  سكوتهم  ي��ك��ون  ال  مل���اذا  س��واه��ا؟   دون  فقط  الوطنية 
واالكاذيب والتضليل االعالمي مثن املصاحلة؟!. اذا فشلت الدولة العراقية، 
بكّل مؤسساتها، يف إماطة اللثام عن كل التفاصيل املتعلقة مبجزرة سبايكر، 
اليوم،  املرجعية  بتساؤالت  مدعومة  بنفسها،  الضحايا  أس��ر  فستتحّرك 
لتحقيق هذا االمر بعيدًا عن الدولة ومؤسساتها، وهي قادرة على إجناز ما 

فشلت عنه الدولة، بكّل تأكيد.

سبايكر..
 عام من الغموض

جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

نزار حيدر
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إسالميات

روى الشيخ ابو جعفر حممد بن علي بن 
بابويه الصدوق ت 326 ه� يف كتابة )من 
الروايات  ع��ددًا من  الفقيه(  ال حيضره 
عن االمامني ابي جعفر حممد بن علي 
واب��ي عبد اهلل جعفر بن حممد  الباقر 
اس��ت��ع��دادات  ع��ن  تكشف  )ع(  ال��ص��ادق 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 
يف  وجن��د  رم��ض��ان،  شهر  استقبال  يف 
هذه الروايات ان رسول اهلل )صلى اهلل 
خطيبًا يف  يقوم  ك��ان  وسلم(  وال��ه  عليه 
املسلمني كلما حضر شهر رمضان ويف 
االيام االخرية من شهر شعبان فقد روي 
يف  خطب  أن��ه  ال��س��الم(  )عليهم  عنهما 
رواية  آخر مجعة من شهر شعبان ويف 
أخ��رى يف عام اخر من ثالث بقني من 

شعبان.
قدوم  عن  يعرب  كان  الروايات  هذه  ويف 
)مل��ا حضر شهر  ب��ع��ب��ارة  شهر رم��ض��ان 
رمضان( وتدل هذه العبارة وورودها يف 
والروحي  املكثف  االهتمام  الرواية على 
حضور  او  بقدوم  املؤمنني  عند  الفائق 
هذا الشهر املبارك الكريم، هذا والقوم 

بانتظاره يف ايام شعبان االخرية.
ولعلنا حندد ذلك االنتظار واالستعدادات 
يف استقباله على ضوء هذه الروايات يف 
االي��ام السبع االخ��رية من شهر شعبان، 

ويصنع املؤمنون ذلك والزالوا اىل يومنا 
هذا تأثرًا واقتداء بسرية النيب االعظم 
وال���رس���ول االك����رم اب���ي ال��ق��اس��م حممد 
)صلى اهلل عليه واله وسلم( وتنقل عنه 
دأب��ه  الفقيه(  )م��ن ال حي��ض��ره  رواي����ات 
بوجهه  القبلة  استقبال  على  واستمراره 
كلما نظر اىل هالل شهر رمضان وهو 
يقول )اللهم أهله علينا باالمن واالميان 
وال��س��الم واالس����الم..( اىل آخ��ر دعائه 
ص��ل��وات ع��ل��ي��ه وآل����ه، ث��م ي��ق��ب��ل بوجهه 
هل��م حبلول  م��ذك��رًا  ال��ن��اس  اىل  الكريم 
هذا الشهر وأن الشياطني قد غلت فيه 
وان ابواب السماء قد فتحت فيه وقوله 
اىل هالل شهر  نظر  )كلما  الرواية  يف 
ك��ان يصنع  أن��ه  منه  رم��ض��ان( نستشف 
ذلك يف كل عام يف حضور شهر رمضان 
فهو سنة من سننه، وقراءة هذا الدعاء 
واح��دة من سننه يف مفتتح هذا الشهر 
الشريف الذي اختص مبفتتحات خاصة 

به من بني الشهور، فهو شهر اهلل.
ك���ان رس��ول  رم��ض��ان  ويف تعظيم ش��ه��ر 
وال��ه وسلم( يطلق  اهلل )صلى اهلل عليه 
ع��ل��ي��ه اس���م ش��ه��ر ال��ص��رب واس����م شهر 
امل��واس��اة ويقسم اح��وال��ه وأوص��اف��ه يف 
خطبته )صلى اهلل عليه واله وسلم( اىل 
واخره  مغفرة  واوسطه  )اول��ه رمحة  ان 

اجابة وعتق من النار( يف رواية الصدوق 
عن الباقرين )عليهما السالم(. 

وقد وصفت ليلة القدر يف روايات االئمة 
بأنها قلب شهر رمضان، وبعد  االطهار 
الوحي،  عصر  مفتتح  اول  يف  واقعتها 
يستعيد  بعدها  الح��ق  رم��ض��ان  ك��ل  ويف 
بالزمن  اتصاله  ذك��رى  الدنيوي  الزمن 
األخروي يف نزول القرآن من اهلل تعاىل 
الذي نزل به جربائيل، الوحي، القوي، 
باألخروي  الدنيوي  يتصل  وهنا  االمني، 
اتصاال مباشرا ومؤثرا يف هذا االتصال 
فتغلق النار ابوابها بعد ان تغل الشياطني، 
ويف رواية مردة الشياطني وهم كرباؤهم 
ابواب  اب��واب اجلنة بعد ان تفتح  وتفتح 
السماء يف الرواية عن ابي جعفر حممد 
لرسول  خطبة  عن  )ع(  الباقر  علي  بن 
اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( ويظهر 
من الرواية ان ادراكها هي النيل االكرب 

وخالصة جوائز الرب عز وجل.
اجلائزة  ه��ذه  خصوصية  على  واستدل 
فيما يتعلق بليلة القدر من شهر رمضان 
دون بقية جوائز هذا الشهر الكريم النها 
ذكرت عن النيب حممد)ص( يف معرض 
على  نستدل  ثم  القدر  ليلة  عن  حديثه 
حممد)ص(  النيب  بوصف  خصوصيتها 

هلا بأنها جائزة الرب عز وجل.

 شهر رمضان يف اقباله
وسره وجائزته

الجمال يف اللسان
اكتشافه  يتم  خمفي  داخلي  وعمق  مرئي،  حمسوس  ظاهري  عمق  عمقان،  او  وجهان  له  اجلمال 
ب��اإلدراك، ومثة إشكالية بني وجهّي اجلمال املذكورين، فإذا مت اعتماد الوجه اخلارجي للجمال لن 
نتمكن من الوصول اىل حقيقة اجلمال كما هو، بل سنصل اىل نسبة معينة منه، ويف هذه احلالة 
سوف يكون تقديرنا للجمال ناقصا، وال يصح احلكم على الشيء او درجة مجال االنسان من الوجه 
الظاهري له، ألننا هنا سوف نتعامل مع نصف اجلمال او جانب منه فقط، كذلك احلال عندما نعتمد 
على اجلمال الداخلي للشيء او لعمق االنسان، هنا سوف يكون تقديرنا ناقصا للجمال ايضا على 
الرغم من ان اجلمال املعنوي اوسع من املادي الظاهري، وحتى نتمكن من إجياد احللول الصحيحة 
هلذه االشكالية بني اجلمال اخلارجي والداخلي، علينا أن منزج بينهما ونعتمد عليهما يف تقرير درجة 

مجال الشيء او االنسان.
يصف أهل االختصاص اجلمال بأنه قيمة مرتبطة بالغريزة والشعور اإلجيابي، والعاطفة ذات املعنى 
لألشياء احليوية كاخلصوبة والصحة والسعادة والطيبة واحلب، وما اىل ذلك من مشاعر انسانية 

معروفة، ويقسم اجلمال اىل قسمني او نوعني:
والصدق  والقيم  األخ��الق  مثل  املعنوي  اجلمال  والثاني  اجلمال احلسي  وهو  امل��ادي  اجلمال  األول.. 
وكثري من املالمح واملزايا األخرى للجمال. وطاملا أن العضو املتخصص بالكالم، هو لسان االنسان، 

فإن اجملاز اتاح ألهل التخصص وللناس مجيعا أن يطلقوا صفة الكالم كتسمية على اللسان، فعندما 
نقرأ )لسانك حصانك، إن صنته صانك(، هذا يعين أن االنسان ُمصان جبمال كالمه، وميكن أن ُيهان 
به ايضا اذا كان قبيحا، لذلك ميكن أن نستقي املعادلة التالية بني اللسان واجلمال فنقول.. كلما كان 
اللسان سليما متوازنا مقبوال يف قوله، كلما كانت درجة مجال االنسان عالية، واجلمال هنا هو اجلمال 

املعنوي وليس املادي، وإن كان اجلمال املعنوي يؤثر يف املادي ويدعمه.
من هذا املنطلق نقرأ يف كتاب )حتف العقول(، أن الرسول الكريم صلى اهلل عليه وآله، قال: )اجلمال 

يف اللسان(.
ُترى كم حنن حباجة اىل اجلمال؟؟، السيما أن حياتنا الراهنة حياول القبح بكل اشكاله وصوره أن 
يلوثها، نعم ها هو القبح حييط بنا من كل جانب، ليس يف االقوال وحدها، بل االفعال اليت تهدف 
بدأت  اليت  التطرف  موجات  ذلك يف  نالحظ  كما  بقوة،  علينا  نفسها  وتفرض  حياتنا،  تدمري  اىل 
تهامجنا من الغرب والشرق على حد سواء، بل حتى من داخل جمتمعنا الذي نعيش فيه، حيث بدأت 
لغة اجلمال وأفعاله تنحسر بوضوح وتبتعد عن طبيعة حياتنا اليت نعيشها اليوم، ليحل حملها القبح 

بأشّد درجاته سوادا وظالميًة.

جيسد اإِلمام َعلي )ع( رسالة اإلسالم الذي جاء معززًا لكرامة اإلنسان، 
وَأنَزَل  أنِبياَئُه وُرَسَله،  أرقى خملوقات اهلل، وإليه، ومن جنسه، بعث اهلل 
اأَلنِبياء  د )ص( خامت  مَّ حُمَ م  اأَلك��رَ سول  الرَّ وليكون  سة.  امُلَقدَّ ُكَتَبُه  َتعاىل 

وامُلرَسلني، ومعه كالُم اهلل العزيز )الُقرآن الَكريم(.
 ومن إميان مطلق باهلل ُسبحاَنه، وعلى نهج الُقرآِن الَكريم، وعلى ُسنَِّة َسيِّد 
اأَلنِبياِء وامُلرَسلني، سار َسيِّد الَوصيني، حاماًل معه اإلنسان على وفق ما 

أراده اهلل َتعاىل.
ْمنا َبيْن آَدم((، وَخَلَقُه يف أحسن تقويم،  َم اهلُل اإلنسان، ))َوَلَقْد َكرَّ  لقد َكرَّ
))ِإّنا َخَلْقنا اإِلنساَن يف َأحَسن َتقويم((، ثم َمَنَحُه املكانة األمسى بأن َجَعَلُه 

خليفة لُه على أرضه.
ولكن أي إنسان هو ذاك الذي حيظى مبقام اخلالفة اإلهلية؟، إنه اإلنسان 
احلر، اإلنسان الذي يكون عبدًا هلِل َتعاىل، ويتحرر من عبادة ما سواه، فال 

يكون عبد غريه، وال حتى عبد نفسه.
وُرُسَلُه من بين  أنِبياءُه  اهلُل  َبَعَث  النموذج حيًا،  اإلنسان  يكون هذا  وكي   
سوُل اأَلعَظُم ذو اخُلُلِق  اإلنسان وإليهم، كي تكون مصاديق حية، فكان الرَّ
بأجياهلم  للمسلمني  حسنة  أس��وة  َعظيم((،  ُخُلٍق  َلَعلى  ))ِوِإنَّ���َك  الَعظيم، 
املتتالية، وأزمانهم املتعاقبة، ))َلَقد كاَن َلُكم يف َرسوِل اهلل ُأسَوة َحَسنة((. 
وعلى نهج اأَلنِبياء، سار اأَلوِصياء، فكانت سرية َعليٍّ )ع( امتدادًا لسرية 

سول )ص(. الرَّ
 وتشهد سرية علي )ع( على أنه كان جنبًا إىل جنب مع َرسوِل اهلل )ص( يف 
معركة حترير اإلنسان. حتريره من الرجس واألوثان، واألنا وعبادة اهلوى، 
ونقله إىل رحاب عبادة اهلل الواحد األحد. فكان عليٌّ )ع( رمزًا لإنسان 

احلر يف دنياه، والعبد املطيع ملواله، واجملاهد واملقاوم يف سبيل اهلل.
ف��إن املشوار  ل��ألوث��ان،  ك��ان اإلس��الُم قد قضى على عبادة اإلنسان   وإذا 
األزمان.  اإلنسان لإنسان، على مدى  ليقضي على عبادة  ما زال طوياًل 

فجاءت سرية علي )ع( لتحث على طاعة الرمحن، أيًا كان السلطان.
)ع(  َعلي  اإِلم��اُم  أج��از  رؤيته لإنسان، وحقه يف احلرية،  وانطالقًا من   
معارضة السلطة السياسية إذا ما جتاوزت حدها يف تعاملها مع اإلنسان 
وكرامته، أو قيدت حرياته بغري ضوابط شرعية. ذلك أن السرية العملية 
لإمام خالل جتربته السياسية، تظهر أنه قد أقر باملعارضة السياسية، 
ولكن وفق ضوابط. وأقر ملعارضيه حبقوقهم. فلم يقسر)ع( أحدًا على بيعته 
إن مل يكن ذا قناعة بها، ))باَيعين الناُس َغرَي ُمسَتكَرهني وال جُمرَبين َبل 
ين((. بل َأنَُّه )ع( اشرتط الرضا الناس على احلكام احملليني  ريَّ طاِئعنَي خُمَ

الذين يعينهم.
 مثلما فعََّل لغة احلوار مع معارضيه أيًا كانت درجة جمانبتهم له. وضمن 
هلم حقهم يف احلياة، إذ نهى عن االغتيال السياسي، وحقهم يف التعبري 

عن الرأي، فضاًل عن حقوقهم املالية واملعنوية. 

اإلنسان والحرية
عند اإِلمام علي )ع(

د. أنور سعيد الحيدري

حكمت البخاتي 
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ان اهلل تعاىل مييز نبيه بعالمة فارقة مل 
يتميز بها أحد أبدًا كما متيز بها هو )ص( 
وه��ي )ال��رمح��ة ل��ل��ع��امل��ني(. ف��ال��ع��امل اليوم 
واالنسانية  بالرمحة  املسلمني  يعرف  ال 
وح���ق���وق االن���س���ان، ب���ل ان ال���ع���امل ال��ي��وم 
أو  والتخلف  باجلهل  اما  املسلمني  يعرف 
باالستبداد وسحق احلريات، او باإلرهاب 
الدموي الذي تشمئز منه النفوس واالرواح. 
الغاية  من  متامًا  النقيض  على  كله  وذل��ك 
)ص(  األعظم  الرسول  بعثة  من  االمس��ى 
العصور،  للجميع وعلى مر  الرمحة  وهي 
الرسول  الكريم. ولقد متيز  القرآن  بنص 
األكرم )ص( بسمو أخالقه وعظيم رمحته 
حتى مساه قومه بالصادق األمني ووصفه 
َجاَءُكْم  )َلَقْد  الرحيم  بالرؤوف  تعاىل  اهلل 
َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأنُفِسُكْم  ِم��ْن  َرُس��وٌل 
َرِحيٌم(،  َرُءوٌف  ِباملُْْؤِمِننَي  َعَلْيُكْم  َحِريٌص 
وقال األمري )ع( يف رسالته ملالك االشرت: 
“واش��ع��ر قلبك ال��رمح��ة ب��ال��رع��ي��ة” وه��ذا 
أمر مولوي صريح ملالك، ولكل وال أيضًا 
ان  إنسان  ويستفاد منه أيضًا ان على كل 
عندما  قلبه  فيهتز  بالرمحة  نفسه  يشعر 
يسمع  عندما  او  معدم  يتيم  بوجود  يسمع 
ب��س��ج��ني او ش��ه��ي��د م���غ���دور م���ن ش��ه��داء 
املؤمنني فكيف مبن يسمع بقضية سبايكر 
وما جرى يف مالبساتها من اسر وإعدام 
وقد  ال���ورد  بعمر  اع���زل  لشباب  مج��اع��ي 

ساقوهم ك��أس��ارى ب��ادئ االم��ر ثم غ��دروا 
بهم ودفنوهم يف مقابر مجاعية.

واالنسان بطبعه يغفل وينسى بل قد يقسو 
قلبه فال يعود يكرتث ملا يصيب االخرين 
من مصائب أو حتل بهم من قوارع ولذلك 
وتلقينها  نفسه  اش��ع��ار  اىل  حي��ت��اج  ف��ان��ه 

بالرمحة باآلخرين.
وأبنائنا  أنفسنا  نربي  أن  من  إذًا  بد  فال 
الرمحة  على  بنا  يتأثر  م��ن  وك��ل  وذوي��ن��ا 
والرأفة وال بد من ان جنعل أول هدف لنا 
يف الرتبية )ألنفسنا وألوالدنا وذوينا( هو 
ان جنعلهم قطعة من الرمحة والنفع للناس 

اآلخرين.
العاملية  والصهيونية  الغرب  اكتشف  وقد 
شيطانية  ط��ري��ق��ة  األخ�����رية  ال��ع��ق��ود  يف 
جديدة متميزة لضرب االسالم واملسلمني 
ثالثي  مب��رك��ب  عنها  ون��ع��رب  الصميم  يف 

األضالع:
املتخيلة  القوة  استثارة  هو  االول:  الضلع 
لدى البشر يف معاداة اإلسالم واملسلمني، 
وهي خطة ذكية ج��دا؛ النها خترج األمر 
عن دائرة الفكر واحلجة، اذ الفكر يقارع 

بالفكر واحلجة.
العاطفة  ك��وام��ن  اس��ت��ث��ارة  ال��ث��ان��ي:  الضلع 
وبأقوى صورها، وهي غري القوة املتخيلة.

املعروفة  املعادلة  الثالث: استخدام  الضلع 
يف علم النفس وهي: )املنعكس الشرطي(

وهذا  حمكمة،  ثالثة  أض��الع  لديه  فتمت 
مركب ثالثي خطري ندر ان يوجد مثله على 
مر التاريخ لضرب االسالم واملسلمني يف 
الصميم خبطة من أغرب وأبشع اخلطط 

الشيطانية.
ال��ذي جتسد  الواضح  الظاهر  واالمن��وذج 
فيه هذا الثالثي هو خلق طالبان والقاعدة 
وب��ن��ات��ه��ا م���ن داع����ش وال��ن��ص��رة وغ��ريه��ا 
األض��واء من خالل  عليها اسطع  وسلطوا 
السينما واالفالم ومقاطع الفيديو املنتشرة 

يف كل برامج االنرتنيت والتلفاز.
ف��داع��ش مثال حت��رق ال��ن��اس وه��م احياء 
بطريقة  ال��ع��م��ارات  اعلى  م��ن  ترميهم  او 
وح��ش��ي��ة وي���ق���ام ب��ت��ص��وي��ر ذل���ك ك��ل��ه بكل 
اح���رتاف���ي���ة وم��ن��ه��ج��ي��ة وم����ن خ����الل ذل��ك 
يقومون باستثارة خميلة العامل، ويقال بعد 
ي��س��اوي داع��ش  للناس: ان االس���الم  ذل��ك 

وداعش تساوي الوحشية!
باحلجج  م��ق��ارع��ت��ن��ا  اراد  ل��و  ال��غ��رب  ان 
الساطعة  وبراهيننا  حبججنا  لدحضناه 
ول��ك��ن��ه ع��م��د اىل ط����رق اخ�����رى م��ل��ت��وي��ة 
ملقارعتنا وهو ان خلق وحوشًا طائشة متأل 
أمس���اع وأب��ص��ار وأذه���ان ال��ن��اس بالدماء 
واألحقاد  والتفجريات  والوحشية  والعنف 
والرببرية، وجعل ماركة هذه الوحوش ما 

قبل التارخيية هي )اإلسالم األصيل(!!
* ملخص حملاضرة يف تفسري القرآن 

 انسانية الرسالة النبوية وعامليتها
والغاية العليا

حب الوالدين يف تقريب القرآن اىل االذهان
أحدهما  الكرب  عندك  يبلغن  إما  احسانا  وبالوالدين  اي��اه  اال  تعبدوا  أال  ربك  ))وقضى  تعاىل  قوله 
أوكالهما فال تقل هلما أٍف وال تنهرهما وقل هلما قواًل كرميا، وأخفض هلما جناح الذل من الرمحة 

وقل رب ارمحهما كما ربياني صغريا(.
على صرحها  يقوم  لكي  االجتماعية  الروابط  يرتضيها يف  اليت  االس��س  الكريم  القرآن  وضع  لقد 
اجملتمع الديين وصوال اىل تكوين احلضارة القرآنية، ويتمثل ذلك يف اعتبار اجملتمع االسالمي كيانا 
جوانبها  يف  املعنى  هذا  الشريعة  عمقت  وقد  اخلاصة،  وتنظيماته  ومقوماته  خصائصه  له  متميزا 
عليه  جرت  اليت  التطاوالت  من  بالرغم  حيًا  االسالمي  اجملتمع  مفهوم  ببقاء  ما مسح  املوضوعية 
واالخفاقات اليت مر بها واليت جعلت صورته باهتة وجسده حنيفًا، ومن الروابط االجتماعية هي 

حب الوالدين.
حيث يرى اية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )قدس سره( يف سورة االسراء: 23-

24 إن اهلل سبحانه وتعاىل نهى عن الشرك يف العقيدة ونهى عن الشرك يف العبادة )وقضى ربك( 
أي امر إلزام وفرض )أال تعبدوا( أيها البشر أصله )أن ال( أدغمت النون يف الالم، لقاعدة يرملون 
)إال إياه( فالعبادة خاصة، وهي مشتقة من )عبد( أي اإلتيان برسوم العبودية، وكون االنسان عبدًا 
له سيد )وبالوالدين احسانا( اي قضى ربك أن حتسنوا اىل الوالدين، وهما االب –يسمى والدًا ألنه 

يلد بإخراج املين- واالم، واالحسان فوق العدل، ثم يبني سبحانه لزوم االحسان يف حال كربهما، ألن 
اإلنسان، إذا كرب يسيئ خلقه، ويكثر طلبه، ومن طرف ثان، أن الولد – كما هو عادة كل انسان، اذا 
كرب ورشد، رأى نفسه يف غنى عنهما، فكان مقتضى عدم االحسان اليهما موجودًا عنده من جهتني، 
ولذا خيص سبحانه هذا احلال بالذكر، وقد قال بعض العارفني: إن أباك وأمك أحسنا اليك، وهما 
يريدان بقاءك، ويهفو قلبهما اليك، وانت حتسن اليهما –ان حتسن– وأنت ترى استغناك عنهما، فال 
يبلغ احسانك احسانهما –مهما احسنت– وليعلم الولد أن الدار دار مكافئات، فمن أحسن اىل ابويه 
أحسن أوالده اليه، ومن اساء اليهما، اساءوا اليه، )إما يبلغن عندك( أيها الولد و)إما( أصله )إن ما( 
أي  )أحدهما(  السن  والكثرة يف  الشيخوخة،  )الكرب(  للتزيني  الشرطية  إن  الزائدة، على  ما  دخلت 
احد االبوين، وهو فاعل يبلغن والكرب مفعوله، أي ان عاش أحدهما )أوكالهما( عندك حتى كربا، 
وبلغا كبريًا من العمر )فال تقل هلما أف( وهي كلمة تستعمل عند الضجر، يف قول مثل هذه اللفظة 

البسيطة، منهي عنه يف الشريعة. 
تأتي أعظم من اهلبة اليت منحوها، وفقا  ان  يتلقاها االم واالب البد من  ومن هنا فان اهلبة اليت 
احتواه  اكثر مما  ينطوي على  أن  دائما من  أن اجل��واب البد  أال وهي  السائدة يف كل حب  للقاعدة 

السؤال!.

واملرجع  د  ذكرى رحيل اجمل��دِّ نعيش  أننا  ويتضح  التقويم،  نراجع  ان  قبل 
قدس سره- يف   – الشريازي  السيد مريزا حممد حسن  األعلى  الديين 
الرابع والعشرين من شهر شعبان املعظم، كان املتفق عليه، تسليط املزيد 
من الضوء على سرية حياة هذا العامل اجلليل والقائد الفّذ، ضمن سلسلة 
االق��دار  أن  بيد  الشريازية،  األس��رة  يف  النهضوية  احلركة  عن  احلديث 
دًا عن احلركة النهضوية للمجدد الشريازي،  شاءت أن يلتقي احلديث جمدَّ
مع احلديث عن شخصيته يف ذكراه. واذا كانت مثة دالالت وراء اختاذ أول 
مرجع دين أعلى، مدينة سامراء املقدسة، مقرًا للحوزة العلمية، فانه حرٌي 
بنا أن نسلط الضوء على ما حققه هذا القرار التارخيي من آثار اجتماعية 
وسياسية. يعرف الناس عن احلوزة العلمية ورجاالتها يف سالف الزمان؛ 
أما  والدينية،  االخالقية  والقيم  الفضائل  ونشر  الدينية  لألحكام  التبليغ 
على األغلب-  احلضور امللموس لرجال احلوزة يف احلياة العامة، فهو – 
يرتّكز يف عقد الزواج ، ويف مراسيم اجلنازة والصالة على امليت. وهذا 
ما عاجله مساحة اجملدد الشريازي، ووسع من نطاقه، عندما نقل احلوزة 
العلمية اىل مدينة سامراء املقدسة سنة 1391ه�، فان احلديث عن التعايش 
ابناء الدين الواحد، يبقى جمرد شعارًا اذا  ونبذ كل اشكال التفرقة بني 
مل يكون مشفوعًا بإجراءات على األرض. بسبب الدولة العثمانية، والدولة 
الضيقة،  النظرات  تلك  على  الغلبة  املرجعية  لذكاء  كان  لذا  الربيطانية. 
مشاريع  اىل  عمد  الشريازي،  اجملدد  أن  اىل  تشري  التارخيية  فاملصادر 
تنموية عديدة يف سامراء، اليت كانت قرية صغرية ومهملة يف العراق يف 
بدايات القرن املاضي. ففي االيام االوىل من إقامته شهدت املدينة عمرانًا 
ملحوظًا، غري من مالحمها وأدخل السرور واالرتياح على سكانها، وميكن 

االشارة سريعًا اىل بعض تلكم االجنازات العمرانية:
1- بناء سوق كبري للمدينة جيمع فيه احملالت التجارية واحلوانيت اليت 

توفر حاجات الناس، وخدماتهم اليومية.
يف  املدينة  سكان  م��رور  لتسهيل  دجلة  نهر  على  كبري  جسر  تشييد   -2
ما  على  طويلة  لسنوات  يعتمدون  كانوا  حيث  النهر،  من  اآلخ��ر  اجلانب 

يسمى ب� “الكّفة” للتنقل بني جانيب النهر.
3- بناء البيوت اخلاصة للزائرين مبا يشبه “الفنادق” مقابل أجوز زهيدة.

4- بناء املدارس العلمية.
الطائفية  املشاحنات  الزمن  من  لفرتة  مّج��دت  اليت  هي  اخلطوات  هذه 
املدينة  هذه  وال��زوار يف  املقيمني  الشيعة  هلا  يتعرض  كان  اليت  واملظامل 
امل��ق��دس��ة. فقد ك��ان��ت من��وذج��ًا يهديه اجمل���دد ال��ش��ريازي ألب��ن��اء س��ام��راء 
البيت،  أه��ل  مدرسة  من  متكاماًل  منهجًا  يتضمن  وه��و  ايضًا،  ولألجيال 
الدسائس  ملواجهة  االسالمية،  املظلة  ضمن  التعايش  يف  السالم،  عليهم 
النظر عن  بغض  ك��ل��ه،  االس���الم  تستهدف  ال��يت  اخل��ارج��ي��ة  وامل���ؤام���رات 

الطائفية واملذهب.

املجدد الشريازي يهدي سامراء 
نموذج التعايش االسالمي

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي

د. حازم فاضل البارز

محمد علي جواد تقي 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

العظمى،  اهلل  آي��ة  ال��راح��ل،  االم���ام  يقول 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 
اهلل(، يف كتابه القيم )فقه املستقبل(، حول 
صناعة الواقع: )املالحظ أّن بعض الشعوب 
مل  لكنها  ال��واق��ع،  ُصنع  يف  كثريًا  تقدمت 
تتقّدم يف جمال القيم. فعلى سبيل املثال: 
ال��دول  يف  والصناعي  العلمي  التقدم  إّن 
القيم،  نطاق  يف  تقدم  يواكبه  مل  الغربية 
سواء كانت عقدية أو أخالقية أو إميانية(. 
ول��ذل��ك الب��د أن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��س��اوق بني 
ال���واق���ع وال��ق��ي��م م��ن ن��اح��ي��ة ت��ط��ور اخل��ط 
من  أفضل  الواقع  كان  ف��إذا  البياني هلما، 
العالقات  اختالل واضح يف  القيم حيدث 
يتبع  أن  ينبغي  هنا  م��ن  ك��اف��ة،  اجملتمعية 
ويسري يف  القني  الكل  اىل  الواقع  اجل��زء 
بني  امل��ت��وازن  النمو  يتحقق  حتى  ضوئها، 
تفوقا  حيقق  بالتحديد  وه��ذا  اجل��ان��ب��ني، 
خلل  هناك  يكون  وال  للمجتمع،  صحيحا 
يف منظومة القيم االمر الذي ينعكس سلبا 

على الواقع ويضر بالبشر كثريا.
ايقاع  وتضبط  القيم،  ت��س��ود  عندما  ام��ا 
احلالة  هذه  اجملتمع، يف  وعالقات  حركة 
سوف يسود الوئام واالنسجام وحيل التطور 
بديال عن الرتاجع والتخلف، بسبب قدرة 
القيم على حتسني الواقع ودعم العالقات 
الفرص ومعايري  املساواة وتكافؤ  بشروط 

العدل اليت تضمن للجميع حقوقهم، وهذا 
يساعد على صنع حاضر ومستقبل متميز 

لالنسان.
)عندما  ال��ش��ريازي:  االم��ام  يقول  هنا  من 
تذوب  والقيم  الواقع  بني  التكامل  يتحقق 
ال����ص����راع����ات، وي��ن��ت��ه��ي ال���ت���ن���اف���س غ��ري 
السالم،  ويسود  العدالة،  وتعم  امل��ش��روع، 
وي��ع��ل��و ص���وت احل����ق، وي��ع��ي��ش ال��ن��اس يف 
طمأنينة وأمن، ويزدهر املستقبل يومًا بعد 

يوم(.
ولعلنا نالحظ اجلانب االجيابي لالمة، اذا 
حتقق التكامل بني الواقع والقيم، كما يؤكد 
على ذلك االمام الشريازي يف قوله الدقيق: 
)كل أمة صاحلة تطمح إىل بناء املستقبل 
السعيد املشرق، فإذا انتهت البشرية إىل 
الشمولية،  النظرة  هذه  وإىل  الفهم،  هذا 
لعدم  الالزمة  املقاييس  ومتكنت من وضع 
االنفالت من هذا الفهم، يكون ذلك اليوم 

يوم سعادة وهناء لكل البشرية(.
إن املقاييس اليت تساعد على التكامل بني 
بنود  على  تتوزع  القيم،  ومنظومة  الواقع 
كثرية، حيث ميكن لنا من خالهلا ان نرى 
املناسب، وهذه االمور هي اليت  املستقبل 
ان  للعقالء  البد  لذلك  العقل،  يستحسنها 
يسعوا مجيعا يف هذا االجتاه لتحقيق هذا 
تأثريهم  وذل��ك بسبب  اهل��دف اجلوهري، 

اجملتمع،  يف  ال��ك��ب��رية  ومكانتهم  ال��ف��اع��ل 
كامل  امل��س��ؤول��ي��ة  تقع  احلقيقة  يف  ل��ذل��ك 

عليهم يف هذا اجملال.
كما نالحظ ذلك يف قول االمام الشريازي 
ح���ول ه��ذ امل���وض���وع: )ت���ت���وزع امل��ق��اي��ي��س � 
 � وال��واق��ع  القيم  ب��ني  للتكاملية  الضابطة 
املستقبل  نرى  أن  ونطمح  كثرية،  بنود  يف 
من خالهلا، وهي أمور يستحسنها العقل، 
فعلى عقالء العامل السعي من أجلها، بعد 

توفري الوسائل للوصول إليها(.
وه�����ذا س����وف ي��س��ه��م ب���ص���ورة ف��ع��ال��ة يف 
املعنيون  يتمكن  استشراف املستقبل، لكي 
م���ن االم�����ة وه����م ال��ط��ب��ق��ة ال����رائ����دة، من 
السليم  وال��ت��ح��رك  ال��ص��ح��ي��ح  ال��ت��أس��ي��س 
يستدعي  وه��ذا  امل��أم��ول،  املستقبل  لبناء 
طبقاته  بكل  واجمل��ت��م��ع  االم���ة  أن خت��وض 
ازاء حتديات  م��ري��را  وش��رائ��ح��ه ص��راع��ا 

املستقبل.
كما ي��ؤك��د ذل��ك االم���ام ال��ش��ريازي قائال 
ب��وض��وح يف ه���ذا اجمل����ال: إن )م��س��ؤول��ي��ة 
توعية  ه��ي  اجملتمع  يف  ال��رائ��دة  الطبقة 
ال��ن��اس ع��م��وم��ا، وف��ت��ح ع��ي��ون��ه��م حلقائق 
الثقة  سيمنحونها  بذلك  ألنهم  املستقبل؛ 
واالس��ت��ع��داد  ال��ع��زمي��ة،  فيها  وسيصنعون 
املرير مع حتديات  خلوض غمار الصراع 

املستقبل(.

بني تطوير 
الواقع والنهوض 
بمنظومة القيم

العقيدة وحماية الشباب من بؤر االنحراف
ان املفاسد حتيط بالشباب من حدب وصوب، وهناك خطط تضعها دوائر كربى تقف خلفها دول 
حياتهم  تطور  ال  اليت  اجلوانب  ينشغلوا يف  وان  الشباب  مسار  أن حترف  تستطيع،  ما  بكل  تسعى 
او شعوبهم او دوهلم، هنا يربز بقوة دور العقيدة، كما يقول االمام الشريازي: )إن العقيدة تعد من 
والعقيدة  احلياتية..  املراحل  اإلنسان يف خمتلف  اليت حتمي  فهي  بالشباب،  املرتبطة  املسائل  أهم 

الصحيحة بشكل كامل هي الضمان لعدم االجنراف يف خمتلف املفاسد(. 
إن التاريخ ميكن أن يكشف لنا بوضوح كيف تعامل قادة احلرب مع شعوبهم، وكيف أهملوا العقيدة 
وتعاملوا معها بإهمال وجتّرد، االمر الذي أساء ألمم وشعوب الشرق، وشبابهم الذين فقدوا االمل 

حبياة رصينة خالية من احلروب والطغيان، ولكن ما حدث هو العكس متاما. 
كما نقرأ ذلك يف قول االمام الشريازي حول هذا اجلانب: )عندما جتّرد الشرق عن العقيدة إطالقًا 
التاريخ  منذ  مآسيه  وسجل  للبشرية  شقاء  أك��رب  ذل��ك  يف  سّبب  ص��وره��ا،  وأخ��ذ حياربها مبختلف 
الذي سقط فيه قادة  الدرس جيدا، واستفادوا من اخلطأ  الغرب فقد فهموا  أما قادرة  احملفوظ(. 

الشرق بإهماهلم للعقيدة.
أنه  إاّل  والدين  العقيدة  أمام  الالمباالة  كان أظهر  وإْن  )الغرب  إنَّ  الشريازي حول:  االمام  يقول  لذا 

اضطر إىل تقوية الكنيسة واتباع رجاهلا يف العقيدة املسيحية(.

ومن الفوائد الكبرية للعقيدة، أنها تنّظم حياة االنسان وتبوبها، وجتعلها ذات أنساق واضحة ومدروسة، 
كما نقرأ يف قول االمام الشريازي: )إن اإلنسان الذي ال ينّظم يف خمتلف مراحل حياته ويف خمتلف 
أبعادها العقيدية يكون أمره فرطًا، ال يعرف من أين يأخذ وأين يعطي وأين يسري وماذا يعمل وكيف 

يبين(.
من هنا جاء اهتمام املسلمني بالعقيدة، السيما أنها تتفق مع فطرة االنسان وعقله وتلتقي معهما، يف 
النقاء والوضوح واجلوهر االنساني السليم، فالعقيدة االسالمية تستمد مضمونها وكل ما تطوي عليه 
من بنود فكرية وعملية، من صلب االسالم ومبادئه، لدرجة ميكن أن نقول عن العقيدة انها امتداد 

للدين االسالمي.
 وانها حمّصلة طبيعية له، كونها مولودة من جوهر االسالم وتلتقي معه يف كل شيء، لذلك طاملا أن 
املطلوب،  والسلوك  واملعنى  ويلتقيان يف اجلوهر  االنسان يسريان على خط واحد،  العقيدة وفطرة 
فإن النتيجة هي لصاحل االنسان طاملا أنه آثر العقيدة واتقانها والتمسك بها. كما يؤكد ذلك االمام 
يتقبلها  لذلك  والدليل،  والفطرة  للعقل  مطابقة  املباركة  اإلسالمية  العقيدة  )إن  بقوله:  الشريازي 
الشباب بسرعة، واملهم هو أن يسري الشباب يف أول اخلط حتى يسري إىل آخره باستقامة وثبات إن 

شاء اهلل تعاىل(.

على االنسان أن يفهم ويعرف ويتحسس بالضبط درجة االذى واآلالم 
اليت ميكن أن يفعلها ويتسبب بها لسانه لآلخرين عندما يتحاور معهم 
او يتجاوز عليهم، او يشّهر بها، او يتجاوز على كرامتهم وما شابه من 
ضروب العنف اللفظي، والشك أن من يتعرض هلذا النوع من العنف لن 
يقف مكتوف االيدي، وبهذا رمبا تتسبب مشكالت كبرية وعصية على 
احلل تكتنف حياة الناس، بسبب عدم سيطرتهم على ألسنتهم، فقد 
ورد يف احلديث النبوي الشريف: )جناة املؤمن يف حفظ لسانه(. من 
هنا كان تركيز آل البيت صلوات اهلل عليهم كبريا على العنف اللفظي 
الكالم  اللسان وخمارج  على  التامة  والسيطرة  منه،  وأهمية احليطة 

واملعاني اليت قد جترح اآلخرين وتتجاوز على كرامتهم. 
احلسيين  السيد حممد  العظمى،  اهلل  آي��ة  ال��راح��ل  االم��ام  يقول  إذ 
)ال��الع��ن��ف يف  ب���  امل��وس��وم  القّيم  كتابه  ال��ش��ريازي )رمح���ه اهلل(، يف 
الرسول األعظم صلى اهلل عليه  )رّب��ى  االس��الم( حول هذا اجلانب: 
الشريفة  أحاديثهم  خالل  من  السالم،  عليهم  بيته  أهل  وأئمة  وآل��ه، 
الداعية إىل نبذ العنف وترك رّد االس��اءة للغري، املسلمني، واعتماد 

السماحة واللني، األمر الذي أخذ بأيديهم حنو التقّدم والرقي(.
علما أن تأثري الكالم على سلوك االنسان واضح وكبري، فعندما يعتاد 
واحاديثهم  املختلفة  اليومية  تعامالتهم  الطيبة يف  الكلمة  على  الناس 
وتبادهلم لألفكار، فإن لطف الكالم ومجاله وهدوئه سوف ينعكس على 
)عندما  الواضح:  قوله  الشريازي يف  االم��ام  ذلك  يؤكد  كما  سلوكهم، 
بعد  يومًا  ذلك  آث��ار  ف��إّن  والالعنف،  اللني  على  نفسه  اإلنسان  يطّبع 
آخر ستنعكس على سائر جوارحه وجواحنه(. ويدعو اإلسالم بصورة 
دائمة اىل تطبيع اللسان على الكالم املناسب والصحيح، والذي يراعي 
يقود  أن  ال��ذي ميكن  العضو  هو  اللسان  أن  علما  اآلخ��ري��ن،  مشاعر 
االنسان اىل اهلالك، أو انه حيافظ عليه ومينحه درجة النجاح. كما 
يؤكد ذلك االمام الشريازي يف قوله: )من اجلوارح املهّمة اليت طاملا 

أّكد اإلسالم على تطبيعها بالالعنف هو اللسان(.
وقد رّكز االمام الشريازي يف كتابه )الالعنف يف االسالم(، على أهمية 
ختّلص االنسان من أقوال الفحش، إذ نقرأ يف قول االمام الشريازي 
حول هذا اجلانب: )إّن العديد من الروايات أخذت تؤّكد على مسألة 

اللني يف القول، وعدم التهّجم على اآلخرين عرب اللسان(.
امر مرفوض يف  االخرين، هو  يتجاوز على  ال��ذي  الكالم  فإن  لذلك 
اللسان  ل��دور  االسالمية  الرؤية  مع  يتناقض  كونه  االسالمي  املنظور 
تعود  يكون غنيمة  أن  ينبغي  االس��الم  يرى  كما  فالكالم  معا،  والكالم 
للناس، ومتى  بها  بالنفع واخلري، وليس إساءة يتسبب  على صاحبها 
ما وجد االنسان أن الكالم ال يعود عليه بالنفع عليه ان يتوقف ويكف 

عن الكالم. 

العنف اللفظي يف 
املنظور اإلسالمي
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نادرة لتحقيق  يعد شهر رمضان فرصة 
التغيري، لكون هذا الشهر يتحلى بأجواء 
ن��ادرة، قد ال تتوافر يف اوقات  روحانية 
ال��س��ن��ة االخ������رى، ك���ذل���ك ه���ن���اك ق���درة 
موجودة لدى االنسان كي حيقق التغيري، 
واالنتقال من حالة الغموض والتيه، اىل 
ح��ال��ة االس��ت��ق��رار وال��وض��وح يف ال��رؤي��ة 
االنسان على  اق��دام  اليت تضع  والفكرة 

اجلادة الصواب.
لذلك نالحظ هذا املعنى يف قول مساحة 
املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، 
إذ  )دام ظله(  ال��ش��ريازي  السيد ص��ادق 
ي��ق��ول مس��اح��ت��ه ح���ول ه���ذا اجل��ان��ب يف 
كان  )مهما  املرجعية(:  عبق  )م��ن  كتاب 
اإلن���س���ان ب��ع��ي��دًا ع���ن اخل���ري وال��ص��الح 
أج��واء  من  يستفيد  أن  ميكنه  والتقوى، 
شهر رمضان املبارك لتغيري نفسه، فإن 
اهلل تعاىل أودع هذه القدرة يف اإلنسان، 
وشهر رمضان فرصة مناسبة جّدًا هلذا 

األمر(.
إن ش��ه��ر رم��ض��ان ه��و ال��وق��ت األن��س��ب 
حيث  أن  االن��س��ان  على  ول��ك��ن  للتغيري، 
نفسه يف هذا االجتاه وأن يكون مستعدا 
بصورة فعلية لتحقيق واجناز هذه املهمة، 
وأن يراقب درجة التغيري اليت يتمكن من 
إحداثها يف نفسه وافكاره، يقول مساحة 

امل��رج��ع ال��ش��ريازي: )ب��ن��اء ال���ذات واج��ب 
وت���رك  ال���واج���ب���ات  أداء  ح���ّد  ع��ي��ين يف 
أن حياول يف  اإلنسان  فعلى  احملّرمات، 
شهر رمضان املبارك أن يعمل حتى يبلغ 
وأنه  فعاًل  تغرّي  أن��ه  فيها  يعتقد  مرحلة 
أص��ب��ح أح��س��ن وأف���ض���ل م���ن ال��س��اب��ق(. 
ب���ل وي���ؤم���ن ان شهر  ي��ش��ع��ر  واجل��م��ي��ع 
حيث  من  األنسب  هو  الكريم،  رمضان 
ال��زم��ن واالج����واء االمي��ان��ي��ة على اجن��از 
وعقلية  لشخصية  اجل��ي��د  البناء  ه��دف 
االنسان وافكاره، لذا ينبغي على اجلميع 
ل���ذا يقول  ان ي��س��ع��وا يف ه���ذا االجت����اه، 
ال���ش���ريازي: إن )شهر  مس��اح��ة امل��رج��ع 
رم��ض��ان امل��ب��ارك ه��و شهر ب��ن��اء ال��ذات 
وت��غ��ي��ري ال��ن��ف��س، وه����ذا األم����ر مطلوب 
العلم  أهل  ذلك  يستوي يف  اجلميع،  من 
وغريهم، ومهما يبلغ املرء درجة يف هذا 

الطريق فثمة جمال للرقي أيضًا(.
ال��ف��رد،  ب��إن��س��ان��ي��ة  تتعلق  ام���ور  وه��ن��اك 
فالفقراء  التغيري،  يف  تسهم  أن  ميكنها 
ال��الزم يف هذا  الدعم  ينبغي أن جي��دوا 
اجمل������ال، وق����د جن���د م���ن ال ي���رغ���ب يف 
ينبغي  لكن  امل��ه��م��ة،  ه��ذه  ملثل  ال��ت��ص��دي 
هذا  ب��أداء  القبول  على  ال��ذات  ترويض 
ال��ذات��ي  التغيري  لتحقيق  ل��ي��س  ال����دور، 
يتمسك  أن  ل��إن��س��ان  الب���د  ب���ل  ف��ق��ط، 

مجيع  عن  جبدية  ويبتعد  باملستحبات، 
الطريقة حيقق  بهذه  ألن��ه  امل��ك��روه��ات، 

املزيد من النجاح يف البناء اجليد.
يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا 
مجيعًا،  )حن��ن،  نفسه:  بالكتاب  اجمل��ال 
إذا  حبيث  وانتباه  ت��روي��ض  إىل  حباجة 
دخ��ل أح��دن��ا شهر رم��ض��ان وخ���رج منه 
يكون قد تغرّي ولو قلياًل، ومالك التغري 
هو العمل باملستحّبات وترك املكروهات(.

وكذلك جيب أن يسعى املؤمنون اىل تغيري 
حال الفقراء حنو االفضل، وينبغي العمل 
الدؤوب على مساعدتهم يف بناء أنفسهم 
ب��ال��ص��ورة ال��يت تليق ب��اإلن��س��ان امل��ؤم��ن، 
يساعد  الفضيل  الشهر  هذا  أن  السيما 
االمي��ان،  ب��أج��واء  مليء  فهو  ذل��ك،  على 
للخري  ش���ه���را  ت���ع���اىل  ج��ع��ل��ه اهلل  وق����د 
والكرم والتعاون بني اجلميع، لذلك البد 
ملن يتمكن من مساعدة الفقراء يف عموم 
الغاية  هذه  يبادر حنو حتقيق  ان  العامل 
النبيلة، يقول مساحة املرجع الشريازي: 
أكثر  االهتمام  الكرام  للمؤمنني  )ينبغي 
م��ن ذي قبل ب��ال��ف��ق��راء واحمل��روم��ني يف 
ك��ل ب���الد ال���ع���امل، وخ��اص��ة يف ب��ل��ده��م، 
فقد استشرى احلرمان والفقر يف كثري 
الوضعية  املناهج  ج���ّراء  م��ن  ال��ب��الد  م��ن 

الناقصة(.

شهر رمضان 
وفرصة التغيري 

األمثل

 اسلوب الحوار يف كتاب القبسات
احلوار لغة: هو الرجوع عن الشيء واىل الشيء ]1[ وقيل: حاورته اي راجعته الكالم، وهو اجملاوبة 
ومراجعة النطق والكالم يف املخاطبة ]2[ وقد ورد ذكر احلوار ثالث مرات يف القرآن الكريم: قال 
تعاىل: )فقال لصاحبه وهو حياوره انا اكثر منك ماال واعز نفرا( ]5[ واملنهج االدبي يف القرآن يتجه 
اىل اثارة وجدان القارئ، اثارة روحية رفيعة حتدث السرور يف النفس فتقبل، او حتدث فيها االمل 

فتأبى وترفض. 
وعلى وفق ذلك اكد اية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( دور واهمية لغة 
الفنت  القبسات، حيث يرى: ان الشعوب عموما الميكن ان تستقر وتتطور يف ظل  احلوار يف كتابه 
والتجاذبات اليت حتدث بني مكونات اجملتمع، لذا يعد الوئام وسالمة السرائر وتغليب لغة احلوار على 
سواها، من اهم اخلطوات اليت ينبغي ان يعتمدوها يف تسيري شؤونهم وحبث عالقاتهم املتعددة ويرى 
اية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي )دام ظله( ان طريق احلوار يتطلب وحدة الكلمة بالدرجة 
االوىل، كذلك يرى اية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( من خالل اسلوب 
احلوار جيب تعميق العالقات االخوية بني ابناء ومجاعات الشعب الواحد، وهو امر هام لإنسان، البد 
هلم من استخدامه بصورة صحيحة، ملعاجلة االخطاء ومواجهة اولئك املتصيدين يف املاء العكر دائما، 
حيث يبثون الفرقة بني ابناء الشعب، ثم حياولون جين االرباح من املشاكل اليت تثار هنا وهناك بدفع 

منهم وجانب اخر ايضا من اسلوب احلوار وهو جانب املشاعر واالنفعاالت ونضرب مثال مستمدين 
ذلك من القرآن الكريم، حيث ان اسلوب احلوار يف القرآن مثال يشتمل كثري من االحداث اليت تثري 
حماوالت  وكذلك  الطاغية،  فرعون  مع  السالم  عليه  موسى  كمحاورات  وانفعاله،  السامع  مشاعر 
السحرة مع موسى وتصميمهم على هزميته، وشعور موسى باخلوف من مقدرتهم العجيبة يف السحر، 
ونعود ونقول انه مع صرف النظر عن اشتمال احملاورات على احداث تثري االنفعال واملشاعر، فان 

احملاورة من حيث هي وباعتبارها على اجنى الفروض مباراة وتنافسا بني طرفني. 
رسم  فقد  االسالمية  الدعوة  وملحة يف  احل��وار ض��رورة  اىل  احلاجة  ان  نقول:  ماتقدم  وفق  وعلى 
الرسول – صلى اهلل عليه واله وسلم – اروع االخالق يف احلوار واحسنها، بل وامساها وأنبلها، ألنها 
مطلب اهلي اوصى اهلل به رسوله – صلى اهلل عليه واله وسلم – يف كثري من اآليات القرآنية العظيمة، 
واليت من بينها قوله تعاىل: )وجادهلم باليت هي احسن(، ولقد اهتم االسالم باحلوار اهتماما كبريا، 

الن االسالم يرى بان الطبيعة االنسانية ميالة بطبعها وفطرتها اىل احلوار.
اذا فاحلوار االجيابي الصحي هو احلوار املوضوعي الذي يرى احلسنات والسلبيات يف ذات الوقت، 
ويرى العقبات ويرى ايضا امكانيات التغلب عليها، وهو حوار صادق عميق وواضح الكلمات ومدلوالتها 
وهو احلوار املتكافئ الذي يعطي لكال الطرفني فرصة التعبري واالبداع احلقيقي وحيرتم الرأي االخر.

يرى العلماء واملختصون، أن عمل االنسان احلق وطاقاته الكثرية اذا مل 
تنحرف  فإنها سوف  وتعمل لصاحل اخلري،  السليم،  الطريق  تذهب يف 
يف مسار الشر او الباطل، ولذلك البد أن يستثمر االنسان الفرصة لكي 
يضع خدماته وقدراته يف طريق احلق وحتت ارادته. يقول مساحة املرجع 
الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام 
كان  إنسان، سواء  كل  )ان  للمسلمني:  التوجيهية  كلماته  احدى  ظله( يف 
رجاًل أو امرأة، وغنّيًا أو فقريًا، وعاملًا أو جاهاًل، إذا كان عليه حق من 
وإذنيه،  بدنه، وعينيه،  الذي على  أخ��رى، مثل احلّق  أو من حقوق  مال 
ولسانه، ومن ذلك، ومل يؤّد هذا احلّق، أو منعه، فسيبتلى بأن يدفع ضعف 

ذلك يف باطل(.
القاعدة  ه��ذه  م��ن  االس��ت��ف��ادة  املتقدمة،  واجملتمعات  الشعوب  ومتكنت 
عن  والنهي  باملعروف  )االم���ر  مجعاء  لإنسانية  تصلح  ال��يت  احلياتية 
هنا  من  الباطل،  فخ  يف  ال��وق��وع  ضد  حصانة  اجلميع  متنح  اذ  املنكر( 
يذكر مساحة املرجع الشريازي يف كلمته نفسها قائال يف هذا اجملال: إن 
)اإلنسان الذي عليه وبذّمته حّق، أوجب اهلل عليه أن يستفيد من لسانه 
يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإذا منع هذا احلّق الواجب عليه 
يف لسانه، سيبتلى يف يوم من األيام بأن يصرف هذا اللسان يف باطل، 

أكثر مما يصرفه يف حّق(.
وهناك نقطة مهمة تتعلق بهذا اجلانب، ونعين بها اهمية التجسيد العملي 
للخري واحلق يف اعمال األبوين امام اوالدهما، مبعنى عندما يرى االوالد 
ما يفعله االب واالم من اعمال اخلري امنا ينعكس عليهم بصورة مباشرة، 
وسيكون تأثريه قويا وفاعال ومباشرا على االوالد، ألن العلم اثبت قوة 
التأثري العملي باألوالد اكثر بكثري من القول او االكالم اجملرد من الفعل.
يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا اجلانب: )كل إنسان، خصوصًا 
األب واألم، بالنسبة إىل أوالدهما، عليهما أن جيّسدوا الدين بأعماهلم، 
وأن يلتزموا مبا جيب عليهما عماًل، فإذا التزما، فهذا هو التبليغ العملي، 
لغري  وبالنسبة  األوالد،  يف  القولي،  التبليغ  من  أق��وى  تأثريه  وسيكون 

أوالدهما أيضًا(.
لذلك ينبغي على االنسان ان يستثمر فرصة الوقوف اىل جانب احلق، 
والشروع الدائم يف عمل اخلري، طاملا كان ذلك متاحا له، ألن ايام احلياة 
حمسوبة على االنسان، وهي قصرية وذاهبة اىل االنتهاء آجال أم عاجال، 
من هنا يقول مساحته: )جيب على اجلميع أن يستفيدوا من أيام احلياة 
الدنيا، ويلتفتوا إىل ما جعله اهلل عليهم من الواجبات يف أبدانهم، ويف 
يذهب  ال  حتى  مينعوها،  وال  تصّرفاتهم،  ويف  طاقاتهم،  ويف  أم��واهل��م، 
ويصرفوا  العقاب،  استحقاق  األج��ر،  ذلك  يستبدل مبكان  وال  أجرهم، 

األكثر من ذلك يف الباطل(.

الطاقات البشرية 
ودورها يف صناعة 

الخري
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أخالقيات الربح والخسارة

بني العفو واالنتقام
ان االنسان عندما يفهم معنى العفو، ويتوغل يف أسراره وفوائده، ومن ثم يؤمن به، فإنه جيعل من 
العفو نرباسا له، ومنهجا حياتيا ال حييد عنه، وهو يتمسك بهذا املنهج حبا بالذات االهلية وتقربا منها 
ومتثال بها، ألن اهلل تعاىل ما كان يتخذ من هذه املفردة )العفو( امسا لعّزه وجالله، لو ال عظمة هذه 
املفردة وعلّو شأنها، لذلك فإن االنسان الذي يبادر بالعفو جتاه املسيئني له ويتخذ من هذا االجراء 
منهجا له يف احلياة، فإنه سوف يكون الرابح، كما تدل التجارب والوقائع على حد سواء، أما االنسان 
الذي يتمسك مبنهج االنتقام فهو خاسر لنفسه ولآلخرين، كونه سيعجز عن املبادرة بالعفو بسبب 

متسكه بالنقيض.
يقول االمام علي عليه السالم: )امُلباَدَرُة ِاىل الَعْفِو ِمْن َأْخالِق الِكراِم(.

اجلانب  على  تقتصر  ال  هنا  والرحبية  العفو،  وبني  الرحبية  بني  التخصص  وأه��ل  العارفون  يربط 
االخالقي فحسب، مبعنى عندما تكون قويا وقادرا على االقتصاص من اساء إليك، وبادرت بالعفو 
عنه، فإنك يف هذه احلالة لن ختسر شيئا، بل سوف تكسب احرتم االخرين مجيعا فضال عن احرتام 

املسيء نفسه وكل من ميت له بصلة قرابة.
 ويؤكد العلماء أن افضل وسائل اصالح املسيئني هي ان تستخدم منهج العفو معهم، فحتى عدوك 

هناك بعد أخالقي اجتماعي معروف هلذين املفردتني، ونعين بهما األمانة 
األمانة،  ونقيضها  األمانة  تعين  م��اذا  ويعرف  يفهم  فاجلميع  واخليانة، 
وحنن نعرف ما هي االنعكاسات اجليدة لألمانة على الفرد واجملتمع من 
الناحيتني االخالقية واالجتماعية، كذلك نعرف ماذا ينتج عن اخليانة يف 
االجتماعي(  )االخالقي  لسنا بصدد  املقال  ولكننا يف هذا  اجمل��ال،  هذا 
كونه ُأشِبَع حبثا ودراسة منذ ازمنة غابرة واىل يومنا هذا، فضال عن أننا 

نرغب أن نبحث يف جماالت اخرى. 
يقول االمام علي عليه السالم يف هذا اجملال: )اخليانة رأس النفاق(. وهي 
مقّدمة يف السوء على كّل نفاق أو على سائر أركان النفاق. والنفاق هو 
عدم مطابقة ظاهر الشخص لباطنه، وهكذا يكون االنسان يف حالة وضعه 
االمانة خلف ظهره، فقد أكد خرباء اقتصاديون، بعد البحث واالستقصاء 
له  ع��الق��ة  ال  االق��ت��ص��ادي��ة،  التعامالت  يف  االم��ان��ة  اعتماد  أن  املتعمق، 
باجلانب االخالقي، امنا هو جزء اساس من عناصر النجاح يف املشاريع 
االقتصادية واالنتاجية عموما، واثبتت التجارب ان املنَتج الذي تقف وراؤه 
االمانة واالتقان والتعامالت السليمة، هو االكثر رواجا وحتقيقا للرحبية، 
كما هو احلال على سبيل املثال مع شركات انتاج السيارات اليابانية، او 
الصناعة اليابانية على وجه العموم مع تصاعد اسعارها قياسا اىل املنتج 
نفسه من مصادر اخرى، فاالمانة اليابانية يف االنتاج فرضت نفسها على 

الزبائن، من عموم العامل.
على العكس متاما من جهات ودول ايضا، مبجرد أن يسمع املشرتي بأنها 
تقف وراء هذه السلعة او تلك فيوّلي هاربا منها، ويدير هلا ظهره، متاما 
كما يدير اصحاب هذه املنتجات ظهورهم لألمانة يف الصناعة واالنتاج، 
وهذا يدخل بصورة مباشرة يف جمال الرحبية واخلسارة يف وقت واحد، 
فمع ارتفاع اسعار السلع املنَتجة بأمانة، نالحظ إقباال واسعا عليها، ومع 
هبوط اسعار السلع نفسها لكنها غري مدعومة باالمانة واجلودة، نالحظ 
املنتجات  أن هذه  واض��ح  لسبب  واعطائها ظهره،  منها  املشرتي  ه��روب 
يف  وفضلوه  النفاق  مصّنعوها  واعتمد  ظهرها،  خلف  االم��ان��ة  وضعت 

التعامالت االقتصادية االنتاجية على االمانة.
الذريع  بالفشل  تتمثل  النتائج اليت يستحقونها فعال، وهي  تلّقوا  ولكنهم 
جلميع املشاريع اليت ال تعتمد االمانة يف أعماهلا كافة، ألن الناس الذين 
يشرفون عليها ويديرونها، ال يؤمنون مببدأ االمانة، وال يعتمدونها أساسا 
ألعماهلم، بل يعّدونها معرقال للرحبية ومعيقا هلا، لكن ما حيدث على 
االرض بصورة فعلية هو العكس متاما، فمن يربح دائما هو املنِتج األمني، 
االخ��ري مل يضع يف حسبانه  أن  بسيط  لسبب  نقيضه،  وم��ن خيسر هو 

جماال لألمانة وأهمية الوفاء للمستهِلك. 
وهذا يف احلقيقة نوع من انواع اخليانة، و)اخْلاِئُن ال َوفاَء َلُه( كما يقول 

االمام علي عليه السالم.

بني األمانة 
والخيانة

ِبُكُم  ُي��ِري��ُد  َوال  الْ��ُي��ْس��َر  ِب��ُك��ُم  )ُي��ِري��ُد اهللَُّ 
اْلُعْسَر(، نص قرآني بالغ الوضوح، يؤكد 
التخفيف من وطأة  يريد  تعاىل  أن اهلل 
م��ص��اع��ب احل��ي��اة ع��ل��ى االن���س���ان، ولكن 
او  ينتفي دور االن��س��ان  ه��ذا ال يعين أن 
مسؤوليته ازاء ذاته واآلخرين، فالتسهيل 
االهل������ي، ال ي��ع��ين إع���ف���اء ال���ن���اس من 
مسؤولياتهم، واختاذهم الكسل واخلمول 
يكون  أن  ميكن  واليسر  حلياتهم،  مهجا 
منهج حياة لإنسان، باالضافة اىل كونه 
عامل مهم لتحقيق الرحبية اليت يبحث 
عنها كل من جيّد ويسعى لتحقيق النجاح 
املادي )االقتصادي( او الفكري واملعنوي 
ال��ت��ج��اري او  امل��ش��روع  اي��ض��ا، فصاحب 
ام صغر،  امل��ش��روع  ه��ذا  كرب  االنتاجي، 
البد أن يتحلى باسلوب اليسر والتفاهم 
تعامله مع االطراف  والتسهيل يف منهج 
يتعامل معها، على صعيد  اليت  االخرى 
وما  االخ��الق��ي  حتى  او  امل���ادي  التعامل 
ش��اب��ه، ف��ال��ي��س��ر ه��ن��ا ه��و م��ف��ت��اح احل��ل 
االنسان  يأتي  أن  وه��ذا ال يعين  دائ��م��ا، 
على نفسه اكثر من املطلوب، وال يعين ان 
خيسر االنسان حتى يكسب اآلخرين، بل 
ولكن  املشروعة،  الرحبية  حتقيق  ميكن 

وفق منهج اليسر وليس العسر.
يقول االمام علي عليه السالم: )اْلتََّسهُُّل 

ُيِدرُّ اأَلْرَزاَق(.
من هنا فإن العسر غالبا ما يكون حجر 
التجارية  ال��ت��ع��ام��الت  ط��ري��ق  يف  ع��ث��رة 
وح��ت��ى االخ��الق��ي��ة، ومي��ن��ع م��ن تطورها 
ودميومتها، نعم من حق صاحب املشروع 
االنتاجي، وصاحب املصنع أن ينجح يف 
وافضل،  أعلى  ارباحا  حيقق  وان  عمله 
ولكن كل هذا ينبغي ان يتم يف اطار منهج 
اليسر واالبتعاد الكلي، عن العسر الذي 
يتسبب خبسائر كبرية جلميع االطراف، 
مبا فيها صاحب االنتاج الذي رمبا يظن 
العسر سوف حيقق  منهج  باعتماده  أنه 
امل��ادي، ولكنه  ارباحا مضافة يف اجملال 
مادية  عرضة خلسارة  يكون  الغالب  يف 
ومعنوية بسبب متسكه بالعسر كطريقة 
ال��ع��س��ر يف  ألن  االخ���ري���ن،  م��ع  للتعامل 

احلقيقة يعد بوابة لسوء االخالق.
كما نقرأ ذلك يف قول االمام علي عليه 

السالم: )اْلُعْسُر ُيْفِسُد اأَلْخالَق(. 
العلم  اه��ل  يقول  كما  وال��ش��ّدة  فالُعسر 
على  التشديد  أّن  أي  األخ���الق،  ُيفسد 
َم���ن يطلب  األه����ل وامل��ق��رب��ني، أو ع��ل��ى 
يتعامل  من  على  أو  شيئًا،  الشخص  من 
فيجب  األخ��الق،  من  كثريًا  ُيفسد  معه، 
االح������رتاز م��ن��ه وجي���ب إب�����داء ق���در من 
ال��ت��س��اه��ل وال��ت��س��ام��ح يف ه���ذه اأُلم����ور. 

احلال  أّن ضيق  امل��راد  يكون  أن  وميكن 
ف��إّن  األخ����الق،  تفسد  املعيشة  وُع��س��ر 
ش��وه��د م��ن ش��خ��ص ُم��ع��س��ر س����وُء ُخلق 
فيستحَسن مساحمته، وإذا سعى شخص 
إىل اخلالص من اإلعسار وضيق احلال، 

فمثل هذا السعي يكون مشروعا.
وه���ك���ذا ن��الح��ظ ال���ف���رق ال��ش��اس��ع بني 
اليسر،  منهج  بهما  ون��ع��ين  امل��ن��ه��ج��ني، 
بني  الفرز  كذلك ميكننا  العسر،  ومنهج 
النتائج اليت يتمخض عنها املنهجان يف 
التطبيق العملي، السيما ان منهج اليسر 
تفيد  كلها  ل��ه  مقاربة  مبنظومة  يرتبط 
ب��ن��ج��اح��ات م��ض��م��ون��ة يف ه���ذا اجمل���ال/
كما هو احلال مع منهج اللني والتسامح 
السلوك  مناهج  من  ذلك  وسوى  والرفق 
االنساني  التعامل  تقّدم  ال��يت  والتفكري 
تلغيها، مبعنى  املادية، وال  الرحبية  على 
ان الرحبية املادية شرط وحق ينبغي ان 
ولكن  االط���راف  جلميع  مضمونا  يكون 
ض��م��ن االط����ار االن��س��ان��ي ال���ذي يضمن 
للجميع،  مناسبة  مكاسب  على  احلفاظ 
وغالبا ما تفضي منظومة اليسر والقيم 

املقاربة هلا حنو الصواب. 
ق��ول االم��ام  بالنص، يف  وه��ذا ما نقرأه 
ْف����ُق ِم��ْف��ت��اُح  ع��ل��ي ع��ل��ي��ه ال���س���الم: )الْ����رِّ

واِب(. الصَّ

بني اليسر والعسر

تدل  كما  اىل صداقة محيمة  ال��ع��داوة  تتحول  وق��د  إليك  يتقرب  س��وف  عنه،  وتعفو  تصفح  عندما 
االنسان  فإن  هنا  امل��ادي. من  اجمل��ال  عالية ومضمونة حتى يف  الرحبية  تكون  التجارب، هنا سوف 
الذي ينتهج اسلوب االنتقام، يعد غري سوي حسب علماء النفس، ألن الناس االسوياء يستجيبون اىل 
فطرتهم، واالخرية تدفع باجتاه العفو واللني، أما اذا حدث العكس واندفع االنسان حنو االنتقام وبادر 
به الطرف املعارض له او خصمه، وجعل من العفو خلف ظهر كمنهج للحياة، فإن هذا االمر يؤشر 

خلال نفسيا لديه، يسمى ب� )الّلؤم(. 
كما يؤكد ذلك االمام علي عليه السالم يف قوله: )امُلباَدَرُة ِاىل اإلْنِتقاِم ِمْن ِشَيِم اللِّئاِم(.

واخلالصة، أن االنسان ازاء منهجني واضحني، أحدهما نقيض لآلخر، االول العفو، وهو منهج يعود 
عليه مبكاسب وارباح معنوية ومادية، وهذا الرأي هو خالصة ما يذهب له العلماء املختصون، والذين 
يبنون آرائهم استنادا اىل مزيج مستخَلص من التجارب والوقائع، فضال عن احلكمة اليت يتسمون 
بها، أما الثاني فهو االنتقام، الذي ال يعود على صاحبه بفائدة ُتذكر، بل ليس هناك سوى اخلسائر 
اليت تلحق مبن يؤمن باالنتقام كمنهج للتعامل مع املسيئني أو اخلصوم، ألن العقل واملبدأ االقتصادي 

السليم لتحقيق الرحبية، يؤكد على جانب مهم هو كسب اخلصوم واالصدقاء. 
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االن��س��ان،  وال��ت��وث��ب يف  ال��ت��ح��ّف��ز  يشكل 
التقدم  عجلة  تشكيل  أس��اس يف  عاماًل 
دول  بلغته  ف��م��ا  وأم����ة،  ش��ع��ب  أي  ل���دى 
مثل ال��ص��ني وال��ي��اب��ان واهل��ن��د وامل��ان��ي��ا، 
الطب  يف  العلمي  ال��ت��ق��دم  م��راق��ي  م��ن 
وااللكرتونيات وهندسة البناء والتصنيع 
وغريها، يعود بالفضل بالدرجة االوىل 
اىل احل���ال���ة ال��ن��ف��س��ي��ة امل���ت���وازن���ة ال��يت 
ال��ب��ل��د. وه����ذا ما  ذل���ك  ان��س��ان  حيملها 
ال جن��ده يف ب��الدن��ا، الس��ي��م��ا؛ ال��ع��راق، 
البلد، كمثال،  وسبب الرتكيز على هذا 
والتطور،  النمو  مؤهالت  كل  حيمل  أنه 
البعض يتصور أن خلق الشعور االجيابي 
ي���ت���م م����ن خ�����الل االرت�����ب�����اط ب��ت��ج��ارب 
وعلماء،  وأدب��اء  مفكرين  من  اآلخ��ري��ن، 
وك��ي��ف أن��ه��م أوج�����دوا ل��ش��ع��وب��ه��م نسبة 
عالية من الرفاهية والنظام. فهؤالء هم 
وم��ن خالهلم  األم���ل يف احل��ي��اة،  مبعث 
والتطوير.  التغيري  طريق  تلّمس  ميكن 
واألمم االخرى  الشعوب  أن حقيقة  بيد 
ال مي��ك��ن ف��ه��م��ه��ا م���ن خ���الل اوض��اع��ن��ا 
اخلاصة، مبا منتلك من تاريخ وحضارة 
فقد  واجتماعية،  اقتصادية  ومؤهالت 
مر املسلمون بتجارب غنية يف تارخيهم، 
ك��ان��وا أس��ي��اد ال��ع��امل، ي��ص��درون العلوم 
العامل،  اىل  والفنون  والثقافة  واآلداب 
وهم آنئذ الميتلكون من وسائل العيش، 

ما حنن فيه من رفاهية وامكانات، لكنهم 
كانوا على درجة عالية من اهلّمة والثقة 
بالنفس، على أنهم اصحاب احلق وأنهم 
النموذج  تقديم  على  واألج����در  األق���در 
األفضل حلياة االنسان، لذا جند قامات 
شاهقة يف مساء العلم بزرت يف العهد 
االس��الم��ي االول، م��ن ام��ث��ال ج��اب��ر بن 
اهليثم  بن  واحلسن  واخل��وارزم��ي  حيان 

وغريهم كثري.
فما الذي دفع بهؤالء وغريهم من العلماء 
الذين تكاثروا مع مرور الزمن، وخترجوا 
ألن  العلمية،  احل��وزات  ثم  املساجد  من 
وجود  مع  واملعرفة،  العلم  يشقوا طريق 

العقبات والتحديات الرهيبة امامهم؟
إن��ه��ا ال��ث��ق��ة ال��ع��ال��ي��ة ب��ال��ن��ف��س وال��ن��ظ��رة 
البعيدة اىل آفاق املستقبل، فمن ميتلك 
قوة دفع حضارية كاليت لدى املسلمني، 
او شرطي  دي��ك��ت��ات��ور  ح��اك��م  يشغله  ل��ن 
يضايقه او ظروف معيشية تثري االزعاج 
اح��ي��ان��ًا، وه���ذا حت��دي��دًا م��ا يشري اليه 
ال��راح��ل االم���ام السيد  امل��رج��ع  مساحة 
حم��م��د احل��س��ي��ين ال���ش���ريازي – ق��دس 
س�����ره- يف ك��ت��اب��ه “مم����ارس����ة ال��ت��غ��ي��ري 
نرى مسرية  “ال  باننا  املسلمني”،  إلنقاذ 
االجتماعية  املكانة  علمية، وال من ذوي 
املبادرة  صاحب  ك��ان  و  إال  والسياسية، 
وألعقابه  لنفسه  بهمته،  بنى  قد  األول، 

وحركة  ومسعة  مكانة  بعده،  من  ال��ذي 
ونهضة...”.

م���ن ه��ن��ا؛ جن���د أن االم�����ام ال���ش���ريازي 
يدعونا يف العراق، بل ويف سائر البالد 
الطاحمة للتغيري والتطور، للتخلص من 
خالل  م��ن  واخل��ان��ق��ة  السلبية  املشاعر 
املستويات،  أعلى  اىل  بهمتنا  االرت��ق��اء 
كالم  ك��ان  وإن  بالقليل،  االكتفاء  وع��دم 
مس��اح��ت��ه ي��ص��دق ع��ل��ى االوض�����اع ال��يت 
كان يعيشها مساحته – قدس سره- يف 
نهاية مثانينات القرن املاضي، حيث ألف 
االوض��اع  أكثر يف  يصدق  فانه  الكتاب، 
– حب��اج��ة  فنحن  ال��ي��وم.  نعيشها  ال���يت 
باحلقيقة- اىل مزيد من اجلهد والعمل 
املنظم ملواجهة التحديات، على األصعدة 

االقتصادية والسياسية والفكرية.
االج��واء  ب��أن  يتذرع  البعض  أن  صحيح؛ 
التخلص  ال��س��ه��ل  م���ن  ل��ي��س  اخل��ان��ق��ة، 
عديدة،  وجهات  اط��راف  لوجود  منها، 
ك��م��ا هو  ال��وض��ع  ب��ق��اء  هل��ا مصلحة يف 
التغيري،  ي���روم  م��ن  ان  إال  ال��ع��راق،  يف 
يوفر  ان  عليه  وأمته،  وجمتمعه  لنفسه 
وإال  داخليًا،  ال��ذات��ي  التغيري  متطلبات 
ف���ان ك��ل امل��ش��اع��ر ال��س��ل��ب��ي��ة، م��ن ي��أس 
وإحباط وهزمية نفسية، هي اليت تنّكد 
العوامل  االط���راف  وليس  عيشه،  عليه 

اخلارجية.

تجاوز حالة اليأس

تنمية القابليات وتلمـّس مراقي النجاح
يتميز االنسان عن سائر الكائنات احلّية بقدراته املتعددة على التغيري والتطوير والتأثري على احمليط 

اخلارجي، بينما نالحظ حيوان مثل “الفأر” الذي يعيش مسكونًا باخلوف على طول اخلط، 
وقد أقّر علماء االجتماع بقدرة االنسان على أن يكون ذكيًا أو شجاعًا. ويف اخلطاب الديين، لدينا مفهوم 
“االبتالء” و”الفتنة” اليت يبينها القرآن الكريم، يف آيات عديدة، حيث يعد وجود االنسان يف هذه احلياة، 
بانه “فتنة” أو “بالء”، وذهب معظم املفسرين اىل أن املفهومني ميثالن باحلقيقة، عملية متحيص واختبار 

لقابلية االنسان على الرقي والتكامل. 
من هنا؛ فان النجاح والفشل مرتبط يف جزء كبري منه، مبعادلة كونية عظمى، من الطبيعي ان يواكبها 
داخل  يف  نفسية  منها  القابليات،  لتنمية  كثرية  عوامل  وهنالك  والتقدم.  النجاح  الطامح حنو  االنسان 

االنسان، ومنها عوامل خارجية، نشري اىل بعضها: 
االول: املطالعة: وهي توصية يطلقها كل مهتم بالشأن الثقايف والفكري ملزيد من الوعي والتنمية الذهنية، 
مثل  واملتطورة،  املتحضرة  الشعوب  املطالعة من مسات  أن  على  املهتمون  ويؤكد  املعرفة.  آفاق  وتوسيع 
التأثري احلاسم يف  الياباني والصيين اضافة اىل شعوب غربية، هنا؛ يكون لربنامج املطالعة  الشعب 
تنمية القابليات، فهنالك املطالعة يف التاريخ والدين والفكر االنساني، من شأنها ان تفتح أمام االنسان 

آفاقًا معرفية وعلمية متكنه من تغيري ذاته وايضًا واقعه على ضوء احلقائق اليت يتوصل اليها. 
الثاني: جتارب اآلخرين: وذلك يف كيفية وصوهلم اىل مراقي التطور العلمي الذي نعيشه اليوم ونشعر 
مبدى حاجتنا اليومية هلذا التطور يف جماالت شتى. فهنالك التجارب العملية والدراسات والبحوث اليت 
قاموا بها وعلى ضوئها توصلوا اىل حقائق ومكاسب كبرية، وليس بالضرورة أن تكون البداية يف أمور 
كبرية، فليس املطلوب مّنا اليوم إطالق االقمار الصناعية او النزول على سطح القمر او منافسة الشركات 
النفطية ومهندسي الطرق واجلسور وناطحات السحاب، وإن كان كل ذلك وغريه، أمر مطلوب على املدى 

البعيد، بيد أن هنالك التخطيط واإلدارة – مثاًل- اليت متثل البنية التحتية ألي بناء ناجح يف الدولة. 
الثالث: احلالة االجيابية: فالذي يريد تنمية قابلياته على طريق التغيري والتطوير، عليه - بالضرورة- ان 
يعطيها زمخًا معنويًا تساعده على النمو، ومن ذلك؛ الثقة بالنفس وتكريس روح األمل والشعور باملسؤولية 
إزاء اآلخرين، من شأنها ان ختلق دوافعًا وأسبابًا قوية تشعر االنسان بأن تنمية قابلياته يف شتى امليادين 
إمنا هو باحلقيقة حاجة اجتماعية وحضارية، اضافة اىل كونها مطلبًا فرديًا خاصًا به. فإذا حصل وأن 
حقق شيئًا من النجاح يف مسريته العلمية او املهنية، بفضل قابلياته اخلالقة، فانه قد خدم نفسه، كما 

أسدى خدمة ألبناء شعبه.

ْفَنا ِللنَّاِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوًرا(. )َوَلَقْد َصرَّ
الكريم  القرآن  نعوُد من جديٍد اىل  املبارك،  ب��زوِغ هالِل شهِر رمضان  َمَع   
على اعتبار أنهما توءمان ال ينفصالن ابدًا كون رمضان ربيع القران، كما يف 
قول االمام ابي جعفر الباقر عليه السالم )لكلِّ شيء ربيٌع وربيُع القرآِن شهُر 

رمضان(.
 حنن، اذن، على موعد جديد مع كتاب اهلل العزيز لتخضرَّ آياته وتينع سوره 
وتزهو مفاهيمه يف نفوسنا. وعادًة ما يهتّم الناس بالقرآن من ناحية القراءة 
والتجويد والرتتيل لتحسينها وتطويرها بغّض الّنظر عن االنتباه اىل فحوى 
اآلي��ات اليت منّر عليها، فاهتمامنا ينصّب على ختمه مرة او اكثر يف هذا 

الشهر، اكثر من اهتمامنا باستيعاب االية.
 ان من املفروض ان نهتم مبعاني اآليات وجوهرها ودروسها وعربها وأحكامها 
كما  واستيعابها  اآلية  فهم  ونتسابق يف  والتجويد،  القراءة  بقواعد  نهتم  كما 

نتسابق يف إنهاء ختمة القراءة او اكثر يف هذا الشهر الفضيل.
ا اللَّْيَل   لقد وصف امري املؤمنني )ع( القراءة السليمة للقران الكريم بقوله )َأمَّ
ُنوَن ِبِه َأْنُفَسُهْم،  زِّ َفَصافُّوَن َأْقَداَمُهْم، َتاِلنَي اِلْجَزاِء اْلُقْرآِن ُيَرتُِّلوَنَها َتْرِتياًل، حُيَ
َطَمعًا،  ِإَلْيَها  َرَكُنوا  َتْشِويٌق  ِفيَها  ِبآَية  وا  َمرُّ َف��ِإَذا  َداِئِهْم،  َدَواَء  ِبِه  َوَيْسَتِثرُيوَن 
وا ِبآَية ِفيَها  َوَتَطلََّعْت ُنُفوُسُهْم ِإَلْيَها َشْوقًا، َوَظنُّوا أنََّها ُنْصَب َأْعُيِنِهْم، َوِإَذا َمرُّ
خَتِْويٌف َأْصَغْوا ِإَلْيَها َمَساِمَع ُقُلوِبِهْم، َوَظنُّوا َأنَّ َزِفرَي َجَهنََّم َوَشِهيَقَها يِف ُأُصوِل 
اِف  َوَأْط��رَ َوَأُكفِِّهْم،  َباِهِهْم  جِلَ ُمْفرَتُِشوَن  َأْوَساِطِهْم،  َعَلى  َحاُنوَن  َفُهْم  آَذاِنِهْم، 

َأْقَداِمِهْم، َيْطُلُبوَن ِإىَل اهلِل يِف َفَكاِك ِرَقاِبِهْم(.
 اّن شهر رمضان املبارك فرصة لتغيري الّذات مبقاسات القرآن الكريم، وهو 
اهلدف الذي نّزلُه اهلل تعاىل على رسوله الكريم يف ليلة القدر، فغايات آياته 

هي العقل والروح واالرادة.
واخليانة  وال��ري��اء  كالنفاق  األم���راض،  من  القلب  تطهري  خ��الل  من  ال���ّروح؛ 

واالزدواجية واالستئثار واخلوف واجلنب والشك والرتدد وغريها.
 اإلرادة؛ من خالل تثبيت االميان يف القلب، فآياته )َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِه ُفَؤاَدَك( 
واليقني بصفات اهلل تعاىل عرب االمي��ان بالغيب وال��ذي من أبرز مصاديقه 

االميان املطلق بصفات اهلل عز وجل.
ومن اجل ربيع خمتلف للقران الكريم يف هذا الشهر الفضيل، يلزمنا اثارة 
كل جوانب آياته يف نفوسنا وعقولنا، ان االستنتاجات املنحرفة اليت يتوصل 
السلطوّية يف  االستنتاجات  وكذلك  القتلة،  االرهابيني  من  التكفرييون  اليها 
توظيف  سببها  امّن��ا  البالط،  علماء  السوء،  وعلماء  التكفري  فقهاء  ق��راءات 
اآلي��ات خلدمة اجندات خاصة من منطلق البحث يف شرعنة اجلرمية بكل 
عدم  عباس  بن  اهلل  )ع(عبد  املؤمنني  امري  نصَح  السبب  وهل��ذا  مستوياتها، 
حملاججتهم  هلم  بعثه  عندما  له  بقوله  الكريم  بالقرآن  اخل���وارج  حماججة 
اِصْمُهْم ِباْلُقْرآِن( النها حماججة لن تنتهي، وعادًة ما تقود اىل اجلدال  )الخُتَ

اٌل ُذو ُوُجوه، َتُقوُل َوَيُقوُلوَن(. العقيم، ملاذا؟ )َفِإنَّ اْلُقْرآَن مَحَّ

رمضان فرصة للتغيري 
بمقاسات القرآن

محمد علي جواد تقي

نزار حيدر
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تحقيقات

الشوارع يف مدينة كربالء املقدسة أثبتت 
استخدام  من  مساحتها  حتتل  امل��رأة  أن 
ال���ش���وارع ال��ع��ام��ة ج��ن��ب��ا اىل ج��ن��ب مع 
أن  الرجال(  )من  بعضهم  ويرى  الرجل، 
الرجال  من  والتزاما  اتزانا  اكثر  امل��رأة 
اس��ت��خ��دام  م��ن��ه��م، يف  ال��ش��ب��اب  ال سيما 
القضية  ه��ذه  تعترب  لذلك قد  ال��ش��وارع، 
)قيادة املرأة للسيارة( قضيه رأي عام يف 
متأرجحة  تبقى  وق��د  العراقي،  اجملتمع 
ب��ني ال��ق��ب��ول وال��رف��ض حسب ال��ظ��روف 
اليت مير بها البلد، فالبعض ينظر هلذه 
القضية على أنها غري الئقة باملرأة، وال 
يصح هل��ا ان ت��ق��ود ال��س��ي��ارة وت��ن��زل اىل 
الزوج!!  او  او االب  الشوارع بوجود االخ 
القضية  ي��ن��ظ��ر هل���ذه  االخ����ر  وال��ب��ع��ض 
مب��ن��ظ��ار آخ���ر م��ن��اق��ض، ح��ي��ث ي���رى أن 
اليت  الشخصية  ب��احل��ري��ة  يتعلق  االم���ر 
وتقاليده،  اجملتمع  يقيدها  ال  أن  ينبغي 
حلركة  أمينة  وسيلة  كونها  ع��ن  فضال 
املرأة يف املدينة من اجل العمل او التسوق 

وما شابه. 
حصلت  سنة   70 من  اكثر  حوالي  ومنذ 
السياقة يف  على شهادة  العراقية  امل��رأة 
امل��رأة هي  تلك  وكانت  بغداد عام 1908 
ال��رح��ال(  علي  )أمينة  احملامية  السيدة 
على  ع��راق��ي��ة حصلت  ام����رأة  اول  ف��ه��ي 

اج����ازة س��ي��اق��ة، ف��ك��ان��ت خ��ط��وة اجيابية 
العراقية  امل��رأة  ت��زال  وال  للمرأة ومتيز، 
اىل ي��وم��ن��ا ه���ذا ت��دخ��ل ال���ش���وارع، فقد 
ذكرت احصائية عامة نسبة تزايد اقبال 
اكثر  السياقة،  على  ك��رب��الء  يف  النساء 
اي��ة حمافظة اخ��رى م��ن حمافظات  م��ن 
ال��ع��راق، وه��ي اق��ل نسبة ل��ل��ح��وادث من 

الرجال.
هذا  طرحت  املعلوماتية(  النبأ  )شبكت 
املوضوع على اجلهة الرمسية اليت تنظم 
كربالء  مدينة  ش���وارع  يف  امل���رور  عملية 
)عدنان(  امل��رور  برجل  ممثلة  املقدسة، 
الذي كان ينّظم مرور السيارات يف احد 
فأجاب  املدينة  مبركز  الطرق  تقاطعات 
بالقول: إن قياده املرأة الكربالئية للسيارة 
شيء يبعث على االعجاب والفخر، فهي 
وآداب��ه��ا،  السياقة  بقواعد  ملتزمة  اوال 
)السياقة  املعروف  القول  نتذكر  وعندما 
يتم  القول  ف��إن ه��ذا  فن واخ��الق وذوق( 
اليت  امل���رأة  قبل  م��ن  تطبيقه حب��ذاف��ريه 
تلتزم دائما حبجابها واتزانها فضال عن 
الطريق،  اس��ت��خ��دام  بضوابط  التزامها 
وال��س��ري ب��س��رع��ة ق��ان��ون��ي��ة م��ع��ت��دل��ة، مع 
م��راع��اة اش����ارات امل����رور واس��ت��خ��دام��ه��ا 
لسيارتها  ال��ض��وئ��ي��ة  ل���الش���ارات  اجل��ي��د 
ايضا، وهذا القول ال ينطبق على امرأة 

النساء  معظم  ع��ل��ى  ب��ل  معينة،  واح����دة 
والتزام  مبهارة  السيارات  يقدن  اللواتي 

وتوازن.
سيارة  صاحبه  سنة(   24 )مريم  اآلنسة 
تقول عن سياقة املرأة: أنها تعاني أحيانا 
من حترش بعض الشباب، وهذا حيدث 
نوعا من املضايقة هلا يف الشارع، لكنها 
مع ذلك مصّرة على االستمرار بالسياقة 

على الرغم من هذه املضايقات.
هذا  رأيهم يف  أعطوا  الذين  وم��ن مجلة 
امل��وض��وع ال��دك��ت��ورة )ه��ب��ة( وه��ي طبيبة 
متخصصة، وقد قالت انها تقود السيارة 
منذ ثالث سنوات ومل تتعرض ألي حادث 
مهمة يف  قاعدة سياقة  تضع  كونها  كان 
اجليد  )ال��س��ائ��ق  وه��ي  للسيارة  قيادتها 
ليس من ال يسبب ح��ادث وامن��ا هو من 
يتخلص من حادث يتسبب به اآلخرون(.

يف حني يرى احملامي )ابو عبد اهلل 60 
سنة( ان ظاهرة قيادة املرأة يف اجملتمع 
باتت أمرا واقعا ومقبوال وليس مفروضا، 
واص��ب��ح كثري م��ن ال��رج��ال ه��م ي��ب��ادرون 
لتعليم زوجاتهم او بناتهم على السياقة، 
الن الطابع العملي العام ومشاركة املرأة 
والصحة  بالتدريس  العمل  يف  الفعالة 
والدوائر اخلدمية وسواها، بات معروفا 

للجميع.

 كيف ينظر املجتمع الكربالئي اىل
قيادة املرأة للسيارة؟

ظاهرة القلق لدى الطلبة يف االمتحانات كيف نعالجها؟
االبتدائية  مراحل  خاصة  للطلبة،  االختبار  إلج��راء  مهمتان  حمطتان  هناك  بالعراق،  التعليم  نظام  يف 
واملتوسطة واالعدادية، فهناك امتحان نصف سنوي، وآخر يتم يف نهاية السنة الدراسية، وهنا امتحان 
السنة  وهي  االبتدائي  السادس  الصف  يف  الطالب  به  مشمول  يكون  ال���وزاري(،  االمتحان  )البكلوريا/ 
االخرية هلذه املرحلة، والصف الثالث املتوسط، والصف السادس االع��دادي )العلمي واالدب��ي(، أما يف 
مرحلة اجلامعة، فهناك نظام الكورسات املعروف، وعادة ما حتمل االمتحانات معها مالحمها وضغوطها 
واجواءها اخلاصة. يقول األستاذ ضياء عبد املهدي وهو متخصص بعلم النفس واالجتماع، إن القلق من 
االمتحان أمر طبيعي، ال جديد فيه، وال خوف منه، إال عندما خيرج عن احلدود الطبيعية له، )وهذا يف 
احلقيقة رأي متخصص(، فال ميكن التخلص من ظاهرة القلق لدى الطلبة، حتى بالنسبة ألولئك املتفوقني 
يف الدراسة منهم، كما يقول املتخصصون بعلم النفس واالجتماع، مبعنى جمرد مساع الطالب او االنسان 
بكلمة )امتحان( فهو سوف يكون عرضًة للقلق واخلوف والرتدد، ولكن ختتلف درجة ذلك من طالب اىل 
آخر ومن شخص اىل آخر.  )شبكة النبأ املعلوماتية( حاولت طرح سؤال القلق على الطالب وذويه ومعّلميه 
ايضا، ملعرفة اسباب القلق الذي يعاني منه الطلبة، ومن ثم اسبابه، وهل هناك قدرة على جتّنب القلق، او 

على االقل جعله أمرا طبيعيا يتعرض له اجلميع عند دخول االمتحان:

الطالبة فاطمة شرب )17 سنة( طالبه الصف اخلامس العلمي تقول عن القلق والتوتر من االمتحانات: اول 
شيء أعاني منه هو الشعور باالرتباك، يرافق ذلك حالة من اخلوف، احيانا ال اعرف مصدر هذا اخلوف، 
واحيانا اقول لنفسي انا قلقة وخائفة من عدم تقديم اإلجابة الصحيحة!، كذلك افكر أحيانا امن ستبلي 

كله يف خطر!، وما يزيد الضغوط كثريا.
أما الطالبة فاطمة حممد )19 سنة( طالبه يف الصف اخلامس األدبي فتقول: أنها جمرد التفكري بدخول 
قاعة او صف االمتحان يتضاعف لديها الشعور بالقلق، وحياصرها اخلوف كما تقول، ويزيد قلقها ايضا 
حالة النسيان أثناء االجابة، وهناك احلر الذي يقلل من الرتكيز ويضاعف من اخلوف والقلق بالفشل، 
وكل هذا يؤدي اىل حالة من االرتباك من طبيعة االسئلة، فحتى لو كانت سهلة جيعل منها القلق صعبة 

وغامضة!.
االستاذ عباس املسعودي، جيمع بني التدريس واالشراف، يقول من ناحيته: ال جديد يف قضية القلق من 
االمتحان، فهذه قضية نفسية بديهية حتصل جلميع الطالب يف العامل وليس يف العراق وحده، لذلك على 
العائلة اوال ان توفر االسباب اليت تساعد الطالب على تقليل القلق، كذلك نالحظ اهتمام مدراء القاعات 

االمتحانية بالتعامل اجليد مع الطلبة اثناء تأدية االمتحان.

يف زمن باتت مستُه األساسية السرعة يف كل شيء؛ سرعة يف اإلتصال 
من خالل تقنيات التواصل احلديثة، وسرعة يف منط حياتنا بشكل عام، 
فإننا نعيش اليوم يف دّوامة العصرنة السريعة، عاجزين ال نقوى إاّل على 
االلتحاق بركبها واإلخنراط يف منطها واحلديث عن خفض الوزن الزائد 
والذي يطلق عليِه علميًا )السمنة( او البدانة، نتيجة التغريات اليت طرأت 
تناول  بات  السريع حيث  الطابع  عليها  يغلب  اليت  الغذائية  أمناطنا  على 

الوجبات السريعة اخليار األسهل واألسرع للكثري من الناس.
مرض  من  بالوقاية  عالقة  له  الصيام  ب��أن  ُيشري  علمي  إعجاز  وهناك 
الغذائي  التمثيل  السمنة من خلل يف  تنتج  وقد  الُسمنة وعالج اخطارها 
او من ضغوط بيئية ونفسية واجتماعية ومُيثل )الصيام( احلاجز الوقائي 
من كل هذه املسببات وكذلك يعاجل الصيام االمراض الناجتة عن السمنة 

كمرض “ تصلب الشرايني وضغط الدم وبعض امراض القلب.
وكان ل� )شبكة النبأ املعلوماتية( جولة استطالعية ملعرفة بعض اآلراء حول 

هذا املوضوع الذي بات يشكل أحد مظاهر العصر احلالي.
اعربت السيدة ضحى )مدرسة رياضة يف احدى املدارس االبتدائية( عن 
اال يف  العمليات  اىل  اللجوء  فقالت: ال يصح  السمنة  رأيها حول ظاهرة 
حالة السمنة املفرطة كما فهمنا ذلك من االطباء واملعيني بهذا االمر، اما 
احلمية  تطبيق  منها عن طريق  التخلص  فيمكن  العادية  للسمنة  بالنسبة 
الوزن  اىل  للوصول  الرياضة  واالنتظام يف ممارسة  الصحيحة  الغذائية 

املثالي.
بينما تقول السيدة نور النجار حول هذا املوضوع: إن الناس يف هذا الزمان 
شيء  فعل  او  يريدون حتقيق  عندما  وص��رب  إرادة  لديهم  ليس  يبدو  كما 
معني فلهذا السبب يلجؤون للعمليات، انا من هؤالء الناس الذين يفقدون 
التزمت بالرجيم اقل من  القبيل، فقد  صربهم عند عمل شيء من هذا 
شهر، وبعدها مل استطع ان ُأكمل برنامج احلمية وااللتزام به لقلة صربي، 
ومن خالل تطّور التكنولوجيا أصبحت الناس دائمًا تلجأ لألجهزة احلديثة 
العملية وسرعتها، ألن االنسان معروف  واملتطورة لضمان سهولة وتقنية 
على  حمسوبة  خ��ري  خماطر  السرعة  جتلب  م��ا  غالبا  ولكن  بالعجالة، 
االنسان لذلك من االفضل له الصرب واعتماد الطرق الطبيعية لتخفيض 
الوزن، بعيدا ع العمليات اجلراحية اليت قد تؤدي اىل نتائج عكسية، إال 

يف حالة كانت ضرورية فعال كخيار او حل أخري ال بديل له.
الدكتور عبد االمري حسني علوان، اخصائي تغذية، يتفق مع اآلراء اليت 
تذهب اىل اعتماد تقليل الوزن من خالل النظام الغذائي املتوازن وممارسة 
تزيد من مسنة  اليت  يومي منتظم، مع حتاشي االغذية  الرياضة بشكل 
االنسان، واخريا البد من نشر ثقافة غذائية واضحة وسهلة وصحيحة بني 

عموم افراد اجملتمع كحل ومعاجلة دائمة للبدانة.

الخالص من السمنة.. 
الثقافة الغذائية أم 
العمليات الجراحية

مروة الجبوري

زهراء حسن

إسراء علي الفتالوي
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اإلرهاب

حتى االن الزال مصطلح اإلرهاب مل حيقق 
االمج����اع امل��ط��ل��وب ع��ل��ى حت��دي��د تعريف 
النظرة  ان  طاملا  وال��غ��رب.  الشرق  بني  له 
املتبادلة بني الطرفني حمكومة بالكثري من 
والسياسية،  والثقافية  التارخيية  العوامل 
يف  املتكونة  النمطية  الصورة  اىل  إضافة 

وعي وال وعي الطرفني اجتاه بعضهما.
ورمبا هذا االختالف يعد سببا رئيسيا من 
املتطرفة  العنف  انتشار مجاعات  أسباب 
لتوفر  نتيجة  املسلمة  اجملتمعات  داخ���ل 
حواضن اجتماعية هلا، تساهم يف توفري 
التحتية لتلك اجلماعات،  احلماية والبنى 
خانة  بتصنيفها حتت  التعرتف  طاملا هي 
اجل��م��اع��ات اإلره���اب���ي���ة، او ان��ه��ا ت��راه��ا 
مجاعات تدافع عن حقوقها ضد اآلخرين.
يذهب )بروس باملر( يف تعريفه لالرهاب 
كانت  إذا  فيما  للتعريف  ق��اب��ل  إن���ه  اىل 
األعمال اليت يضمها معناه جيري تعدادها 

وتعريفها بصورة دقيقة وموضوعية.
يف حبثه املعنون )مفهوم اإلرهاب - دراسة 
يف ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وال��داخ��ل��ي( يرصد 
الدكتور كريم مزعل شيب توجه جانب من 
القانوني اىل حتديد صفات معينة  الفقه 
غريها  من  لتمييزها  اإلرهابية  للجرائم 

ومن تلك الصفات على سبيل املثال:-
بأنها  تتصف  اإلره��اب��ي��ة  األع��م��ال  إن   -1

أعمال عنف، أو تهديد به، وأضاف البعض 
العنف غري  ي��ك��ون  ان  ال��ص��ف��ة،  ه��ذه  اىل 
دينسنت(  )ي��ورام  يقول  ذل��ك  مشروع. ويف 
))أن��ا اعترب اإلره��اب على انه عمل عنف 

غري قانوني((.
2- أن يتضمن هذا العنف إحداث الرعب، 
أو التخويف ، وتقوم بهذا الدور األداة أو 

الوسيلة املستخدمة يف العمل اإلرهابي.
أو  م��ن��س��ق��ا،  ال��ع��ن��ف  ه����ذا  ي���ك���ون  أن   -3
فعمل  ذل��ك  وع��ل��ى   ، ومستمرأ  منضمًا، 
ج��زءًا من نشاط  يكون  ال��ذي ال  االغتيال 

منظم ال يعد إرهابيًا.
وقد عرفت جلنة القانون الدولي يف املادة 
)19( م��ن امل��ش��روع امل��ق��دم م��ن قبلها اىل 
لألمم  العامة  للجمعية  األرب��ع��ني  ال���دورة 
املتحدة اإلرهاب ))هو كل نشاط إجرامي 
إنشاء  ويستهدف  معينة  دول��ة  اىل  موجٌه 
أي  أو  الدولة  عقول  الرعب يف  من  حالة 
سلطة من سلطاتها ومجاعة معينة منها((.
بعض  اإلرهابية  اجل��رائ��م  قبيل  من  ويعد 
القانون  جلنة  تقارير  يف  ال���واردة  األمثلة 

الدولي يف نفس الدورة:
1 – األف���ع���ال غ��ري امل��ش��روع��ة ال���يت من 
أو األمل اجلسمي  املوت  شأنها أن حتدث 
أو  ال��دول��ة،  رئيس  اىل  وجهه  إذا  الشديد 
وكذلك  معاونيه،  أو  أس��رت��ه،  أف��راد  أح��د 

إذا  العامة  بالوظائف  املكلفني  األشخاص 
ما وجه العدوان إليهم بصفتهم العامة.

2- األفعال غري املشروعة اليت تستهدف 
للدولة،  العائدة  امللكية  إتالف  أو  حتطيم، 

أو املال العام.
شأنه  من  آخ��ر  مشروع  فعل غري  أي   -3
أي  أو  الرهائن،  حياة  للخطر  يعرض  ان 
ضد  يتخذ  العنف  أشكال  من  آخ��ر  شكل 
األش���خ���اص ال���ذي���ن ي��ت��م��ت��ع��ون ب��احل��م��اي��ة 

الدولية، أو بالضمانة الدبلوماسية.
عام  األمريكية  العدل  وزارة  عرفت  وق��د 
1984 اإلره��اب بأنه سلوك جنائي عنيف 
ع��ل��ى سلوك  ال��ت��أث��ري  ب��وض��وح  ب��ه  يقصد 
حكومة ما عن طريق االغتيال أو اخلطف. 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  ذهب  بينما 
اىل تعريفه بأنه عمل عنيف أو عمل يشكل 
خطرًا على احلياة اإلنسانية وينتهك حرمة 

القوانني اجلنائية يف أية دوله. 
ت���ع���ّرف )م���وس���وع���ة ال��ن��ظ��ري��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
– امل��ف��اه��ي��م وامل��ص��ط��ل��ح��ات األس��اس��ي��ة( 
عنيفة ضد  أفعال  ارت��ك��اب  بانه  اإلره���اب 
املدنيني بهدف خلق إحساس بالذعر بني 
او  قومية  وسط مجاعة  )او  الناس  عموم 
اهداف  بلوغ  اجل  من  وذلك  معينة(  اثنية 
او  اقتصادية  او  أيديولوجية  او  سياسية 

دينية معينة. 

الثقافة الفرعية
تشري الثقافة الثانوية، الفرعية أو اخلاصة إىل جمموعة من الناس أو شرحية اجتماعية معينة ختتلف 
يف وجهة معينة عن ثقافة أكرب هي جزء منها، وقد يكون االختالف متعلق بنمط احلياة واملعتقدات أو 
التخصص يف أحد جماالت املعرفة أو طريقة رؤية العامل. الثقافة الفرعية ميكن أن جتمع بني جمموعات 
من الناس ذات خصائص مماثلة، مثل العمر والعرق والطبقة االجتماعية أو الدين أو املعتقدات السياسية. 
كل ثقافة فرعية معينة تعكس املعارف واملمارسات أو التفضيالت —اجلمالية أو الدينية، أو السياسية أو 
اجلنسية أو غري ذلك — وتعرف يف بعض األحيان بطبقة اجتماعية أو أقلية— لغوية و/أو عرقية و/أو 

سياسية و/أو دينية — أو منظمة اجتماعية. 
للدراسات  الشباب بصفة عامة موضوعًا  يتبعها  اليت  والسلوك  واللغة  واملوسيقى  األزياء  مثلت خطوط 
احلرب  بعد  الغربية  البلدان  األثرياء يف  املراهقني  ظهور  منذ  العامل  اإلعالمي يف  واجل��دل  األكادميية 
العاملية الثانية بالتحديد، ومتيل الدراسات األكادميية إىل الرتكيز على الشباب من الرجال، حيث اهتم 
عدد من الكتاب يف السبعينيات – مثل ديك هيبدايج – بدراسة مجاعة “البانك” )املتشردين املتمردين( 
الشباب”  “ثقافة  أفرز مصطلحي  الذي  األمر  ال��روك،  واملغرمني مبوسيقى  التقاليع اجلديدة  وأصحاب 
النسويات مثل  الكاتبات  الثمانينيات بدأت بعض  اللذين كادا يكونان مرتادفني, ويف  الفرعية”  و”الثقافة 

أجنيال ماكروبي يرفضن تعريف “ثقافة الشباب” كنوع من املمارسة العامة، ويدخلن الطقوس اخلاصة 
للشابات والفتيات يف سياق هذا اجلدل. فاحلدود اليت حتد ثقافة الشباب –خصوصًا باعتبارها سوقًا 
االبتدائية وإىل  املدرسة  تلميذات  الثانوية حتى وصلت إىل  الدراسة  لتتغلغل يف مرحلة  تتسع  جتارية– 
تسمية  عليهن  أطلقت  والالتي  العمر،  من  الثالثينيات  وأوائ��ل  العشرينيات  أواخر  الشابات يف  املهنيات 
“الشباب يف أواسط العمر”. وكما ورد يف موسوعة النظرية الثقافية فإن “مفهوم الثقافة الفرعية مفهوم 
هام، وسبب ذلك حتديدا أنه يتيح الفرصة لالعرتاف بتنوع الثقافات داخل اجملتمع الواحد. وبينما كان 
املفهوم القديم لثقافة الشباب مييل إىل افرتاض وجود ثقافة واحدة متجانسة بني الشباب، يؤكد مفهوم 
الثقافة الفرعية تفتت هذه الثقافة، خاصة تبعا للخطوط الفاصلة بني الطبقات. وكما هو احلال مع مفهوم 
الثقافة املضادة مييل مفهوم ”الثقافة الفرعية“ إىل افرتاض وجود شكل ما من أشكال املقاومة للثقافة 
السائدة. ومع هذا، فإن مصطلح ”الثقافة املضادة” يتزايد استعماله يف احلاضر لإشارة إىل اجلماعات 
القادرة على تقديم تربير وتصوير عقليني لوضعها االجتماعي، أما الثقافات الفرعية فتربز تعارضها مع 
اجملتمع أساسا من خالل استخدامها لدالالت طراز املالبس …. وألمناط معينة من السلوك )أو الشعائر(. 

تتقاطع مفاهيم الثقافة املضادة والثقافة الفرعية مع مفهوم اهلوية وقد تؤدى إىل عدم استقرار ثقايف.

تعود اصول كلمة “ازمة” اىل الطب االغريقي القديم، واستخدمت “للدالة 
على وج��ود نقطة حتول مهمة، ووج��ود حلظة مصريية يف حتول مرض 
“نقطة حتول تتصف  االنكليزية فتعين  اللغة  االزم��ة يف معاجم  اما  ما”، 
بالصعوبة والقلق من املستقبل، وتتطلب اختاذ القرار املناسب خالل مدة 
زمنية حمددة”، كما تعين يف معجم اللغة الفرنسية “النزاع، التوتر، النوبة، 

الفقر، الفاقة”.
الباحثون  ويشري  والشدة”،  “القحط  املفردة  هذه  عنت  العربية  لغتنا  يف 
على انها كلمة “مل تكن شائعة االستعمال يف االدبيات العربية القدمية، 
وقد التفت الباحثون العرب اىل هذه الكلمة بصورة بارزة لتكون ترمجة 

.”)crisis( مباشرة للكلمة االنكليزية
واستخدمت هذه الكلمة على نطاق واسع يف حقل “ادارة االزمات” ضمن 
حبوث ودراسات “علم االدارة” و”االدارة العامة” اليت اخذت على عاتقها 
وج��ود خصائص  على  قائم  علمي  مفهوم  اىل  علميا، وحتوهلا  تأطريها 

لالزمة ودوائر وتعريفات خاصة وان اختلف حوهلا الباحثون.
هناك مفاهيم ارتبطت بشكل وثيق مع مفهوم االزمة، حتى اصبح التفريق 
بينها مهمة صعبة، لكنها بطبيعة احلال ختتلف عنها، واهم هذه املفاهيم:

- مفهوم الكارثة: “حادثة كبرية ومدمرة وقعت بصورة فعلية وينجم عنها 
اضرار فادحة وخسائر يف املمتلكات واالرواح، وهي مادية او معنوية او 
طبيعية او فنية، وقد تكون الكارثة –يف كثري من احلاالت- سببا رئيسا 

لالزمة لكن الكارثة ليست هي االزمة”.
- مفهوم القوة القاهرة: “حالة تنشأ رغم ارادة املنظمة وتقود اىل االخفاق 

الكبري يف املنظمة، وهي ظرف يصعب التنبؤ به او التحكم فيه:.
- مفهوم الصدمة: “موقف حاد ينجم عن حادث غري متوقع، وتؤدي اىل 

شعور فجائي باخلداع والغدر”.
- مفهوم املشكلة: “باعث رئيس يؤدي اىل احداث حالة تستوجب البحث 
فيها، وميكن  االغلب حالة غري مرغوب  وتكون يف  والتفسري،  والتحليل 
القول ان كل ازمة نامجة عن مشكلة لكن ليس كل مشكلة تؤدي اىل ازمة”.
االزمات  االزم��ة، فكثري من  االكثر قربا ملفهوم  “وهو  الصراع:  - مفهوم 
الصراع  بني  اجلوهري  الفرق  لكن  طرفني،  بني  ص��راع  جوهرها  يكون 
االزم��ة،  التأثري ونفس حدة وش��دة  بنفس  يكون  الصراع ال  ان  واالزم��ة، 
وأبعاده،  اكثر وضوحا من حيث أهدافه واجتاهاته  )كما( يكون الصراع 
بسرعة  وتنتهي  االزم��ة  تبدأ  بينما  دائمة،  شبه  بطبيعة  الصراع  ويتسم 

وختلف ورائها جمموعة من النتائج”.
ب��ص��ورة سريعة  متوقعة حت��دث  غ��ري  “ح��ال��ة فجائية  احل���ادث:  مفهوم   -
وتنتهي هذه احلالة فور انقضاء احل��ادث، واالزم��ة قد تكون نامجة عن 

حادث، وتكون احد نتائجه، لكن االزمة ليست احلادث نفسة”.
- مفهوم اخلالف: “هو احد مظاهر االزمة، ويعرب عن حالة من التضاد 

والتعارض، وعدم التطابق يف الشكل او يف املضمون”.

االزمــــة

مفاهيم

حيدر الجراح

باسم حسني الزيدي
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إعالم وصحافة

مثيله  ندر  الجتماع  نتاج  هو  الكتاب  هذا 
ل��ص��ح��ف��ي��ني أم��ري��ك��ي��ني وع����رب ع��ق��د يف 
أواخر 2005، إثنان وعشرون صحفيًا، من 
والتلفزيون  واإلذاع��ة  املطبوعة  الصحافة 
واالن���رتن���ت، وع��ق��د امل��ؤمت��ر حت��ت شعار 
الفهم  الفجوة: سوء  ردم   – اجلسور  “بناء 
والتضليل يف اإلعالم العربي واألمريكي”، 
من  العديد  املؤمتر  وقد متخض عن هذا 
العامل  مستقبل  ح��ول  والتوصيات  ال��رؤى 
العاملي، فيما جسدت فصول هذا الكتاب 
عنوانات يف صلب العمل اإلعالمي وكيف 

ميكن ان يكون إعالما سليما.
ما  ع��ن��وان  األول حت��ت  الفصل  ج��اء  فقد 
للحفاظ  عمله  الصحفيون  يستطيع  ال��ذي 
ومت  الصحفية؟،  املهنة  أخ��الق��ي��ات  على 
اإلج����اب����ة ع��ل��ى ه����ذا ال����س����ؤال مب���ا ي��ل��ي: 
االوص��اف  الستخدام  باستمرار  االنتباه 
األشخاص  من  االنتقاص  ب��دون  والنعوت 
التفاصيل  ب���ني  اجل��م��ع  ن��ص��ف��ه��م.  ال���ذي���ن 
معرفة  االخبارية.  ال��رواي��ات  يف  والسياق 
التعامل مع  والدين وكيفية  الثقافة  ماهية 
وال��ص��دق  ال��وع��ي  اجمل��ت��م��ع.  تأثريهما يف 
جينب الصحفيني الوقوع يف خانة التحيز. 
االصيلة  املصادر  واعتماد  الدقة  ض��رورة 
مت  فيما  املصداقية.  عن  االبتعاد  لتجنب 
النمطية  “الصور  الثاني  الفصل  تناول يف 
وأخ��الق��ي��ات امل��ه��ن��ة”، ل��ل��ح��د م��ن ال��ص��ور 

اواًل  علينا  الصحفي،  العمل  يف  النمطية 
انا عرف ما هي الصور النمطية فالصور 
العرب  ال��ع��رب:  ع��ن  االمريكية  النمطية 
بن  اسامة  ان  يعتقدون  املسلون  عنيفون. 
حال  لسان  اجلزيرة  حمطة  بطلهم.  الدن 
انظمة  العرب يعيشون يف  ارهابية.  شبكة 
الدميقراطية  وحشية وفاسدة، واسرائيل 

الوحيدة يف املنطقة.
عنوان  الثالث حتت  الفصل  ج��اء  يف حني 
أق��ول  إره���اب���ي،  ت��ق��ول  “ك��ل��م��ات مشحونة 
شهيد”، إذ تؤدي العبارات اليت يستخدمها 
الصحفيون لرواية قصصهم دورًا مهمًا يف 
تعريف الرسائل ويف تكوين اآلراء والنظر 
اىل االم�����ور. وع���ب���ارة امل��ف��ج��ر الن��ت��ح��اري 
ت��س��ت��خ��دم ب���األس���اس م���ن ق��ب��ل ال��وس��ائ��ل 
يلفون  الذين  االش��خ��اص  لوصف  الغربية 
عربات  يقودن  أو  باملتفجرات  أجسادهم 
ه����دف معني  اىل  ب��امل��ت��ف��ج��رات  حم��م��ل��ة 

يفجرون أنفسهم فيه. 
بينما مت تناول الفصل الرابع عنوانا مهما 
حيث  احلقيقة؟”،  أم  اإلث���ارة  “ال��ص��ور  هو 
والعامل  أمريكا  يف  الصحف  دور  تتصارع 
تغطيتها  يف  الدائمة  املعضلة  مع  العربي 
اي  االخ���رى، اىل  العنف  وأخ��ب��ار  للحرب 
ال��يت نقدمها  ال��ص��ور  ح��د جي��ب ان تكون 
تشكل  ه��ل  وتفصيلية؟،  م��ع��ربة  ت��ك��ون  ان 
اشكل  ام  لألثارة  أساسًا  الدموية  الصورة 

احلروب؟  أله��وال  وضروريًا  واقعًا  وصفًا 
القتلى  الناس  ك��ان  أذا  األم��ر  هل خيتلف 
ع��ل��ى شاشة  أو  ال���ص���ورة  ال��ظ��اه��رون يف 
ال��ت��ل��ف��زي��ون م��ن ن��ف��س ال��ب��ل��د ال���ذي تنشر 
يعرفهم قراءنا  أناس قد  أي  الصور،  فيه 
اخلامس  الفصل  وج���اء  م��ش��اه��دون��ا؟.  أو 
وإن  مهم،  طبعًا   .. “االهتمام  عنوان  حتت 
القصص  حول  قراراتنا  يف  نستند  يكن؟” 
االخبارية اليت علينا تغطيتها، وكيف جيب 

ان نعاجل هذه القصص.
خط  “ال��ص��راع  عنوانه  ال��س��ادس  الفصل 
ال��ن��ار االم���ام���ي”، ف��ق��د رس���م ال��ربوف��س��ور 
ال������ربت ب�����ان�����دورا اخل����ط����وط ال��ع��ري��ض��ة 
أشكال  ألرب��ع��ة  ال��ن��اس  اس��ت��خ��دام  لكيفية 
ممارسة  لتربير  االخ��الق��ي  االنفكاك  من 
العنف ضد جموعة معينة. الفصل السابع 

ركز على “الضغوط، مقاومة الضغوط”. 
وحتدث الفصل الثامن عن “الدين.. شعائر 
مقدسة، مراسلون خائفون”، فمن الصعب 
تغطية االخبار املتعلقة بالدين حتى بالنسبة 
مل���راس���ل م��ط��ل��ع ب���األم���ور ال��دي��ن��ي��ة. وج���اء 
تدعى  “عشرية  ب�  التاسع  الفصل  عنوان 
الصحفيني” وجاء فيه بأن االخالقيات هي 
مبادئ عامة، لكن تطبيقها ميكن أن يكون 
صعبًا للغاية، إذا مل تكن واثقًا مما جيب 
للمحافظة  االمثل  بالطريقة  فكر  عمله، 

على عالقة الثقة باملشاهدين.

حرب 
الكلمات

اإلعالم الغربي ومنهج إثارة الفتن يف بلدان الحضارة!
ال حيتاج املراقب املتخصص، اىل جهد كبري لكي يكتشف طبيعة االعالم الغربي، وتعامله مع الدول 
يصل  حتى  اجمل��ال،  هذا  العناء يف  من  كثريا  واملهتم،  املتابع  يبذل  وال  احلضارية،  لآلثار  احلاضنة 
اىل االسرتاتيجية االعالمية اليت استخدمها الغرب مع الشعوب واجملتمعات ذات اإلرث احلضاري. 
التعامل االعالمي الغريب مع سوريا  يتناقله املعنيون وغريهم هو، ترى ما سر هذا  التساؤل الذي 
والعراق، وملاذا يشعر الغرب باحلسد ازاء هذا التاريخ احلضاري، لذلك حنن يف حاجة تامة لوضع 
النقاط على حروفها يف هذا الصدد، ومطالبون بأن نسمي الفنت وحاالت االحرتاب اليت يدعمها 
مغرضة،  اعالمية  سياسات  بأنها  وال��ع��راق،  سوريا  يف  لتأجيجها  دائما  ويسعى  الغربي،  االع��الم 

ط هلا مسبقا، وانها ختدم اجندات سياسية دولية معروفة. وخمطَّ
 ولسنا نغالي قط، إذا قلنا أن الغرب ينظر بعني احلسد لسوريا والعراق، كونهما ميتلكان إرثا حضاريا 
يشار له بالبنان على املستوى االنساني، خاصة ان امريكا )والغرب االوربي( اليت تتحكم اليوم بالعامل 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتسعى لعوملة غربية شاملة، ال متتلك عمقا تارخييا، وال إرثا حضاريا 
يغوص يف أعماق الزمن، االمر الذي شّكل وال يزال هلا عقدة ونقطة ضعف، تدفعها للتخطيط الدائم، 
اعالميا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا للنيل من الدول والشعوب ذات االرث احلضاري، وهذا يستدعي 

اثارة الفنت يف هذه املناطق لتدمري اآلثار. 

السورية،  تدمر  ويف  العراقية،  نينوى  يف  اآلث��ار  تدمري  وراء مجلة  يقف  من  نتساءل  أن  الب��د  وهنا 
وهل احلرب الطائفية هي السبب وراء هذا التدمري، أم أن هناك من خيطط بصورة فعلية من وراء 
الستار لكي تقوم عصابات هجينة، جتمعت من اصقاع االرض كافة، لكي تلتقي على اهداف واحدة، 
تلتقي مع أعداء  البلدين، تنفذها عصابات ومافيات عاملية،  هي تدمري اآلثار واحلضارة يف هذين 

االنسانية، وترتبط بقوى عاملية وشبكات يسيل لعابها لكنوز االثار اليت تعود عليهم بأرباح هائلة.
لذلك فهي محلة اعالمية )ارهابية يف ذات الوقت( خمطط هلا مسبقا، ومن الواضح أن هناك دوال 
استخدام  تلجأ اىل  متقاربة، جعلتها  اهداف  بعضها  تتمحور حوهلا، وجتمعها مع  وقوى ومجاعات 
ماكنة اعالمية غربية مدعومة من بعض الدول العربية، يقوم عملها االعالمي على تزييف احلقائق، 
وتصوير الوقائع بغري صورتها احلقيقية، االمر الذي يستدعي منا مواجهة هذه احلرب االعالمية 
بأساليب مكافئة هلا، والوقوف بالضد منها متاما، لتبصري احلكومات والساسة واجملتمعات املعنية 
كافة، بهذه االهداف اخلبيثة اليت ترتكز على اثارة الفنت وقلب احلقائق، كون هذه احلملة االعالمية 
والنهج االعالمي الغربي، ُيظهر غري ما ُيبِطن للمأل يف معظم نشاطاته االعالمية الشرق أوسطية 

املشبوهة.

حيتفل الصحفيون العراقيون بالعيد الوطين للصحافة العراقية يف ذكراها 
السادسة واألربعني بعد املائة حيث أعلن عن انطالق أول صحيفة” الزوراء” 
وجود  ف��رتة  خ��الل  واع��دة  إعالمية  حركة  وتلتها   1869 العام  العاصمة  يف 
اليت أسست لشكل من أشكال  الربيطانية  القوات  وأثناء دخول  العثمانيني 
تشكيل  خ��الل  م��ن  سياسية  فعاليات  جسدته  ال���ذي  ال��دمي��ق��راط��ي  احل��ك��م 
بتأسيس  ذل��ك  ومس��ح  دستورية،  وملكية  وحكومة  برملان  ووج��ود  األح���زاب 
الصحف اليت كانت متثل الشكل األبرز للصحافة واإلعالم فلم يكن هناك 
وكاالت أنباء وال فضائيات، لذلك كان للصحافة الورقية دور مؤثر يف احلركة 

السياسية ويف رسم السياسات العامة.
الساخرة  الصحافة  وج��ود  شكل  بينما  مستقلة،  ح��زب صحيفة  لكل  وك��ان 
القوى السياسية حتتكم  الذي جعل  الفاعل  للدفق الصحفي  عامال مضافا 
اىل الصحفيني واجلرائد اليت تصدر يف بغداد، برغم إن السلطات مل تكن 
راضية متاما عن الصحفيني وكانت تسجن العديد منهم وتضيق على آخرين.
بعد العام 2003 ومع سقوط نظام مشولي آخر يف هذه البالد تعددت أوجه 
واإلذاعات  الفضائية  القنوات  مئات  وظهرت  والصحفي  اإلعالمي  النشاط 
العام  ال��رأي  ال��يت شغلت  اإللكرتونية  وامل��واق��ع  األن��ب��اء  ووك���االت  والصحف 
اليومي،  بهم حراكهم  أين حل  السياسيني  تالحق  وكانت  األح��داث  وواكبت 
والتكتالت  األح��زاب  تعدد  مع  الدميقراطي  للعمل  سندا  الصحافة  وكانت 
اليت إعتمدت الصحافة والصحفيني، غري إن هذا مل يكن سوى البداية فقد 
تفجرت أعمال عنف طائفية وقومية، وظهرت مجاعات مسلحة، ومورست 
عمليات إرهابية مقيتة من خالل بعض التنظيمات الوافدة، وأدى ذلك اىل 
آخرين، حتى  وه��روب  أمثاهلم  الصحفيني وجرح  من  القتلى  مئات  سقوط 
مايزيد  لوحدها  املوصل  منهم يف  فقتلت  وعنفها  بوحشيتها  داعش  ظهرت 

على األحد عشر صحفيا يف غضون شهور قليلة.
وهيئات  احملافظات  وجمالس  واحلكومة  الربملان  ومنها  السياسية  اجلهات 
قمع  لفكرة  ال��رتوي��ج  يف  ب��آخ��ر  أو  بشكل  ساهموا  وأش��خ��اص  وم��ؤس��س��ات 
من  واحلرمان  املنع  من خالل  الصحفي  النشاط  على  والتضييق  احلريات 
من  كله مسجل  وه��ذا  اإلعالمية  الفرق  مع  املثمر  التواصل  وع��دم  التغطية 
خالل املرصد العراقي للحريات الصحفية الذي يعمل بشكل حثيث مع نقابة 
تستهدف  ال��يت  املخاطر  لتقليل  الدولية  واملنظمات  العراقيني  الصحفيني 
الصحفيني ولوضع األسس القانونية املتينة حلمايتهم من املخاطر احملدقة 
منهم  الشهداء  أس��ر  ورع��اي��ة  واملعيشية  القانونية  الضمانات  وتوفري  بهم، 
وتقديم الدعم القانوني ملن يتعرضون اىل مشاكل نتيجة عملهم يف التغطية 

الصحفية.
عيد الصحافة العراقية مير هذا العام وحنن نعيش ظروفا إستثنائية حتتاج 
اىل التالحم ونبذ اخلالف والعمل بروح الفريق الواحد للوصول بالصحافة 
اإلعالميني  م��ن  والناشطني  والفاعلني  وبتارخيها  بها  يليق  مستوى  اىل 

والصحفيني الذين قدموا كل ما ميلكون من أجلها.

حرية الصحافة تواجه 
تحديات جسيمة

هادي جلو مرعي

كمال عبيد
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للدراسات  ال��ش��ريازي  االم��ام  أق��ام مركز 
وال���ب���ح���وث ح��ل��ق��ة ن��ق��اش��ي��ة حت���ت ع��ن��وان 
“الشيعة يف ضوء الدراسات االستشراقية، 
الظاملي  ح��ام��د  ال��دك��ت��ور  فيها  إس��ت��ض��اف 
البصرة،  جامعة  الرتبية  كلية  االستاذ يف 
وقّدم احللقة النقاشية مدير املركز حيدر 
اجلراح الذي إفتتح احللقة النقاشية وبنّي 
يف ورق���ة امل��رك��ز )م���ن خ���الل االس��ت��ق��راء 
الشامل ملّا متّخض عنه االستشراق فعاًل، 
جند أن الغالب على ما تناوله من الشرق 
هو اإلسالم معارف وحضارة، وعليه مُيكن 
بدوًا موافقة املستشرق الفرنسي الشهري 
تعريفه لإستشراق  رودنسون يف  مكسيم 
ب���أن���ه: “اجت������اه ع��ل��م��ي ل����دراس����ة ال��ش��رق 

اإلسالمي وحضارته”.
ب��ع��د ذل���ك ق���ّدم ال��دك��ت��ور ح��ام��د الظاملي 
ضوء  يف  )الشيعة  املعنونة  البحثية  ورقته 
الدراسات االستشراقية املعاصرة( وأبرز 
االستشراقية  ال��رؤي��ة  أن  فيها:  ذك��ر  م��ا 
بنيت على مصادر أخرى للفكر االسالمي 
وخ��اص��ة يف ف���رتة ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��ان��ي ومل 
وك��ان  الشيعي،  الفكر  على  ك��ث��ريًا  تعتمد 
املستشرقون االوائل يعتقدون أن املسلمني 
من  الكثري  لذلك محلت  السنة  هم  فقط 
يف  حينها  الشائعة  واالك��اذي��ب  التدليس 
الكثري منها. وأيضًا املصادر الشيعية قليلة 

لتحاكي  يومنا هذا مل ترتجم  وحتى  جدًا 
كتابًا  أن جتد  النادر  فمن  بلغاتهم  الغرب 
النبخس  ولكن  م��ث��اًل!،  الصني  يف  شيعيًا 
املصادر الكثرية اليت قدموها لنا وإّتبعوا 
فيها الصرب واجللَّد وهذا ماجعلنا نكتشف 
الكثري من االشياء اليت مل نتعرف عليها 
القرآن  منها معجم فهرس  بعد قرون  إال 
يهمنا  الدكتور حامد: ما  الكريم. وأضاف 
االستشراقية  ال��دراس��ات  هو  كثريًا  اليوم 
املعاصرة وخاصة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، لو جئنا هلذه املصادر لوجدنا أكثر 
العامل  “الشيعة يف  منها  )30 مصدر(  من 
ص��ح��وة امل��س��ت��ب��ع��دي��ن واس��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��م “ 
لولي  الشيعي”  “االنبعاث  تويال،  لفرنسوا 
الشيعة” جل��ره��ارد  “س��ط��وع جن��م  ن��ص��ر، 
ك��ون��س��ل��م��ان، “امل�����ارد ال��ش��ي��ع��ي خي���رج من 
ال��ق��م��ق��م” ل��ن��ي��ك��والس ب���الن���ف���ورد. م��ؤل��ف��و 
هم  بل  تقليديني  كتابا  ليسوا  الكتب  هذه 
ش��خ��ص��ي��ات م���ؤث���رة يف ص��ن��اع��ة ال��ق��رار 
وال��والي��ات  فرنسا  م��ن  ك��ل  يف  السياسي 
املتحدة وبريطانيا وأملانيا ويعمل الكثريين 
منهم يف مؤسسات استشارية كربى أو يف 
جمال االعالم، يكتبون برؤية اسرتاتيجية 
بعيدة املدى قد تُصح وقد خُتطأ ولكن من 
بهذه  أو االستهانة  ت��رك  ع��دم  ال��ض��روري 
املصادر، وخاصة اليت تتحدث عن الواقع 

املعاصر ألننا يف أمس احلاجة ملعرفة ما 
خيطط لنا ومن حنن؟ يف عيون الغرب.

ف��ي��م��ا أض����اف ح��ي��در م��رت��ض��ى – ك��ات��ب 
وصحفي: من اجليد أن يتحدث اآلخرون 
الضعف  ونقاط  السلبيات  لنا  ويبينوا  عنا 

حتى وإن كانوا غري حياديني.
مسؤول العالقات العامة  حممد معاش – 
يف مؤسسة النبأ بنّي أن حسب واقع اليوم 
والدراسات االستشراقية جند أن الشيعة 
يف العامل أصبحوا قوة كبرية فهل سيؤهلهم 
ذلك للدخول بقوة يف اللعبة الدولية؟ وطرح 
سؤااًل لو أن السياسيني العراقيني وخاصة 
الكتابات  ه��ذه  على  إّطلعوا  منهم  الشيعة 
وتوجهاتهم  سلوكهم  من  ذل��ك  سُيغري  هل 

وعدم الوقوع يف األخطاء!.
ب��ع��د ذل���ك ش��ه��دت احل��ل��ق��ة االج��اب��ة على 
الدكتور  قبل  م��ن  امل��ط��روح��ة  ال��ت��س��اؤالت 
موضوع  حول  عام  ونقاش  الظاملي  حامد 
ال����دراس����ات االس��ت��ش��راق��ي��ة ح��ي��ث ك��ان��ت 
ال��ت��وص��ي��ات أن م���ن امل��ه��م االط�����الع على 
من  األم���ور  ت��رى  ألنها  املستشرقني  كتب 
خ��ارج املنظومة وت��ربز لنا أم��ور قد تكون 
الدراسات  ترمجة  تتم  وأن  علينا.  خافية 
االس��ت��ش��راق��ي��ة ب��ك��ث��رة ل��ك��ي ن��ت��ع��رف على 
أنفسنا بعيون اآلخرين سواء كانوا اصدقاء 

أم اعداء.

مركز االمام الشريازي يناقش الشيعة 
يف ضوء الدراسات االستشراقية

دورة التحفيز الذاتي يف جمعية املودة إلبقاء شعلة االيجابية
ضمن سلسلة فعالياتها اليت تهدُف لبناء الذات وتنمية الشخصية اليت حث عليها االئمة املعصومني 
املودة واالزده��ار  الطرق االجيابية أقامت مجعية  للثبات حنو  )صلوات اهلل وسالمه( عليهم ودفعها 
النسوية يف مقرها الكائن يف كربالء املقدسة دورة بعنوان )التحفيز الذاتي( مع مدربة التنمية البشرية 
احملرتفة خلود البياتي وذلك يف 17 رجب 1436 ه� املوافق 2015/5/7 م واهلدف منها ادخال احليوية 
والنشاط اىل النفس من اجل تدعيمها ضد الكآبة واالحباط والتحصني ضد السلبية وبالتالي احلفاظ 
على شعلة االجيابية موقدة. وقد تضمنت الدورة الكثري من التمارين العملية اليت مُتكن احلضور من 

قراءة ذاتهم ثم معرفتها جيدا.
ثم تطرقت البياتي: ألهم طرق تنمية الشخصية واليت جاءت بالدرجة االوىل تنمية املبادئ الشخصية 
من خالل حتديد اهلدف األمسى والشعور باملسؤولية وصيانة االهداف الكربى ثم الوقوف على أهم 
جوانب تنمية الشخصية وهي املراسي االخالقية واليت تضمنت تسليط الضوء على اهم االخالقيات 
اليت من شأنها ان تبين انسانًا متكاماًل من خالل احرتام انسانية االنسان وتدعيم احملفزات لتكون 
الثمرة من كل هذه االمور تقدير الذات اليت تؤدي للنقطة االهم واليت تعترب الوقود للنفس االجيابية 
مشعة  كانت  ال��دورة  ان  بالذكر  وجدير  للشعلة  االستمرارية  يضمن  ال��ذي  االجيابي  التفكري  وه��ي: 
بروايات مربي االنسانية موالنا امري املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه( واليت كانت زاخرة بدروس 

بناء االنسانية االجيابية واحلث على اهلمة وقوة االرادة..
ويف نهاية الدورة استطلعنا اراء احلاضرات: 

شهد حيدر قالت: شعور ال يوصف ما شاء اهلل أبدأ بداية جيدة وجعلتين واثقة بنفسي. واما جيهان 
واهلمة  بالنفس  الثقة  تعلمُت  كثرية  اشياء  حياتي  من  فقد غريت  رائ��ع  من  أكثر  شعور  قالت:  فقد 
والصرب وحب وتقدير ذاتي وان ال نسمح للعوائق ان تقف امام احالمنا وقد ابدت شكرها وتقديرها 
وامتنانها لعمل اجلمعية االكثر من رائع وايضا ابدأت شكرها للمدربة املبدعة وحضورها االكثر من 

رائع واخالقها العالية.
السابق. وجاء رأي ضحى: شعور ال  أكثر من  ذاتها واجنازاتها  تقدر  انها اصبحت  رأي هدى:  وكان 
يوصف حقيقة وانين حمظوظة حلضوري هكذا دورات واشكر الباري اواًل لتوفيقي للحضور وللجمعية 

ثانيًا لفتحها هكذا دورات.
جدير بالذكر ان مجعية املودة واالزده��ار النسوية تهدف اىل توعية وحتصني املرأة ثقافيًا ملواجهة 
حتديات العصر والعمل على مواجهة املشاكل اليت تواجهها واعداد العالقات الرتبوية الواعية اليت 
ُتعنى بشوؤن االسرة وكذلك دعم ورعاية الطفولة مبا يضمن خلق جيل جديد واع وتسعى اجلمعية 

لتحقيق اهدافها عرب اقامة املؤمترات والندوات والدورات للمرأة والطفل.

بغداد  العاصمة  يف  عقد  العراقي،  ال���وزراء  جمللس  العامة  االمانة  برعاية 
املؤمتر اخلاص مبنظمات اجملتمع املدني حتت عنوان “تعزيزا لدور املنظمات 
وغري احلكومية يف تفعيل الربنامج احلكومي” األولويات االسرتاتيجية ودور 

املنظمات غري احلكومية.
يف  ش��ارك  الطالقاني،  علي  واالع���الم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  موفد  وق��ال 
املؤمتر جمموعة من املنظمات غري احلكومية وعدد من املسؤولني، موضحا 
والدراسات  للتنمية  الفرات  املؤمتر، مركز  املشاركة يف  املراكز  ان من بني 
السرتاتيجية برئاسة الدكتور خالد العرداوي، ومركز آدم للدفاع عن احلقوق 
واحلريات برئاسة االستاذ احملامي أمحد جويد وهما من املراكز الشريكة 

مع مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم.
غري  املنظمات  م��ن  جمموعة  مبشاركة  امل��ؤمت��ر  عقد  الطالقاني،  وأض���اف 
رئيس  ومكتب  العراقي  ال��ربمل��ان  أعضاء  من  جمموعة  حبضور  احلكومية 
الوزراء وناشطون مدنيون، حبث فيه املؤمترون سبل تطوير عمل املنظمات 

ودورها املستقبلي.
من جهته قال الدكتور خالد العرداوي، جاءت مشاركتنا يف املؤمتر لتوضيح 
وجهة نظر املركز حول ما هو مطلوب من آليات وحتديات تواجه عمل هذه 

املنظمات.
بدوره قال األستاذ امحد جويد، كانت مداخلتنا يف املشاركة اليت وضحنا من 

خالهلا أهمية دور املراكز احلقوقية ودورها يف حفظ كرامة اإلنسان.
وأضاف أن جرمية سبايكر اليت ذهب ضحيتها قرابة ألفني جندي عراقي 
على يد زمرة تنظيم داعش اإلرهابي كانت حمور حديثنا وطالبنا الكشف عن 

مالبسات اجلرمية وحفظ حقوق أهالي الضحايا وتكريم الشهداء.
“ها حنن  فيها  قال  كلمة  خليل  مكي  علي  السيد  الدائرة  عام  مدير  وألقى 
اليوم جنتمع ألول مرة يف مؤمتر األولويات اإلسرتاتيجية ودور املنظمات غري 
احلكومية، وال خيفى عليكم أن التحوالت الكربى يف حياة الشعوب مل تكن 
وليدة حلظة وإمنا تأتي عرب نضال سياسي واجتماعي، وذكر بأن” قوة الدولة 
تساوي قوة اجملتمع املدني، وقوة اجملتمع املدني تساوي قوة الدولة وهذه هي 

الشراكة اإلسرتاتيجية املتوقعة بني الدولة واملنظمات غري احلكومية”.
معاون  السيد رمح��ن عيسى  ال���وزراء  العام جمللس  األم��ني  كلمة  ألقى  فيما 
األمني العام لشؤون ال��وزارات واحملافظات بنيابة عنه حيث قال “الشك إن 
املنظمات هلا خطوة أساسية ودور بارز من خالل اجنازاتها املشهودة... مؤكدا 
على ضرورة بناء شراكة حقيقية مستندة إىل قاعدة قانونية رصينة حتدد 

اإلطار العملي للطرفني.
واخ��ت��ت��م امل��ؤمت��ر جبملة م��ن ال��ت��وص��ي��ات ال��يت وع��د م��ن خ��الهل��ا املنظمات 

احلاضرة مبتابعتها على أمل اللقاء يف مؤمترات أخرى.

انعقاد املؤتمر الخاص 
بمنظمات املجتمع املدني 

يف بغداد

مروة ناهض الكربالئي

علي الطالقاني

محمد عالء الصايف 
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استقالة رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
ات���ت بشكل  ال���يت  ب��الت��ر،  فيفا ج��وزي��ف 
مفاجئ على خلفية التحقيقات القضائية 
السويسرية  السلطات  بها  ق��ام��ت  ال��يت 
وجه  الذي  األمريكي،  القضاء  من  بطلب 
تسعة  إىل  والفساد  التآمر  تهمة  ب���دوره 
ال��دول��ي  االحت���اد  منتخبني يف  م��س��ؤول��ني 
خمالفات  بسبب  كبار  مسؤولني  ومخسة 
ارت��ك��ب��ه��ا امل��ت��ه��م��ون ع��ل��ى م���دى األع����وام 
ال���24 األخ��رية كما نقلت بعض الوسائل، 
واسع  اهتمام  القضية التزال حمط  هذه 
كثرية  اب��واب��ا  فتحت  ق��د  وان��ه��ا  خصوصا 
يف  تساعد  قد  اليت  والشكوك  للتكهنات 
ك��ش��ف خ��ب��اي��ا واس�����رار ف��ض��ائ��ح الفساد 
اليت  الكبرية  العاملية  املؤسسة  ه��ذه  يف 

تعرضت النتقادات واتهامات كثرية.
بالتر  تنحي  أن  امل��راق��ب��ني  ب��ع��ض  وي���رى 
مل يكن ليتم لوال الفضائح األخ��رية اليت 
شهدها االحت��اد، وال��يت قد متسه بالتر 
أي���ض���ا ب��ش��ك��ل أس����اس����ي. وأك������دت جلنة 
إذ  ذات����ه،  األم���ر  الفيفا  األخ��الق��ي��ات يف 
التحقيقات ستستمر يف  أن  أش��ارت إىل 
فضح الفساد املالي ولن تتوقف باستقالة 
ب��الت��ر. ه��ذا ال��زل��زال ال��ذي ه��ز السلطة 
يرى بعض اخلرباء،  وكما  العليا  الكروية 
الكروية  اخل��ارط��ة  ب��رس��م  سيسهم  رمب��ا 
مبنح  يتعلق  فيما  خصوصا  ج��دي��د،  م��ن 

العامل  الفيفا روسيا حق استضافة كأس 
دعا  عام 2022. حيث  وقطر  عام 2018 
لكرة  األمل��ان��ي  ل��الحت��اد  السابق  الرئيس 
القدم ثيو تسفانتسيغر إىل إعادة النظر 
 ،2022 م��ون��دي��ال  استضافة  قطر  مبنح 
كرة  ب�”سرطان  اخلليجية  الدولة  واصفا 
وذل���ك يف تصرحيات  ال��ع��امل��ي��ة”،  ال��ق��دم 
إذاع���ي���ة ت��ل��ت اس��ت��ق��ال��ة رئ��ي��س االحت����اد 
تسفانتسيغر  ثيو  وق��ال  جوزيف.  الدولي 
يف تصرحيات بثتها إذاعة “اتس ار انفو” 
األملانية “قلت دوما أن قطر سرطان كرة 
بأنه  بالتر  رحيل  واصفا  العاملية”،  القدم 

“فرصة كبرية لكرة القدم”.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ص���دم ال��س��وي��س��ري 
س��ي��ب ب���الت���ر ع����امل ك����رة ال���ق���دم ب��ع��دم��ا 
استقال بشكل مفاجئ من رئاسة االحتاد 
الدولي )الفيفا( حتت وطأة حتقيق متعلق 
بالفساد داخل املؤسسة اليت تعاني حاليا 

من أسوأ أزمة عرب تارخيها. 
يف السياق ذاته تواصل صحيفة “نيويورك 
تاميز” كشف خبايا التحقيقات يف قضايا 
ال��ف��س��اد ب��االحت��اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني أمريكيني 
أن الفرنسي جريوم فالك، املساعد األول 
واألم��ني  بالتر  ج��وزي��ف  االحت���اد  لرئيس 
ماليني   10 بتحويل  ق��ام  ل��الحت��اد  ال��ع��ام 
دوالر أمريكي حلسابات مصرفية ميلكها 

نائب رئيس “الفيفا” السابق املوقوف جاك 
وارنر. ويتهم وارنر بكونه حصل على هذا 
املبلغ مقابل مساعدة جنوب أفريقيا على 

احتضان مونديال 2010.
إعالم  وسائل  ذك��رت  متصل  على صعيد 
حملية يف األرجنتني إن أفرادا من الشرطة 
ثالثة  مكاتب  داهموا  الدولية)االنرتبول( 
رجال أعمال أرجنتينني اتهمتهم الواليات 
عشرات  بلغ حجمها  رشى  بدفع  املتحدة 
املاليني من ال��دوالرات يف فضيحة فساد 

هزت كرة القدم العاملية. 
هذه  “بالتوفيق”:  االمرباطورية”،  “سقوط 
حيت  ال��يت  الصحف  ع��ن��اوي��ن  م��ن  بعض 
استقالة رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 
تطورات  ت��رى  ان  املة يف  بالتر  جوزيف 
ال��يت عاشت  املنظمة  جديدة داخ��ل ه��ذه 
فضائح فساد كثرية يف السنوات االخرية. 
ال��ص��ح��ف  ت���ك���ون  ان  م��ف��اج��ئ��ا  ي��ك��ن  ومل 
رأس  كانت  ألنها  حدة  االكثر  الربيطانية 
احلربة ضد بالتر منذ سنوذت عدة وقد 

اعربت عن سعادتها الكبرية لرحيله.
“ذي  عنوان صحيفة  كان  منه”،  نلنا  “لقد 
صن” الشعبية يف صفحتها الرياضية يف 
االم��ريك��ي  ال��رئ��ي��س  تصريح  اىل  اش���ارة 
ال��س��اب��ق ج����ورج دب��ل��ي��و ب���وش ل���دى ال��ق��اء 
ال��ق��ب��ص ع��ل��ى ص����دام ح���س���ني”. ام���ا “ذا 
غاريدان” فقالت “السقوط: رحيل بالتر”!

سقوط امرباطورية بالتر 
ومسلسل الفضائح الكبرية

التغريات السلوكية للموظف العراقي بعد عام 2003
كان  عام 2003، من  بعد  العراقي  للموظف  السلوكي  التغري  وامللحوظ،  الواضح جدًا  من  أصبح 
منهم يف الوظيفة قبل هذا العام ومن جاء بعده. يف اجلانب اإلجيابي، كان املوظفون أسرٌة واحدة، 

يتواصلون فيما بينهم.
حتى بعد ساعات الدوام الرمسي، ويعني أحدهم اآلخر يف عمله، ويسد مكانُه حتى يف غيابه، 
وحيضرون إىل العمل مبكرين ونشطني، ويعملون لساعاٍت طويلٍة، دون تذمٍر أو تعب، بالرغم من 
كون الراتب الشهري قد ال يكفيهم، سوى أجور نقلهم إىل أماكن عملهم. يف اجلانب السليب، يف 
تسعينيات القرن املاضي بالتحديد، تفشت الرشوة واإلختالس، ولكن على نطاق ضيق، بسبب 
الواحد  ال��دوالر  يتعدى  وال��ذي قد ال  املنخض،  الشهري  الراتب  فساد احلكومة، وبسبب مقدار 
شهريًا! وكذلك بدأ املوظف يعمل بعد الدوام يف دوائر الدولة يف القطاع اخلاص، ليوفر ما حيفظ 

كرامته يف العيش البسيط. 
بعد عام 2003 إنتفى اجلانب اإلجيابي عند املوظف، وظهر اجلانب السليب بأبشع صورة، سواًء 

يف ذلك من املوظف القديم أو اجلديد! ملاذا؟
يقول بعض الناس: إذا فسد الراعي فسدت الرعية وإذا َصُلح الراعي َصُلحت الرعية، وهو كالم 
ليس دقيقًا، فما نراه أن مافيات األحزاب بلعت أكرب الرعاة الصاحلني، أما عن طريق التهديد 

أو الطرد أو اإلغتياالت، وأما الرعية من املوظفني، فأصبح دينهم دنانريهم بعدما رأوه من علماء 
السوء والرذيلة، وباتت األنانيُة واضحٌة عليهم.

فهم يبتكرون شتى الوسائل البتزاز املواطن. إن ما حصل من تغري يف سلوك املوظف، ليس نتيجة 
تراكمات ما قبل 2003 فقط، بل وحتصيل حاصل ملا رآه بعد عام 2003، من إنكشاف سريرة 
أغلب من كان يتبجح بالشرف واألمانة والدين! والذي من الشراهة ما ال ميأل عينُه ملك قارون 

وفرعون!
لقد أوجز املرجع الديين الكبري “حممد سعيد احلكيم” يف بيانه بعد سقوط النظام عام 2003، ما 
سيحصل، والذي حصل فعاًل، حيث قال: فقٌر مع دين خرٌي من رخاٍء بدونه؛ لقد خسر أغلبنا أمانته 
وشرفه ودينه بعد الرخاء، وهذا ما أكده لي أغلب املوظفني باعرتافهم حينما كانوا يتحسرون 
على أيام زمان، ويقولون: كنا فقراء ولكن كان يرحم أحدنا اآلخر، ولكن اليوم وحنُن أغنياء مل َيعد 

يسأل أحدنا عن أحوال اآلخر!..
 وهذه مفارقة مؤملة حقا، تثري احلزن والتساؤالت عن امكانبة ان حيتفظ االنسان بنزاهته واخالقة 

واخالصه، يف ظل اجواء الرفاهية والرخاء، هل يصعب على املوظف أن يعيش خملصا مرّفها؟.
بقي شيء... على املوظف العراقي العودة إىل النفس، وليعلم بأنُه هو من ظلم نفسُه ال غري.

بغض النظر عّما إذا كان عضو الكنيست الليكودي “أورين حازان” التابع 
لرئيس الوزراء “بنيامني نتانياهو” سيقوم برفع دعوى قضائّية ضد القناة 
الثانية اإلسرائيلّية، بتهمة القذف والتشهري أم ال؟ وذلك يف أعقاب بّثها 
البالد،  للقمار خارج  حانة  إدارة  كان ضالعًا يف  أّنه  عن  يكشف  لتقريٍر 
تشمل تشغيل بائعات اهلوى من اإلسرائيليات واألجنبيات يف إطار شبكة 

دعارة، ويف تعاطي املخدرات واالجتار بها.
لكن ما يهم، هو االستنتاج بأنه ال دخان بال نار، مبعنى أن هناك فساد ل� 
“حازان” أواًل، ثم ماهي انعكاساته، ليس على مستقبله هو مبفرده، برغم 
منصبه كعضو كنيست، وباعتباره أحد أكثر األعضاء شهرة يف إسرائيل، 
استنادًا إىل حضوره وصخبه، وإمنا على مستقبل سيّده “نتانياهو” وحزب 
الليكود بشكٍل عام ثانيًا؟ سيما، وأن “نتانياهو” بالكاد حُيافظ على حكومته 

واقفة على رجليها، بواسطة املنّبهات واملنشطات.
جمّرد التعريف ب� “حازان” جالب العار - كما جرت تسميته لدى املرتبصني 
السابق “حيئيل حزان”  النائب  ابن  باعتباره  األقل-  على  باحلكومة  شّرًا 
من الليكود أيضًا، والذي سبق ومّتت إدانته واحلكم عليه بقضايا متعلقة 
بالتزوير واالحتيال، وخرق الّثقة بعد تصويته املزدوج يف الكنيست عام 
2003، وحماولته يف كل مّرة إخفاء األدلة، ما يعين أنه فاسد بالوراثة، 
وليس إرثًا عن أبيه فقط، بل عن معظم القادة يف إسرائيل أيضًا، وكأّنهم 
ُفِطروا حيرتفون الفساد، إضافًة إىل ثقة القناة صانعة التقرير بنفسها، 
بأّن التحقيق الذي بثته ضد “حازان” مل ُينَب على اخليال، وإمّنا مدعوم 
بوثائق وبشهادات غري قابلة للطعن، فهذه من العناصر الكفيلة بإدانته، 

وجّر احلكومة أيضًا إىل إشكاالت غري متوقعة.
ال��ورط��ة- وال ش��ك، أث��ار عاصفًة ه��وج��اء، وس��وف ُيثري  ه��ذا الكشف – 
صخبًا أكرب، على املستوى اإلسرائيلي برّمته، وبالدرجة األوىل هو صيٌد 
مثني بالنسبة للمعارضة، اليت هي يف األساس تبدو قوّية بشأن مالحقة 
قبل  حتى  إسقاطها،  عاتقها  على  أخ��ذت  وال��يت  وحكومته،  “نتانياهو” 

خروجها من اإلناء الزجاجي.
فمنذ البداية، كانت الردود عليه قاسية جّدًا، خاّصًة بعد أن تسّلمه بكل 
“نتانياهو”  ل�  الكبري  والنّد  املعارضة  زعيم  هريتسوغ”  “إسحاق  حفاوة، 
على  أخالقي  لسبب  حكومته،  وتسفيه  إلضعافه  جّيدة  ب��ادرة  باعتبارها 

األقل، وهو أن “نتانياهو” مسؤول عن أعضاء حزبه ومنذ والدتهم. 
أي شخص ُمّتهم حتى بأبشع األشياء وأكثرها جرمًا، ميكنه بدايًة إنكار ما 
ُينسب إليه، ودفع ما ُيلقى على كاهله، وال ننسى يأن كل مفسدي إسرائيل 
الدينّيني،  واحل��اخ��ام��ني  والعسكريني  السياسيني  وال��زع��م��اء  ال��ق��ادة  م��ن 
والذين ُأدينوا بالتهم املوّجهة إليهم، جاهدوا يف النفي واإلنكار يف كل ما 
ُنِسب إليهم من اتهامات وخمالفات، وكانوا يؤّكدون بأنهم خضعوا البتزاز 

وحسب. 

زعماء )إسرائيل(.. 
فساد بالوراثة!

فساد

د. عادل محمد عايش األسطل

حيدر حسني سويري
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ال���وث���ائ���ق ال���رمس���ي���ة امل���ن���س���وب���ة ل������وزارة 
موقع  عرب  واملسربة  السعودية  اخلارجية 
“وي��ك��ي��ل��ي��ك��س”, ال ت�����زال حم���ط اه��ت��م��ام 
اعالمي واسع، خصوصا وان هذه الوثائق 
وثيقة  أل��ف   70 اكثر من  منها  نشر  ال��يت 
وبرقية دبلوماسية وهى جزء من إمجالي 
نصف مليون برقية أخرى نشرها تباعًا، 
ال���دول  ال��ع��دي��د م��ن  ق��د تضمنت أمس����اء 
السياسية  وال��ش��خ��ص��ي��ات  واحل���ك���وم���ات 
ال���ب���ارزة، وه���و م��ا اث���ار ح��ال��ة م��ن اجل��دل 
واالستياء عرب مواقع التواصل االجتماعي 
اك��دوا  ال��ذي��ن  امل��راق��ب��ني،  يقول بعض  كما 
تشمل  اليت  ويكيليكس  تسريبات  ان  على 
إلكرتونية  ورسائل  دبلوماسية  مراسالت 
السعودية وسفاراتها  وزارة اخلارجية  بني 
يف عدد من ال��دول، رمبا قد تسهم خبلق 
العربية  ازمة وخالفات كبرية بني اململكة 

السعودية وعدد كبري من الدول.
ه����ذه ال���وث���ائ���ق ال����يت مت ت��س��ري��ب��ه��ا إىل 
والناشط  الصحفي  ميتلكه  ال��ذى  امل��وق��ع 
تسبب  وال��ذى  أسانج  جوليان  األس��رتال��ي 
األمريكية على مدار  ل��إدارة  يف فضيحة 
الوثائق  تسريبه  بسبب  ماضية  س��ن��وات 
وكما  األمريكية  اخلارجية  لوزارة  السرية 
عدة  تضمنت  ق��د  امل��ص��ادر،  بعض  تشري 
م��واض��ي��ع وجم�����االت خم��ت��ل��ف��ة ك����ان على 
رأسها األوضاع يف مصر وسوريا والعراق 

واليمن وقطر والسودان وعدة دول أخرى، 
بناًء  يتم اختاذها  واق��رتاح��ات إلج���راءات 
السعودية لألوضاع  السفارات  تقييم  على 
تفاصيل  إىل  إض���اف���ة  ال������دول،  ت��ل��ك  يف 
ال��ل��ق��اءات ال���يت ك��ان��ت ت��ت��م ب��ني ال��س��ف��راء 

ومسؤولي تلك الدول.
وهو ما كشف للرأي العام عن السياسات 
اخلارجية السعودية اليت انتهجتها اململكة 
على مدار األعوام القليلة املاضية يف فرتة 
هي األكثر حسمًا يف تاريخ املنطقة بعد أن 
اندلعت ثورات الربيع العربي، إضافة إىل 
تسريبها،  مت  اليت  والربقيات  الوثائق  أن 
أدل����ة ع��ل��ى وج����ود خ��الف��ات بني  تتضمن 
دولة  رأسها  على  أخ��رى  ودول  السعودية 
أخ��رى عما  وثائق  قطر، يف حني كشفت 
املشهد  أزم���ة  ال��ك��وال��ي��س يف  ج��رى خلف 
السياسي للعديد من الدول، والتسريبات 
ب��ش��ك��ل ع���ام مت���ح���ورت ح���ول ع���دة ن��ق��اط 
لسياستها  الرياض  تنفيذ  كيفية  أبرزها: 
استخدام  عرب  ودولية  إقليمية  ملفات  يف 
األموال والعامل الديين. ومتويل السعودية 
لوسائل إعالم عربية بغية حماربة خصوم 
امل��م��ل��ك��ة يف ل��ب��ن��ان وم��ص��ر ويف م��واج��ه��ة 

إيران، وفق الوثائق.
وشخصيات  ألح���زاب  نقدية  مبالغ  ودف��ع 
سياسية من دول عدة بهدف تنفيذ سياسة 
امل��م��ل��ك��ة. وت��ض��م��ن��ت ال��ت��س��ري��ب��ات ت��ق��اري��ر 

م��ص��ن��ف��ة حت���ت ب��ن��د “س����ري ل��ل��غ��اي��ة” من 
الداخلية  وزارة  منها  سعودية،  مؤسسات 
واالستخبارات العامة باإلضافة إىل توجيه 

شخصيات مؤثرة يف عدد من الدول.
البعض اكرب  التسريبات اليت عدها  هذه 
املنطقة،  يف  اس��ت��خ��ب��اري  جتسس  عملية 
ق��د ت��دف��ع ب��ع��ض ال����دول اىل اع����ادة رس��م 
خارطة العالقات بينها وبني اململكة، اليت 
خاصة  م��راق��ب��ة  اىل  س��ف��ارت��ه��ا  ستخضع 
ب��س��ب��ب ف���ق���دان ال��ث��ق��ة يف ال��ت��ع��ام��ل، من 
جانب اخر اشار البعض اىل ان احلكومة 
وبعد  االخ����رى  ه��ي  ستسعى  ال��س��ع��ودي��ة 
افتضاح امرها، اىل رسم سياسة جديدة 
بهذا اخلصوص وستعمد اىل فربكة بعض 
اعتماد  اىل  ستسعى  ان��ه��ا  كما  ال��وق��ائ��ع، 
الرأي  تكتيكات اعالمية يف سبيل اشغال 
املهمة  القضية  ه���ذه  ع��ن  واب���ع���اده  ال��ع��ام 

واحلساسة.
وثائق  نشر  ويكيليكس،  م��وق��ع  ب��دأ  فقد 
أكثر  تشمل  السعودية،  للخارجية  مسربة 
م��ن ن��ص��ف م��ل��ي��ون ب��رق��ي��ة ووث��ائ��ق أخ��رى 
مع  س��ري��ة  ات��ص��االت  تتضمن  للخارجية 
س����ف����ارات امل��م��ل��ك��ة ح����ول ال����ع����امل، بعض 
ال��ت��س��ري��ب��ات ع��ب��ارة ع��ن ت��ق��اري��ر مصنفة 
“سري للغاية” من مؤسسات سعودية بينها 
العامة.  واالس��ت��خ��ب��ارات  الداخلية  وزارة 

حبسب موقع ويكيليكس.

ويكيليكس.. تكشف عن نظام 
دكتاتوري يهدد السلم وينشر الفساد

املجتمع املغربي.. جدل محموم من الغزو الثقايف اىل الفساد االجتماعي  
يشهد اجملتمع املغربي حراكا داخليا غري مسبوق على مستوى احلريات واحلقوق، وذلك على خلفية 
عدة قضايا متثل الفساد االجتماعي املتصاعد يف املغرب، ابرزها زواج املثلية واجلدل حول اعتقال 
العامة ومشروع قانون ممارسة اجلنس خارج  ارتدائهما مالبس فاضحة يف االمكان  فتاتني بسبب 
رابط الزواج، مما اثار جداال واسعا داخل اململكة املغربية، كون بعض هذه القضايا خرجت عن نطاق 
االخالقي  لالفساد  مفتوحة  ساحة  املغرب  من  جعل  املسؤولة، مما  واحلرية  االجتماعية  املسؤولية 

والغزو الثقايف.
يرى خرباء االجتماع ان ما يشهده اجملتمع املغربي يف الوقت الراهن جاء نتيجة تأثره املرتاكم بعوامل 
التغري االجتماعي كالعامل الثقايف وأثر االتصاالت الفكرية مع اجملتمع الغربي، فكما هو معروف ان 
اجملتمع املغربي وال سيما الشباب منهم متأثر على حنو مضطرد بثقافات وسلوكيات الغرب وخاصة 
اجملتمع الفرنسي الذي يبح كل ما هو حمرم حبجة احلرية، وعليه فالتصعيد االجتماعي الذي شهدته 
اململكة املغربية هو نتيجة انفجار فقاعة الغزو الثقايف الفرنسي وتأثر الشباب املغربي بوهم احلرية 

الالأخالقية، وقيامهم بكل ما هو منايف لآلداب العامة واآلداب اإلسالمية. 
فيما يرى خرباء اخرون ان زيادة معدالت االنفتاح على العامل اخلارجي وتطبيق ثقافاته دون وعي 
وبتقليد اعمى بذريعة احلرية والعصرية زاد من االحنراف والفساد داخل اجملتمع املغربي، ويؤكد 

هؤالء اخلرباء ان كا نعرب عنه بالعوملة مبعنى تعدد شبكة عالقاته باجملتمعات األخرى جيعل اجتاهات 
التغري االجتماعي متباينة ويعكس بصورة خمتلفة كنماذج التبعية اليت يقع يف شباكها اجملتمع املغربي 
تباين  التأثري يف  هذا  وينعكس  الشباب  على  يؤثر  ع��ام، مما  بشكل  العربي  واجملتمع  بشكل خاص 

اجتاهات الشباب ونزعاتهم السياسية الثقافية واالجتماعية املختلفة.
وعليه تضفي لنا املعطيات آنفة الذكر بان املغرب باتت ساحة مفتوحة لالفساد االخالقي، إذ يتعرض 
الشباب املغربي العربي إىل غزو ثقايف يف كل فرع من فروع الثقافة اليت تنقل مداخالت إىل عقوهلم 
فيظهر مفعول يف سلوكهم وأسلوب معيشتهم وأخطر شيء يف الغزو األجنيب يكمن يف اجلانب غري 
املادي أي املعنوي من الثقافة، الذي يشمل األفكار واآلراء واملعتقدات واملعايري والقيم اليت تغيري من 

سلوكيات الشباب.
مما انتج لديهم عادات وتقاليد وأع��راف وبدعا يتمسكون بها بشدة إىل درجة التعصب يف الكثري 
من األحيان وذلك النبهارهم الشديد بها وهكذا يصبحون أدنى تفكريا منهم فيتبعونهم إتباعا أعمى 
ويأخذون عنهم كل شيء ويدعون إىل تبين أفكارهم ويزيد األمر خطورة عندما يصبح للغزو األجنيب 
غري املادي املعنوي قيمة كبرية بني الشباب، حبيث يصبح خمتزنها واملتأثر بها والداعي هلا مرموقا 

بينهم.

الدعارة أقدم مهنة يف التاريخ، قننتها الكثري من الدول االوربية واصبحت 
املناطق  م��ن  الكثري  يف  اخ��ر،  عملي  نشاط  ك��أي  ب��ه  معرتفا  مهنيا  نشاطا 
طريق  عن  العاهرات  اجساد  ع��رض  يتم  املهنة،  ه��ذه  ملمارسة  املخصصة 

االكشاك الزجاجية، وتكون تلك العاهرات من دول واشكال والوان متعددة.
هلا  توفرها  قانونية  وحبماية  واض��ح��ة،  شفافة،  نفسها  تعرض  الفاحشة 
الدولة، الشفافية اليت اصبحت عنوانا عريضا للممارسات االقتصادية ثم 
انسحبت اىل جماالت السياسة وبقية النشاطات االنسانية، وهي اليت بدأت 
عرب مقوالت العالقات االنسانية الشفافة، ومكاشفة االخرين ومصارحتهم 

مباضي الشخص املتحدث، وما يفكر فيه او يعتزم القيام به.
هذا العنوان العريض ال يعدم من روج له يف مساءلة سياسات دول جتاه دول 
الناحية االقتصادية  اخرى، وعادة ما يكون الطرف السائل هو االقوى من 
والسياسية، كما نالحظ ذلك يف عالقات دول اوربا مع نظرياتها من دول 
العامل الثالث والرابع وحتى العاشر، واليت اطلقت عليها تسمية اخرى اكثر 

تلطيفا وهي الدول النامية.
وهي أحد أهم مبادئ احلوكمة وتعود هذه األهمية إىل أنها السالح األول 
حملاربة الفساد واالختالسات والرتبيطات التى كثريًا ما نسمع عنها. فغياب 
من  الفساد  لعقد صفقات  على مصراعيه  الباب  يفتح  الذي  هو  الشفافية 
حتت املنضدة )يعين يف اخلفاء( أما مع وجود الشفافية فإنه يصعب حينها 

إساءة استخدام السلطة لصاحل فئة تعمل يف اخلفاء.
استخدمت الشفافية كثريا يف بدايتها عرب شروط الدول املاحنة للقروض 
واهلبات إلنشاء مشاريع يف دول اخرى، ودائما مايستخدمها صندوق النقد 
الدولي او البنك الدولي من خالل مطالبة املدينني حبسابات ختامية شفافة.

والشفافية اليت طاملا رفعها الغرب يف وجه الكثري من الدول تشبه شفافية 
على  الغربي  السلوك  يف  ش��يء  فكل  ال��دع��ارة،  ملهنة  الزجاجية  االك��ش��اك 
مستوى احلكومات جيب ان خيضع هلذا املبدأ حفاظا على الصورة العامة 
الشفافية  هذه  تشابهت  لو  حتى  ومواطنيها  شعوبها  ام��ام  احلكومات  لتلك 
والفاحشة حتت محاية  لألجساد  الزجاجية، عرضا  االكشاك  مع شفافية 
اال  والتقارير،  االحاديث  من  الكثري  تستنزف  اليت  الشفافية  رغم  القانون. 
)الفيفا( كشف  العامل وهي  الزجاجي ألكرب منظمة كروية حتكم  البيت  ان 
زجاجه ورّق وشّف، حتى من ورقة التوت اليت حجبت عوراتها طيلة سنوات 
ترؤس العجوز السويسري سيب بالتر على كرسي الرئاسة هلذه املنظمة منذ 
العام 1998، واستقالته االخرية اليت رمبا تكون تسوية لإفالت من العقوبة، 

واليت عقدها مع احملققني االمريكيني من حتت الطاولة.
بالرئيس  اطاحت  اليت  الفساد  ملفات  بكشف  يتعلق  فيما  املسألة  لب  وهو 
العجوز للجمهورية الكروية العاملية، واليت سقطت فيها رؤوس كبرية، وهناك 
قابلية لسقوط رؤوس اخرى جديدة سواء من اجلمهورية الكروية نفسها او 

من مجهوريات كروية حملية اخرى.

الشفافية االوربية 
واالكشاك الزجاجية

فساد

عبد االمري رويح

حيدر الجراح 
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ثقافة

القراءة  فعل  أن  بها،  املسلَّم  االم��ور  من 
ل���ه ق��ص��ب ال��س��ب��ق يف ت��ط��وي��ر ال��وع��ي 
ل���دى االف�����راد واجمل��ت��م��ع ع��م��وم��ا، وق��د 
حكرا  تبقى  ال��ق��راءة  ان  بعضهم  يظن 
الناس  تعين  وال  ف��ق��ط،  املثقفني  على 
ال��ك��الم يعد  اآلخ��ري��ن!، ولكن مثل ه��ذا 
ال��ق��راءة  لفعل  ومنافيا  للواقع  جمافيا 
نفسه، ألننا يف واقع احلال نعرتف عن 
على  القراءة  بفضل  تامة،  وقناعة  فهم 
تتقاسم  اليت  والشعوب  واالف��راد  االم��م 
ال���ق���راءة غائبة  امل���ع���م���ورة، ول���و ك��ان��ت 
فإننا  ودوره����ا،  مكانتها  ع��ن  مغيبة  او 
بالنتيجة ال حنصد سوى اجلهل، وحنن 

نعرف متاما ماذا يعين اجلهل؟!.
لذلك نالحظ بوضوح كلما ارتفع سقف 
ال��ق��راءة، كلما ك��ان هناك  االق��ب��ال على 
الرتابط  هذا  الكتب،  اقتناء  على  إقبال 
بني االثنني )القراءة/الكتاب( ينبغي أن 
يدفع املعنيني اىل تعضيد هذا الرتابط، 
ع��رب ت��وف��ري ال��ك��ت��اب، ب��أس��ع��ار مناسبة 
م��ع أن��اق��ة ال��ك��ت��اب ال��يت جت��ذب ال��ق��راء 
وت��دف��ع��ه��م حن���و ال���ق���راءة ع���رب اجل��م��ال 
احل��ال،  بطبيعة  وامل��ض��م��ون  الشكل  يف 
ت���ؤدي  وال����ق����راءة وح���ده���ا ال مي��ك��ن أن 
املشارب  الناس من خمتلف  بني  دوره��ا 
وامل��س��ت��وي��ات، امن���ا حت��ت��اج اىل وسيط 

يعرضها على اجلميع، مبا تنطوي عليه 
من افكار. 

يعرفون  وغريهم،  املعنيني  أن  شك  وال 
للكتاب يف  ال���دور االس��اس��ي  وي��ق��درون 
ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ك��ر، ول��ك��ن هنالك 
البد  وبالتالي  ال��ق��راءة،  هو  أهم  وسيط 
من نقل اجملتمع من حال اىل حال أرقى.

يف احلقيقة توجد لدينا جتارب ناجحة 
يف ال���ع���راق، خب��ص��وص م��ش��اري��ع نشر 
ونشرها  )اقرأ(  ثقافة  لتعميق  القراءة، 
ب��ني اف����راد وم��ك��ون��ات اجمل��ت��م��ع، وحن��ن 
امل��وس��وم  ال��س��ن��وي  امل��ش��روع  هنا  نتذكر 
اق��رأ(  ان��ا  )ان��ا عراقي  او شعار  جبملة 
الذي انطلق يف بغداد اوال ثم انتشر اىل 
حم��اف��ظ��ات اخ���رى، وه���ذا ام��ر مشّجع 
ال��ق��راءة  ول��ك��ن حت��ت��اج  بطبيعة احل���ال، 
لكي تنتشر اىل وسيط كما ذكرنا سابقا 

والوسيط هنا هو الكتاب.
املعرفة  بآيته  الكريم  ال��ق��رآن  ن��زول  إن 
)اق��رأ بإسم رب��ك(، تؤكد من دون ادنى 
حياة  يف  ل��ل��ق��راءة  الكبرية  املكانة  ش��ك 
ال��ف��رد واجمل��ت��م��ع، ف��ض��ال ع��ن ق��درت��ه��ا 
حالة  يف  للجميع  ال��وع��ي  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لذلك  احل��ي��وي،  الفعل  بهذا  االستمرار 
اخل���اص،  امل���ال  رأس  تشجيع  م��ن  الب���د 
ب��ال��دخ��ول يف م��ث��ل ه���ذه امل��ش��اري��ع، مع 

خاصة  املناسب،  ال��رب��ح  حتقيق  اهمية 
ال��دور  يف  واضحا  تراجعا  نالحظ  اننا 
يشري  فالواقع  ال��ش��أن،  بهذا  احلكومي 
اىل أن وزارة الثقافة العراقية ال متلك 
سوى دار نشر واحدة، هي دار الشؤون 
تعمل وفق  الدار  العامة، وهذه  الثقافية 
من  تتمكن  ف��ال  ال��ذات��ي،  التمويل  نظام 
خاصة  ال��ك��ب��رية،  املهمة  ب��ه��ذه  النهوض 
املعنية ال تعطي قضية طبع  ال��وزارة  ان 
تنتشر  ولكي  مناسبا.  اهتماما  الكتاب 
ث��ق��اف��ة )اق������رأ( ب���ني اجل��م��ي��ع م���ن دون 
استثناء، ألننا نعي متاما، ما هي الفوائد 
الشعب  أن جينيها  ال��يت ميكن  ال��ك��ربى 
صارت  اذا  القراءة،  ثقافة  من  والدولة 
بال  ال��ن��اس  ي��ع��ت��اده  يوميا  سلوكيا  فعال 

استثناء.
نشر  اىل  اذًا، حنن حباجة  فاخلالصة 
ث��ق��اف��ة )اق������رأ( ب���ني اجل��م��ي��ع م���ن دون 
هلا  ال��ق��راءة  ان  بسيط  لسبب  استثناء، 
قدرة على تغيري عقلية االنسان وافكاره 
مبا حيقق له نضجا أكرب وقرارات ادق، 
يف  يصبح  أن  ميكن  متحضر،  وس��ل��وك 
ثقافة  للقراءة،  اجلميع  ممارسة  حالة 
اننا سنحصل يف  يعين  وه��ذا  مجاعية، 
بعقول  مثقفة،  ام��ة  على  املطاف  نهاية 
متطورة ال ميكن هلا ترك الفعل القرائي.

ثقافة )اقرْأ( وحصاد 
التقدم

هل يمكن تحويل املقهى اىل بؤرة ثقافية مشعَّة؟
والصغرية،  الكبرية  والعواصم  البلدان  تاريخ معروف، يف كثري من  واألدبية  الثقافية  للمقاهي 
واملدن األقل حضورا جند املقاهي هلا حضورها وفعلها الثقافية املهم، بل حتى املقاهي العامة، 
اليت تستقطب عامة الناس، نالحظ أن الزبائن او الرواد يتعاملون معها كمكان مناسب لقضاء 
وقت ممتع ومفيد يف الوقت نفسه، ولعل القول الذي مسعته ذات يوم من رجل بسيط ال ينتسب 
وال ُينِسب نفسه للمثقفني هو قول مناسب وصحيح، عندما قال )املقهى أكثر مكان يثري شهية 
القراءة لدى االنسان( وهذا ما يفسر فعال ظاهرة مطالعة الصحف اليومية والدوريات واجملالت 

والكتب يف املقهى، باعتبارها بؤرة للثقافة، يلتقي فيها املثقفون واملفكرون وعامة الناس ايضا.
وال ميكن أن نتعامل مع املقهى كمكان مللء الفراغ، فهي يف احلقيق مركز لتجميع االفكار وتالقح 
الفائض ميثل مشكلة لالنسان، السيما يف  الوقت  أن  نفهم  نعم حنن  االفكار،  وتفاعل  العقول 
اجملتمعات اليت تعاني من سوء التنظيم، يف جمريات احلياة، وغالبا ما ينشأ هذا الوقت، من 
على  االقتصادية  ال��دورة  وعجز  املناسبة  العمل  فرص  ون��درة  الشعيب  والوعي  الثقافة  ضعف 
العملية  فيطول  اجمل��االت،  عموم  على  ب��دوره  العجز  ه��ذا  ينسحب  لذلك  الطاقات،  استيعاب 
لقدرات  الناجح  التنظيم  بغياب  حتدث  اليت  الفوضى  بسبب  وذل��ك  معا،  والفكرية  االنتاجية 
الدولة واجملتمع، يف ميادين االقتصاد والسياسة والتعليم وغريها، ومن هنا تأتي مكانة املقاهي 

املتميزة ثقافيا يف مدن عاملية مهمة هلا حضورها الراكز.
تقضي اجلماعات  ما  غالبا  قدراتها،  تنظيم  تعجز عن  اليت  الشعوب  أن  أيضا  لذلك نالحظ 
واالفراد املنتمية هلا، أوقاتها الفائضة بصورة ال ختدمها، وال تسهم يف تقدمها، او ازدهارها، 
بنتائج تضّر  الفراغ،  الزائد  الزمن  التخّلص من  تأتي فوضى  ما  بل غالبا  ليس هذا فحسب، 
غياب  حالة  ويف  أخ��رى،  أو  بطريقة  معه  التعامل  يتم  أن  البد  فالفراغ  معا،  واجملتمع  بالفرد 
املنهجية اجليدة، يف التخلص من الفراغ، تنشأ النتائج السيئة اليت تنعكس منه، وتنمو وتتطور، 

لتصبح من املشكالت املستعصية يف اجملتمع.
وهكذا ُتَعّد املقاهي من أهم وسائل تفتيت الزمن الفائض، اليت ابتكرها االنسان، كونها ميكن أن 
تتحول اىل بؤرة مشّعة للثقافة، فقط حيتاج االمر اىل ارادة وختطيط قد يقف وراءه فرد واحد 
احيانا، هلذا جند مقاٍه كثرية تستقطب روادا، وزبائن، هلم اهتمامات حمددة، فهناك مقاٍه لكبار 
السن، يتداولون فيها ذكرياتهم، ويقضون فيها اوقات فراغهم الطويلة، وهناك مقاٍه للرياضيني، 
وُأَخر للمثقفني، واالدباء، ومثلها لتدخني األرجيلة على الرغم من اضرارها الصحية، ولكن على 
العموم تعد املقاهي عالمات فارقة يف املدن والعواصم، كونها بؤر تستقطب وتبث الثقافة يف 

وقت واحد.

صنوان متالزمان هما، العلم والكتاب، فمن دون العلم ال قيمة للكتاب، 
يضع  أحدهما  متباَدل،  بينهما  فالفضُل  العلم،  لضاع  الكتاب  دون  ومن 
للكتاب،  هلا  ح��دود  ال  قيمة  والنتيجة  اآلخ��ر،  وقدراته يف خدمة  نفسه 
حلظة،  ك��ل  يف  يتطور  عاملنا  للعلم،  عنها  االستغناء  يسعنا  ال  وف��ائ��دة 

والفضل يعود للعلم ووسيلة حفظه وتوثيقه ونعين الكتاب.
بعضنا لديه من املوهبة ما ال يدركها، وال يعرفها حق املعرفة، فيهملها، 
يتناساها او يغض الطرف عنها، ألنها ال يعرف قيمتها الفعلية، فاملوهبة 
ماكنة تنتج العلم يف اجملال االنساني أو العلمي، والكتاب هو الذي حيافظ 
بيت  اجلنني  يضم  عندما  االم،  رح��م  يشبه  إن��ه  تدوينه،  بعد  العلم  على 
ثناياه، يرعاه وحيافظ عليه، ثم يقدمه لإنسان كي يتحول من مفردات 
أن  القول  نعم يصح  أم��ام،  وأفكار اىل منَتج عملي يدفع االنسانية اىل 

الكتاب )رحم العلم(.
فالعلم من دون حفظ قد يتعرض للموت أو الضياع، كونه ال يتم حفظه 
يف املكان املناسب، وعندما ينبت العلم بني دفيّت كتاب، عند ذاك يكون يف 
أمن وأمان، ويكون يف خدمة االنسان، هذه هي قيمة الكتاب اليت تقارب 
افعال جمسدة  كلمات اىل  يتحول من جمرد  العلم عندما  ومتاثل قيمة 

تؤدي اىل االنتاج األمثل، فيصبح العلم يف خدمة االنسان.
لذلك ورد يف كتاب )حتف العقول(، قوال للرسول الكريم )ص( جاء فيه: 
على حفظ  يأتي يف جمال احلض  القول  وهذا  بالكتاب(.  العلَم  )قّيدوا 

العلم من الضياع.
 وقد يقول قائل أن عصرنا الراهن فيه من وسائل احلفظ الكثرية للعلم 
طويلة  مسرية  عن  نتحدث  ولكن حنن  قول صحيح،  وهو  الكتاب،  غري 
للعلم، والسؤال هنا كيف مت حفظ العلم اىل يومنا هذا؟، ولو العلم الذي 

حفظه الكتاب لإنسان.
 هل كان مبقدوره ان يكتشف ويصنع الوسائل االخرى احلافظة للعلم، 
لالنسان  ميكن  ال  احلال  بطبيعة  مثال؟،  احلالية  االلكرتونية  كالوسائل 
ان يتنكر للكتاب يف حفظه للعلم، وليست هناك مشكلة اذا كانت هناك 

وسائل اخرى يتم حفظ العلم وتوثيقه بها.
ومع ذلك ال ميكن اجملازفة بالقول ان العلم ميكنه اآلن أن يستغين عن 
ظهور  مع  السيما  للعلم،  املناسب  الرحم  هو  االخ��ري  يعد  فلم  الكتاب، 
وسائل الكرتونية بديلة للورق وللكتب عموما، لكن يف احلقيقة ان قوال 

كهذا ال يصمد امام الواقع.
 فالعلم ال ميكن أن يتخلى على حنو كّلي عن الكتاب، كونه ال يزال وسيبقى 
الوسيلة األكثر قبوال لدى الناس، واألكثر تعامال يف تناقل العلم من فرد 
اىل آخر ومجاعة اىل اخرى وجيل اىل آخر، مع وجود الوسائل االخرى 
احلافظة للفكر، فهذا ال يتعارض مع قيمة الكتاب او دوره يف تقديم العلم 

وحفظه.

توأمُة العلم 
بالكتاب

علي حسني عبيد
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ثقافة

ليست  بالثقافة  واجمل��ت��م��ع  ال��دول��ة  ت��ق��دم 
جديدة، لذلك يذهب العارفون اىل الرأي 
ما،  أم��ة  ثقافة  ه��زل��ت  )اذا  ي��ق��ول  ال���ذي 
هزلت تلك األمة(، فهناك رابط جوهري 
ال فكاك منه بني الثقافة والتقدم، شرط 
الثقافة  الثقافة، مبعنى اذا كانت  اجيابية 
ت��ك��ون ذات ط��اب��ع  ق���د  ذل����ك، أي  ع��ك��س 
تأثريها  يتحول  س��وف  ذاك  عند  سليب، 
االجيابي بالقوة نفسها اىل جانب سليب، 
ويف هذا احلالة بدال من ان تكون الثقافة 
تقدمية حضارية، سوف تذهب يف املسار 
مبعنى  تدمريية  ثقافة  وتصبح  املناقض، 

الكلمة!.
هو  وم��ا  للثقافة،  السليب  ال���دور  ه��و  فما 
ت��أث��ريه��ا ع��ل��ى ال��ف��رد واجمل��ت��م��ع وال��دول��ة 
اي����ض����ا؟، حن����ن ن����رّك����ز وأع������ين ال��ك��ت��اب 
واملثقفني عموما ومن يهمهم امر الثقافة، 
على اجلانب اجليد والتأثري املفيد للثقافة 
واملثقف يف االوساط اجملتمعية املختلفة، 
ولكننا يف احلقيقة مل نتحدث عن الثقافة 
فيما لو حتّولت اىل مطرقة للتهديم بدال 
إلقاء  اىل  ال شك حنتاج  إننا  البناء،  من 
ومتى  ال��ت��دم��ريي��ة،  الثقافة  على  ال��ض��وء 
االسباب  هي  وم��ا  كذلك،  تكون  أن  ميكن 
دوره��ا االجيابي  الثقافة من  ال��يت جت��رد 

البّناء؟.

من  الثقافة  األول عن حتويل  املسؤول  إن 
م��س��اره��ا اجل��ي��د اىل امل��س��ار ال��ض��ار، هو 
املثقف بالدرجة االوىل، والبيئة احلاضنة 
ان  نستطيع  بسيطة  مب��ع��ادل��ة  ل��ذل��ك  ل��ه، 
فاملثقف  املذكور،  االستنتاج  اىل  نتوصل 
كما يقول اصحاب الشأن هو ابن حلاضنته 
وبيئته، ويقول العارفون ايضا، هناك تأثري 

متباَدل بني اجلانبني )املثقف والثقافة(.
ان����ط����الق����ا م�����ن ه�������ذا االس���ت���ن���ت���اج���ات 
والتصورات، البد أن يسعى املثقف وجيّد 
وانشطة  افكار  من  يكفي  ما  ويبذل  ويكّد 
وف���ع���ال���ي���ات، ل��ك��ي حي���ّص���ن ال��ث��ق��اف��ة من 
امر  وه��و  للتهديم،  مطرقة  اىل  التحول 
ليس ببعيد، إذ ميكن للثقافة عندما تكون 
وما  واالنانية  والتعّصب  للتطرف  منتجة 
مطرقة  تصبح  ان  ردي��ئ��ة،  قيم  م��ن  شابه 
للتهديم، وال ميكن هلذا النوع من الثقافة 
ان يبين جمتمعا ناجحا او دولة مستقرة 

متطورة.
ال���واع���ي  امل��ث��ق��ف  ب���ق���وة دور  ي����ربز  ه��ن��ا 
وذل��ك  اراد  )اذا  يستطيع  إن��ه  االجي��اب��ي، 
وقرر يف سريرته( أن يكون فاعال بأفكاره 
واق��وال��ه واف��ع��ال��ه ب��اجت��اه ال��ت��أث��ري اجليد 
مبعنى  اجملتمعية،  االوس���اط  يف  للثقافة 
االستعداد  مت��ام  يستعد  أن  املثقف  على 
الوقت  يف  وعليه  ال��ت��دم��ري،  ثقافة  لنبذ 

البناء،  ثقافة  تعضيد  يف  ال��ش��روع  نفسه 
وهذا يف حقيقة االمر هدف صعب وكبري، 
ال ميكن ان يتحقق بصورة فردية او بأفعال 

وافكار عشوائية.
والتنفيذ  السليم،  التخطيط  يتدخل  هنا 
ال��ف��ردي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  واالرادة  ال���دق���ي���ق 
يتحول  لكي  الفاعلة،  املؤمنة  واجلمعية 
ال���ف���ع���ل ال���ث���ق���ايف م����ن ح���ال���ت���ه ال��س��ل��ب��ي��ة 
التدمريية، اىل عنصر بناء اجيابي، يضع 
احللول الالزمة ملكافحة التطرف والتشدد 
هذا  الوافدة،  الدخيلة  والعادات  واالفكار 
ك��ل��ه ج��ه��د ث��ق��ايف ي��ت��ص��دى ل���ه امل��ث��ق��ف��ون 
التأثري  حتويل  على  ال��ق��ادرون  واملفكرون 
اجيابية  اىل  السلبية  نزعته  من  الثقايف 
مطلوب  ل��ذل��ك  وال��ت��أث��ري،  وال��ف��ك��ر  الفعل 
من املثقف أن يستثمر كل املزايا الثقافية 
املتوافرة، من اجل العودة اىل الدور املميز 
للمثقف والذي يبتعد عن السطحية، وعلى 
املثقف أن يستقل بفكره وآرائه عن االفكار 
تعطي  ال��يت  السلبية  لالفكار  ت��روج  ال��يت 
دورا سلبيا للثقافة بصورة عامة، لذا على 
وتطوير  تعميق  بقوة يف  يسهم  أن  املثقف 
توعية  اىل  يهدف  ال��ذي  اجلمعي،  الوعي 
تفهم  لكي  اجملتمع  م��ن  االع��ظ��م  ال��س��واد 
الغالبية العظمى حقوقها وحتمي حرياتها 

املدنية والفردية كافة.

الثقافة السلبية.. مطرقة التدمري 
املجتمعي

اسواق الفن.. استثمار األغنياء واالسعار الخيالية
عامل الفن مبختلف أنواعه، ال يزال حيمل الكثري من املفاجآت واألسرار خصوصا فيما يتعلق بسوق 
الفن وامل��زادات، وما حتويه من كنوز وأعمال قيمة حيث شهدت السنوات األخ��رية كما يقول بعض 
اخلرباء إقباال متزايدا على شراء التحف و اللوحات الفنية للمشاهري والعظماء، اليت وصلت اىل 
أسعار خيالية، وحبسب بعض التقارير اخلاصة باملؤسسة األوروبية للفنون التشكيلية TEFAF وكما 

تنقل بعض املصادر.
 فان مبيعات الفنون واللوحات واألثريات حققت العام املاضي رقما قياسيا غري مسبوق من قبل حيث 
بلغ امجالي املبيعات حنو 51 مليار يورو)53,3 مليار دوالر(، موزعة على عمليات بيع متت بني مئات 

من بيوت املزادات وصاالت العرض يف مجيع أحناء العامل.
وابرز ما جاء بالتقرير هو منو سوق الفن على االنرتنت، حيث سجلت مبيعات و جتارة الفنون عرب 
االنرتنت حنو 6% من امجاىل املبيعات مبا يوازى 3,3 مليار يورو)3,5 مليار دوالر(. و هذا الرقم يعنى 
الكثري خاصة و ان جتارة الفنون االلكرتونية تعد أحدث أنواع التجارة االلكرتونية . وتزايد االهتمام 

بتجارة الفنون عرب االنرتنت.
املتعاملة مع القطع الفنية إىل السوق الفنون عامة،  يشري اىل إضافة ‘طبقة جديدة من الشركات’ 
واليت تشمل كال من شركات التجزئة اليت تبيع منتجات الفنون مباشرة إىل املشرتين على االنرتنت، 

وكذلك طبقة الوسطاء الذين اصبحوا العبني اساسيني يف هذه التجارة املرحبة والذين يوفروا منربا 
لصاالت العرض التقليدية وبيوت املزادات لدخول لعبة البيع عرب االنرتنت.

بصفة عامة وكما تنقل مصادر اخرى فان حجم األموال اليت يستثمرها األغنياء يف االعمال الفنية 
بات الفتا للنظر واملزادات اليت تبيع لوحات بأكثر من مائة مليون دوالر تشري اىل فقاعة المعة يف 
عامل الفن, يف الوقت الذي تعاني فيه بقية اجملتمعات من الركود او الرتاجع. والالفت للنظر ايضا 
حتول البنوك جتاه سوق الفن واالستثمار فيها، واذا مت تطبيق النظرية االقتصادية على الفن, ميكن 

القول بأن األغنياء يزدادون ثراء واالستثمار يف األعمال الفنية يزيدهم ثراء.
ويف هذا الشأن فقد اعلنت جمموعة ارتربايس ان رقم اعمال املزادات العلنية لالعمال الفنية بلغ يف 
2014 مستوى تارخييا بزيادة نسبتها 26 باملئة على مدى عام مع ارتفاع كبري للمبيعات اليت جتاوزت 

قيمتها املليون دوالر.
 واحتفظت الصني باملرتبة االوىل يف هذا اجملال متقدمة بفارق طفيف عن الواليات املتحدة يف سوق 
تشهد تزايدا يف عدد املتاحف، حسب هذه اجملموعة الرائدة يف املعطيات يف هذا اجملال، من جانب 
اخر اصبح عمل لبيكاسو اغلى لوحة تباع يف مزاد بعدما بيعت مببلغ 179,36 مليون دوالر لدى دار 

كريستيز يف نيويورك. 

جاء يف املواصفات املثالية للمثقف، أنه امليزان الدقيق الذي يزن الرأي 
واملوقف املتوازن، فهو كما يصفه العارفون، غالبا ما يتحلى بعقل راجح، 
يتكئ على خزين معريف ومعلوماتي، وخربة فكرية تزن االحداث واملواقف 
واالفكار، ثم تثّبت رأيا يظهر للعلن، ليعرب عن وجهة نظر وموقف جيد 
تقف  اليت  العقلية  أن  واض��ح،  لسبب  اآلخرين،  لدن  من  وترحيبا  قبوال 
بشأن  وال خيتلف  بها،  موثوق  مثقفة  لقامة  تعود  ال��رأي  ه��ذا  مثل  وراء 
التاريخ  نبالغ وال نذهب بعيدا، عندما نقول أن  اثنان، ولعلنا ال  نزاهتها 
يستحقها،  مكانة  احلقيقي يف  املثقف  وضع  للبشرية،  والثقايف  الفكري 
ولكن املشكلة يف هذا اجلانب تكمن يف املثقفني الطارئني، أولئك الذين 

ينسبون أنفسهم للثقافة حبيث ُيصَعب فرزهم بصورة دقيقة.
يف هذا الصدد ليست هناك حدود فاصلة بني املثقف وبني من يؤمن به 
من افكار، إال ما يتناقض مع املبادئ االنسانية، ومع ذلك نالحظ اختاذ 
املبدأ، فمثال هناك  تتناقض مع هذا  املثقفني  بعض  مواقف مسبقة من 
املتدينني ايضا، ال  الدين ومن  املثقفني يتخذون موقفا مسبقا من  بعض 
يقوم على فحص التجربة وال تنطلق احكامهم من الواقع او احلقيقة، نعم 
هناك اخطاء حتدث هنا وهناك ويتخذ بعضهم من الدين غطاًء إلخفاء او 
مترير اخطائهم، ولكن ينبغي احلكم على التجارب بعد استنفاذ فرصتها، 
وال يصح إلغاء االخر وفكره وطروحاته النه ذو عالقة بالدين، مثلما ال 
جيوز للمتدين أن يلغي الليربالي، لذلك عندما يكون املثقف الذي ينسب 
نفسه اىل الليربالية، ذا موقف مسبق من املتدين ويلغيه من دون أن حيتك 
به ويعرفه عن قرب فكرا وسلوكا، ويلغي الليربالي فكرا وسلوكا ايضا، 

وهكذا تكون عملية االلغاء متبادلة بني الطرفني.
للفكر  املتدين  او  الدين،  إليها رجل  يلجأ  قد  اليت  االلغاء  ما يربر حالة 
املضمون  بطبيعة  االه��ت��م��ام  ينبغي  لذلك  امل��ث��ال،  سبيل  على  الليربالي 
الفكري للنص او القول، وال يصح أن نتخذ موقفا مسبقا من هذا القول و 

ذاك او من هذه التجربة او تلك.
من  نتخلص  أن  السليمة  بالطريقة  نتمكن  أننا سوف  الواضح  من  لذلك 
عبء هذه الظاهرة، اليت تؤذي أكثر مما تنفع، ألنها تقودنا اىل توترات 
كثرية، نتيجة للتضاد بني االفكار واملواقف، علما ان االختالف ال يسبب 
مشكلة، بل سيحدث العكس متاما حينما تتالقح االفكار، وهكذا مطلوب 
اليت  لالسباب  املسبقة،  االحكام  ظاهرة  عن  املثقفني  ل��دن  من  التخلي 
ال  وهو  االختالف حالة صحية  أن  املثقفون  آمن  اذا  آنفا، خاصة  وردت 
يعين اخلالف يف اي حال من االح��وال، وال شك أننا وفق هذا االسلوب 
املسبق، وهي ظاهرة  تنتج عن احلكم  نتخلص من ظاهرة  اجل��اد سوف 
إلغاء اآلخر اليت تتسبب يف خلق بؤر احتقان فكرية وعقائدية، فضال عن 
تشجيع حاالت التطرف والتعصب هنا وهناك، يف الوقت الذي حنتاج فيه 
اىل التوازن والتماسك كوننا منر يف مرحلة حنتاج فيها اىل االبتعاد التام 

عن حاالت التصادم الفكري او سواه.

املثقفون وليربالية 
االحكام املسبقة
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ت���ع���ددت ال�����دراس�����ات واألحب�������اث ح��ول 
التغريات املناخية اليت باتت تشكل خطرا 
مستداما على احلياة يف كوكب األرض، 
فهي السبب الرئيسي يف اغلب الكوارث 
الطبيعية اليت حتدث على كوكب األرض 
األعاصري  الفيضانات،  اجملاعة،  منها: 

واجلفاف خاصًة يف العقد األخري.
 إذ ي��ع��د ت��غ��ري امل��ن��اخ واح����د م��ن ضمن 
منها  الربية  احلياة  تتهدد  خماطر مجة 
حساب  على  احلضري  والتوسع  التلوث 
من  الغابات  وإزال���ة  البيئية  االع��ت��ب��ارات 
أج���ل زراع����ة احمل��اص��ي��ل ال��غ��ذائ��ي��ة وه��ي 
تنذر  إنها  اخل���رباء  يقول  ال��يت  العوامل 
ب��أس��وأ ح���وادث ان��ق��راض منذ م��ا حدث 
للديناصورات قبل 65 مليون سنة، ولعل 
اح��دث ال��دراس��ات بهذا ال��ش��أن أش��ارت 
إىل أن تغري املناخ قد يدفع سدس أنواع 
احليوانات والنباتات يف العامل إىل طريق 
االنقراض ما مل تسعى احلكومات حثيثا 
املتسببة  الغازية  االنبعاثات  خفض  إىل 

يف االحتباس احلراري.
فيما أش��ارت دراس��ة علمية أخ��رى إىل 
امل��ن��اخ ه��و امل��س��ؤول األول عن  ت��غ��ري  أن 
االرت��ف��اع ال��ش��دي��د يف درج���ات احل���رارة 
وعن حنو مخس حاالت هطول األمطار 
تقدم برهانا  اليت  النتائج  الغزيرة وهي 

جديدا على مدى تأثري غازات االحتباس 
احل���������راري -ال����ن����اجت����ة ع����ن األن��ش��ط��ة 

البشرية- على الطقس.
ال��وق��ت نفسه ح���ذرت جم��م��وع��ة من  يف 
ال��ع��ل��م��اء واخل����رباء ان ال��س��ق��ف احل��ال��ي 
للحد م��ن ظ��اه��رة ارت��ف��اع درج��ة ح��رارة 
ال���زي���ادة ع��ل��ى درج��ت��ني  ب��ق��ص��ر  االرض 
مئويتني فقط مقارنة بفرتة ما قبل الثورة 
الصناعية وهو حمور اتفاق عاملي جديد 
للمناخ يف ديسمرب كانون االول سيفشل 
يف تفادي الكثري من االثار النامجة عن 
ه��ذه ال��ظ��اه��رة، وه��م ي��ق��ول��ون ان زي��ادة 
تصبح  ان  ت��ع��ين  امل��ق��رتح��ة  ال��درج��ت��ني 
ج���زر ص��غ��رية يف احمل��ي��ط اهل����ادي غري 
بسوء  املرتبطة  الكوارث  ان  كما  مأهولة 
أسرع  بوترية  ستحدث  اجلوية  االح��وال 
ال��ع��م��ال يف  م��ن  كبري  ع��دد  كما سيعمل 
أحناء العامل وسط ظروف صعبة بسبب 
احلر وسيشرد أعداد كبرية من السكان 

خاصة يف املدن الساحلية. 
على  ال��ع��امل  يف  دول  ع��دة  تتأهب  فيما 
ظاهرة  الستقبال  واسرتاليا  بريو  غرار 
امل��ن��اخ،  ع��ل��ى  السلبية  وآث���اره���ا  النينيو 
ب��دفء  تتسم  مناخية  ظ��اه��رة  والنينيو 
اهل��ادي وحتدث  املياه يف احمليط  سطح 
ك��ل م��ا ي����رتاوح ب��ني أرب��ع��ة و12 ع��ام��ا.، 

درجة حرارة  ارتفاع  النينيو يف  ويتسبب 
قد  اهل��ادي مما  املياه يف احمليط  سطح 
يتمخض ع��ن م��وج��ات ج��ف��اف يف بعض 
بقاع العامل وفيضانات يف البعض االخر.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ح����ذر ك��ب��ري خ���رباء 
االرص��اد اجلوية يف الصني من ان تغري 
البنية  من مشروعات  ع��ددا  يهدد  املناخ 
معدل  وان  الصني  يف  اهلامة  االساسية 
ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة يف ال��ب��الد يزيد 

على املتوسط العاملي السائد.
األزق��ة  باتت  إذ  آخ��ر اجيابي  من جانب 
يف  متوقع  غ��ري  حليف  تشكل  البحرية 
دراس��ة  قالت  فقد  امل��ن��اخ،  تغري  مقاومة 
جديدة نشرت إن األزقة البحرية املمتدة 
م��ن االس��ك��ا اىل ال��ن��روي��ج مت��ت��ص غ��از 
الغالف اجلوي مما  من  املضر  الكربون 
جيعلها حليفا طبيعيا طاملا مت جتاهله يف 
التصدي لتغري املناخ الناجم عن أنشطة 

البشر.
وعليه فعلى الرغم من كل املعاجلات اليت 
املستوى  على  املعنية  اجلهات  بها  تقوم 
ال���ع���امل، ي��ت��ض��ح م���ن خ���الل ال���دراس���ات 
وال��ت��ق��اري��ر ح���ول س��ب��ل اح���ت���واء ظ��اه��رة 
الدولية  األسرة  أداء  أن  املناخي  التغيري 
يف ه��ذا اجمل���ال ضعيف وأن���ه ق��د يكون 

كذلك يف املستقبل القريب. 

تغريات املناخ.. تذكي ظاهرة 
النينيو ويواجه األزقة البحرية

علوم وتكنولوجيا

اضمحالل البيئة الخضراء واالستهالك املفرط ملواردها الطبيعية
نتيجة للتطور املستمر يف حياة االنسان والزيادة اهلائلة يف اعداد السكان، ادى ذلك اىل ازدياد الطلب 
على املوارد الطبيعية وتدمري بعض املواقع وحرق الغابات او قطعها نتيجة الستغالل املساحة لغرض 

السكن.
او لتكوين اراضي زراعية او الستخدام االشجار لغرض االثاث او املأكل مما تسبب يف الكثري من 
التأثريات السيئة مثل تدمري البيئة الطبيعية، والتأثري على السلسلة الغذائية، وكذلك التأثري على 
البشر حيث يعتمد ما يقدر بنحو مليار شخص على اللحوم الربية، فضال عن أن فقدان احليوانات 
آكلة األعشاب سوف يكون له تأثري سليب على السياحة، وسوف تتولد أكرب اخلسائر يف جنوب شرق 

آسيا واهلند وأفريقيا.
وتأكيدا هلذا النتائج املتوقعة بسبب التجاوزات على البيئة والغابات واملناطق الزراعية، فقد خسرت 
بالفعل أوروبا وأمريكا الشمالية معظم احليوانات آكلة األعشاب يف املوجة السابقة من االنقراض. 
مما دفع البعض من املهتمني بشؤون البيئة وسلسلة من العلماء واملثقفني اىل ابتكار طرق اخرى حيوية 
بديلة للحفاظ على البيئة اخلضراء والقضاء على اآلفات من اجل احملافظة بصورة افضل على البيئة، 
البيئة بسبب مشاريع ذات غايات  باالضافة اىل اهمية احلد من تدخل االنسان وتعمّده يف تدمري 

خمتلفة رمبا ال تضع يف حساباتها املساوئ اليت قد تلحق أفدح اخلسائر يف البيئة.

يف هذا السياق يعد نهر سالوين الذي ينبع من التيبت وينحدر باجتاه بورما، أحد آخر االنهار الدفاقة 
دون عوائق يف الصني، اال ان السلطات عازمة على تنفيذ مشروع تشييد سدود عليه يثري جدال واسعا 

لكونه يؤذي البيئة وحياة االقليات العرقية على ضفافه.
من جهة اخرى يقول علماء إن أعداد أضخم احليوانات الربية يف العامل آخذة يف التضاؤل، وهو ما 

يهدد ب� “فراغ املشهد الطبيعي”، وحتول املواقع اليت تضمها اىل جمرد مناظر جمدبة بال حياة. 
قال باحثون يف جمال الغابات إن التوسع يف األنشطة الزراعية من العوامل األساسية اليت تؤدي اىل 
ازالة الغابات يف شتى أرجاء العامل وان منح السكان احملليني قدرا أكرب من السيطرة على أراضي 

الغابات يؤدي اىل إدارة بيئة أفضل. 
من جهتها استعانت قربص بالبومة البيضاء واألفاعي حلماية أشجار اخلروب اليت تشتهر بها منذ 
األزل هذه اجلزيرة الواقعة يف البحر املتوسط واليت كانت سلعة تصديرية مزدهرة إال انه تتهددها 

اآلن اجلرذان ومشروعات التنمية العمرانية. 
التعهدات اليت أعلنتها اجملازر يف الربازيل -بأال تشرتي قطعان  إن  السياق نفسه قال باحثون  يف 
بارا  منطقة  املطرية يف  املومسية  الغابات  إزال��ة  عن  بالفعل  توقفت  حيوانية  م��زارع  من  إال  املاشية 

باالمازون- أدت اىل تراجع ملحوظ يف هذه األنشطة. 

عديدة،  خملوقات  املكان  هذا  شاركته  البسيطة،  على  االنسان  نشوء  منذ 
وك��ان  املختلفة،  بأنواعها  احل��ي��وان��ات  االن��س��ان،  م��ن  قربا  واكثرها  أهمها 
االنسان ذكيا يف اختيار احليوان االقرب اليه، تبعا للفائدة اليت ميكن ان 
حيصل عليها من هذا احليوان او ذاك، فمثال كانت هناك وال تزال عالقة 
متميزة بني االنسان واخليول، كما ان الفيل له حضوره يف حياة االنسان، 
يف املقابل هنالك اضرار قد تلحقها احليوانات باالنسان، السيما املفرتسة 
منها، هلذا وضع االنسان قيودا على حرية وحركة هذه احليوانات، ولكن 
ومنها  للحيوانات  احلريات  تسعى جبدية الطالق  هناك مجعيات حقوقية 

الشمبانزي مثال، على الرغم من املخاطر اليت قد يتعرض هلا االنسان.
ك��ذل��ك اكتشف االن��س��ان م��ع م���رور ال��زم��ن ق���درات ك��ث��رية تتمتع بها ان��واع 
احليوانات، حيث اثبتت التجارب مثال قدرة االفيال على كشف الزالزل قبل 
وقوعها ن خالل حاسة الشم، يف حني وردت حبوث كثرية عن عالقة االنسان 
بالكالب او اخليول ومدى االستفادة من هذه العالقات، كون االنسان عادة 
توفري  مع  االخ��رى لصاحله،  الكائنات  مع  توظيف عالقاته  يسعى اىل  ما 
شابه،  وما  االنقراض  من خماطر  االخ��رى  واحليوانات  للكائنات  احلماية 
ولكن على العموم هناك فوائد يسعى االنسان دائما الكتشافها يف احليوانات 
من اجل توظيفها لصاحله. يف هذا السياق قال علماء إن مبقدور احليوانات 
الربية التنبؤ بالزالزل قبل بضعة أسابيع من وقوعها ما قد يتيح االستعانة 
بصورة  املعرضة  ال��دول  يف  واحلركات  السكنات  ترصد  اليت  بالكامريات 
لإنذار  التكلفة  زهيدة  منظومة  إط��ار  يف  وذل��ك  االرضية  للهزات  متكررة 
اآلون��ة  بريطانية ج��رت يف  دراس��ة  نتائج  اخ��رى أوضحت  املبكر. من جهة 
األخرية ان واحدا من بني كل أربعة أطفال تقل أعمارهم عن مخسة أعوام 

ممن أصيبوا بالساملونيال انتقل اليهم املرض من زواحف أليفة. 
يف حني قال باحثون مؤخرا إن العلماء استعانوا بالتحليل اجلينومي للتعرف 
على التغريات اليت طرأت على املادة الوراثية واليت ساعدت يف حتول أنواع 
اخليول اليت عاشت يف حقبة ما قبل التاريخ -مثل تلك املنقوشة على جدران 

الكهوف البدائية- اىل السالالت احلديثة املستأنسة. 
نفس  هلا  ليس  الشيمبانزي  ق��رود  بأن  أمريكية  جهتها قضت حمكمة  من 

احلقوق كالبشر، وال جيب على ُمالكها إطالق سراحها. 
يف سياق مقارب يفتتح مقهى للقطط يف مدينة نيويورك حيث تؤدي الشقق 
االحتفاظ  مسألة  جعل  إىل  العقارات  أصحاب  وقوانني  الصغرية  السكنية 
حبيوانات أليفة أمرا صعبا بالنسبة حمليب احليوانات. وقالت كريستينا ها 
“ميوا  للعمالء احلجز على مقهى  انه ميكن  املقهى  اليت تشارك يف ملكية 
بارلور” عرب االنرتنت لقضاء بعض الوقت مع احدى عشرات القطط اليت 

جتوب املساحة املخصصة باملقهى يف مانهاتن. 
من جهتها تنوي الشرطة النروجية قريبا تشكيل وحدة صغرية متخصصة 
مبادرة  ويف  احلكومة.  اعلنت  ما  على  احليوانات  معاملة  سوء  مكافحة  يف 
نادرة يف العامل، وعليه تبقى عالقة االنسان باحليوان عالقة ازلية جتمعها 

املصاحل املتبادلة.

االنسان والحيوان عالقة 
أزلية تغّلفها املصالح

زهراء الحسيني
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ك��ث��رية ه���ي االك��ت��ش��اف��ات واالب���ت���ك���ارات 
ث���ورة م��ذه��ل��ة يف  ال���يت أح��دث��ت  العلمية 
عاملنا وغريت جمرى حياتنا، سواء كانت 
يف جمال الطب واالدوي��ة او التكنولوجيا 
الكونية  االحب��اث  او  والرقمية  احلديثة 
الفيزيائية  والنظريات  النووية  والطاقة 
والرياضية. وبني املد واجلزر تتقدم دول 
تقدم  دول  ت��أت��ي  ف��ت��ارة  أخ���رى،  وتتأخر 
حتذر  واكتشافات  ج��دي��دة  نظريات  لنا 
من ح��وادث بشرية وكونية، وط��ورا تأتي 
أخ���رى ل��ت��دح��ض��ه��ا. ويف مس���اء االب���داع 
العلمي يسطع جنم باحث ومبتكر فيكرم 
وحيصد اجلوائز، وخيبو جنم عامل آخر 
وس��اع��دت  وال��ت��الع��ب.  ال��ت��زي��ي��ف  نتيجة 
وس����ائ����ل االع�������الم يف ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء 
وكشف  ونشرها  العلمية  االحب���اث  على 

االخطاء يف اخرى.
ت��ن��اف��س  ال���ص���ني ان  وق����د اس��ت��ط��اع��ت 
كربيات الدول وتكون السباقة يف ميدان 
أما  والتقنية،  التكنولوجية  الصناعات 
ب��االب��داع  الطليعة  يف  ف��ت��أت��ي  س��وي��س��را 
ال��ف��ردي امل��دع��وم م��ن احل��ك��وم��ة، بينما 
ت��راج��ع��ت ام��ري��ك��ا ع���دة اش����واط بسبب 
ت��ق��ص��ريه��ا يف االن���ف���اق وال��ت��م��وي��ل على 
اليت  لسياساتها  نتيجة  العلمية  البحوث 

أبعدتها عن هذا اجملال.
يف ه���ذا ال��س��ي��اق ك��ش��ف حت��ل��ي��ل أج��رت��ه 

م��ؤس��س��ة ت���وم���س���ون روي������رتز ل�����رباءات 
علوم  ان  ال��ع��امل  مستوى  على  االخ���رتاع 
احل���ي���اة ال����يت ت��ش��م��ل ك���ل ف�����روع ال��ع��ل��م 
اخلاصة بالكائنات احلية وعلوم االحياء 
القطاع  على  كبري  بشكل  تتفوق  والطب 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ق���ي���ادة االخ���رتاع���ات 
العاملية. وشهد عام 2014 أكرب عدد من 
احلصول  طلبات  أو  االخ����رتاع  ب����راءات 
فلم  التاريخ  يف  ع��ام  ب��أي  مقارنة  عليها 
يكن االنسان أكثر ابداعا سواء كان ذلك 
من خالل تصميم السيارات ذاتية القيادة 
او  للسرطان  جديدة  ادوي��ة  اكتشاف  او 
لكن منو  ذك��ي��ة.  اط���راف صناعية  ان��ت��اج 
االبتكارات تباطأ رغم ذلك وارتفع حجم 
ثالثة يف  ال��ع��امل  ال���رباءات على مستوى 
انتهاء  منذ  نسبة  أق��ل  وه��ي  فقط  امل��ئ��ة 
فالسنوات   .2009 ع��ام  ال��دول��ي  الكساد 
بنسب  زي��ادة  ذل��ك شهدت  على  السابقة 

يف خانة العشرات.
م��ن ن��اح��ي��ة اخ����رى ح���ذر ع��ل��م��اء مبعهد 
حدوث  من  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
امريكا  االب��ت��ك��ار” يف  “ع��ج��ز يف جم���ال 
على جماالت  اإلنفاق  تقليص  إن  قائلني 
ال��ب��ح��ث االس���اس���ي���ة ي�����ؤدي ب������دوره إىل 
تعطيل التقدم يف 15 ميدانا تتعلق بإنقاذ 
ح��ي��اة ال��ب��ش��ر ب����دءا م��ن االن���س���ان اآلل��ي 
مبرض  وانتهاء  النووي  االندماج  وطاقة 

الزهامير وقطاع الزراعة. 
الفلكية  الفيزياء  ع��امل  ح��ذر  جهتهم  من 
تطور  ان  من  هوكينغ  ستيفن  الربيطاني 
على  مؤشرا  يكون  قد  الذكية  التقنيات 
قرب فناء اجلنس البشري. ورأى هوكينغ 
املعاصرين  العلماء  اشهر  من  يعد  ال��ذي 
يف مقابلة مع شبكة بي بي سي ان هذا 
النوع من التقنيات ميكن ان يتطور بشكل 
يف  البشر،  ط��اق��ات  يتجاوز  وان  س��ري��ع 

سيناريو حياكي افالم اخليال العلمي. 
الياباني املرموق  عثر على عامل األحياء 
ي��وش��ي��ك��ي س���اس���اي أح���د ال��ض��ال��ع��ني يف 
“ستاب”  بقضية خاليا  املعروفة  القضية 
موقع عمله يف فصل جديد  مشنوقا يف 
م��ن ف��ص��ول ه���ذه ال��ف��ض��ي��ح��ة ال���يت تهز 
ستة  منذ  ال��ي��اب��ان  يف  العلمية  األوس���اط 
أش���ه���ر. وق����د ع��ث��ر أح����د ال��ع��ام��ل��ني يف 
“ريكن”  ملعهد  التابع  األحياء  علوم  مركز 
اليابان(  )غرب  كوبي  العام لألحباث يف 
يف  املتخصص  عاما(   52( ساساي  على 
رمسيا  وفاته  وأك��دت  اجلذعية.  اخلاليا 
بعد ساعتني من نقله إىل املستشفى، ويف 
هذا السياق يستأنف مصادم اهلدرونات 
تصادم  عملية  يف  ليبدأ  نشاطه  الكبري 
لكن  ال���ذري���ة  دون  ل��ل��ج��س��ي��م��ات  أخ����رى 
ملساعدة  تقريبا  السابقة  القوة  بضعف 

العلماء على سرب أغوار نشأة الكون. 

األبحاث العلمية.. بني التنافس 
واالنجازات واالنتكاسات!

الفضاء ساحة حرب مفتوحة يكسبها األقوياء
للدول الكربى  املنافسات املتسارعة  تثبته  مل تعد االرض وحدها مسرحا حلروب االنسان، هذا ما 
واملتقدمة إلحراز سبق عسكري او علمي يتيح هلا التفوق على اآلخرين من اجل البقاء على رأس الدول 
قوة يف الفضاء، وهذا بالضبط هو هدف امريكا وقادتها الذين ال خيفون هذا اهلدف وال يرتددون عن 
اعالنه بل يعدونه مشروعا، حتى انهم )االمريكيون( يتوجسون خيفة من تفوق الدول االخرى عليهم 

يف الفضاء كالصني او روسيا.
الفضاء،  السيطرة على  ق��در من  اك��رب  االم���وال، حتى حتقق  الكثري من  تنفق  امريكا  ت��زال  هل��ذا ال 
قد حت��دث يف  معركة  أي��ة  كسب  على  يرتكز  اآلن  هدفهم  أن  امريكا،  الفضاء يف  ق��ادة  اعلن  وق��د 
الفضاء، وهذا يستدعي االستعداد التام ومواصلة البحوث الفضائية حتقيقا هلذا اهلدف، أما االموال 
الضخمة املخصصة هلذا اهلدف، فهي ال تشكل أية أهمية امام اهلدف األهم متمثال بتحقيق السيطرة 

االمريكية التامة على الفضاء.
فقد قال قائد وحدة الفضاء يف سالح اجلو األمريكي إن الواليات املتحدة حباجة إىل تكنولوجيات 
جديدة وطرق جديدة المتالك املعدات وتوثيق الروابط مع احللفاء العامليني لتظل متفوقة يف الفضاء 
رغم التحديات املتزايدة من جانب الصني وروسيا وآخرين. وقال اجلنرال جون هاينت ان الواليات 
املتحدة تستعد منذ سنوات ملخاطر تهدد أنظمتها اخلاصة باالقمار الصناعية لكن التجارب املضادة 

لالقمار الصناعية اليت جيريها أعداء حمتملون خلقت شعورا ملحا لدى الدوائر الصناعية واحلكومة 
باحلاجة اىل حبث سبل كسب اي حرب مستقبلية يف الفضاء.

وقال هاينت يف مقابلة “علينا ان نعرف ما سنفعل وكيف سنفعل ذلك” حمذرا من ان اي حرب فعلية يف 
الفضاء ستكون مدمرة للبيئة واالقتصاد على مستوى العامل. وطالب هاينت ومسؤولون آخرون رجال 
الصناعة خالل الندوة الدراسية السنوية للفضاء يف كولورادو سربينج بتطوير سبل حتقيق الطريان 
األمن اآللي للصواريخ وانشاء نظام أرضي مشرتك لتتبع االقمار الصناعية واالتصال بها والسيطرة 
عليها والعمل يف الوقت نفسه على خفض تكلفة االنظمة اليت تقدر مبليارات الدوالرات. وصرح بأن 
املنافسة احملتدمة وضغوط امليزانية املتصاعدة دفعت بالفعل عددا من الشركات الكربى مثل لوكهيد 

مارتن وبوينج خلفض االسعار وتبين تكنولوجيات ناشئة.
التقدم السريع يف احلرب  للواليات املتحدة لكنه قال ان  القدرات اهلجومية  ورفض هاينت مناقشة 
ثورية  أنظمة  االمريكي حباجة اىل  ان سالح اجلو  يعين  أع��داء حمتملون  ال��ذي حققه  االلكرتونية 
أوتوماتيكية الدارة املعارك والقيادة والسيطرة على االقمار الصناعية، يف السياق ذاته انطلق صاروخ 
اطلس 5 غري مأهول من حمطة كيب كنافريال اجلوية يف فلوريدا لوضع مركبة فضائية جتريبية سرية 

يف األغلب يف مدارها حلساب اجليش األمريكي.

أجهزة الكمبيوتر اليت أصبحت اليوم من أهم األساسيات بسبب استخداماتها 
الواسعة يف العديد من اجملاالت العلمية والتجارية والصناعية والعسكرية 
والطبية، التزال وحبسب بعض اخلرباء تشهد تطورا متسارعا، خصوصا 
بعد اتساع التنافس بني الدول الكربى والشركات املصنعة اليت دخلت يف 
حرب حقيقية ألجل السيطرة على األسواق العاملية وذلك من خالل ابتكار 
وإنتاج أجهزة جديدة وبتقنيات عالية، وهو ما اثار خماوف بعض احلكومات 
السياسية  واألزم���ات  رقعة اخلالفات  اتساع  ال��يت ختشى يف ظل  وال��دول 
موازين  بقلب  تسهم  ان  اليت ميكن  التقنيات  هذه  تأثري  من  واالقتصادية، 

القوى احلالية. 
واحلاسب اآللي أو الكمبيوتر كما تشري املصادر، هو جهاز إلكرتوني قادر 
على استقبال البيانات ومعاجلتها إىل معلومات ذات قيمة خيزنها يف وسائط 
ختزين خمتلفة، ويف الغالب يكون قادرًا على تبادل هذه النتائج واملعلومات 
مع أجهزة أخرى متوافقة. تستطيع أسرع احلواسيب يف يومنا هذا القيام 
مبئات باليني العمليات احلسابية واملنطقية يف ثواٍن قليلة. ويف عام 1937م 
بدأت جامعة هارفارد األمريكية يف صناعة أول حاسب آلي اعتمادًا على 
الفكرة والتصميم الذي وضعه العامل )باباج( وقد مسي “مارك1”. ثم كان 
بعد ذلك أول حاسب آلي يعتمد على األجزاء اإللكرتونية وقد مسي هذا 
بناءه عام 1946 حتت رعاية ومتويل وزراة  إنياك “ وقد اكتمل  احلاسب “ 
الدفاع األمريكية، واعترب سرًا حمضورًا، حيث استخدم ألغراض حربية. 

وفيما خيص اخبار هذه االجهزة املميزة فقد، رفضت احلكومة األمريكية 
العامل  يف  خ��ارق  كمبيوتر  أكرب  بتحديث  للتكنولوجيا  انتل  لشركة  السماح 
مبساعدة الصني. وكانت الشركة األمريكية تقدمت للحصول على تصريح 
حتديث  يف  للمساعدة  االل��ك��رتون��ي��ة  ال��رق��ائ��ق  م��ن  اآلالف  م��ئ��ات  لتصدير 
تنتمي  اليت  اجمل��رة  اسم  إىل  نسبة  التبانة-2”،  “درب  أو  تيان-2  كمبيوتر 
إليها األرض وجمموعتنا الشمسية. ورفضت وزارة التجارة األمريكية طلب 
الشركة وقالت إنها قلقة من األحباث النووية اليت جتريها الصني باستخدام 

هذا الكمبيوتر.
اىل جانب ذلك تصدرت الصني قائمة )توب 500( ألقوى أجهزة الكمبيوتر 
على  )تياخنه-2(  جهاز  وج��اء  التوالي.  على  الثالثة  للمرة  وذل��ك  العامل  يف 
أجهزة  ومن��و  بتطوير  واخل��اص��ة  ال��ع��ام،  م��رت��ني يف  ت��ص��در  ال��يت  القائمة 

الكمبيوتر العمالقة على مستوى العامل. 
عملية  حتاكي  إلكرتونية  شرحية  إنتاج  من  علماء  متكن  ذل��ك  جانب  اىل 
كمبيوترية  وح��دة  مليون  على  البشري حتتوي  املخ  بها  يقوم  اليت  التنظيم 
إن  الشرحية  لتلك  املنتج  العمل  فريق  ويقول  “العصبون”  تسمى  مضغوطة 
الكمبيوتر اخلارق يف حجم طابع الربيد،على صعيد متصل أحرز العلماء 
تقدما حنو تصحيح األخطاء اليت من املتوقع أن تؤثر على “احلوسبة الكمية” 
Quantum Computing. واحلواسيب الكمية ميكنها تقديم أداء أكرب 

بكثري مقارنة باألنواع التقليدية من احلواسيب.

أجهزة الكمبيوتر.. 
 ثورة عمالقة وتكنولوجيات خارقة

رقية تاج
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بعض  وحبسب  التدخني  ظاهرة  أصبحت 
اخل������رباء م���ن أه����م واخ���ط���ر امل��ش��ك��الت 
العاملية، ملا هلا من أض��رار صحية وبيئية 
العديد  وان  خصوصا  كبرية،  واقتصادية 
من التقارير قد أثبتت اتساع رقعة اإلدمان 
اجملتمعات،  من  الكثري  يف  التدخني  على 
وه���و م���ا ق���د ي��زي��د م���ن خم��اط��ر ان��ت��ش��ار 
القلبية  ك���األم���راض  امل��زم��ن��ة،  األم����راض 
وتوابعها والسرطان. وعملية التدخني كما 
تشري امل��ص��ادر تتم من خ��الل ح��رق مواد 
التبغ الذي حيتوي  خمدرة غالبا ما تكون 
يتم  حيث  أس���اس  بشكل  النيكوتني  على 
تذوق الدخان واستنشاقه وامتصاصه من 
خالل الرئة. واإلدمان ال يقتصر التدخني 
على السجائر، فهناك الغليون، والسيجار، 
واألرج��ي��ل��ة، وت��دخ��ني احلشيش واألف��ي��ون 
لالقتصاد  ضار  أّن��ه  كما  الكثري.  وغريها 
تقدر  ف��ادح��ة  مالّية  خسائر  يسّبب  ألّن���ه 

باملليارات.
ال��ك��ب��رية دفعت  امل��خ��اط��ر واألض����رار  تلك 
بعض الدول واجلهات اىل اعتماد قوانني 
ت���ه���دف اىل حم���ارب���ة وح��ظ��ر  ج����دي����دة، 
التدخني واحلد من انتشاره، هذا باإلضافة 
اىل ان بعض اجلهات واملنظمات قد سعت 
اىل اخت���اذ خ��ط��ط وب��رام��ج خ��اص��ة ضد 
مقاضاتها  على  والعمل  املنتجة  الشركات 

بطرق قانونية. 
أن  دراس��ة  أظهرت  فقد  الشأن  ه��ذا  ويف 
خطورة حدوث الوفاة بسبب التدخني قد 
أن  املمكن  من  إذ  املتوقع،  من  أك��رب  تكون 
يقتل التدخني اثنني من كل ثالثة مدخنني، 
وليس واحدا من كل اثنني. وتتبعت الدراسة 
أكثر من مئيت ألف أسرتالي من املدخنني 
وغري املدخنني، ممن تزيد أعمارهم على 
45 عاما، وذلك يف حبث استمر ألكثر من 
أن خطورة  التقارير  وأوردت  أع��وام.  ستة 
وق��د  ال��س��ج��ائ��ر.  ب��ت��دخ��ني  ال���وف���اة زادت 
من  اليوم  10 سجائر يف  تدخني  ضاعف 
خطر الوفاة، يف حني يؤدي تدخني 20 يف 
اليوم إىل مضاعفة احتمال الوفاة ألربعة 

أو مخسة مرات.
طويل،  لعمر  يعيش  قد  املدخن  أن  ورغ��م 
فإن التدخني قد يؤثر على هذا االحتمال. 
ويزيد التدخني من خطورة اإلصابة بعدد 
القلب.  أم��راض  بينها  األم���راض، من  من 
وقالت منظمة حبوث السرطان إن حوالي 
نصف املدخنني املزمنني قد ميوتون بسبب 
السرطان أو األمراض املتعلقة بالتدخني.

وت���ق���ول إم��ي��ل��ي ب��ان��ك��س، ق���ائ���دة ال��ب��ح��ث 
ال���دراس���ة األس���رتال���ي���ة، إن دراس����ات  يف 
املتحدة،  باململكة  املرأة  حديثة يف منظمة 
واألطباء الربيطانيني، ومنظمة السرطان 

الناجتة  الوفيات  نسبة  قدرت  األمريكية، 
ع��ن التدخني حب��وال��ي 67 يف امل��ئ��ة. وق��ال 
التدخني  نسب  أن  من  “وبالرغم  بانكس: 
أن  اكتشفنا  فقد  أسرتاليا،  يف  منخفضة 
املبكرة  ال��وف��اة  خطر  يواجهون  املدخنني 
أك��ث��ر م��ن غ��ري امل��دخ��ن��ني حب��وال��ي ثالثة 
قد  امل��دخ��ن��ني  أن  اكتشفنا  كما  أض��ع��اف. 
ميوتون قبل غري املدخنني حبوالي عشرة 

أعوام”.
وحبسب جورج برتوورث، مدير سياسات 
التبغ يف منظمة أحباث السرطان باململكة 
أثبتت  األسرتالية  الدراسة  فإن  املتحدة، 
يكون  قد  التدخني  يسببه  ال��ذي  األذى  أن 
أكرب من التقديرات السابقة، “لكن عادات 
يف  عنها  أس��رتال��ي��ا  يف  ال��ت��دخ��ني ختتلف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، م���ن ح��ي��ث أع�����داد امل��دخ��ن��ني 
وأعمارهم، لذا ال ميكن اجلزم بأن النسبة 
ثالثة  كل  من  اثنني  بوفاة  ق��دروه��ا،  ال��يت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا”. ويف  ع��ل��ى  تنطبق  م��دخ��ن��ني، 
أسرتاليا، تبلغ نسبة املدخنني بني البالغني 
امل��ئ��ة، يف ح��ني تصل إىل  ح��وال��ي 13 يف 
هيئة  وحبسب  بريطانيا.  يف  املئة  يف   20
اململكة  يف  الوطنية  الصحية  اخل��دم��ات 
اإلق��الع  أع��وام من   10 بعد  فإنه  املتحدة، 
ع���ن ال���ت���دخ���ني، ي��ق��ل اح��ت��م��ال اإلص���اب���ة 

بسرطان الرئة إىل النصف. 

التدخني.. الوهم اللذيذ يهدد 
املاليني باملوت

السرطان.. بحث حثيث عن عالج قاهر ولكن ألسباب تجارية
األمراض السرطانية مبختلف أنواعها كانت وال تزال من أهم وأخطر التحديات الصحية اليت تهدد 
حياة الكثري من البشر يف خمتلف دول العامل، خصوصا يف الدول املتقدمة حيث تعد ثاني سبب للوفاة 
بعد أمراض القلب واألوعية الدموية يف تلك الدول، حيث تؤكد بعض تقارير منظمة الصحة العاملية 
وجود زيادة مستمرة يف أعداد األشخاص املصابني مبرض السرطان. لذا فقد أصبح مرض السرطان 
حمط اهتمام العلماء والباحثني الذين سعوا بشكل جاد اىل تكثيف اجلهود الطبية واألحباث العلمية 
وتشري  بالسرطان.  للمصابني  جديد  أمل  ملنح  على عالجات خاصة يف حماولة  احلصول  اجل  من 
إحصائيات معهد املعلومات الصحية )IMS Health( يف الواليات املتحدة، اىل ارتفاع النفقات على 
لتبلغ 100 مليار دوالر خالل عام 2014. من  باملائة  أدوية عالج األم��راض السرطانية بنسبة 10,3 
جانبه ينوي قطاع صناعة األدوية طرح أدوية ومستحضرات طبية جديدة أغلى مثنا لعالج األمراض 

السرطانية.
وحسب معطيات معهد )IMS Health( فقد ارتفعت نفقات شراء أدوية عالج األمراض السرطانية 
بنسبة 6,5 باملائة خالل السنوات اخلمس األخرية، ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة اىل 6-8 باملائة خالل 
سنوات 2015-2018. وبلغت نسبة نفقات الواليات املتحدة من النفقات العاملية 42,2 باملائة عام 2014 
وهذا يعادل ضعف النفقات األوروبية خالل الفرتة نفسها، يف حني كانت جممل نفقات أوروبا على 

األدوية تعادل 14,7 باملائة، مقابل 11,3 باملائة يف الواليات املتحدة.
وحسب توقعات هيئة األمم املتحدة، سريتفع عدد األشخاص الذين بلغوا 65 سنة من العمر اىل ثالثة 
أضعاف لغاية عام 2050 ليبلغ 1,5 مليار شخص. واستنادا اىل هذه التوقعات تشري منظمة الصحة 
السنوات  باملائة خالل  بنسبة 70  السرطانية  باألمراض  ان هذا سيزيد عدد املصابني  العاملية اىل 
العشرين املقبلة. من جانب آخر يرى بعض اخلرباء ان اغلب العالجات املوجودة يف األسواق العاملية 
هي جمرد عالمات جتارية اهلدف منها حتقيق أرباح إضافية خصوصا وان اغلب تلك األدوية قد 

أثبتت عدم قدرتها على إيقاف انتشار هذا املرض. 
ويف هذا الشأن تربهن الشواهد على ان موجة حديثة من العقاقري التجريبية ملكافحة السرطان اليت 
جتند مباشرة اخلاليا التائية القوية جبهاز املناعة تبدو أسلحة فعالة للغاية ضد األورام ورمبا حتول 
دفة سوق عاملية حجمها 100 مليار دوالر إلنتاج أدوية للقضاء على هذا املرض العضال. إال ان خماوف 
تنتاب كبار العلماء يف جمال االورام بشأن اسلوبني تقنيني حديثني مستشهدين مبخاطر رصدت مرارا 
يف التجارب االكلينيكية منها احتمال تراكم مواد سامة جراء خاليا االورام امليتة والضرر الذي يلحق 

باالنسجة السليمة.

تعد القهوة املشروب األكثر شعبيًة وانتشارًا يف العامل، لكن يصفه اخلرباء 
بأنه شراب متحول ما بني داء ودواء، ما جعل الناس يف حرية كبرية بشأن 
أيهما أكثر فوائده ام اضراره، لذا تعددت الدراسات واألحباث حول فوائد 
األكسدة  مضادات  على  حتتوي  تتناوهلا  قهوة  كل  فليس  القهوة،  ومضار 
ال��ن��وع الثاني وس��رط��ان  املفيدة ض��د أم���راض ال��زه��امي��ر وال��س��ك��ري م��ن 
الربوتستات، فقيمة القهوة الصحية تعتمد على كيفية حتميصها وخزنها 

وحتضريها وكيفية تناوهلا أيضا.
ال��زائ��دة من  لكن على الرغم من منافعها حي��ذر اخل��رباء من اجل��رع��ات 
القهوة، إذ يشعر الكثري من عشاق القهوة بأحاسيس من املتعة والصفاء 
بعد تناول الكافيني، لكن خرباء يف الصحة حيذرون من أن تناول تلك املادة 
جبرعات زائدة قد يؤذي الصحة، ومعرفة كمية اجلرعة الزائدة ختتلف 
من شخص إىل آخر، لذا ختتلف فوائد ومضار املشروب األكثر شيوعًا يف 

العامل حسب تناول معدل جرعاتها.
لذا هل حنتاج فنجانا من القهوة يوميا؟، أم نتجنب احتساءه ألن الكافيني 
يسبب لك التوتر؟، من شأن هذه التساؤالت اعادة فتح باب النقاش حول 
بشكل  القلب  وصحة  ع��ام  بشكل  للصحة  مفيد  القهوة  تناول  ك��ان  اذا  ما 
على صحة  القهوة  تأثريات  اللغط حول  من  الكثري  هناك  أن  إذ  خ��اص، 
القلب، فبينما تربط بعض الدراسات استهالك القهوة ببعض العوامل اليت 
تزيد من احتمال االصابة بأمراض القلب كارتفاع نسبة الكوليسرتول يف 
الدم وارتفاع ضغط الدم، مثة دراسات أخرى تشري إىل أن تناول القهوة 

قد يوفر بعض احلماية هلذا العضو احليوي.
وذكر باحثون آخرون أن تناول القهوة يرتبط برتاجع احتماالت االصابة 
بالشلل الرعاش وأمراض الكبد والنوع الثاني من السكري لكن تأثريه على 
مثريا  أم��را  زال  ما  اخلصوبة  ومعدل  بالسرطان  واالصابة  القلب  صحة 

للجدل.
من جانب طريف وجد ان هناك نوع من القهوة مستخرجة من روث الفيلة 
نوعها  باهظة، متهيدا لتصنيع قهوة فريدة من  بأسعار  وتباع  التايالندية 
تعترب من االغلى يف العامل، يف حني اطلقت شركة “نستله” العمالقة يف 
جمال املنتجات الغذائية روبوتا قادرا على بيع االت للقهوة يف اليابان اكرب 

اسواق “نسكافيه” يف العامل.
فوائدها  عن  البحث  يتم  ال��يت  املشروبات  أكثر  من  القهوة  باتت  وعليه 
وأض��راره��ا، فقد كشفت ال��دراس��ات ج��دي��دة ع��ن أس���رار ج��دي��دة للقهوة 
وفوائدها، قد تدفع خصوم القهوة إىل تغيري رأيهم وتشجيعهم على شربها 

باعتدال للتمتع بصحة جيدة ومستدامة.
فقد جنح العلماء يف فك شفرة اخلريطة اجلينية للقهوة )اجلينوم( وكشفوا 
أسرارا ميكنها حتسني الفنجان احملبب لدى املاليني مستقبال، اليت قد 
تساعد يف تطوير أنواع خمتلفة وجديدة من النب ميكنها ان تتحمل بشكل 

أفضل اجلفاف واآلفات.

هل تحتاج فنجانا من 
القهوة كي تبدأ يومك؟
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ال���دي���ن وحب��س��ب امل��وس��وع��ة احل����رة هو 
مصطلح يطلق على جمموعة من األفكار 
معتنقيها  حبسب  توضح  ال��يت  والعقائد 
ال��غ��اي��ة م��ن احل��ي��اة ال���ك���ون، ك��م��ا ي��ع��ّرف 
ع���ادة ب��أن��ه االع��ت��ق��اد امل��رت��ب��ط مب��ا وراء 
الطبيعة اإلهليات، كما يرتبط باألخالق، 
بذلك  املرتبطة  واملؤسسات  املمارسات 
االع���ت���ق���اد. وب��امل��ف��ه��وم ال���واس���ع، ع��ّرف��ه 
البعض على أنه اجملموع العام لإجابات 
اليت تفسر عالقة البشر بالكون. وكلمة 
مع  متبادل  بشكل  أحيانا  تستعمل  دي��ن 
كلمة إمي���ان أو ن��ظ��ام اع��ت��ق��اد، ول��ق��د مت 
أش��ك��ال خمتلفة يف  ع��رب  ال��دي��ن  تطوير 
تركز  ال��دي��ان��ات  بعض  ال��ث��ق��اف��ات.  شتى 
ع��ل��ى االع��ت��ق��اد، يف ح��ني ي��ؤك��د آخ���رون 
الديانات  وبعض  الواقعي.  اجلانب  على 
ركزت على اخلربة الدينية الذاتية للفرد، 
أنشطة  أن  اآلخ��ر  البعض  ي��رى  يف حني 
أكثر.  أهمية  ذات  تعترب  الدينية  اجملتمع 
وب��ع��ض ال��دي��ان��ات ت��دع��ي أن��ه��ا دي��ان��ات 
الكونيات  وعلم  قوانينها  معتربًة  عاملية، 
أن���ه م��ل��زم��ة ع��ل��ى كل  ال���ذي ه��و طابعها 

البشر. 
وي��ص��ن��ف ب��ع��ض ال��ع��ل��م��اء األدي�����ان إىل: 
يف  ق��ب��ول  حققت  ال��يت  العاملية  األدي����ان 
مجيع أحناء العامل وذات تزايد كبري من 
والديانات   األدي��ان  املعتنقني اجلدد هلذه 

ال��ع��رق��ي��ة ال����يت ي��ت��م حت���دي���ده���ا ضمن 
إقبال  يوجد  وال  معينة  عرقية  جمموعة 
ع��ل��ى اع��ت��ن��اق��ه��ا، وآخ����رون رف��ض��وا ه��ذا 
املمارسات  مجيع  أن  بإعتبار  التمييز، 
ال��دي��ن��ي��ة أي���ًا ك��ان��ت ف��ه��ي ت��ع��ود ألص��وهل��ا 
ثقافة  من  أتت  ألنها  والعرقية  الفلسفية 

معينة.
ويرى بعض اخلرباء ان العامل اليوم، ويف 
ظل تفاقم املشكالت واخلالفات الدولية 
املتطورة  التكنولوجيا  وتأثريات  املختلفة 
يعيش مرحلة جديدة من مراحل صراع 
السياسات  ذل���ك  اىل  ي��ض��اف  األدي�����ان، 
الصارمة  والتطبيقات  اجلديدة  واألفكار 
لبعض املعتقدات والديانات، واليت أثرت 
أصبحت  كونها  األتباع،  حياة  على  سلبا 
ومكاسب  منافع  حتقيق  اج��ل  من  تطبق 
خاصة يستفاد منها الكهنة ورجال الدين.

وف��ي��م��ا خي���ص ب��ع��ض ه����ذه امل��ش��ك��الت 
وت��أث��ريات��ه��ا ف��رمب��ا ب��إم��ك��ان��ن��ا أن ن��ل��وم 
االنرتنت على انتشار اإلباحية أو الشغف 
بأفالم القطط أو غريها، ولكن هل من 
املمكن أن هلا دورا يف تراجع دور الدين 
يف احلياة؟ واإلجابة حسب دراسة حديثة 

هي نعم. 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل أظ���ه���رت دراس����ة 
أعدها معهد غالوب الدولي الذي يتخذ 
من زوري��خ مقرا له أن نسبة اإلحل��اد يف 

 5 بني  ت��رتاوح  السعودية  العربية  اململكة 
و9 باملئة من جمموع عدد سكان اململكة. 
مقارنة  ارتفاعا  األكثر  هي  النسبة  هذه 
مع باقي الدول العربية حتى مع تلك اليت 
ولبنان  كتونس  العلمانية  مبيوهلا  تعرف 
نسبة  أن  بينت  ال��دراس��ة  ه��ذه  أن  حيث 
اإلحل��اد يف هاتني الدولتني ال تتجاوز 5 

باملئة من جمموع السكان.
م���اذا حي��دث وراء ج���دران ض��ري��ح “بويا 
ع���م���ر”، أش���ه���ر أول����ي����اء امل���غ���رب ق��رب 
املرضى  من  املئات  حيج  حيث  مراكش، 
طلبا للشفاء و”بركة” القوى اخلفية؟ هل 
يعيشون  أن��ه��م  أم  فعال  ال��ش��ف��اء  جي���دون 
“اجل���ح���ي���م” ك��م��ا حي��ك��ي أح����د امل��رض��ى 
السابقني؟ ويقع ضريح “بويا عمر” على 
مراكش  مدينة  مشال  كيلومرتا   50 بعد 

امللقبة “مدينة البهجة”.
أبناء الطائفة  على صعيد متصل إحتفل 
السامرية اليت تصف نفسها بانها أصغر 
ط��ائ��ف��ة دي��ن��ي��ة يف ال��ع��امل ب��اخ��ت��ت��ام عيد 
الفصح بالصعود اىل جبل جرزيم. وقبل 
أبناء  ب��دأ  األوىل  الفجر  س��اع��ات  حلول 
األعمار  الذكور من خمتلف  الطائفة من 
بلباسهم األبيض التقليدي بالصعود اىل 
ق��م��ة ج��ب��ل ج��رزي��م ألداء ط��ق��وس احل��ج 
اخلاصة بهم متاما كما كانت تؤدى منذ 

آالف السنني.

صراع األديان 
والالاديان وتأثريات 

التطورات 
التكنولوجية

الفضائح الجنسية تستمر يف احراج الكنيسة
فضائح الشذوذ واالعتداءات اجلنسية املتواصلة، اليت اتهم بها الكهنة وأعضاء النظام الديين من 
الرهبان والقساوسة يف خمتلف الكنائس املسيحية حبق األطفال األبرياء، واليت هزت بشكل كبري 
أركان الفاتيكان مركز القيادة الروحية للمسيحية يف العامل، التزال حمط اهتمام واسع خصوصا 
وان هذه الفضائح أحدثت ضجة كبرية وحالة هياج والسخط شديد لدى أتباع الكنيسة، فالكثري من 
كنائس العامل وكما يقول بعض املراقبني قد أصبحت تعج مبثل هكذا فضائح خطرية طالت اآلالف 
من الضحايا األبرياء وباعرتافات كبار رجال الدين، وخصوصا البابا الذي سعى اىل اعتماد خطط 
هذه  أمر مبحاربة  فقد  كبري  بشكل  اهتزت  اليت  الكنيسة  ص��ورة  وأساليب جديدة، ألجل حتسني 
الظاهرة وعدم التسرت على فضائح التحرش باألطفال هذا باإلضافة اىل دفع التعويضات للضحايا.

الكنائس  يف  األطفال  على  اجلنسي  االعتداء  فضائح  فتيل  أشعلت  اليت  األوىل  الشرارات  وكانت 
برزت   ،2001 عام  ففي  األمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  أيرلندا  يف  هي  املصادر،  بعض  تشري  وكما 
قضايا رئيسية تزعم أن بعض الكهنة قد اعتدى جنسيا على أطفال قصر وأن رؤساءهم قد تآمروا 
إلخفاء جرائمهم خوفا من الفضيحة اليت قد متس الكنائس والتحريض على خالف ذلك من سوء 
السلوك اإلجرامي. ويف عام 2004، يف تقرير جون جاي جدول هذا التقرير جمموعة من 4392 
من القساوسة والكهنة والشمامسة يف الواليات املتحدة من الذين ظهرت ضدهم مزاعم االعتداء 

اجلنسي.
الذين ترتاوح أعمارهم بني 11 و17 عاما  الفتيان  وكان ضحايا العتداءات اجلنسية معظمهم من 
ويف بيان قرأه رئيس األساقفة سيلفانو توماسي يف أيلول/سبتمرب 2009، ذكر الكرسي الرسولي 
ما نصه “حنن نعلم اآلن أنه يف السنوات ال 50 املاضية يف مكان ما بني 1,5% و5% من رجال الدين 
الكاثوليك شاركوا يف حاالت االعتداء اجلنسي”، ووفقا جمللة ذا إيكونومست فأن 45 من القساوسة 
والكهنة من جمموع 850 يف مالطا أتهموا باالعتداءات اجلنسية ووصفت املشكلة على أنها مشكلة 

“واسعة النطاق على حنو خميف”.
بني حزيران/يونيو 2013 وحزيران/يونيو 2014  الكاثوليكة  الكنيسة  دفعت  فقد  الشأن  ويف هذا 
حواىل 120 مليون دوالر لضحايا االعتداءات اجلنسية كما دفعت 30 مليون دوالر لربامج التصدي 

لالعتداءات اجلنسية على االطفال
يف السياق ذاته توقع كبار أعضاء اإلدارة املركزية بالكنيسة الكاثوليكية يف الفاتيكان تبادل عبارات 
املناسبة كي  استغل  األعظم  أن احلرب  السنوي غري  اجتماعهم  البابا فرنسيس خالل  مع  اجملاملة 
يوجه هلم انتقادات الذعة. وقال البابا للكهنة واألساقفة والكرادلة الذين يعملون يف اإلدارة املركزية 

للكنيسة الكاثوليكية إن الوصولية وتدبري املكائد واجلشع أصابهم “مبرض الزهامير الروحي.

يبدو أن )الفيس بوك( حالل على العزاب، حرام على املتزوجني.. فهناك 
رقابة شديدة على كل زوج سولت له نفسه تصفح املوقع لياًل.. أو حاول 
ارسال اعجاب إىل صفحة إحدى املدمنات.. وإذا كانت الصورة والعبارة 
يف هذا املوقع تفعل فعل السحر، يف التأثري على املتابع واملتصفح، حتى 
تأخذه بعيدًا وتتنقل به من عامل إىل عامل اقرب اىل اخليال.. وإذا كان 
التعرف على كثري من  واف��ر يف  أكثر.. فأن حظه  أو  لغة  املتصفح جييد 
الفيس بوكيني لديهم عالقات  القارات السبع.. وكل  بنات الشعوب، عرب 
متشعبة مع أشخاص من خمتلف اجلنسيات.. وهذه احلالة مل تكن موجودة 
سابقًا.. ومل تتوفر كل هذه الفرص أمام الشباب وغريهم يف زمن مضى.. 
الربيد.. وغالبًا مثل هذه  اليت حيملها  الرسائل  يتم عرب  التعارف  فكان 
العالقات غري مستقرة.. وغري مستمرة، إال أنها كانت مبثابة الفيس بوك” 
حتمل  اليت  الربيد  صناديق  عرب  االجتماعي  والتواصل  املتوفر  الورقي 
شهر  بعد مضي  إال  تعود  وال  األرض..  أط��راف  إىل  واملشاعر  الرسائل 
على أقل تقدير إذا رغب الطرف املقابل اإلجابة على الرسالة.. وكثري من 
االدباء والشعراء والكتاب والشخصيات العامة، حيتفظون ضمن تراثهم 
الشخصي مبجموعة كبرية من الرسائل تبادلوها مع أصدقاء وصديقات 

تعرفوا عليهم من خالل عناوين نشرت يف اجملالت الدورية. 
اليوم ميكن استالم الرسالة أو الرد عليها خالل دقائق.. وأحيانًا ثواني 
إذا كان طرفا االتصال متواجدين يف نفس اللحظة.. كما أن تبادل األفكار 
والصور واحلوارات أصبح أمرًا مألوفًا عرب شبكة التواصل االجتماعي، 
اليت غريت من طبائع الكثريين واملتزوجني منهم خاصة.. فحديث النساء 
اليوم جيري عن خماطر مجة، ناجتة عن سهر األزواج بعيدًا عن أسرة 
الدولية.. وما ميكن أن حيدث من  الشبكة  ملتابعة األصدقاء عرب  النوم.. 
تالحم بالصوت والصورة يغلب على محيمية املشاعر اليت كانت حتملها 
الصحف  معظم  نشرت  وقد  ج��دًا..  املوضوع خطري  الربيدية..  الرسائل 
واجمل���الت ع��ن ح���االت ط��الق وان��ف��ص��ال.. وم��ش��ادات ك��الم��ي��ة.. وم��ع��ارك 
املواقع  هذه  بسبب  الليل  منتصف  بعد  نشبت  طاملا  البيضاء،  باألسلحة 
الشيطانية.. والزوجات أصبحن أكثر حيطة وحذر من ممارسة ازواجهن 

هلذه اللعبة اخلبيثة.
بعد  ب��وك  الفيس  يتصفح حب��ذر على  ك��ان  أح��ده��م  ان  ل��ي  نقل   صديق 
منتصف إحدى الليالي األيلولية.. كانت الزوجة جالسة يف الركن اآلخر 
تتابع أحداث مسلسل عربي متت إعادته للمرة الثانية عشرة.. ومع ذلك 
املخضرم  املسلسل  حلقات  متابعة  على  الزوجة  من  إص��رار  هناك  ف��أن 
أمام عزوف الزوج.. وفجأة نهضت الزوجة من مكانها لتجلس إىل جنب 
الزوج، لتنظر وبدون سابق إنذار ما يفعله زوجها، الذي بدأ شيئًا فشيئًا 
الدقيقة  أسئلتها  اإلجابة عن  ويتمرد على  خيرج عن حلقات مراقبتها، 

ذات النهايات املفتوحة.

فيس بوك
 األزواج

عبد الزهرة الطالقاني
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يف  االوىل  اللحظة  منذ  وتنظيمها  حركتها  على  )داع��ش(  أطلقت 
والشام،  العراق  تكملتها يف  )الدولة االسالمية( ويف  اسم  ظهورها 
تطلق مجاعة سياسية  أن  السياسي  التاريخ  املألوف يف  ومن غري 
على تنظيمها او حركتها اسم الدولة، وهي الزالت يف بداية طريق 
صراعها او السعي اىل دولتها، اذا فهي تسعى وبإرادة مسبقة اىل 
احلركات  هلذه  التقليدي  الفهم  يف  فالدولة  السلطة،  على  القبض 
ذات  الدولة  وليست  )السلطة(  هي  املتطرفة  وأفكارها  االصولية 

التصور املؤسساتي شكاًل ومضمونًا. 
عن قصور  يعرب  ال��ذي  وال��رباجم��ي  السياسي  الفراغ  ه��ذا  ونتيجة 
تلجأ  فأنها  واالص��ول��ي،  التقليدي  الفكر  ه��ذا  تركيبة  يف  بنيوي 
جمال  اىل  بذلك  ال��دول��ة  وتتحول  ال��ق��وة  يف  السلطة  اساليب  اىل 
للممارسات والسلوكيات السلطوية واملعربة حصرا عن القوة لديها، 
فالسلطة هنا ال تستند اىل حق طبيعي او قانوني وامنا تستند اىل 
فكرة القوة، وكان يعرب عن صاحب هذه السلطة يف الفقه السلطوي 
القديم بصاحب الشوكة او الغلبة الذي برر له فقهاء هذه السلطة 
قدميا حبقه يف االمرة اذا غلب وأجازوا واليته اذا ظهر، وهذا تراث 

داعش السياسي – الفقهي.
وهي حني تلجأ اىل تصوير كل انتهاكاتها حلقوق االنسان وعرضها 
كمشاهدات امام الناس احملكومني بسلطة هذا التنظيم او املمهدين 
بشمول هذا التنظيم )فالعامل كله مستباح يف تصورهم االيديولوجي 
والعقائدي امام سلطتهم او سلطة دولتهم( فأنهم يسعون اىل ابراز 
قوة سلطتهم من اجل ردع الناس واخافتهم وهي واحدة من قواعد 

فقههم السياسي اليت ارساها ابن تيمية.
انه تعبري عن رغبة راكزة يف هذا الفكر بهوس السلطة الذي جتد 
الشريعة،  تطبيق  يف  هلم  بالنسبة  مسوغًا  او  ماثاًل  تعبريه  داع��ش 
فهم يف احلقيقة حني يسعون اىل تطبيق الشريعة امنا يسعون اىل 
ممارسة السلطة بنوع من التلذذ السادي. ومايؤكد هذا النزوع املركب 
يف ايديولوجيتهم واشخاصهم هو التنافس احلاد بني هذه احلركات 
لقب  حيازة  وعلى  بينهم  املدعاة  اخلالفة  على  وقياداتها  االصولية 

امري املؤمنني بني كل هذه احلركات الداعية اىل تطبيق الشريعة.
يفسره  امنا  تواجدهما  مناطق  والقاعدة يف  داعش  بني  فالتنافس 
هذا السعي احملموم اىل القبض على السلطة من جانب كل منهما، 
واخل��الف��ات غ��ري امل��ض��م��رة اح��ي��ان��ًا بينهما امن��ا داف��ع��ه��ا ه��و عدم 
الدول اليت  اراضي  املتنافسني عليها يف  ايدي  السلطة عن  افالت 
استحوذوا عليها. فاخلالفة املدعاة بينهم متنح امريهم او خليفتهم 
من االمتيازات والصالحيات ما جيعله احرص من صاحب مال على 
تاجر على جتارته. وقد برعت داعش يف حتويل اخلالفة  او  ماله 
امتهانها  رائ��ج��ة وم��رحب��ة يف  الزائفة اىل جت��ارة  امل��دع��اة واالم���رة 
جرائم تهريب النفط وتهريب االثار، وهي واحدة من مآالت داعش 
من  مافيا  اىل  تتحول  ان  اىل  بها  انتهت  قد  او  بها  ستنتهي  ال��يت 
واسواق  ق��ارات  التهريب على مستوى  الكربى يف  الدولية  املافيات 

العامل.
امل��آل االخ��ر املتوقع لداعش هو دخوهلا يف حرب مسلحة مع  لكن 
تنظيمات اصولية اخرى يف املنطقة، تهدف اىل االستمكان املنفرد 
الذي  وان  التنظيمات اىل سلطتها السيما  بالسلطة واخضاع هذه 
يقف خلف كل هذه الصراعات على السلطة هو النفط واآلثار وجين 
امل��ال احل��رام، واص��ل اىل النتيجة املنطقية بانه ال خالف بني من 

سرق املال العام وداعش فانهما اىل ذات املآل.

ح����رب جت���اري���ة ت��ن��اف��س��ي��ة ش���رس���ة ب���ني ك��ب��ار 
العامل،  يف  املعلوماتية  التكنولوجيا  ش��رك��ات 
م��اي��ك��روس��وف��ت، ج���وج���ل، ت���وي���رت، ي��وت��ي��وب، 
والعمالق االكرب شركة فيس بوك اليت تسعى 
إىل التوسع لتضم تطبيقات أخرى، بعد شرائها 
لواتساب وانستغرام، إذ أدى امتالك كل شركة 
ملستقبل  مستقلة  رؤي���ة  ال��ك��ب��ار  العمالقة  م��ن 
الوسائط اإلعالمية واألجهزة اإللكرتونية إىل 
ما يشبه  قيام  أدى إىل  بينهم  تعارض  ح��دوث 
احلروب الباردة حيث يوجد صراع خفي بينهم 
لعبة  املستهلكني، من خالل  كيفية جذب  حول 
األرباح، اليت حتتاج إىل مزيد من املستخدمني 
على  وال��س��ي��ط��رة  أرب��اح��ه��ا  ل��زي��ادة  ألنظمتها 
السوق، فالعامل اليوم ينتظر بشغف كبري آخر 
التطورات التكنولوجية حلظة بلحظة حيث مل 
اكمال حياته من  ق��ادرا على  اليوم  إنسان  يعد 

غري الكومبيوتر واهلاتف النقال.
ف��ش��رك��ات ال��رق��ائ��ق االل��ك��رتون��ي��ة ت��ن��دم��ج.. مع 
هذا  دوالر  مليار   66 بقيمة  ات��ف��اق��ات  توقيع 
الطلب  كبري يف  الرتفاع  استعدادا  فقط  العام 
م��ن مج��ي��ع جم���االت احل��ي��اة اذ حت��م��ل ال��ث��ورة 
التكنولوجية القادمة شعار )إدارة كل شيء عرب 

وأكثر  حجما  أصغر  رقائق  إلنتاج  اإلنرتنت(، 
سرعة وأقل سعرا من أجل سوق ستنمو لتصل 
إىل 1,7 تريليون دوالر حبلول 2020 مقارنة مع 

650 مليار العام املاضي.
لكن شركة مايكروسوفت للرباجميات سجلت 
اخنفاضا يف أرباحها يف األشهر الثالثة األوىل 
مليارات   5 اىل  باملئة   12 بلغ   2015 ع��ام  من 
زي��ادة  إن  تصريح  يف  الشركة  وق��ال��ت  دوالر، 
قيمة الدوالر األمريكي كان هلا أثر كبري على 
للتكنولوجيا  غوغل  شركة  لكن  النتائج.  ه��ذه 
اىل  باملئة   4 بنسبة  ارتفعت  ارباحها  إن  قالت 
3,59 مليار دوالر يف الربع األول من هذا العام 
بفضل زيادة االرباح املتأتية من الدعايات حيث 
 11 بلغت  بزيادة  أي  دوالر،  مليار   15,5 بلغت 
املاضي،  العام  ذاتها من  بالفرتة  باملئة مقارنة 
 12 بنسبة  االمجالي  الشركة  دخل  ارتفع  كما 

باملئة اىل 17,3 مليار دوالر.
مليون   61,1 حوالي  “آب��ل”  شركة  باعت  فيما 
حيث  احملللني  توقعات  بعكس  “آي��ف��ون”،  جهاز 
ب�  تقدر  أرباحًا  العمالقة  “آب��ل”  شركة  حققت 
13,6 مليار دوالر أمريكي خالل الربع األول من 
العام 2015، أي بزيادة تقدر ب� 33 يف املئة عن 

العام املاضي، وقالت الشركة إنها بصدد إعادة 
دوالر  مليار   200 ب�  تقدر  للمستثمرين  أم��وال 
عوضًا عن 130 مليار دوالر أمريكي، وارتفعت 
العام املاضي،  املئة عن  أرب��اح الشركة 27 يف 

لتصل إىل 58 مليار دوالر.
فيسبوك  االجتماعي  التواصل  عمالق  وق��ال 
إن األرب��اح يف األشهر الثالثة األوىل من عام 
من  أقل  وهي  دوالر،  مليون   512 بلغت   2015
ال��ع��ام امل��اض��ي حب��وال��ي 20 يف امل��ئ��ة، يف حني 
إىل  ليصل  امل��ئ��ة،  يف   42 بنسبة  ال��ع��ائ��د  زاد 
3,5 مليارات دوالر، كما زاد عدد املستخدمني 
بداية هذا  املئة منذ  النشطني حبوالي 13 يف 
إىل  اهل��ادف��ة  مليار،   1,44 إىل  ليصل  ال��ع��ام، 
الوصول إىل، وزي��ادة عدد مستخدمي تطبيق 
ال��ش��رك��ة ع��ل��ى اهل��وات��ف ال��ذك��ي��ة م��ن الشباب 
إىل  العدد  ليصل  شهريا،  املئة  يف   24 بنسبة 
مستخدمي  غالبية  ه��م  شخص،  مليار   1,25

املوقع.
إنها سجلت خسائر  قالت  “تويرت”  لكن شركة 
أكثر مما كانت تتوقع يف الربع األول من العام 
احلالي، لكن عدد مستخدمي ارتفع اىل 18 يف 

املئة شهريًا عن العام املاضي.
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