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16
البد من الرتكيز على نشر الوعي السياسي، واحلس الفردي واجلمعي الذي يضع االنسان يف حالة مواجهة دائمة ضد احلكومة 

او النظام السياسي الذي يسعى بكل السبل للتجاوز على حريات الشعب...
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األزم��ات،  صناعة  على  السياسية  األنظمة  وتعيش  التطرف،  صناعة  على  الطغاة  يعيش 
هو  بل  باألدلة،  تعرتف  ال  اليت  املسبقة  التصورات  أو  امل��زاج،  وليد  ليس  االستنتاج  هذا 
وليد دراسات دقيقة لعلماء السياسة واملهتمني بالنظم السياسية اليت حكمت دول العامل، 
واليت قّسمها العلماء والباحثون املختصون اىل عدة أنظمة، ودرسها طلبة العلوم السياسية، 
فهناك النظم الدميقراطية، والنظم املركزية، وبني هذا وذاك، تتوزع أنظمة سياسية حترتم 

الدستور وتأمتر ببنوده وتقدسه، وأنظمة أخرى ال حترتم الدستور وال تعرتف به.
وعندما يفشل الدستور الشكلي باحلد من معارضة النظام الفاشل، ويتلكأ يف درء خطر 
الدستور  بالبحث عن سبل غري  األخ��ري  يبدأ  ذاك  عند  النظام،  على  األخ��رى  األص��وات 
خالل  من  وذل��ك  النظام،  على  وجتميد خطرهم  معارضيه،  مقارعة  على  تعينه  الشكلي، 
صناعة األزمات الداخلية واخلارجية، أي يقوم النظام السياسي بصناعة أزمة ما، تشغل 
اجملتمع والدولة برمتها، فال يكون هناك جماال لالحتجاج، أو املطالبة باحلريات واحلقوق.

فالنظام السياسي يف هذه احلالة يتحجج باألزمة اليت صنعها بنفسه، وقد يصل به األمر 
العودة  دون  من  بهم  والبطش  معارضيه  قمع  من  يتمكن  الطوارئ، حتى  حالة  اع��الن  اىل 
اىل القضاء، حبجة ضبط زمام االمور من االنفالت ومحاية أمن اجملتمع والدولة، وهذه 
التربيرات كما أثبتت التجارب، ال تقوم على أرضية صحيحة، وهي يف الغالب حجج واهية من 
أجل تصفية املعارضة، ومحاية عرش السلطة من االهتزاز أو السقوط. أما النظام الغاشم، 
الوصول اىل  أو  وما شابه،  االنقالبات  الغامشة عرب  بالقوة  السلطة  الذي يصل اىل  أي 
السلطة عرب االنتخابات، ثم يبدأ بتحجيم الدستور والدميقراطية، وينقلب على الشرعية 
واملنتشرة يف  املتضخمة أصال  االحتقان  ثم تضخيم حالة  ومن  أوصلته اىل احلكم  اليت 
املنطقة على حنو واضح، حيث الفنت وحرب التكفري والعقائد والطوائف قائمة على قدم 
وساق، هذا النظام، سيجد نفسه ازاء معارضة عارمة حتى لو استخدم مجيع أشكال القمع 
واملالحقة والسجن والتعذيب والنفي، فمن طبيعة الشعوب، مهما طال بها األمر، لكنها يف 
نهاية املطاف تصحو وتضع حدا للنظام غري الشرعي. وال تزال الكثري من األنظمة العربية 
حتديدا تغذي هذه األزمات وتواصل صنعها، من اجل االفالت من الضغوط الداخلية اليت 
تورط معها  أن  بل حتاول  ليس هذا فقط  واملناوئني هلا،  املعارضني  لدن  تتعرض هلا من 
اكرب عدد من االنظمة واحلكومات الفقرية، من خالل اغرائها باملال والصفقات السرية 
واملعلنة، للدخول يف ما يسمى باحللف االسالمي. اذا مل تكن هناك دوافع انسانية تدفع 
بالدول، حملاصرة األنظمة املتطرفة، فإن دوافع احلفاظ على األمن العاملي، تستحق حماربة 
أية حكومة حتاول أن تطيل عمرها من خالل التطرف وصناعة األزم��ات، لذا من واجب 
العدالة  العامل كله، وخاصة تلك اليت تديرها حكومات دميقراطية، تقوم على  الدول يف 
واملساواة، أن تتعاون كي تقضي على احلكومات اليت تتخذ من التطرف والتكفري واالرهاب 
درعا حيميها من السقوط. أما االجراءات الواجب اختاذها فهي واضحة ومعروفة، تبدأ 
باملقاطعة الدبلوماسية وال تنتهي باملقاطعة االقتصادية والسياسية الشاملة، وضرب حالة 
من العزلة الشديدة على هذا النوع من احلكومات القائمة على صناعة التطرف واالزمات.

األنظمة السياسية القلقة 
وصناعة األزمات

كثري هي الرسائل اليت ارادت اإلدارة األمريكية ودول املنطقة، والعامل امجع، ايصاهلا إىل احلكومة العراقية والشعب العراقي 
بعد اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام “داعش” لبعض احملافظات...

اعدام الشيخ نمر النمر والتوحش السعودي
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على خلفية اعالن وزارة الداخلية السعودية بتنفيذها جرمية االعدام حبق 47 شخصا صباح يوم السبت 2016/1/2 والذي كان بينهم 

الشيخ منر النمر بعد حماكمتهم بتهمة اثارة الفتنة يف البالد، طرح مركز املستقبل ...

غـِبنا عن الشهادة فغابت القيادة

19
ان اهلل جعلنا امة وسطا بني االفراط والتفريط فال مادية ِصرفة وال روحانية ورهبانية حمضة، بل ال بد من التوازن بني الروح 

ومقتضياتها واملادة ومستلزماتها؛ فان اإلنسان روح وجسد ولكليهما حقوق وعلى كليهما...
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اإلدارة  ارادت  ال��يت  الرسائل  ه��ي  كثري 
امجع،  والعامل  املنطقة،  ودول  األمريكية 
ايصاهلا إىل احلكومة العراقية والشعب 
ال��ع��راق��ي ب��ع��د اج��ت��ي��اح ت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة 
“داع��ش”  وال��ش��ام  ال��ع��راق  اإلسالمية يف 
منتصف  العراقية يف  لبعض احملافظات 
العام 2014. فمنذ األيام األوىل لالجتياح 
وبعد أن سيطر تنظيم “داعش” على بعض 
اشرتطت  احملافظات،  تلك  من  االج��زاء 
مساعدتها  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
بتشكيل  ال��ع��راق��ي��ة  واحل��ك��وم��ة  ل��ل��ع��راق 
املالكي،  حكومة وطنية بعيدة عن رئاسة 
السين  املكون  يكون  وأن  اجلميع،  تضم 
أن  إال  احلكومة،  تلك  م��ن  حقيقي  ج��زء 
املساعدة األمريكية بعد تشكيل احلكومة 
العراقية مل تكن باملستوى املطلوب؛ بسبب 
السياسية  القوى  من  واشنطن  امتعاض 
العراقية من الفشل املتكرر يف االندماج 
ال��دول��ة  ملنظومة  واف��ش��اهل��ا  ال��س��ي��اس��ي، 
التهميش  وح����االت  ب��رم��ت��ه��ا،  ال��ع��راق��ي��ة 
والتسيس اليت شهدتها مؤسسات الدولة، 
العسكرية  للمؤسسة  املتعمد  واالضعاف 
أطار  بتشكيالت مسلحة خارج  العراقية 
املؤسسة العسكرية الرمسية، فضاًل عن 
توسع النفوذ اإلقليمي يف العراق، وضعف 

اإلرادة الوطنية املضادة لذلك التوسع.
وقد يكون السر يف هذا الدعم املتذبذب 
بقصد  ه��و  األم��ري��ك��ي��ة  اإلدارة  ق��ب��ل  م��ن 

السياسية  والقوى  العراق  حكومة  ارغ��ام 
ع���ل���ى دوره�������ا يف م���واج���ه���ة اإلره�������اب، 
ارتكبتها  ال��يت  ب��األخ��ط��اء  واستشعارها 
بلورة  ل��غ��رض  السابقة؛  ال��ف��رتات  خ��الل 
القرار  لدى صانع  فكر إصالحي جديد 
العراقي والقوى السياسية لقيادة الدولة 
العراقية، وهو بنفس الوقت جرس انذار 
العراقي  الوضع  ب��أن  واشنطن؛  قبل  من 
احلماقات  تلك  حيتمل  يعد  مل  الداخلي 
“داعش”،  تنظيم  افرزت  اليت  السياسية 
واليت تسببت يف انهيار الدولة العراقية؛ 
بسبب استشراء الفساد املالي والسياسي 
العسكرية،  واملؤسسة  القضاء  وتسيس 
وال���ع���ج���ز االق����ت����ص����ادي ال������ذي ض���رب 

االقتصاد العراقي.
اإلدارة  ارادت  اليت  الرسائل  من  واح��دة 
األم��ري��ك��ي��ة اي���ص���اهل���ا ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني 
خ��الل عملييت  م��ن  واخل��ارج��ي  الداخلي 
الرغم  على  وال��رم��ادي،  تكريت  حترير 
عملييت  يف  ال���ص���ورت���ني  اخ���ت���الف  م���ن 
ال��ت��ح��ري��ر ه��ي “ال���ره���ان ع��ل��ى املؤسسة 
عن  بعيدًا  الرمسية  العراقية  العسكرية 
ك��ل امل��س��م��ي��ات االخ������رى”. ت��ك��ري��ت ال��يت 
حررت بقوات احلشد الشعيب والفصائل 
امل��س��ل��ح��ة امل��ن��ض��وي��ة حت��ت ل����واء احلشد 
قياسية  بسرعة  وال��يت جنحت  الشعيب، 
الرسالة  أن  إال  ال��ت��ح��ري��ر،  عمليات  يف 
التحرير،  من هذا  أمريكا  ارسلتها  اليت 

التحرير ليس اخليار االفضل،  بأن هذا 
ال للحكومة العراقية وال للدولة العراقية 
سواء على املدى القريب أو البعيد، داخليًا 
وخارجيًا؛ بسبب تداعيات مرحلة مابعد 
واليت  الداخلي،  املستوى  على  التحرير 
وانقسامات  خ��روق��ات  مايشوبها  ع���ادًة 
فضاًل  االن��ت��ص��ار  ط��ع��م  تفسد  سياسية 
ع���ن االن��ط��ب��اع��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة 
ع��ل��ى امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��راق��ي��ة، 
لدور  اضعاف  بأنها  البعض  يعدها  اليت 
وهذا  صنوفها؛  بكل  العسكرية  املؤسسة 
مستوى  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات  عليه  س��ي��رتت��ب 
للمؤسسة  واللوجسيت  العسكري  الدعم 
م��ؤس��س��ة غري  ال��ع��س��ك��ري��ة، مم��ا جيعلها 
جديرة بالثقة وبالتالي، قد يفقدها ذلك 

أهم عناصر تقوميها ودعمها دوليًا.
ال��يت راهنت  ال��رم��ادي،  أم��ا حالة مدينة 
عليها الواليات املتحدة األمريكية بقوات 
والشرطة  “اجل��ي��ش  م��ن  العراقية  األم��ن 
وق�����وات م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب وال��ش��رط��ة 
من حمافظة  العشائر  وأب��ن��اء  االحت��ادي��ة 
استبعاد  واشنطن على  واصرار  االنبار”، 
من  املسلحة  والفصائل  الشعيب  احلشد 
مبطنة  رس��ال��ة  ه��ي  ال��ت��ح��ري��ر،  عمليات 
التحرير  ثانية عكس صور  حتمل صورة 
مل��دي��ن��ة ت���ك���ري���ت، وه����ي ال����ص����ورة ال��يت 
يف  األم��ري��ك��ي��ة  اإلدارة  عليها  س��رتاه��ن 

عمليات حترير حمافظة املوصل.

الرسالة األمريكية بني تحرير 
تكريت والرمادي

النبط تغييب الهوية واالمتداد االثني يف العراق
يعد العراق من اقدم مواطن السكن البشري، وقد ساعدته على ذلك طبيعة مناخه وفرص العيش 
املضمونة على ارضه، ولعل تسميته القدمية ببالد ما بني النهرين حتمل داللة العيش الوفري او داللة 

توراتية يف االرض اليت تفيض لبناً  وتدر عسال كما جاء وصف هذه االرض يف التوراة.
وقد استمرت اهلجرة باجتاه السكن فيه واختاذه وطناً  ومالذاً  منذ منتصف االلف الثالث قبل امليالد 
الكبرية ودوماً  عن ارض اجلزيرة  امليالد مع هجرة قبائل مّشر  العشرين بعد  القرن  وحتى مطلع 

العربية.
وهناك سر تارخيي وليس ميتافيزيقي ان هذه التجمعات وهذه االقوام املهاجرة اليه ال تغادره اىل 
وطن اخر، كما انها تبقى فيه كهوية حمددة وجتمع مستقل غري قابل للزوال، من هنا نشأت حالة 
التعددية العرقية واالثنية يف هذه البالد وشكلت فسيفساءه الثقافية واحلضارية، من هنا جند ايضا 
ًامتدادات سكانه االوائل واقوامه القدمية اليت ال زالت ماثلة وحاضرة يف العراق فالكلدان واالثوريون 
والسريان والصابئة وااليزيديون ظلت هوياتهم الفرعية تشكل قوام اجملتمع العراقي وتعرب عن اعماق 
هويته االصلية، وقد جاء العرب وكانوا االشد ترسخا يف ارض العراق واكتساب هويته وعمق االنتماء 

يف السكن اليه.
ومل يلبث ان قدمت اليه هجرات فارسية واخرى تركية وحتى هندية وتشابكت عناصر التكوين يف 

صورته االخرية، وبذلك تكونت صيغته االجتماعية والثقافية احلديثة، وهو ما مسح لبعض الباحثني 
هذه  من  مزجيا  باعتباره  العراقي  الدم  نقاء  التشكيك يف  العرقية يف  بالفكرة  واملتأثرين  االجانب 

الدماء.
ولكن هذه اهلويات الفرعية واملتعددة غالبا ما كانت تشكل انغالقا دينيا وَنَسبياً  حول ذاتها، لكنها 
يف  املتوازية  اهلوية  تصنع  وبذلك  بينها،  املتبادل  التأثري  بفعل  وتتداخل  وثقافيا  اجتماعيا  تتشابك 

تشابكها وتداخلها االجتماعي والثقايف وهي الفرصة الثمينة لنا يف بناء هويتنا الوطنية.
وظل يشكل هذا االنغالق الذاتي عامالً  حامساً  يف دميومة بقاء هذه اهلويات والتجمعات األثنية 
القدمية يف العراق، إال ان اغرب إشكال يواجه تاريخ العراق االثين او امتداد حضوره االجتماعي هو 
اختفاء اقوام عريقة او باألحرى افتقاد هوية هذه االقوام اليت كانت تشكل اىل زمن القرن الرابع 

اهلجري ظهوراً  قوياً  وفاعالً  هلا يف العراق وبغداد حتديداً .
ثم اننا مل نعد نسمع او نقرأ عنها شيئاً  وهذه االقوام هم )النبط( سكان العراق القدامى بل أقدم 
النبطي يف احلياة  ال��دور  فاعلية  الظهور هو  ه��ذا  اح��دى ص��ور  ك��ان  لقد  القديم،  البلد  ه��ذا  سكان 
العراقية بعد الفتح االسالمي اذ ال نتحدث عنه قبل هذا الفتح، فهوية العراق كانت هي التضمينات 

واملضمونات النبطية االوىل. 

أيار/ ففي  متعددة،  بأشكال  العراقية  للسيادة  الرتكية  االنتهاكات  جتددت 
كركوك  مدينة  أوغلو  داود  أمح��د  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  زار   2012 مايو 
الرتكية  العسكري  القوات  قامت  كما  العراقية.  دون علم احلكومة  امللتهبة، 
باجتياح مشال العراق بني فرتة وأخرى وتوجيه ضربات عسكرية ضد حزب 

العمال الكردستاني.
يأتي دخول القوات الرتكية اىل األراضي العراقية بعد أيام من زيارة رئيس 
الذي  النجيفي  اسامة  وزي��ارة  السعودية،  البارزاني  مسعود  كردستان  اقليم 
أعفي من منصبه كنائب لرئيس اجلمهورية لرتكيا أيضا، وحبسب مصادر 
السنية  للقوى  الدعم  تقديم  على  البارزاني  حثت  السعودية  ف��ان  سياسية 
العراقية يف ال��ربمل��ان م��ن أج��ل س��ن ق��ان��ون احل��رس ال��وط��ين. كما حتدثت 

معلومات عن ارسال مستشارين أمنيني سعوديني اىل كردستان.
يف وقت كانت تأمل احلكومة العراقية انهاء أزمتها مع اإلقليم خصوصًا بعد 
رحيل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املالكي من السلطة، وبعد أن كانت 
حكومة اقليم كردستان اليت كانت تشكو باستمرار من نهج املالكي، لكن يبدو 

أن اجلانب الكردي لديه شروط تعجز عن تأديتها احلكومة املركزية.
وبررت حكومة االقليم احلراك العسكري الرتكي الكردي اخلطري قائلة أن 
ذلك من أجل تدريبات قوات البيشمركة، هذه املربرات مل تالق أي قبول لدى 
تعد  تركيا 48 ساعة بسحب قواتها، ألنها  أمهلت  اليت  العراقية،  احلكومة 

خمالفة للقوانني الدولية وللدستور العراقي.
حكومة  توجهها  رسائل  مبثابة  املرة  هذه  جاءت  رمبا  الكردية  التصرحيات 
اقليم كردستان اىل احلكومة املركزية للخروج من أزمتها ومن أجل تقديم 
األخ��ري  والعسكري  السياسي  احل���راك  يفسره  م��ا  وه��ذا  معينة،  ت��ن��ازالت 

واالتصاالت املستمرة بني حكومة االقليم وبني كل من تركيا والسعودية.
يأتي دخول القوات الرتكية األراضي العراقية بالتزامن مع االعالن عن عزم 
الواليات املتحدة األمريكية إرسال قوات برية إىل العراق إضافة اىل القوات 
املتواجدة واليت يبلغ قوامها 3500 جندي أمريكي. وهو األمر الذي قد يفسر 

بأنه حراك سياسي عسكري ضد سياسة بغداد.
أما الفريق اآلخر الذي يتمثل باملكون السين فهو اآلخر يقوم حبراك سياسي 
من خالل بعض القوى والشخصيات السياسية املتهمة بأنها تضطلع “بدور 
نائب  وشقيقه  النجيفي،  أثيل  نينوى  حمافظ  وحتديدا  العراق  يف  خبيث” 
لرئيس  كنائب  منصبه  من  أعفي  ال��ذي  النجيفي  اسامة  العراقي  الرئيس 
اجلمهورية، ألسباب تراها احلكومة العراقية أنها تتعلق بالفساد. فقد زار 
النجيفي تركيا قبل أيام، حلضور االحتفال السنوي حلزب العدالة والتنمية، 
حيث عقد سلسلة من اللقاء اليت قام بها مع القادة االتراك وهو األمر الذي 

ولد تساؤالت عن طبيعة هذه التحركات.
احلكومة العراقية من جهتها حباجة اىل توجيه بوصلتها السياسية، والتعامل 
مع هذه االنتهاكات الصارخة بشكل حيقق االستقرار والسيادة، وعليها ان 

جتد حال ملا جيري من حروب بالوكالة على األراضي العراقية.

العاب خطرية: تركيا 
وحلفاؤها يحتلون العراق
علي الطالقاني

ميثاق مناحي العيساوي 

العراق
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الوقت الذي يغري  إن حترير الرمادي، يف 
احلكومة  ملصلحة  األرض  على  امل��ع��ادالت 
والدوليني،  اإلقليميني  وشركائها  العراقية 
جديدة  اسرتاتيجية  اعتماد  يتطلب  فإنه 
لكسب احلرب على اإلرهاب، اسرتاتيجية 
ت��رتك جم��اال للخطأ يف احلسابات، يف  ال 
زمن تكون مثل هذه األخطاء مكلفة للغاية، 
ترتكز  أن  ومي��ك��ن  حتملها،  الصعب  وم��ن 
ه��ذه االس��رتات��ي��ج��ي��ة على ال��رك��ائ��ز األرب��ع 
التام،  االستعداد  مع  التسارع  أوال:  اآلتية: 
إىل  ال��رم��ادي  يف  االنتصار  حيتاج حتقيق 
تعزيز زمخ��ه وإدام��ت��ه، م��ن خ��الل تقليص 
الفجوة الزمنية بني هذه املعركة، واملعركة 
ل��ن تعمل  ال��ظ��رف  ف��ف��ي ه���ذا  تليها.  ال���يت 
املعتمدة  الصرب االسرتاتيجي  اسرتاتيجية 
بل قد  ناجح،  األمريكية بشكل  اإلدارة  من 
فقط  مفيدة،  وغ��ري  مضرة  نتائجها  تكون 
املتوالية  االن��ت��ص��ارات  حتقيق  يف  التسارع 
عناصر  ويسلبه  “داع����ش”  إرادة  سيكسر 
الوطين  اجلهد  لعل  اإلدراك،  ثانيا:  قوته. 
ال���ع���راق���ي واجل���ه���د اخل���ارج���ي اإلق��ل��ي��م��ي 
والدولي قد انصب لوقت طويل على هزمية 
لكنه  ينمو بسرعة،  داه��م  “داع��ش” كخطر 
أهمل، غافال أحيانا ومتعمدا أحيانا أخرى، 
اخلطر،  ه��ذا  لظهور  احلقيقية  األس��ب��اب 
ف����”داع���ش” ه��ي أع����راض خل��ل��ل عميق يف 
أنتجته،  اليت  والسياسات  اجملتمعات  بنية 

السياسي  اخلطاب  من  الطويل  التاريخ  إن 
وال���دي���ين امل��ش��ح��ون ب��ال��ك��راه��ي��ة، ووج���ود 
األن��ظ��م��ة احل��اك��م��ة غ���ري ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
وان���ع���دام ال��ث��ق��ة ب��ني احل��ك��ام واحمل��ك��وم��ني، 
وختلف منظومات التعليم والصحة واألمن، 
واالن��ت��ه��اك ال���ص���ارخ ل��ل��ح��ق��وق واحل��ري��ات 
ال���ف���ردي���ة واجل��م��اع��ي��ة، وغ���ي���اب ال��ت��وزي��ع 
التمييز  وسياسات  والنفوذ،  للثروة  العادل 
وامل��س��ل��م��ني، هذه  للعرب  امل��ع��ادي��ة  ال��دول��ي 
ل��والدة  املباشرة  األس��ب��اب  وغ��ريه��ا شكلت 
“داعش” وأخواتها من التنظيمات اإلرهابية 
امل��ت��ط��رف��ة. ث��ال��ث��ا: االح���ت���واء، إن االح��ت��واء 
ك��رك��ي��زة يف االس��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة، ال 
االح��ت��واء  بسياسة  م��ع��روف��ا  ك��ان  م��ا  يعين 
أثناء  السابق  السوفييت  للقطب  الغربي 
التمدد  منعه من  أجل  الباردة؛ من  احل��رب 
يف م��ن��اط��ق ج����دي����دة، وت��ش��ج��ي��ع ع��وام��ل 
أراده  ما  يعين  ال  كما  الداخل.  من  انهياره 
تكلموا  عندما  الغربيني  امل��س��ؤول��ني  بعض 
ع��ن اح���ت���واء “داع�����ش” ب���دال م��ن ت��دم��ريه، 
اجل��دي��دة  لالسرتاتيجية  وف��ق��ا  ف���”داع��ش” 
جيب أن يدمر ويزال من الوجود، وال جمال 
املقصود  أما  معه.  التعامل  يف  آخر  خليار 
للمجتمعات  االح��ت��واء  فهو  هنا،  باالحتواء 
اليت يتوقع أن تعمل بينها القوى املتطرفة، 
ول��ل��م��ش��اك��ل واألزم�����ات وال��س��ي��اس��ات ال��يت 
تساعد على حتفيز وتفعيل وجود التطرف 

من  املعتدلة،  ال��ق��ي��ادة  راب��ع��ا:  واملتطرفني. 
وج��ود  اجل��دي��دة  االس��رتات��ي��ج��ي��ة  متطلبات 
ال��ق��ي��ادة امل��ع��ت��دل��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى اإلم��س��اك 
بكفاءة،  ال��ق��درات  إلدارة  ال��ق��ي��ادة؛  ب��زم��ام 
الكوارث  وت��اليف  بدقة،  األح���داث  وتوجيه 
والتهيؤ هل��ا، وخلق  االس��ت��ع��داد  م��ن خ��الل 
الناس خلفها  اليت جتمع  الصاحلة  الرؤية 
خديعة.  وال  وه��م  بال  لتحقيقها  وحتفزهم 
ظهور  قبل  م��ا  منذ  األس��اس��ي��ة  املشكلة  إن 
القيادة  أن  يف  تكمن  وت��ط��وره��ا،  “داع���ش” 
على املستوى الدولي واإلقليمي واحمللي مل 
تكن بيد قوى االعتدال، بل مل تكن بيد قيادة 
ذكية ومدركة ملا حيصل. اخريا، ميكن القول 
ان االسرتاتيجية الدولية اجلديدة املصممة 
للقضاء على التطرف واالرهاب يف الشرق 
جمال  على  تقتصر  ال  وال��ع��امل،  االوس���ط 
حمدد دون آخر يف بناء مقوماتها، بل هي 
وناجحة  فاعلة  تكون  شاملة  اسرتاتيجية 
يف حقل السياسة، كما هي ناجحة وفاعلة 
واالقتصاد،  واالدارة،  القانون،  حقول  يف 
حكومي  عمل  تقتضي  وه��ي  واالج��ت��م��اع.. 
ب��ذل جهد شعيب  اىل  كما حتتاج  مضين، 
ورغبة  باملسؤولية،  ع��ال��ي  اح��س��اس  ميلك 
ع��ارم��ة بعدم االن���زالق اىل اجمل��ه��ول، واذا 
املناسبة  ال��ب��ذور  ب��ذرت  او  ما حتقق ذل��ك، 
لتحقيقه، يكون العامل جاد يف احلاق هزمية 
شاملة بالتطرف واالرهاب جبميع اشكاله.

تحرير الرمادي: نصر يتطلب 
اسرتاتيجية دولية جديدة

العراق يحتاج اىل “دعمكم” وليس اىل “تدخلكم”
اليت  االنبار،  مساحة،  العراق  حمافظات  لكربى  بالنسبة  بالعسكري  احلسم  ساعة  اقرتبت  رمبا 
سقطت جل مناطقها حتت سيطرة تنظيم “داعش” العام املاضي، وحبسب ما اوضحه وزير الدفاع 
العراقي، فان اعالن حترير مركز املدينة، الرمادي، ميكن ان يعلن عنه يف نهاية الشهر اجلاري، 
فيما تبقى مدينة )الفلوجة( اليت تتوسط املسافة بني مركز االنبار والعاصمة العراقية بغداد، وتعترب 

املعقل األبرز للتنظيم اإلرهابي يف العراق.
خالل املسرية الناجحة للقوات العراقية اليت جنحت يف تطويق متدد تنظيم داعش داخل األراضي 
العراقي، بعد ان حدت من كسبه للمزيد من األراضي، إضافة اىل اسرتجاع املدن واملناطق اليت 

سيطر عليها سابقا.
كانت هناك املزيد من العقبات اليت اعاقت بصورة مباشرة وغري مباشرة تقدم هذه القوات اليت 
الزمن واإلس��راع حبسم املعارك غربا وشرقا من اجل الوصول اىل حمافظة  حاولت كسب عامل 
)املوصل( أبرز معقل لتنظيم داعش مشاال، سيما وانه يسيطر عليها بالكامل منذ أكثر من عام... 

وقد تنوعت املعرقالت بني:
الدولي” قوة  “التحالف  ان قصفت طائرات اجليش األمريكي ضمن قوات  بعد  “ن��ريان صديقة”   -
صغرية من اجليش العراقي قرب الفلوجة، معتربة انها جاءت “عن طريق اخلطأ” وإنها املرة األوىل 

ان  لكن هل ميكن  ال��دول��ي...  التحالف  ن��ريان صديقة من  العراقي اىل  فيها اجليش  يتعرض  اليت 
تكون األخرية؟ وهل ميكن اعتبارها فعال ضربة متت عن طريق اخلطأ، سيما وان الواليات املتحدة 

االمريكية حتاول ارسال قوات برية تشارك يف حترير باقي مدن العراق، خصوصا مدينة املوصل.
- “تدخالت إقليمية” بدأتها تركيا بإرسال املئات من جنودها اىل مشال العراق، أيضا، حبجة تدريب 
لتواجد  العراق  ومع رفض  والغربية،  الشمالية  املناطق  واملتطوعون من  الكردية  “البشمركة”  قوات 
السعودية  ان  بل  التدخالت اإلقليمية مستمرة،  أراضيه، فان  أي قوات اجنبية حتمل السالح على 
اليت أعلنت قيام حتالف إسالمي ضد اإلرهاب، وضعت على اجندتها حماربة املشاركة يف مكافحة 
اإلرهاب يف العراق من دون دعوة العراق اىل التحالف او إعطاء اذن مسبق من احلكومة العراقية 

مبشاركتها.
- “ضغوط سياسية” يعاني العراق منها منذ عام 2003 وحتى وقتنا الراهن، فأزمة اإلرهاب اليت 
ضربت الشرق األوسط امتدت لتشمل دوال أخرى يف الغرب، فيما دعت تعقيدات املشهد السوري 
املكسب ومحاية املصاحل  والبحث عن فرصة  األم��م”  “لعبة  للمشاركة يف  واإلقليمية  الكربى  ال��دول 
وضرب األعداء يف صراع معقد للغاية... كما ان الضغوط السياسية مل تكن خارجية فحسب بل هناك 

ضغوط سياسية داخلية، لكنها بطبيعة احلال امتداد للضغوط اخلارجية أيضا.

من حق املواطن العراقي ان يتفاءل بعام تتحقق فيه االحالم، او البعض 
االنتصار” على  “نكهة  وان عام 2016 حل علينا وهو حيمل  منها، سيما 
“داعش” يف الرمادي، وما سبقها يف صالح الدين وكركوك ودياىل ومشال 
بابل وحزام بغداد... وله احلق يف االحتفال بهذا النصر الذي جاء على يد 
ابناءه من القوات املسلحة واملتطوعني )احلشد الشعيب( والعشائر، بعد ان 
خاضوا الكثري من املعارك الكبرية واليت غريت قناعات اخلرباء والقادة 
الغربيني بقدرات أبناء العراق من طرد اإلرهابيني من املناطق اليت تقع 

حتت سيطرتهم.
سياسية  ازم��ة  مصريية:  بتحديات  العراق  ك��ان   2014 ع��ام  حزيران  يف 
متثلت يف انهيار العملية السياسية بعد اخلالف على رئاسة الوزراء، ازمة 
انهيار الدولة العراقية وسقوط العاصمة بغداد بيد اإلرهاب بعد ان سيطر 
تنظيم داعش على مناطق واسعة من مشال وغرب وشرق البالد، ازمة 
تقسيم البالد اىل أقاليم، زادته اخلالفات السياسية بني الكتل السياسية 

الرئيسية يف البلد، إضافة اىل التدخالت اخلارجية.
غياب الرؤية العاملية او اجلهد املشرتك ملكافحة اإلرهاب العاملي، من دون 
ان ننسى أيضا، امليزانية اخلاوية للبلد مقابل االستنزاف الكبري للميزانية 
العامة يف التصدي لإلرهاب وحجم الدمار الذي احلقه باملناطق اخلاضعة 
لسيطرته ومت حتريرها الحقا، واليت رافقها، أيضا، هبوط أسعار النفط 
اىل أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن، يف وقت حرج بالنسبة للعراق 

الذي يعتمد بالكامل على النفط.
بعض  ان حيقق  البلد  اس��ت��ط��اع  اإلح��ب��اط،  م��ن  18 شهر  م��ن  أك��ث��ر  بعد 
اإلجنازات املهمة يف طريق اسرتداد املناطق احملتلة من قبل املتطرفني، 
العراقية  واحل��ك��وم��ة  املتطوعني  م��ن  بدعم  ال��ع��راق��ي  اجليش  واس��ت��ط��اع 
ويتقدم  امل��ب��ادرة،  بزمام  وميسك  عافيته  يستعيد  ان  الدولية،  واجل��ه��ود 
صفوف احملررين، وانعكست دفة االنتصارات اىل صاحل القوات العراقية، 
وابعد اخلطر عن العاصمة العراقية وحميطها وحررت مناطق واسعة من 
البالد، ومل يتبقى سوى اهلدف الرئيسي املتمثل مبحافظة املوصل، اليت 
اعلن منها زعيم داعش )البغدادي( إقامة “اخلالفة” يف حزيران من عام 
للتنظيم  احلقيقية  النهاية  املتطرفني  من  استعادتها  ميثل  واليت   ،2014

داخل العراق.
على  عجيبة  ق��درة  العصيبة،  الفرتة  تلك  خ��الل  العراقيون،  اثبت  وق��د 
نادر  موقف  االن��ت��ص��ارات، يف  اىل صنع  وامل��ب��ادرة  الصدمات  امتصاص 
حتولت فيه اهلزائم السابقة اىل امثلة حية على إمكانية قلب املعادالت 
خالل أشهر قليلة، ال أحد ينكر ان التحديات ما زالت قائمة وان الطريق 
ما زال طويل، لكن عام 2016 ميكن ان يكون عام التحرير لكامل أراضي 
العراق، مثلما كان العام السابق عام لتحقيق االنتصارات الكبرية، املهم ان 
حنافظ على ذات الروح اليت عرف بها العراقي حينما يتحداه االخرون... 

فهو يف نهاية االمر سينتصر. 

“2016” نهاية 
اإلرهاب يف العراق

د. خالد عليوي العرداوي 

باسم حسني الزيدي  

العراق
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عربي 

ب��ص��ورة  أع����اله  ال��ع��ن��وان يف  ينطبق  ه��ل 
فعلية على السعودية، أم هناك مبالغة يف 
طرحه بهذه الصيغة؟، وهل أننا ننطلق من 
تضخيم غري مربر للوقائع، عندما نقول 
تتصدر  نظامها(  )ون��ع��ين  السعودية  أن 
دول العامل اليت متارس سياسات داخلية 
العاملي؟؟،  السلم  تهدد  وعاملية  واقليمية 
إن االج��اب��ة ع��ن ه���ذا ال��س��ؤال يف اط��ار 
املعطيات  على  والقائم  املشروع،  املنطق 
الواقعية املأخوذة من السياسات القائمة، 
هي اليت ميكن أن حتدد اهلدف من طرح 

رأينا بهذه الصورة املباشرة.
ل��ق��د ات���ف���ق م��ع��ظ��م امل���راق���ب���ني امل��ع��ن��ي��ني 
على  ال��ع��امل،  يف  التوتر  لبؤر  واملتابعني 
األكثر  املنطقة  هي  األوس��ط  الشرق  أن 
ت��وت��را يف ال��ع��امل، وأن��ه��ا ال ت���زال تعاني 
م��ن االحتقان واالح���رتاب وال��ف��نت داخ��ل 
منذ سنوات عديدة،  او خارجها،  ال��دول 
على الرغم من أهمية هذه املنطقة للعامل 
العصر  يف  األه��م  الطاقة  مصدر  كونها 
ال����راه����ن، ع��ل��م��ا أن ه���ن���اك ص���راع���ات 
بلد  م��ن  اك��ث��ر  ت���دور رح��اه��ا يف  بالوكالة 
املنطقة، لذلك غالبا ما  يقع ضمن هذه 
ال��دول تلجأ اىل  جند أن حكومات ه��ذه 
تنفيذ  أجل  من  واقليمية  دولية  حتالفات 
أه��داف��ه��ا ع��ل��ى ح��س��اب ال����دول اآلخ���رى 

واهدافها.

مل  والتوتر  والتصادمات  االحتقان  ه��ذا 
يأت من فراغ، فهنالك بؤر ومنابع تسعى 
اىل  االره���اب  لتصدير  منتظمة  بصورة 
ال��ع��امل ب��س��ب��ب ال��ت��ط��رف، وال��س��ي��اس��ات 
احل��ك��وم��ي��ة ال����يت ت���ق���وم ع��ل��ى ال��ت��ك��م��ي��م 
واالق��ص��اء وم��ص��ادرة احل��ري��ات وغمط 
احلقوق وكبح الرأي، وهذا ينعكس على 
حاضنة  تكون  ال��يت  االجتماعية  البيئة 
حيدث  كما  امل��ت��ش��ددة،  االف��ك��ار  لتناسل 

ذلك يف السعودية.
وت���اب���ع ال���ع���امل م���ؤخ���را م���ا ن��ش��ره م��وق��ع 
النظام  متبادلة بني  وليكليس من رسائل 
ال��س��ع��ودي، وب���ني ش��ب��ك��ات االره�����اب يف 
الدول االقليمية كالعراق وسوريا ولبنان، 
اوربا  العامل االخ��رى يف  عبورا اىل دول 
وسواها، وهذا دليل قاطع على أن النظام 
اقليميا  دول��ي��ا  تهديدا  يشكل  ال��س��ع��ودي 
من خالل تصدير االره��اب هلذه الدول، 
من  فيها،  االستقرار  وعدم  الرعب  وبث 
اجل التخلص من أزمات داخلية حتاصر 
واالزم���ات  كالفساد  ال��س��ع��ودي،  ال��ن��ظ��ام 
االخ��الق��ي��ة وامل���ادي���ة واس��ال��ي��ب احل��ك��م 
ال��رأي  وت��دم��ري  ال��ت��ط��رف  على  القائمة 

االخر بطريقة متوحشة.
طبيعة  اىل  أمج��ع  ال��ع��امل  تنّبه  أن  وبعد 
التعسف،  على  القائمة  السعودي  النظام 
وتدعيم العرش امللكي على حساب حقوق 

الشعب، ونشر الرعب، والكيل بأكثر من 
م��ك��ي��ال يف ال��ت��ع��ام��ل ب��ني اف����راد الشعب 
يف  السياسات  ه��ذه  وتسبب  ال��س��ع��ودي، 

تفريخ اخلاليا املنتجة لالرهاب العاملي.
عندما نقول أن احلكومة السعودية ترعى 
االرهاب وتدعمه، فهذا القول ليس اتهاما 
إن  أدل��ة قاطعة،  يرتكز على  أج��وف، ال 
املعنيني يف العامل ميتلكون أدلة ال حتصى 
ذلك  ومع  السعودي،  النظام  عبثية  تثبت 
هنالك أدلة يقدمها النظام بنفسه للعامل، 
وه����ي ظ���اه���رة وط��اف��ي��ة ع��ل��ى ال��س��ط��ح، 
هذه  ومن  األرض،  أهل  ويسمعها  يراها 
املتداول  التساؤل  هذا  الساخنة،  األدل��ة 
واملطروح بقوة بني عموم وسائل االعالم 
يقول هذا  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
التساؤل: أية حكومة هذه اليت تبدأ سنًة 
جديدة بإعدام العشرات من مواطنيها؟؟.
ال��ي��وم ملواجهة  م��دع��و  ال��ع��امل أمج���ع  إن 
النظام األه���وج، ع��رب االم��م  خطر ه��ذا 
امل��ت��ح��دة وجم���ل���س األم�����ن، وامل��ن��ظ��م��ات 
والبد  االنسان،  حلقوق  الراعية  العاملية 
اليمن  م��ع��اق��ب��ت��ه ع��ل��ى ج��رمي��ت��ه يف  م���ن 
املفخخة  السيارات  وارس��ال��ه  والبحرين 
ولبنان،  وسوريا  العراق  اىل  واالرهابيني 
شعبه  وسلب  البحريين،  للشعب  وقمعه 
ذلك  كما الحظنا  ال��رأي  وحق  للحريات 

مع حاالت اجللد والسجن واالعدام.

السعودية.. مصدر التهديد 
اإلقليمي والعاملي

األزمة السورية بني الحسم العسكري والحل السياسي
على مدار السنوات االربع املاضية واالزمة السورية تعاني إنقساما حادا بني مؤيدي احلسم العسكري 
واستخدام القوة العسكرية املسلحة إلسقاط نظام )بشار االسد( بدعم وتأييد ومتويل كال من تركيا 
يرون  الذين  لألزمة  السياسي  احلل  دع��اة  وبني  جهة،  من  امريكية  ومبباركة  اخلليج  دول  ومنظومة 
إمكانية حل االزمة سياسيا دون احلاجة اىل استخدام القوة املسلحة وذلك باالعتماد على الوسائل 
السياسية والدبلوماسية ويتزعم هذا االجتاه كال من روسيا وايران، فضال عن بعض االطراف اليت 

هلا مصلحة يف بقاء االسد يف منصبه، او على االقل عدم اسقاط نظامه عسكريا. 
هذا االنقسام بني القوى الدولية الكربى امتد اىل اروقة جملس االمن الدولي طيلة تلك املدة حتى جاء 
القرار رقم 2254 بتاريخ 2015/12/18 ليضع حدا لذوي التطلعات احلربية إلنهاء االزمة وااللتجاء 
اىل احللول السياسية ضمن جمموعة بنود كان اهمها:- وقف اطالق النار يف ارجاء سوريا يبدأ تنفيذه 
انتقال سياسي حتت  اولية حنو  )النظام( و)املعارضة السورية( خطوات  بعد ان يبدأ ممثلو كال من 
رعاية االمم املتحدة، على ان يلتزم الفريق الدولي بدعمه ومساندته، ورصد اخلروقات فيما يتعلق 

بوقف إطالق النار والتبليغ عنه.
دعا القرار اىل دعم اجراء انتخابات حرة ونزيهة جتري وفقا للدستور، وذلك يف غضون )مثانية 
عشر شهرا( حتت إشراف االمم املتحدة، يسبقها فرتة حكم انتقالية بقيادة سوريا مدتها )6( اشهر، 

على مجيع االطراف إيقاف اهلجمات على املدنيني واالطراف املدنية.
والتساؤل هنا.

 هل إن قرار جملس االمن هذا سيؤدي اىل إنهاء حالة االحرتاب الداخلي يف سوريا وسيمهد للدخول 
ورد يف  كما  اسس دميقراطية  على  السورية  الدولة  بناء  بإعادة  تنتهي  انتقالية جديدة  مرحلة  اىل 
نص القرار؟. وهل سيلتزم الطرفان بتنفيذ بنود ذلك االتفاق؟. او بتعبري اخر، هل ستلتزم االطراف 
االخرى املغذية للصراع يف سورية بإحالل السالم والعمل على تعزيزه بعد حرب ضروس دامت سنني 

عدة خلت؟.
الواقع، ان قرار جملس االمن هذا هو يف حقيقته نوع من احلل الوسط بني االط��راف الدولية  يف 
واالقليمية املعنية باالزمة السورية، وليس بني السوريني انفسهم، )فاملعارضة والنظام( جيدان نفسيهما 

جمربين على التعايش مع هكذا قرار وليس القبول به بشكل نهائي. 
فالقرار قد تناول التسوية السياسية يف سورية، وبالرغم من كونه قد حدد اخلطوط العريضة لتلك 
التسوية والياتها ورسم خارطة طريق هلا، اال ان هذا القرار هو جمرد خطوة اوىل على طريق غري 
حمدد املالمح، فكل مجلة ونقطة حتتاج اىل جهود لتفسريها مبا يتوافق مع مصلحة القوة اجملتمعة 

بشأن القضية السورية.

مل تكن الثورة الليبية مقدمة لإلنتقال السياسي يف ليبيا بقدر أنها متثل 
على  القائم  ونظامها  العربية  املنطقة  هلا  خضعت  شاملة  ترتيب  عملية 
أس��اس  على  قائمة  ليبيا  يف  التغيري  مقدمات  كانت  إذ  اهل��ش،  ال��ت��وازن 
تنامي الصراعات الداخلية واليت أصبحت نهاياتها مقلقة وغري معروفة 
إرتباطها باملعطى العسكري واحلرب بني اجلماعات اإلجتماعية،  بسبب 
خصوصًا وأن الناتو الذي ساهم بشكل أساسي يف إسقاط نظام القذايف 
مل يضع حلواًل مناسبة حتكم منطق املصاحل السياسية املتعارضة كما فعلت 
يف العراق وأفغانستان، مما جعل حاكمية املصاحل الالمتجانسة هي اليت 
تفرض حكمها على العالقات اإلجتماعية والسياسية يف ليبيا بعد القذايف.

يف ضوء التفاعالت والتهديدات اليت تتعرض إليها ليبيا السيما بعد متدد 
السياسية يف  القوى  ل��دى  ض��رورة  هناك  أصبحت  إليها،  داع��ش  تنظيم 
اإلتصال باجملتمع الدولي ضعيفة للغاية، وهذا ماميثل أحد مربرات احلوار 
الوطين، إذ يسود الدبلوماسيني قلق كبري يف إمكانية البقاء لتمثيل دوهلم 

فيها، خصوصًا وأن األطراف املتصارعة وصلت إىل مرحلة الالإتفاق.
هذه  تقبل  هي  اللييب  الوضع  األساسية يف  املشكلة  أن  من  الرغم  وعلى 
اليت خاضت  القوى  بني  احل��وار  باب  فتحت  أنها  إال  املبادرة من رفضها 
األطراف  بني هذه  فإستمرار احلرب  السلطة،  بينها ألجل  فيما  احلرب 
لسنتني قد يعزز خيارات القبول بالوضع واللجوء إىل التقسيم كما ذهب 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  األحب��اث  مراكز  طرحتها  ال��يت  اإلحتماالت  معظم 

األمريكية.
امل��ش��ارك��ني يف  ب��ني  اهل��ش��ة  السياسية  التحالفات  ف��إن  ذل��ك  ج��ان��ب  وإىل 
فحتى  ليبيا،  ملستقبل  السياسي  اإلدراك  حيث  من  متناقضة  اإلنتخابات 
احللفاء هم ليسوا على مستوى كاف من التجانس بهذا اجلانب، السيما ما 
خيص العالقة بني حماور األقطاب السياسية كالتحالف بني مجاعة حفرت 

والفدراليني، أو التحالف بني مصراته واملليشيات يف طرابلس.
إن إمكانية حتقيق احلوار الوطين سوف خيضع لطبيعة الوظيفة اإلقليمية 
اليت ستكون عليها ليبيا يف منطقة الشرق األوسط، خصوصًا بعد تطبيق 
فكرة تنظيم داعش على نقل جرافيا الدولة اإلسالمية إليها بعد أن تلقت 
تعقيدات  من  ال��ذي سيزيد  األم��ر  وس��وري��ا،  ال��ع��راق  ضربات موجعة يف 

املشهد السياسي واألمين يف ليبيا.
من  فالقلق  ليبيا ممكنة  السياسية يف  اإلحتماالت  تبقى مجيع  ذلك  ومع 
والقبول  ال��وط��ين  ب��احل��وار  يعجل  ق��د  املشهد  على  داع��ش  تنظيم  س��ي��ادة 
خبيارات األمم املتحدة واحلكومة والذي تبدو مالحمه مع بداية التفاهم 
فرصة  أم��ام  ليبيا  قد جيعل  ال��ذي  األم��ر  بالتفاوض،  والقبول  السياسي 
بوجه  الوقوف  القوى ألجل  بني خمتلف  السياسية  األدوار  لتوزيع  جديدة 
طموحات تنظيم داعش القريبة منها، عالوًة على املساعي الدولية اليت 
تهدف إىل دعم جهود األمم املتحدة اهلادفة إىل صياغة مسارات جديدة 

لألداء السياسي وبناء دولة دستورية يف ليبيا. 

ليبيا... ممكنات الحوار 
والنهايات املجهولة

د. علي فارس حميد 

د. أحمد غالب الشاله 
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دولي 

منطقة  ليست  االوس����ط  ال��ش��رق  منطقة 
جغرافية وحسب، بل انها منطقة جوهرية 
ال��دول��ي( او )ب��ؤرة  )ان��ه��ا نقطة االرت��ط��ام 
امل���ص���احل ال���دول���ي���ة( وال مي��ك��ن ف��ه��م ه��ذه 
اخضاعها  بعد  اال  معاملها  وبيان  املنطقة 
واول  العلمي،  التحليل  من  منظم  لربنامج 
وصف  التحليلي،  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  حم���اور 
وسياسيا  دينيا  اوسطية  الشرق  املنطقة 
واج��ت��م��اع��ي��ا واق���ت���ص���ادي���ا. م���ن ال��ن��اح��ي��ة 
ال��دي��ن��ي��ة ت��دي��ن ش��ع��وب��ه��ا ب��ع��دد ك��ب��ري من 
من  أكرب  بعدد  فرقها  وتتمذهب  الديانات 
آخذا  الطائفة  عنصر  ويتحرك  املذاهب، 
واحاسيسهم  مشاعرهم  من  كبريا  مأخذًا 
سلوك  يقود  ب��ل  االخ��ري��ن،  م��ع  وعالقتهم 
الطائفي  الشعور  ه��ذا  فيتحول  شعوبهم، 
الذي تتصرف مبنهجه الشعوب اىل وبال 
والسلوك  وامل��ع��رف��ة  والثقافة  االم���ن  على 
مب��رور  العامل  ه��ذا  حت��ول  ب��ل  السياسي، 
ال���وق���ت اىل ع��ن��ص��ر ب�����ارز م���ن ع��ن��اص��ر 
السياسية  الناحية  م��ن  أم��ا  التناقضات. 
السياسية  االن��ظ��م��ة  فيها  ت��رتع��رع  ف��ان��ه 
التقليدية، وتنشط بقوة االنظمة الشمولية 
حسب  أع��راق  شعوبها  الن  والدكتاتورية؛ 
او جذور فكرية سياسية،  وصف احملللني 
وهكذا شعوب تتمازج مع رؤيتهم السياسية 
ع��وام��ل وراث��ي��ة وم��ع��رف��ي��ة م��ت��ع��ددة تدخل 
هذه العوامل وبشكل دائم على منظومتهم 

واي��ق��اف  اىل جتميدها  ف��ت��ؤدي  ال��ف��ك��ري��ة 
ال��س��ري م��ع خ��ط��وط امل��ك��ان،  حركتها ع��ن 
وع���وم���ل وم��ت��غ��ريات ال���زم���ان، ل��ت��ع��ود من 
جديد اىل دائرة التقليدية او الكالسيكية 
او ال��دك��ت��ات��وري��ة م��ع��ل��ن��ة ع��ج��ز ال��ش��ع��وب 
فيها  ت���رتاءى  مرحلة  ك��ل  يف  التغيري  ع��ن 
واجتماعيا  االفضل.  حنو  للتغيري  فرصة 
والعرق  القبيلة  هي منطقة متتلك عنصر 
والعرف ليصبح شكال من اشكال نظامها 
ي��ت��ك��ون م���ن طبقات  االج��ت��م��اع��ي، ال����ذي 
اج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ن��اق��ض��ة ن��وع��ا م����ا، وي���رى 
من  سببا  ك��ان  التناقض  ه��ذا  ان  احملللون 
هلا  تتعرض  اليت  العنيفة  اهل��زات  اسباب 
املنطقة يف كل جيل مير من اجيال التغيري. 
اما اقتصاديا فهي منطقة غنية وتضم ثلث 
ال��دراس��ات  اغ��ل��ب  االرض حسب  خ���ريات 
والتحليالت، يف الوقت الذي تشكو شعوبها 
من العوز واحلرمان، بل حتولت اىل سوق 
اق��ت��ص��ادي ع��امل��ي ي��ت��م ت��ص��ري��ف منتجات 
ال��ع��امل م��ن خ���الل ال��ث��ق��اف��ة االس��ت��ه��الك��ي��ة 

للمجتمع الشرق اوسطي.
يلنا  حتحُ س��وف  اع��اله  للدالئل  حتليلنا  عند 
بلدان  ب��ني  تناقضات  وج���ود  اىل  النتائج 
ال����ش����رق االوس��������ط، ب����ل ت���ن���اق���ض���ات ب��ني 
ويصل  دويالته،  بني  املتداخلة  اجملتمعات 
تأثري االوضاع اعاله اىل تناقضات طائفية 
واقتصادية،  وسياسية  وفكرية  ومعرفية 

وكان من جراء ذلك ان نشبت احلروب بني 
ممثلي هذه اجلماعات املتناقضة، ومن ثم 
َتقولبت التناقضات يف حتالفات بنيت على 
احُسس متناقضة، ومن هذا االصل تفرعت 
ال��ن��زاع��ات، وب��ن��اءا ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��زاع��ات 
نشبت احلروب، فحل الدمار، وتسيد الشر 
يف كل ربوع الشرق االوسط، ليعلن الوقت 
اب��رز  التحقق،  وشيكة  صفر  س��اع��ة  ع��ن 
معاملها التحالف االسالمي املتكون من 35 
دولة، رفض كل من ايران وسوريا والعراق 
التحالفات  ه��ذه  ف��ج��اءت  ال��ي��ه،  االنضمام 
ل��ت��م��ث��ل ان���ع���ك���اس ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ص��راع��ات 
اوال:  املنقسمة اىل ثالث جبهات:  الدولية 
املشروع التقسيمي،  ثانيا: مشروع القيادة 
الروسي، ثالثا: مشروع القيادة األمريكي،  
امل���ش���روع االوروب������ي وال��ص��ه��ي��ون��ي يظهر 
منظمة،  غري  سياسية  بانفعاالت  متقنعا 
املشاغبة  ال��ق��وى  ب��دع��م  تتمثل  وارجت��ال��ي��ة 
تركيا،  مثل  سياستها  يف  املتحكمة  وغ��ري 
التناقضات  ع��ن��اص��ر  وحت��ري��ك  االك�����راد، 
ال����يت م���ن ش��أن��ه��ا ان حت����دث ش���رخ���ا يف 
ال���ش���رق االوس�����ط، ي��ت��ب��ع��ه جت��زئ��ة ل��ل��دول 
والدينية  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  االخ��ت��الف  ذات 
والسياسية.... ونتمنى يف نهاية هذا املقال؛ 
تكون  ان  األوس����ط  ال��ش��رق  منطقة  خل��ري 
ال��دول متماسكة ام��ام ه��ذا امل��ش��روع؛ ألنه 

اشد خطرا من املشروعني اعاله. 

مشاريع قيادة العالم ورسم 
سيناريوهات الشرق األوسط

ايران واملستقبل القريب للقيادة العليا
يبدو ان ايران على موعد مع صراع حمتدم بشأن السلطة والقيادة العليا خالل املستقبل القريب، إذ 
يرى الكثري من احملللني انه على الرغم خضوع الزعيم األعلى احلالي آية اهلل علي خامنئي )75 عاما( 
جلراحة الستئصال سرطان الربوستاتا، مل يكتسب النقاش العام عمن سيخلفه زمخا على اإلطالق يف 
الدوائر الرمسية جتنبا خلطر أن يعترب ذلك تقويضا ألقوى شخصية يف ايران، ولكن مع إجراء انتخابات 
جملس اخلرباء يف فرباير شباط وهو اهليئة الدينية اليت تعني الزعيم األعلى فإن من املؤكد أن تطفو 

هذه املناقشات على السطح.
ففي السنوات األخرية دعا بعض أعضاء اجمللس يف أحاديث خاصة إىل ادخال تغيريات على منوذج 
القيادة واقرتحوا أن يتوىل خليفة خامنئي القيادة لفرتة حمددة بدال من القيادة مدى احلياة واقرتحوا 
أيضا أن حيل جملس للزعماء حمل الزعيم األعلى، ويرفض خامنئي أي حديث عن اإلصالح ما دام هو 

الزعيم األعلى.
آية اهلل روح اهلل  املتوقع أن يسعى حسن حفيد  انه من  بالشؤون االيرانية  الكثري من احملللني  إذ يرى 
اخلميين إىل انتخابه أوائل العام القادم عضوا يف اجمللس الذي خيتار الزعيم األعلى إليران ويقال إنه 

 يلالحا ميعزلا نم ةظفحتم ةكراببم ىظيحآية اهلل علي خامنئي.
وأثار احتمال ترشيح حسن اخلميين يف انتخابات جملس اخلرباء يف فرباير شباط جمادالت ساخنة 

بالفعل بني املتشددين واملعتدين ألن عضوية اجمللس ستجعله يف قمة املؤسسة السياسية يف إيران. ويقول 
البعض إنه يتطلع يف نهاية املطاف إىل شغل منصب الزعيم األعلى.

فيما يقول مسؤولون وحمللون إن احللفاء املتشددين للزعيم األعلى اإليراني يشنون محلة على النشطاء 
والصحفيني والفنانني يف حماولة إلحكام قبضتهم على الساحة السياسية قبل انتخابات مهمة تشهدها 

البالد.
بعد  وشعبيته  روحاني  الرئيس حسن  نفوذ  من  اهل��دف هو احلد  أن  واحملللني  املسؤولني  بعض  ويعتقد 
جناحه يف التوصل اىل اتفاق نووي تارخيي مع القوى العاملية الست يف يوليو متوز أنهى مواجهة استمرت 
بالقلق من نفوذ روحاني يف  “املتشددون يشعرون  الزمن، وقال حمللون آخرون  ملا يزيد على عقد من 
الداخل واخلارج. خيشون من أنه قد يضر بتوازن القوى يف إيران”، ويقول احملللون إن املتشددين يأملون 

أن تساعد موجة االعتقاالت يف إحكام قبضتهم على السلطة ومحاية سلطة خامنئي.
ويعتقد املتشددون أنه اذا فاز فصيل روحاني يف انتخابات الربملان أو جملس اخلرباء وهو جملس لرجال 
الدين له سلطة صورية على الزعيم األعلى فإن هذا سيمنحه قدرا اكرب من الالزم من النفوذ والسلطة 
يف البالد، وقد حيقق روحاني ومؤيدوه من املنتمني لتيار الوسط واملعتدلني مكاسب كبرية يف صناديق 

االقرتاع املقبلة. 

يف  وهما  اإليرانية  اإلقليمية  املياه  اىل  األمريكيني  الزورقني  جنح  عندما 
ال��ث��وري”  “احل���رس  ق��وات  قبل  م��ن  اعتقاهلم  مت  البحرين،  اىل  طريقهما 
)ت���روم���ان( وحاملة  ال��ط��ائ��رات األم��ري��ك��ي��ة  اإلي���ران���ي، رغ��م وج���ود حاملة 

الطائرات الفرنسية )شارل ديغول( يف املياه الدولية وعلى مقربة منهما.
تتحول اىل حلقة جديدة من مسلسل  ان  )الروتينية(  وكادت هذه احلادثة 
مؤخرا، حوادث  األوس��ط  الشرق  منطقة  الذي ضرب  الدبلوماسي  التوتر 
االح��ت��ك��اك ال��ب��ح��ري ب��ني إي����ران وال���والي���ات امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة يف مياه 
بعد  لكن  اليت مجعتهما  العالقات  تاريخ  سابقة جديدة يف  ليست  اخلليج 
نظام  بتغيري  اإليرانية  الثورة  فيه  ال��ذي جنحت  العام  وهو   )1979( تاريخ 
والشرق  اخلليج  االمريكية يف  املتحدة  للواليات  املهم  احلليف  الشاه  حكم 
األوسط... ولعل اجلميع يتذكر سنوات التوتر )1980-1988( ابان احلرب 
ان  بعد  منها  جزء  االمريكية  البحرية  أصبحت  وال��يت  العراقية-اإليرانية 
وتهديد  ص��دام  نظام  اىل  السالح  تصدير  منع  اإليرانية  البحرية  حاولت 
حلفاء أمريكا اخلليجيني، وقد ولد هذا االحتكاك “صراع حبري وضع يف 
تاريخ البحرية االمريكية كأكرب معركة حبرية منذ احلرب العاملية الثانية”. 

حبسب مراقبني وخرباء.
امريكان  )10( حب��ارة  احتجاز  عن  اسفرت  وال��يت  األخ��رية  احلادثة  طبعا 
او  )دبلوماسي  نوع  أي  توتر من  او  تنتهي مبأساة  واح��دة، مل  ام��رأة  بينهم 
الدبلوماسية  لعبت  حيث  مت��ام��ا...  ذل��ك  م��ن  العكس  على  ب��ل  ع��س��ك��ري(، 
اإليرانية واألمريكية “لعبة احلوار” الناجح مرة أخرى، حيث انتهت االزمة 

بعد اقل من 24 ساعة من وقت إعالنها.
وس��رع��ان م��ا كتب حممد ج��واد ظ��ري��ف، وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي، عرب 
وليس  واالح��رتام  احل��وار  نري  أن  “سعداء  قائال  تويرت  موقع  حسابه على 
من  لنتعلم  بسهولة،  البحارة  قضية  حل  يف  ساعدا  قد  والتسرع  التهديد 
هذا النموذج”... فيما قال، جون كريي، وزير اخلارجية االمريكية “اريد ان 
اعرب عن امتناني للسلطات االيرانية على تعاونها من اجل حل هذه املسالة 

سريعا”.
ال اعرف ملاذا تذكرني هذه “النهاية السعيدة” بني اجلانبني بالنهاية “غري 
السعيدة” للعالقات الدبلوماسية بني إيران والسعودية، وعدم قناعة الواليات 
لسان  على  ج��اء  كما  األخ��ري،  الدبلوماسي  بالتصعيد  االمريكية  املتحدة 
املتحدث باسم اخلارجية األمريكية جون كريبي نقال عن كريي: “أحد األمور 
الرئيسية اليت يفكر فيها )كريي( هي نزع فتيل التوتر واستعادة بعض من 

الشعور باهلدوء والتشجيع على احلوار والتواصل بني هذين البلدين.
الذي حتدث  “النموذج”  املتحدة االمريكية من خالل  الواليات  رمبا حتاول 
عنه وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي يف احل��ادث��ة األخ���رية، إي��ص��ال امل��زي��د من 
احلوار”  “لعبة  إدارة  كيفية  عن  اخلليجيني  الدبلوماسية حللفائها  الرسائل 
الناجح اليت مارستها مع إيران واليت حالت دون تصعيد املواقف او استفزاز 

أي طرف للطرف االخر. 

أمريكا وايران:
 رسائل دبلوماسية اىل الخليج

كمال عبيد

أحمد املسعودي 
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اقتصاد وتنمية

“أوب��ك”  داخ��ل  تصاعدت ح��دة اخلالفات 
للنفط  السعري  اهلبوط  دخ��ول موجة  مع 
اخلام عامها الثاني، وانزالق سعر الربميل 
مسار  دف���ع  وق���د  دوالرًا،   50 دون  اىل 
للنفط  املصدرة  البلدان  منظمة  االسعار 
“أوبك” إىل خفض توقعاتها لألسعار هذا 
لتحمل اخنفاض  استعدادها  مبدية  العام 
أسعار النفط لفرتة أطول من أجل محاية 

حصتها يف السوق وكبح إنتاج منافسيها.
وتقف اململكة العربية السعودية، وعدد من 
والكويت  وقطر  )االم���ارات  اخلليج  بلدان 
اسرتاتيجية  يف  ال��ت��ح��ول  وراء  حت��دي��دا( 
“أوب������ك” ص����وب ال���دف���اع ع���ن احل��ص��ص 
لدعم  اإلن��ت��اج  من خفض  ب��دال  السوقية، 
األسعار. وتتجاهل االسرتاتيجية اجلارية 
النفط حبجة  اسعار  االحن���دار احل��اد يف 
على  األسعار  اخنفاض  انعكاس  إمكانية 
النفط اخلام  العاملية من  معدالت اإلنتاج 
ذات  ال���دول  يف  خب��اص��ة  التقليدي،  غ��ري 
أن  اع��ت��ب��ار  على  الباهظة،  اإلن��ت��اج  كلف 
أكثر  التقليدية  غري  النفوط  إنتاج  كلفة 
ح��س��اس��ي��ة ل��ألس��ع��ار م��ن إن��ت��اج ال��ن��ف��وط 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وب��ال��ت��ال��ي س��ت��زي��ح االس��ع��ار 
املنتجني،  من  كبري  ج��زء  للنفط  املتدنية 
خ��ص��وص��ا م��ن��ت��ج��ي ال��ن��ف��ط ال��ص��خ��ري. 
وتراهن اوبك ايضا على امكانية ان يأخذ 
زيادة  يف  مفعوله  النفط  اسعار  اخنفاض 

االستهالك وحتسن مستويات الطلب على 
النفط بفعل تعايف االقتصاد العاملي.

نشرته  ألوب��ك،  داخلي  تقرير  أظهر  وقد 
وك��ال��ة روي����رتز م��ط��ل��ع ن��وف��م��رب اجل����اري، 
وسط  املنظمة  داخ���ل  اخل��الف��ات  تنامي 
اجل��دل ال��دائ��ر بني ال��دول األع��ض��اء على 
للنفط  ع����ادل  س��ع��ر  دع���م  احل���اج���ة إىل 
وت��ع��زي��ز اإلي������رادات حت��ت وط���أة ت��راج��ع 
التقرير  مسودة  وتضمنت  اخل��ام.  أسعار 
اس��رتات��ي��ج��ي��ة أوب����ك يف األج����ل ال��ط��وي��ل 
وم���الح���ظ���ات وم���ق���رتح���ات م����ن إي�����ران 
واجل��زائ��ر وال��ع��راق خبصوص إج���راءات 
لدعم األسعار مثل حتديد مستوى سعري 
مستهدف أو حد أدنى للسعر والعودة إىل 

نظام حصص اإلنتاج. 
اخلالفات  أن  إىل  ايضا  الوثيقة  وتشري 
تؤثر على  السياسة قصرية األجل  بشأن 
طويلة  لالسرتاتيجية  املنظمة  حت��دي��ث 
امل��واق��ف خالل  ت��ن��ذر بتباين  األج���ل وق��د 
اجتماع الرابع من ديسمرب القادم عندما 
سياسة  ملراجعة  أوب��ك  نفط  وزراء  يلتقي 

اإلنتاج. 
وتواصل السعودية وعدد من دول اخلليج 
بسياستها  ال��ت��م��س��ك  اوب����ك  م��ن��ظ��م��ة  يف 
املتمثلة يف الدفاع عن حصتها يف السوق 
عن طريق احلفاظ على رفع االنتاج مما 
اسعار  توقعات  على  سليب  تأثري  له  ك��ان 

ال��ن��ف��ط. يف ح���ني ت��رغ��ب ك���ل م���ن إي���ران 
واجل��زائ��ر وال��ع��راق، وه��ي م��ن أش��د دول 
أوب��ك ت��ض��ررا م��ن هبوط أس��ع��ار النفط، 
حاجة  خب��ص��وص  خمتلفة  ص��ي��غ  ب��وض��ع 
مقدمة  يف  اإلي�����رادات  لتعظيم  املنظمة 

أهداف األجل الطويل. 
وتتهم إيران بعض بلدان اوبك يف االصرار 
على اغراق السوق النفطية ألجل احلفاظ 
ع��ل��ى س��ع��ر ن��ف��ط م��ن��خ��ف��ض واالض������رار 
ب��امل��ص��احل االق��ت��ص��ادي��ة ل��ب��ع��ض ال��ب��ل��دان 
املنتجة للنفط، ان االنهيار املستمر ألسعار 
جانب  م��ن  ج��دي��دًا  نهجًا  يتطلب  النفط 
“اوبك” خصوصا  للنفط  املصدرة  البلدان 
م��ع ت��س��ل��ل اث����ار ال��ص��دم��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة اىل 
كافات القطاعات االقتصادية واملالية يف 
الدولية  التقديرات  وتفصح  اوب��ك.  بلدان 
املنظمة  األع��ض��اء يف  ال��دول  عن خسارة 
إيراداتها  من  دوالر  مليار   500 من  أكثر 
األس��واق  يف  النفط  أسعار  تهاوي  بسبب 
يونيو/حزيران 2014  العاملية، منذ شهر 
من  اقرتبت  دواًل  هناك  وإن  اآلن،  وحتى 
حالة اإلف��الس، أو على األق��ل تعاني من 
تراجع  بسبب  عنيفة  اقتصادية  أزم���ات 
الربامج  تفلح  ومل  النفط.  من  إي��رادات��ه��ا 
التقشفية يف اجياد حلول ناجعة للخروج 
من الركود االقتصادي الذي خلفه انهيار 

اسعار النفط.

أوبك: سياسة 
املحاور وفقدان 
املناورة السعرية

الفقر املدقع.. يعرقل التنمية ويفتك باألطفال
تظهر مؤشرات خط الفقر يف العامل بأنه سريفع قريبا بسبب ضعف التنمية وعدم املساواة واالزمات 
املالية يف الكثري من الدول وخاصة النامية منها، إذ يرى اخلرباء يف هذا الشأن إن الفجوة بني الفقراء 
انعدام املساواة، لكن غالبية املؤشرات  املعايري يف قياس  واألغنياء تستمر يف االتساع، حيث تغيب 
توضح أن التفاوت تباطأ أو تراجع خالل األزمة املالية، ويعاود االرتفاع اآلن مرة أخرى، ومن الناحية 
األخرى، تقول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي إن من بني العوامل اليت حتد من زيادة التفاوت 
بني الفقراء واألغنياء ارتفاع عدد النساء العامالت، لكن الواقع يشري اىل ان مشكلة الفقر باتت على 

قمة هرم املشاكل اليت تواجهها اإلنسانية على حنو كبري يف عصرنا احلالي.
ويف حماول للحد من تفاقم ظاهرة الفقر عامليا، وضع زعماء العامل هدفا طموحا النهاء الفقر حبلول 
2030 ودفع النمو خالل اخلمسة عشر عاما القادمة وعليهم االن أن يوفروا األموال الالزمة لتغطية 

هذه الفاتورة.
لكن حبسب مراقبني متخصصني ان الرأمسالية هي سبب الفقر واجلوع، كما يعتقدون أن الدميقراطية 

احلقيقة ال ميكن أن توجد يف ظل هذا النظام االقتصادي.
منظمة  نشرته  تقرير  أظهر  حيث  الفقر  لظاهرة  الكربى  ضحية  االط��ف��ال  ب��ات  نفسه  الوقت  يف 
يعيش حتت مستوى  للطفولة( أن طفال من بني مخسة أطفال  املتحدة  “اليونيسيف” )منظمة األمم 

الفقر بفرنسا.
سريع  بشكل  التدخل  إىل  األممية  املنظمة  هذه  رئيسة  دعت  الظاهرة،  هذه  تنامي  دون  وللحيلولة 

ملساعدة هذه الفئة من اجملتمع اليت تعترب أكثر من غريها عرضة للتجاوزات واملعاناة.
فيما يطال الفقر طفال واحدا من كل ثالثة على األرجح يف اسبانيا حيث يوشك بؤس األطفال أن 
يتحول إىل آفة مزمنة، على ما جاء يف دراسة عرضت نتائجها يف مدريد وصنفت البالد يف املرتبة 

الثانية يف هذا اجملال بعد رومانيا على الصعيد األوروبي.
على املستوى االسيوي فعلى الرغم من النمو االقتصادي السريع يف العقدين األخريين ال يزال الفقر 
مشكلة كربى يف الصني وال سيما يف مناطق الريف، لذا يرى متخصصون يف شؤون التنمية البشرية 
ان غياب اسرتاتيجية حقيقية لدى احلكومات جملابهة املخاطر اليت تهدد التنمية يف العامل بسبب 
العامة، اليت من املفروض أن تراقب تطور أوضاع  الفقر، إضافة إىل غياب السياسات احلكومية 
األطفال االجتماعية والنفسية والصحية، وتكشف بشكل مسبق املشاكل اليت ميكن أن تهددهم إلجياد 
حلول هلا، وهلذا وضعت االمم املتحدة خطة للقضاء على الفقر املدقع حبلول 2030 تكلف 3500 مليار 
دوالر سنويا، وعليه يرى هؤالء املتخصصون ان فرص القضاء الكلي على الفقر أصبحت صعبة جدا 

إن مل تكن مستحيلة.

أن املصارف اإلسالمية هي مؤسسات مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها 
يف نطاق الشريعة اإلسالمية مبا خيدم بناء اجملتمع يف التكافل االجتماعي 
فائدة  اإلسالمي مبا حيقق  املسار  امل��ال يف  ووض��ع  التوزيع  عدالة  وحتقيق 
عاتقها  على  تقع  اإلسالمية  املصارف  بأن  واضحا  أصبح  لذلك  للمجتمع، 
مسؤولية اجتماعية تتمثل بتقديم اخلدمات املالية مبا ينسجم مع الشريعة 
األولوية يف  وإعطاء  االقتصادي  والرخاء  التنمية  يف  واملساهمة  اإلسالمية 

التمويل واالستثمار للنهوض بالقطاعات احملرومة يف اجملتمع.
وكذلك القيام باملسؤوليات االجتماعية مثل تنفيذ مشاريع اإلسكان، متوسطة 
او  فوائد  دون  من  للمحتاجني  احلسنة  ال��ق��روض  ومنح  الكلفة  ومنخفضة 
والصناعات  احلرفيني  بتمويل  وااله��ت��م��ام  عينية،  او  شخصية  ضمانات 

الصغرية حبيث ميكنهم مزاولة مهنهم وحتقيق دخول من وراء ذلك، 
امل��ص��ارف  تتحملها  أن  ال��يت جي��ب  األخ���رى  االجتماعية  امل��س��ؤول��ي��ات  وم��ن 
واحلصول  واملكافآت  والرواتب  كالرتقيات  فيها،  العاملني  جتاه  اإلسالمية 
والغذاء  السكن  مثل  عينية  مزايا  وكذلك  اإلرب��اح،  من  أو حصة  نسبة  على 
والنقل والعالج وغريها، وإقامة الرحالت الرتفيهية وتنظيم رحالت احلج 
للفقراء  وال��ت��ربع��ات  اإلع��ان��ات  وتقديم  املقدسة  األم��اك��ن  وزي���ارة  وال��ع��م��رة 

واحملتاجني من أفراد اجملتمع.
وعلى الرغم من امليزات اليت تقدمها املصارف اإلسالمية إال أن هذه املصارف 
تواجه مشكلة أساسية يف عجز القوائم املالية التقليدية للمصارف اإلسالمية 
عن توفري املعلومات الضرورية لقياس املسؤولية االجتماعية هلذه املصارف، 
ومن ثم اإلفصاح عنها بصورة مباشرة، فبسبب ذلك ال تستطيع املصارف 
من  االجتماعية  مسؤولياتها  عن  وشفاف  كامل  بشكل  اإلفصاح  اإلسالمية 
حيث التزامها بالشريعة اإلسالمية وحتقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية 

ومسؤولياتها اجتاه اإلفراد العاملني فيها وجتاه الزبائن واجتاه اجلميع.
للمصارف  االجتماعية  امل��س��ؤول��ي��ة  لقياس  طريقة  وج���ود  م��ن  الب��د  ل��ذل��ك 
للتمكن  املالية،  والكشوفات  القوائم  يف  عنها  اإلفصاح  ثم  ومن  اإلسالمية 
من معرفة مقدار املسؤولية االجتماعية اليت تقدمها هذه املصارف وما هو 
متحقق منها فعال على ارض الواقع، الن املصارف اإلسالمية معنية أكثر من 

غريها بتقديم الفائدة واملنفعة للمجتمع.
أما عن آليات إجياد احللول هلذه املشاكل فال بد من قيام املصارف اإلسالمية 
خدمات  م��ن  تقدمه  مب��ا  واخل��اص��ة  ال��الزم��ة  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات  بتوفري 
للمجتمع، مثل توفري معلومات عن االستثمارات اإلسالمية وغري اإلسالمية 

وذلك لتسهيل عملية قياس مسؤولياتها االجتماعية يف هذا اجملال.
لذلك على املصارف اإلسالمية أن تأخذ بنظر االعتبار توفري كافة البيانات 
واملعلومات سابقة الذكر، ملا هلا من أهمية تلقي بظالهلا على اجلميع مبا 
يف ذلك اجملتمع والذي هو أحوج ما يكون اىل مثل هذه املؤسسات، وخاصة 
على  امللقى  العبء  من  ختفف  بالتالي  وه��ي  واحملتاجة  الفقرية  الطبقات 

عاتقهم وعلى عاتق الدولة يف توفري احتياجات هذه الفئات اجملتمعية.

املصارف اإلسالمية 
واملسؤولية االجتماعية

د. حيدر حسني آل طعمة/ مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

ندى علي  
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بالرغم من اخنفاض أسعار النفط وتعالي 
األص��وات من قبل املسؤولني يف احلكومة 
ب��أزم��ة اقتصادية، فقد  ال��ع��راق مي��ر  ب��أن 
أعد مشروع موازنة 2016 بعجز خمطط 
)إث��ن��ان  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   )22720.9( ق����دره 
وع��ش��رون  وسبعمائة  ت��رل��ي��ون  وع��ش��رون 
دينار(، خصوصًا  مليون  وتسعمائة  مليارا 
وإن مجيع املوازنات العامة منذ عام 2004 
أع����دت ب��ع��ج��ز خم��ط��ط وان��ت��ه��ت بفائض 
النفط  تصدير  تقدير  مت  كما  حقيقي.  
بكمية )3600000 برميل يوميا( علمًا بأن 
الكمية،  تلك  اآلن  حلد  يصدر  مل  العراق 
وسعر  ال���واح���د(  للربميل   45$( وب��س��ع��ر 
يشري  ذل��ك، مما  من  أق��ل  احلالي  النفط 

اىل سوء ختطيط احلكومة العراقية. 
تنفيذ مجيع  االجن����از يف  ن��س��ب  إن  ومب���ا 
املوازنات اجلارية السابقة مل يتجاوز نسبة 
ان  ال��روات��ب، كما  70% من املخطط ع��دا 
امل��وازن��ات  تنفيذ مجيع  االجن��از يف  نسب 
ي��ت��ج��اوز نسبة  ال��رأمس��ال��ي��ة ال��س��اب��ق��ة مل 
50%، لذا باالمكان إعادة تقدير اإليرادات 
بشطريها  املخططة  النفقات  وختفيض 
موازنة  مشروع  يف  والرأمسالي  اجل��اري 
صالحية  املالية  وزي��ر  منح  وع��دم   2016
االقرتاض اليت تثقل كاهل الدولة وحتٌمل 
كما   – السابقني  اعباء  الالحقة  االجيال 
جاء يف املادة -2- ثانيًا –ب- من مشروع 

اليهودية  الوصفة  وجتنب   ،2016 موازنة 
الشعب  لتجويع  ال��دول��ي  النقد  لصندوق 

العراقي.
 اذ انه وفق مبدأ احليطة واحلذر ينبغي:

 أواًل: تقدير تصدير نفط اجلنوب بكمية 
 40$( وبسعر  يوميًا(  برميل   3000000(
إي��رادات  تكون  وبذلك  ال��واح��د(،  للربميل 
النفط اخلام املقدر تصديره من اجلنوب 
)51070.8 مليار دينار(، وتقدير بيع النفط 
الكهرباء  امل��ص��ايف وحم��ط��ات  اىل  اخل���ام 
برميل شهريًا(   500000( احمللية مبقدار 
وبذلك  ال���واح���د(،  للربميل   10$( بسعر 
الداخل  يف  اخل��ام  النفط  إي���رادات  تكون 

املقدرة )69.960 مليار دينار(. 
ث��ان��ي��ًا: ت��ق��دي��ر ت��ص��دي��ر ن��ف��ط ال��ش��م��ال-
كردستان وكركوك بكمية )800000 برميل 
ال��واح��د(  للربميل   40$( وبسعر  ي��وم��ي��ًا( 
مت  إذ  دي��ن��ار(-  مليار   13618.88( ب��إي��راد 
تقدير معدل تصدير النفط ب�)3600000( 
برميل   )250000( بضمنها  يوميا  برميل 
اقليم  يف  املنتج  النفط  كميات  عن  يوميا 
امل����ادة -1- ب- فصل  ك��ردس��ت��ان ح��س��ب 
موازنة 2016، يف  االي���رادات يف مشروع 
اقليم  م��ن  امل��ص��در  النفط  كمية  ان  ح��ني 
يوميا-  برميل   )600000( بلغ  كردستان 
النفطية  غ��ري  اإلي����رادات  اليهما  ت��ض��اف 
البالغة  امل��ال��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  امل���ق���درة 

بذلك  فيكون  دي��ن��ار(،  مليار   14292.5(
جم��م��وع االي������رادات امل���ق���درة يف م��ش��روع 
مليار   79052.14(* يعادل   2016 موازنة 
ترليونًا  وس��ب��ع��ون  )تسعة  تقريبًا  دي��ن��ار( 
واثنان ومخسون مليارًا وأربعة عشر مليون 

دينار(.
اجلارية  املوازنة  نفقات  مت ختفيض  ولو   
يعادل  اي مبا  ال��روات��ب  ع��دا   %26 بنسبة 
)12631.736 مليار دينار( **)اثنا عشر 
مليارا  وثالثون  وواح��د  وستمائة  ترليونًا 
دي��ن��ار(.  مليون  وث��الث��ون  وستة  وسبعمائة 
وخت��ف��ي��ض ن��ف��ق��ات امل���وازن���ة ال��رأمس��ال��ي��ة 
 14781( ي���ع���ادل  مب���ا  اي   %50 ب��ن��س��ب��ة 
ترليونًا  عشر  ***)أرب��ع��ة  دينار(  مليار 

وسبعمائة وواحد ومثانون مليار دينار(. 
ف�������ي�������ك�������ون جم��������م��������وع ال����ت����خ����ف����ي����ض 
)27412.737مليار دينار( )سبعة وعشرون 
ت��رل��ي��ون��ا وأرب��ع��م��ائ��ة وإث��ن��ا ع��ش��ر م��ل��ي��ارا 
دينار(،  مليون  وثالثون  وسبعة  وسبعمائة 
النفقات  التخفيض من مبلغ  وبطرح مبلغ 
املقدرة يف املوازنة البالغ )106290.6 مليار 
اق��رتاح��ه يف  ال��واج��ب  املبلغ  دي��ن��ار( يكون 
امل��وان��ة)78877.864 مليار دينار(.  مشروع 
موازنة  فائض خمطط يف  يتحقق  وبذلك 
دي��ن��ار(  مليار   174.276( مب��ق��دار   2016
*****)م���ائ���ة وأرب��ع��ة وس��ب��ع��ون مليار 

ومئتان وستة وسبعون مليون دينار(. 

مشروع املوازنة جهل يف االعداد ام خطة 
لإلفالس

يف استثمار الطاقة.. هل تنافس الشمس النفط والغاز؟
وتلوث،  كلفة  اقل  وع��امل  مستدامة  لطاقة  األق��وى  البديل  الشمسية مبثابة  الطاقة  االستثمار يف  بات 
وذلك على خلفية األزمة املتصاعدة يف الطاقة يف العديد من الدول ومع توقع نفاذ الوقود األحفوري يف 
وقت قريب، ومع االرتفاع املضطرد يف أسعار الطاقة السيما الطاقة الكهربائية اصبح من الضروري 
البعيد واألكثر توفرًا  الطاقة الشمسية األقل كلفة على املدى  املتجددة مثل  الطاقة  استخدام تقنيات 

ونظافة للبيئة.
هل ميكن للشمس منافسة النفط والغاز يف استثمار الطاقة، حبسب توقعات اخلرباء يف شؤون الطاقة 
التكنولوجي  التطور  الشمسية حبوالي 10% سنوًيا، السيما وأن  الطاقة  تكاليف  أن يستمر هبوط  هو 
السنوات األخرية،  تتحسن يف  بطاريات أصبحت  الطاقة يف  تقنيات ختزين  أن  كما  اليزال مستمًرا، 
وهي تحَُعد حمورية النتشار الطاقة الشمسية، اليت تعتمد بالطبع على وجود الشمس بالنهار، وحتتاج 
إىل قابلية التخزين ليمكن استخدامها من البطاريات يف املساء، وهو ختزين هبطت أسعاره هو اآلخر 

حبوالي 70% يف السنوات اخلمس األخرية.
لكن هل من حتديات تواجه ثورة الطاقة الشمسية؟، حبسب اخلرباء بشؤون الطاقة هناك عدة تواجه 
الطاقة  يواجه  ال��ذي  األب��رز  التحدي  ان  إذ  بوست،  نون  موقف  ذكر يف  ملا  وفقا  الطاقة  صناعة هذه 
الشمسية يف الفرتة املقبلة سيكون رغبة شركات املرافق يف فرض رسوم على املنازل اليت حتصل على 

كهرباء من الشبكة املركزية وتستخدم ألواح مشسية يف نفس الوقت، وهو وضع منتشر بالطبع نظًرا 
لرتاجع الطاقة املوّلدة من األلواح يف الشتاء، مما يعين أن تنافسية الطاقة الشمسية ستبدأ يف مواجهة 

إجراءات من منافسيها لتعديل الكفة لصاحلهم.
أما التحدي الثاني سيكون بالطبع هبوط أسعار الغاز الطبيعي بعد ثورة شيل األمريكية، واليت تنمو بقوة 

اآلن وتحُنِذر رمبا بتاطؤ ثورة الطاقة الشمسية، على األقل على املدى القريب، 
الطاقة الشمسية على  املقتنعني بقدرة  الثالث سيكون، كما كان دوًم��ا، تشكيك غري  التحدي  يف حني 
التوسع يف السوق، حيث اليزال البعض يرى أنها وإن مل تتأثر بالسوق مثل النفط والغاز، إال أنها يف 
استهالكها تتأثر بالظروف البيئية، وهو أمر رمبا أسوأ، ولكن الرد من أنصار الطاقة الشمسية هو أن 

التقدم احلادث يف ختزين الطاقة سيتيح هلا املنافسة.
ما إذا كانت مجاعات الضغط املهتمة بالنفط والغاز، واملشككون يف جدوى الطاقة الشمسية، ستكون 
هلم الكلمة يف النهاية هو أمر ستكشفه السنوات القادمة، ولكن مع توّسع األسواق العاملية، ال يبدو أن 
أحدهما سيوجه لآلخر الضربة القاضية، فالنفط والغاز سيبقيان ألسباب كثرية، والطاقة الشمسية 
ستظل تتوسع وتنخفض أسعارها على عكس ما يقول البعض، وستصل حصتها من سوق الطاقة العاملي 

إىل ما ال يقل عن 20% مستقبال. 

انزالق اسعار النفط دون النصف فاقم من حمنة البلدان النفطية، خصوصا 
مع دخول موجة اهلبوط عامها الثاني واستمرار برامج التقشف واالقرتاض 
مهمة  املقبلة  للسنة  اخل��ام  النفط  أسعار  توّقع  إن  ويبدو  منها.  كبري  لعدد 
والتقارير  ال��دراس��ات  تعدد  ورغ��م  البلدان،  ه��ذه  يف  القرار  لصناع  صعبة 
اليت تناولت مستقبل اسعار النفط خالل االشهر والسنوات القادمة، اال ان 
احلذر والتشاؤم وسم عدد كبري منها، نظرا لطبيعة الصناعة النفطية وتعقد 
التطورات اجليوسياسية من جهة وغموض افاق االقتصاد العاملي من جهة 

اخرى؛ ألسباب عدة منها:
تقود  بلدان  يف  االقتصادي  النمو  معدالت  وتباطؤ  العاملي  االقتصاد  تعثر 
والربازيل  اسيا  وبلدان  الصني  حنو  من  العاملي  االقتصادي  النمو  قاطرة 
االقتصادي يف  النشاط  على ضعف  اجلنوبية فضال  امريكا  بلدان  وبعض 
املعروض  ختمة  السيادية،  ال��دي��ون  ازم��ة  بسبب  اوروب���ا  اقتصادات  معظم 
من النفط اخلام واستمرار الزيادة يف ام��دادات النفط اخلام من املصادر 
التقليدية وغري التقليدية والذي جتاوز حاجز 93 مليون برميل يوميا والناجم 
اساسا من فورة االسعار االخرية اليت حفزت االستثمار يف االبار النفطية 
باهظة الكلفة خصوصا بعد جتاوز سعر الربميل حاجز 110 دوالر، ارتفاع 
حجم املخزون التجاري العاملي فقد بلغ مستوى اخلزين يف الدول الصناعية 
 2.916 إىل  التجاري  اخلزين  وصل  حبيث  مسبوقة  غري  مستويات  الغنية 
ناجم  النفط  على  الطلب  بهبوط اضايف يف  ايضا  ينذر  برميل، مما  مليار 
عن وصول الطاقة االستيعابية حلاويات التخزين واالبار النفطية حدودها 

القصوى.
بوصلة  وحت��ول  النفطية  السياسة  بشأن  اوب��ك  داخ��ل  االنقسام  استمرار 
املنظمة جتاه احلصص االنتاجية بدال االسعار، فضال عن احنسار سيطرة 
العاملية من 50% اىل قرابة 30% لصاحل منتجي  النفط  اوبك على اس��واق 
امدادات  لزيادة اضافية يف  النفط اخلام  اسواق  ترقب  الصخري،  النفط 
احلكومة  ووع��ود  التطبيق  حيز  االيراني  النووي  االتفاق  دخول  مع  الطاقة 
االيرانية بزيادة مقدارها مليون برميل يوميا تضاف اىل ختمة االمدادات، 
استمرار حرب االسعار بني منتجي النفط الكبار لغرض تامني اسواق قادرة 
برامج حسومات  االنتاج مما قاد اىل  الزيادة احلاصلة يف  على استيعاب 
واسع النطاق ألسواق النفط العاملية )خصوصا االسيوية( وكانت السعودية 
من أكثر اعضاء اوبك نشاطا يف هذا اجلانب، استمرار الدوافع السياسية 
الفقري  العمود  النفط  يشكل  اليت  البلدان  من  اضعاف عدد  اىل  الرامية 
النقدية  السياسة  ق��واع��د  يف  تغري  وإي����ران،  روس��ي��ا  ومنها  القتصاداتها 
االمريكية قاد اىل رفع اسعار الفائدة ومن ثم سعر صرف الدوالر، فبعد 
اسعار  برفع  الفدرالية  االحتياطي  قام  الصفرية  الفائدة  اسعار  من  عقد 
الفائدة يف منتصف ديسمرب اجلاري مما قاد اىل رفع اسعار صرف الدوالر 

وهبوط اسعار النفط نظرا الرتباط االخري بعالقة عكسية مع الدوالر.

اسعار النفط الخام: 
عوامل االنهيار

 د. فؤاد عبد املحسن الجبوري/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

د. عامر عمران املعموري / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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نمر باقر النمر

إع��دام عامل  السعودية خرب  إع��الن  بعد 
الدين الشيخ )منر باقر النمر( ، اشتدت 
الرمسي  املستوى  على  الغضب  ح��ال��ت 
والشعيب يف معظم دول جوار السعودية، 
فقد  والبحرين،  وال��ع��راق  إي��ران  خاصة 
أقدم املتظاهرون يف إيران على اقتحام 
السفارة والقنصلية السعودية يف طهران 
ومشهد، وإحراقها، ويف العراق خرجت 
التشييع  املظاهرات ومواكب  العديد من 

الرمزي وجمالس العزاء للشيخ النمر.
وعلى الرغم من أن الرياض قد وجهت 
باملنطقة  اإلره��اب  تهمة  )النمر(  للشيخ 
ال��ش��ي��ع��ي��ة،  األغ��ل��ب��ي��ة  ذات  ال��ش��رق��ي��ة 
وحت��ري��ض��ه ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ع���دم السمع 
وع��دم  ال��س��ع��ودي��ة،  للحكم يف  وال��ط��اع��ة 
مبايعته، واشرتاكه يف املواجهة املسلحة 
مع رج��ال األم��ن وإث��ارة الفتنة الطائفية 
وال��س��ب وال��ت��ج��ري��ح يف ص��ح��اب��ة رس��ول 
ت��ه��م، إال إن ه��ذه  اهلل، وغ���ري ذل���ك م��ن 
ال��ت��ه��م م��اه��ي إال م����ربرات أم���ام ال���رأي 
العام الداخلي واخلارجي فهناك أسباب 
أخرى وراء إعدامه بهذا التوقيت، وهذه 

السرعة وهي:
 إن إع��دام��ه ت��دل على وج���ود ح��ال��ة من 
اهلستريية داخل النظام السعودي، وهذه 
احلالة مل تكن حديثة العهد به، بل هي 

م��ت��ج��ذرة م��ع ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي، فهذا 
يكون هو  إن  والزال حي��اول  ك��ان  النظام 
قوة  إي  املنطقة، وضرب  العليا يف  اليد 
له،  أو خم��ال��ف  منافس  ف��ك��ري  ت��ي��ار  أو 
الثروات  خ��الل  وم��ن  فاقتصاديا حي��اول 
واألموال املوجودة إن يشرتي العديد من 
الدول واألشخاص إىل جانبه، ليصبح له 
احلكم  فهذا  ودينيا،  املنطقة،  يف  تأثري 
الذي  املتطرف  الوهابي  الفكر  من  نابع 
حياول إن يسحق إي فكر أخر معارض 
أو منافس له، حتى لو كان هذا الفكر من 

نفس املدرسة.
الدور اإليراني يف املنطقة بشكل  تنامي 
الكربى  القوى  حتى  جعل  للنظر،  الفت 
ومنها أمريكا تدعوا إيران للمشاركة يف 
حل أزمات املنطقة، واالتفاق اإليراني مع 
القوى اخلمس+1 يف حل الربنامج النووي 
اإليراني، وقيام والوكالة الدولية الطاقة 
برنامج  بيان عن سلمية  بإصدار  الذرية 
إيران النووي، هذا جعل السعودية تقوم 
إي��ران،  إث��ارة  بإعمال حت��اول من ورائها 
من اجل إفشال هذا االتفاق، حتى لو قاد 

هذا إىل نشوء حرب يف املنطقة.
إن قرار تنفيذ اإلعدام هذا تعمد توجيه 
يف  النظام  خلصوم  “استفزازية”  رسالة 
اإلقليمي،  واخل���ارج  السعودي،  ال��داخ��ل 

يف  املتفاقم  الطائفي  ال��ت��وت��ر  لتصعيد 
امل��ن��ط��ق��ة، وت��ع��م��ي��ق ح���ال���ة االس���ت���ف���زاز 
امل���ذه���يب ب���ني ال��س��ن��ة وال��ش��ي��ع��ة، ون��ق��ل 
بأخرى،  أو  بطريقة  وأنصارها،  إي��ران 
العربية  اململكة  مع  باإلنابة  ح��روب  من 
ومبا  م��ب��اش��رة،  ح��روب  إىل  السعودية، 
خلف  السنية  األغلبية  حشد  إىل  ي��ؤدي 
اململكة وقيادتها، يف كل حروبها، احلالي 
منها وال���ق���ادم، ول��ي��س ه��ن��اك أق���وى من 

الورقة الطائفية يف هذا الصدد.
إن إع��دام الشيخ النمر هي حماولة من 
لكل  رس��ال��ة  لتوجيه  ال��س��ع��ودي  ال��ن��ظ��ام 
املعارضني له بان مصريهم هو اإلعدام 
إن جترأ احد على معارضة هذا النظام، 
وهي رسالة لكل شعب اجلزيرة العربية، 
سواء كانوا من املنطقة الشرقية، أو باقي 

املناطق.
 كذلك هي رسالة إىل أركان النظام نفسه 
واىل العائلة احلاكمة، خاصة وان هنالك 
داخ��ل  أزم��ة  وج��ود  على  تؤكد  معلومات 
ال��ن��ظ��ام ن��ف��س��ه، وه��ن��اك ت��ي��ارات مدنية 
التحرك  وان  احلكم،  نظام  تغيري  تريد 
احلاكمة يف  العائلة  من  ضم شخصيات 
السعودية أيضا، هلذا حياول نظام احلكم 
السعودي كم األفواه من خالل الرتهيب 

ضد املعارضني.

أسباب إعدام الشيخ النمر، وأثره يف 
تصعيد التخندق الطائفي

العالم يدين اعدام الشيخ النمر ويؤكد التوحش السعودي تجاه حقوق االنسان
اثار  والذي  السعودية،  السلطات  النمر من قبل  باقر  الشيخ منر  البارز  الشيعي  الدين  اعدام عامل 
ردود افعال حملية ودولية غاضبة اليزال وحبسب بعض املراقبني حمط اهتمام واسع، خصوصا وان 
البعض يرى ان اعدام الشيخ النمر الذي نفذه النظام السعودي السباب طائفية، ستكون له تداعيات 
خطرية على امن واستقرار املنطقة اليت تعيش مجلة من املشاكل واالزمات املختلفة، من جانب يرى 
بعض اخلرباء ان اعدام الشيخ النمر يف هذا الوقت بذات هو دليل واضح على همجية و غباء نظام 

آل سعود احلالي.
تعاملتها  والسياسة يف  للحكمة  تفتقر  ومندفعة  ناضجه  قبل شخصيات غري  من  اليوم  ي��دار  ال��ذي 
الداخلية واخلارجية وهو ما سيدفع بهم اىل اهلاوية، خصوصا وان السعودية قد سعت ومنذ تولي 
امللك سلمان بن عبد العزيز مقاليد احلكم يف البالد، اىل اعتماد سياسة متشددة ضد الشيعة والعمل 

على ترويج االفكار التكفريية.
ودعم اجلماعات والتنظيمات االرهابية الهداف طائفية من اجل حتقيق مكاسب اضافية متكنها من 
فرض سيطرتها والوقوف بوجه ايران، اليت سارعت اىل ادانة حكم االعدام ووصفته بانه جرمية 

ستكلف السعودية مثنًا باهظًا.
وقد أبدى اجملتمع الدولي وكما تنقل بعض املصادر، استياءه حيال قيام الرياض بإعدام 47 شخصا، 

من بينهم رجل الدين الشيعي منر باقر النمر، وأعرب األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، عن 
“االستياء العميق”، داعيًا اجلميع إىل اهلدوء، وضبط النفس يف رد الفعل على حادثة اإلعدام. وقال 
كي مون يف بيان أصدره املتحدث الرمسي بامسه، إن “إعدام رجل الدين السعودي منر باقر النمر 

وعدد آخر من السجناء.
أثرت  “لقد  العملية”. وأضاف  ونزاهة  التهم  أثارت خماوف جدية حول طبيعة  بعد حماكمات   جاء 
قضية الشيخ النمر مع قيادة اململكة العربية السعودية يف عدد من املناسبات”، مؤكدا على موقفه 
القوي املناهض لعقوبة اإلعدام، بالقول “هناك حركة متنامية يف اجملتمع الدولي من أجل إلغاء تلك 

العقوبة”. 
شخصيات  اه��م  م��ن  ك��ان  السعودية،  يف  احلاكمة  العائلة  منتقدي  اش��د  اح��د  النمر  من��ر  والشيخ 
االحتجاجات يف شرق اململكة حيث تعيش غالبية االقلية الشيعية يف 2011. وتشكو هذه اجملموعة من 
التهميش يف اململكة اليت تضم غالبية سنية وقد حكم عليه باالعدام يف تشرين االول/اكتوبر 2014. 
وتتهم السلطات النمر بقيادة احتجاجات يف املنطقة الشرقية حيث تقطن االقلية الشيعية و”اشعال 
الفتنة الطائفية” و”اخلروج على ولي االمر” وغريها من التهم. وهي اول احكام باالعدام تنفذ يف 2016 

يف اململكة احملافظة املتشددة اليت نفذت عقوبة االعدام يف 153 شخصا العام املاضي.

الشيخ منر  الشهيد  إع��دام  الصعب فصل ح��ادث  أن من  البعض  يتصور 
النمر يف السعودية، عن االجواء السياسية املشحونة يف املنطقة، علمًا أن 
احلدث جزءًا منها، بيد أن مثة فرق كبري بني من يصنع احلدث السياسي 
وبني من يكون نتاجًا للحدث واملتغريات السياسية. فالذي ينطلق من قيم 
الضيقة واملصاحل اخلاصة،  وراء األطر  انسانية حنو اهداف سامية ما 

خيلق متوجات هائلة تفوق حدود السياسة مهما كانت حاكمة.
وعندما تتعرض هذه القيم اليت يؤمن بها، ليس فقط الشيعة او املسلمون، 
وإمن���ا ش��ع��وب ال��ع��امل أمج���ع، اىل االن��ت��ه��اك ال��ص��ارخ اىل ح��د التصفية 
اجلسدية كما أقدمت عليه السلطات السعودية حبق الشهيد الشيخ النمر، 

فأنها تتحول اىل قضية عاملية يتبناها اجلميع ويدافع عنها.
القيم إلضفاء  ه��ذه  من  تستفيد  الكربى  القوى  وجدنا  ذل��ك؛  أج��ل  وم��ن 
املشروعية على ما تقوم به أعمال تغرّي بها مصائر الشعوب، كما فعلت 
وتغيري  بالسياسة  تبدأ  فهي  ع��ام.  بشكل  والغرب  املتحدة  الواليات  ذلك 
تنتهي  لكنها  والعامل،  املنطقة  الديكتاتورية” على  الوجوه حبجة “خماطر 
انسانية مثل؛ احلرية واحلق يف تقرير املصري  أه��داف ذات صبغة  اىل 
وغريهم،  دينية  وأقليات  وام��رأة  طفل  من  اجملتمع  فئات  لكل  واحلقوق 
لتكون الواجهة الشرعية ألهداف أخرى رمبا تتعارض يومًا ما هذه القيم 

االنسانية.
املنطقة،  ت��اري��خ  م��ن  احلساسة  املرحلة  ه��ذه  يف  النمر  الشهيد  أن  بيد 
بأن  أمج��ع  ال��ع��امل  أم��ام  ث��م  أواًل،  شعبه  أم��ام  ليظهر  املسافات  اختصر 
تعرب  اليت  القصوى  بالغايات  تتصل  وأساليبه  وأدوات��ه  بدايات مشروعه 
عن املنظومة احلضارية املتكاملة اليت محلها يف فكره وثقافته، فهو خط 
ممتد واحد، وقد أفصح عنها ملرات عّدة يف خطاباته اجلماهريية، سواًء 
من على منرب صالة اجلمعة او يف مناسبات اخرى. فقد خرج من دائرة 
الذات منطلقًا يف رحاب اجلماهري وحقوقها الضائعة، وهي ليست سوى 
والعقيدة،  ال��رأي  بالعامل، من حرية  انسان  بها كل  احلقوق اليت يطالب 
واملشاركة السياسية والتوزيع العادل لفرص احلياة الكرمية، ليس فقط 
البناء طائفته يف شرق السعودية وإمنا جلميع الشعوب اليت تعيش يف ظل 

ديكتاتوريات وأنظمة قمعية فاشلة.
وهذا من شأنه ان يساعد يف االجابة على تساؤالت البعض عن السبب يف 
هذا االمجاع العاملي املنقطع النظري على نصرته والتضامن مع قضيته، 
مل  التضامن  فمواقف  اجلرمية.  هذه  بارتكاب  السعودي  القرار  وشجب 

تصدر من شخصيات وكيانات شيعية فقط.
تضامن شخصيات  كسب  وحتى  بل  اي��ض��ًا،  سنّية  من شخصيات  وإمن��ا 
أن  يريد  “م��ن  م��ؤخ��رًا:  يقول  أن  امريكي  بقسيس  ح��دى  مسيحية، حتى 
ينظر اىل مارتن لوثر كنغ، واىل غاندي واىل املسيح، لينظر اىل وجه 

الشيخ النمر”.

إنسانية الشيخ النمر 
حملته اىل أرجاء العالم

حمد جاسم محمد  

محمد علي جواد تقي 
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محمد جواد الشيرازي

اصدرت مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم 
السيد  آية اهلل  بيانًا حول فاجعة رحيل 
مس��اح��ة ال��ع��الم��ة ال��س��ي��د حم��م��د ج��واد 
)رض���وان اهلل عليه(،  تعاىل  رمح��ه اهلل 
السيد مرتضى احلسيين  آية اهلل  جنل 

الشريازي )دامت بركاته(، جاء فيه:
ي��ق��ول  ال���رح���ي���م  ال����رمح����ن  ِب����ْس����م اهلل 
)وبشر  الكريم،  كتابه  الباري يف حمكم 
مصيبة  اصابتهم  اذا  الذين  الصابرين 

قالوا إنا هلل وانا اليه راجعون(. 
واإلع���الم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  تنعى 
الفقيد  ب��ب��ال��غ احل����زن واألس�����ى رح��ي��ل 
حممد  السيد  العالمة  مساحة  السعيد 
ج���واد رمح���ه اهلل ت��ع��اىل، س��ائ��ل��ني اهلل 
تعاىل ان حيشر السيد الفقيد مع جّده 
عليه  اهلل  صلى  االع��ظ��م حممد  ال��ن��يب 
واله الطيبني الطاهرين، وأن يلهم ذويه 

الصرب والسلوان انه مسيع جميب.
بتعازينا  نتقدم  االليمة  املناسبة  وبهذه 
اىل ص��اح��ب ال��ع��ص��ر وال���زم���ان االم���ام 
احلجة املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه 
الكبري  الديين  املرجع  واىل  الشريف( 
آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين 
آية  واىل  العالي(  ظله  )دام  ال��ش��ريازي 
اهلل السيد مرتضى الشريازي والعالمة 
السيد جعفر الشريازي والعالمة السيد 
مهدي الشريازي والعالمة السيد حممد 

السيد حممد  والعالمة  الشريازي  علي 
ح��س��ني ال����ش����ريازي وال����س����ادة االع����الم 
وال��ع��ل��م��اء م���ن آل ال����ش����ريازي ال��ك��رام 

حفظهم اهلل مجيعا.
لقد شكل رحيل الفقيد العالمة املفاجئ 
الذين  املؤمنني  نفوس  يف  هائلة  صدمة 
امل��م��ث��ل احلقيقي  ه����ذا  رؤي����ة  خ���س���روا 
اهل  مدرسة  والنزاهة  االخ��الق  ملدرسة 

البيت )ع(. 
اجلليل  الفقيد  عاشها  ال��يت  احلياة  ان 
ك���ان���ت م���ث���ااًل و ن����رباس����ًا  حي���ت���ذى بها 
واالخ��الق  األدب  عنه  فعرف  املؤمنني، 
وال��ع��ل��م وال��ت��واض��ع وال��ت��س��ام��ح ال��غ��اض 
للبصر الورع التقي الساعي لنشر علوم 
أهل  من  متخذا  الذاكر هلل  البيت  أه��ل 
بيت العصمة القدوة واملثل، وكان رضوان 
الشاغل حتصيل  وشغله  عليه همه  اهلل 
وحل  احل���وزة  بطلبة  واالح��ت��ك��اك  العلم 
كثري  فكان  مشكالت  من  يعرتضهم  ما 

اجملالسة هلم والسامع لشكواهم.
ك��ي��ف ال وه����و م���ن أس�����رة ال���ش���ريازي 
األخالق  بدماثة  عرفت  واليت  الكرمية 
املؤمنني  خ��دم��ة  واالج��ت��ه��اد يف  واجل���د 
وح��ف��ظ ال��ش��ري��ع��ة ال���غ���راء وال�����ذود عن 
وحنمده  العظيمة،  اإلسالمية  الشعائر 
العالمة  بسالمة  علينا  من  أن  ع��اله  يف 
ال��س��ي��د م��ص��ط��ف��ى إذ خ����رج م���ن ه��ذا 

احل������ادث س���امل���ا م���ع���زى ب��أخ��ي��ه ج���واد 
عمرا  واعطاه  وص��ربه  قلبه  اهلل  ساعد 
بأخيه  مديدا ألني أعرف مدى عالقته 
الراحل ووثاقتها.. كما أن عزائنا واصل 
بالسيد  متمثلة  املقدسة  املرجعية  ملقام 
آية اهلل  الكبري  الديين  واملرجع  املظلوم 
دام  الشريازي  الصادق  السيد  العظمى 

ظله الوارف وآله الكرام. 
إن رحيل العلماء خطٌب َجلل تتشنفحُ له 
املدامع، ألن مبوتهم  لهحُ  املسامع وتذرفحُ 
ت���ط���وى ص���ف���ح���ات الم����ع����ة، وس���ج���الت 
م��ن خ��ص��ال اخل��ري املالئكّية،  ن��اص��ع��ة، 
فرحيل العلماء ثلمة ال تحَُسد ومصيبة ال 
العامل  ورحيل  تحُنسى،  ال  وفجيعة  ��د،  َ حتحُ
معناه صدع لألمة وتهدم يف بنيان أقوام 
وح��ض��ارات. ولكن، الي��أس من روح اهلل 
وال ق��ن��وط م��ن رمح��ة اهلل، واخل���ري يف 
الساعة، واهلل  باٍق اىل قيام  هذه االمة 
يلهمنا رش��دن��ا،  أن  امل��س��ئ��ول  ه��و  وح���ده 
ويرفع  علمائنا،  من  مات  ملن  يغفر  وأن 
االحياء  يوفق  وأن  ِعّليني،  يف  درجاتهم 
يرزقهم  وأن  اليه،  والدعوة  احلق  لبيان 
القبول  هلم  ويكتب  والتأييد،  التسديد 
قضائه  على  هلل  واحلمد  النفع،  ودوام 
وقدره وهو وحده املستعان، وال حول وال 
قوة إال باهلل العلي العظيم، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

بيان مؤسسة النبأ يف تأبني 
السيد محمد جواد الشريازي

يف تأبني الراحل العالمة السيد محمد جواد الشريازي
الشريازي، يف  السيد حممد جواد احلسيين  الفقيد  العالمة  عزاء  مراسم  شارك مجع غفري، يف 
حمافظة كربالء املقدسة، وحضر مراسم العزاء، شخصيات دينية وسياسية وعشائرية واجتماعية 
بارزة، فضال عن عدة وفود وشخصيات جاءت من دول اخلليج واوروبا وامريكا لتقديم العزاء اىل 

مساحة اية اهلل السيد مرتضى الشريازي وعائلة الفقيد وال الشريازي الكرام.
النبأ  )شبكة  ملراسل  الفقيد  السيد  ونعي  تأبني  يف  قيلت  ال��يت  الكلمات  أب��رز  من  جانب  يلي  فيما 
جواد  السيد حممد  بها  يتميز  اليت  الصفات  من  الشريازي:  العالمة مصطفى  السيد  املعلوماتية(: 
احلسيين الشريازي “رمحة اهلل عليه”، حسن اخللق وحسن البشر، مع انه يف بعض األحيان ما كان 
يستقبل اجلميع حب��رارة... وهذا من  فكان  يزورنا،  او  به،  التقى  الذي  الثاني  بالطرف  على معرفة 

مصادق ان املؤمن “بشره يف وجهه وحزنه يف قلبه”.
الربفسور حممد حسني الصغري: كان نبأ وفاة السيد حممد جواد احلسيين الشريازي له وقع أسي 
وحزن عميقني يف النجف االشرف ملا تتمتع به هذه االسرة الشريفة اليت احندرت من جدهم السيد 
“حممد الشريازي” وابي جده املرجع الديين الكبري العابد الزاهد التقي النقي السيد “حممد مهدي 

الشريازي”، الذي شيع يف كربالء املقدسة عام 1960 وكان تشيعه حافال بقرابة املليون مشيع.
مساحة اية اهلل السيد حممد علي الشريازي: ال شك ان فقد عزيز كاملرحوم السيد “حممد جواد 

الشريازي” مصيبة كربى ألهله وذويه، فال بد ان نرفع هلم أحر التعازي، ونسأل ان مين على ذويه 
مجيعا الصرب اجلميل واالجر اجلزيل )...( وان يسكن الفقيد فسيح جناته.

العملية  االس��ر  الشريازي من  ال  اس��رة  ان  والرياضة:  الشباب  وزي��ر  األستاذ عبد احلسني عبطان 
وكل  االس��رة  أص��اب  ال��ش��ريازي  احلسيين  ج��واد  للسيد حممد  امل��ؤمل  والرحيل  والعريقة،  الكبرية 
العراقيني وللحوزة العلمية، وحضورنا اليوم للمؤاساة، كما نسئل الباري )عز وجل( ان يتغمد الفقيد 

بواسع رمحته ويلهم ذويه الصرب والسلوان.
نصيف جاسم اخلطابي رئيس جملس حمافظة كربالء املقدسة: نعزي باسم جملس حمافظة كربالء 
املقدسة مساحة السيد “مرتضى الشريازي” والسادة ال الشريازي واملؤمنني مجيعا برحيل الشاب 
العالمة السيد حممد جواد احلسيين الشريازي، تغمده اهلل يف فسيح جناته، دعائنا وتوسلنا اىل 

تعاىل بان يلهم ذويه الصب والسلوان، وان يلحقه بدرجة ابائه الصاحلني، وانا هلل وانا اليه راجعون.
الشيخ طالب الصاحلي مدير مكتب اية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي يف كربالء 
املقدسة: ذهب بقلب مطمئن وعمل كبري وخدمة جملتمعه ولدينه وملذهبه، غادرنا وهو حيمل عمله 
الصاحل، ذهب عنا وترك لوعة يف قلوبنا وامل يعتصر ادمعنا... لكنه ذهب من هذه الدنيا الفانية اىل 

االخرة بأميانه وسريته وأخالقه الفاضلة.

“إذا مات العامل ثحُلم يف اإلسالم ثلمة ال يسّدها شيء”، هذا احلديث املأثور 
عن االمام الصادق، عليه السالم، حيمل معه دالالت عميقة عن أهمية العلم 
والعلماء، وعن ضرورة االهتمام بهذا اجلانب من قبل ابناء االمة حتى ال 
تنعكس “الثلمة” على مسريتها احلضارية، وتبقى على الطريق حنو الرقي 
م��زدوج؛ باحلزن  ينتابنا شعور  بفقد عامل دين  لذا عندما نفجع  والتقدم. 
واألسى، وايضًا بالقلق من احلاضر واملستقبل، وما اذا كان باالمكان ظهور 
مرجع آخر مكان املرجع الفقيد – مثاًل- أو استاذ آخر يف احلوزة العلمية، 
مكان استاذ بارع خطفته يد املنية، او خطيب حسيين وكذا عامل دين شاب 
طاب  يافع مثل فقيدنا الراحل مساحة السيد حممد جواد الشريازي – 
دم اجلميع قبل أيام بوفاته، إثر حادث مؤسف، والصدمة  ثراه- الذي صحُ
ليس يف حلول األجل فهو حٌق جار على اجلميع، إمنا حّز يف النفوس الرحيل 
املبكر لشاب يافع بدأ حياته الطيبة بدراسة العلوم الدينية، وهو يتطلع اىل 
التصّدي لقضايا األم��ة. شأنه يف  العلمية ويف  آف��اق املستقبل يف احل��وزة 
ذلك، شأن والده املكّرم، مساحة آية اهلل السيد مرتضى الشريازي، جنل 
طاب  املرجع الديين الراحل االمام السيد حممد احلسيين الشريازي – 

ثراه-.
هكذا رحيل مفاجئ، هلكذا شخصية، ويف ظروف كاليت نعيشها، يوحي لنا 
برسائل عديدة تفيدنا – إن شاءاهلل- يف مهمتنا الرسالية، منها رسالتني 
الفقيد  بشخصية  تتعلق  األوىل،  الرسالة  بها:  االهتمام  اجلدير  من  أرى 
الشريازي، الذي توقفت حياته الشريفة عند مرحلة، أدق ما تكون يف حياة 
االنسان. فمن املعروف ما لدى الشاب من خصائص وطباع أودعها اهلل، 
وأقل ما ميكن قوله؛ رغبة الشاب – كل شاب- يف االستفادة من هذه املرحلة 
العمرية بالتمتع بنشوة احلياة وحتقيق الذات يف الوسط االجتماعي. بيد أن 
الفقيد الشريازي “الشاب” أعطى هوية أخرى للشاب، عندما وظف شبابه 

لطلب العلم وتعليمه ونشره، سالكًا طريق الزهد والكفاف يف العيش.
الشباب  بأمر  واملعنيني  األم��ور  أولياء  اىل  موجهة  وهو  الثانية:  الرسالة 
على  ليكونوا  الشرحية  بهذه  واالهتمام  اجلهد  من  مزيد  ببذل  الطامح، 
الطريق الصحيح باالستعانة باحلوزة العلمية وعلمائها وأجوائها، فالشهيد 
السعيد، هو نفسه، مثرة اهتمام األب الفاضل به، وكما اسلفنا فان القضية 
ليست وراثية باملرة، فهنالك علماء مل يتمكنوا من كسب ابنائهم اىل طريق 
العلوم الدينية، بينما جند مناذج عديدة من طلبة علوم دينية ناجحني وقد 
بيد  وغريها،  احلرفية  او  البسيطة  االعمال  آب��اء ميتهنون  يد  على  تربوا 
أن تشجيعهم ومساعدتهم وفرت هلم االرضية الصاحلة ليمضوا قدمًا يف 
هذا الطريق، فيصبح منهم عامل الدين واالستاذ يف احلوزة، او اخلطيب 

او املؤلف وهكذا.

رسالتان من الفقيد 
السيد محمد جواد 

الشريازي
محمد علي جواد تقي  
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ترجمات

الواجب إذن خللق شرق أوسط  العمل  ما 
اتباع  أق��رتح  الغاية  ه��ذه  لتحقيق  جديد؟ 
األول  امل���ق���ام  ويف  أوال،  م���ب���ادئ:  مخ��س��ة 
م���ن األه��م��ي��ة، ي��ن��ب��غ��ي ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة 
أن ت��ن��ه��ي ع��ل��م��ي��ات وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات 
املركزية السرية اليت تهدف إىل اإلطاحة 
ب��احل��ك��وم��ات أو زع��زع��ة اس��ت��ق��راره��ا يف 
أي م��ك��ان يف ال��ع��امل. ل��ق��د أن��ش��ئ��ت وك��ال��ة 
ع�����ام 1947  امل���رك���زي���ة  االس���ت���خ���ب���ارات 
بتفويضني أساسيني، األول شرعي )مجع 
كارثي  والثاني  االستخباراتية(  املعلومات 
)تنظيم عمليات سرية لإلطاحة باألنظمة 
“معادية”  أنها  املتحدة  الواليات  ترى  اليت 
ملصاحلها(. وبوسع الرئيس األمريكي، بل 
إنهاء  تنفيذي،  أمر  مبوجب  عليه،  يتحتم 
ع��م��ل��ي��ات وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات امل��رك��زي��ة 
النتائج  إرث  إن��ه��اء  وب��ال��ت��ال��ي   ���� ال��س��ري��ة 
اليت  والفوضى  املقصودة  وغري  العكسية 

أدامتها، وخاصة يف الشرق األوسط.
ث��ان��ي��ا، يتعني ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة أن 
ت��الح��ق أه����داف ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة، وال�����يت رمب����ا ت���ك���ون م��ش��روع��ة 
أح��ي��ان��ا، م��ن خ���الل جم��ل��س األم���ن التابع 
ل��ألم��م امل��ت��ح��دة. ف��م��ن ال��واض��ح أن النهج 
احلالي املتمثل يف بناء “حتالفات الراغبني” 
بقيادة الواليات املتحدة مل يفشل فحسب؛ 
بل إنه أفضى إىل عرقلة أهداف الواليات 
املتحدة املشروعة، مثل وقف تنظيم الدولة 

اإلسالمية، بِفعل منافسات جيوسياسية.
ال شك أن الواليات املتحدة سوف تستفيد 
ك���ث���ريًا ب���وض���ع م���ب���ادرات���ه���ا يف ال��س��ي��اس��ة 
اخل���ارج���ي���ة حت���ت اخ��ت��ب��ار ال��ت��ص��وي��ت يف 
جملس األمن. فعندما رفض جملس األمن 
احل���رب يف ال��ع��راق ع��ام 2003، ك��ان من 
احلكمة أن متتنع الواليات املتحدة عن غزو 
العضو  روسيا،  عارضت  وعندما  العراق. 
الدائم يف جملس األم��ن وال��يت متلك حق 
بشار  السوري  بالرئيس  اإلطاحة  النقض، 
فكان  املتحدة،  الواليات  من  بدعم  األس��د 
املتحدة  ال��والي��ات  متتنع  أن  احلكمة  م��ن 
إلسقاطه.  السرية  العمليات  تنظيم  ع��ن 
بالكامل  األمن  يتضافر جملس  واآلن، قد 
أمريكية(  ليست  )ولكن  عاملية  خطة  حول 
ثالثا،  اإلسالمية.  ال��دول��ة  تنظيم  حملاربة 
تتقبل  أن  وأوروب��ا  املتحدة  للواليات  ينبغي 
حقيقة مفادها أن الدميقراطية يف الشرق 
أن تسفر عن حتقيق  األوس��ط من شأنها 
االن��ت��ص��ارات يف  م��ن  ال��ع��دي��د  املتأسلمني 
العديد  تفشل  وس��وف  االق���رتاع.  صناديق 
من األنظمة املتأسلمة املنتخبة، كما تفشل 
ال��ع��دي��د م��ن احل��ك��وم��ات اهل��زي��ل��ة األداء. 
وسوف ينقلب عليها الناخبون يف االقرتاع 
التالي، أو يف الشوارع، أو قد يحُسقطها حتى 
املتكررة  اجل��ه��ود  أم��ا  حمليون.  ج��ن��راالت 
والواليات  وفرنسا  بريطانيا  تبذهلا  اليت 
اإلسالمية  احلكومات  كل  إلبقاء  املتحدة 

إعاقة  ع��ن  إال  تسفر  فلن  السلطة  خ��ارج 
النضج السياسي يف املنطقة، من دون أن 
تنجح فعليًا أو تقدم أية فوائد بعيدة األمد.
ورابعا، ينبغي للزعماء احملليني، من منطقة 
ال��س��اح��ل ع��رب مش���ال أف��ري��ق��ي��ا وال��ش��رق 
األوس���ط إىل آس��ي��ا ال��وس��ط��ى أن ي��درك��وا 
أن ال��ت��ح��دي األك��ث��ر أه��م��ي��ة ال���ذي ي��واج��ه 
ال��ي��وم يتمثل يف ج��ودة  ال��ع��امل اإلس��الم��ي 
التعليم. فاملنطقة متأخرة كثريًا عن الدول 
املتوسطة الدخل يف العلوم، والرياضيات، 
التجارية،  واملبادرة  التكنولوجي،  واإلب��داع 
خلق  وبالتالي  الصغرية،  املشاريع  وتنمية 
العالي  التعليم  غياب  ويف  العمل.  ف��رص 
اجل�������ودة، ت��ص��ب��ح اح���ت���م���االت االزده������ار 
ضئيلة  السياسي  واالستقرار  االقتصادي 

للغاية يف أي مكان. 
على  تعكف  أن  للمنطقة  ينبغي  وأخ���ريا، 
مواجهة  يف  االستثنائي  ضعفها  معاجلة 
على  املفرط  واعتمادها  البيئي  التدهور 
التحول  ض��وء  وخاصة يف  وال��غ��از،  النفط 
الكربون.  املنخفضة  الطاقة  حنو  العاملي 
السكان  م��ن  األغلبية  ذات  املنطقة  تحُ��َع��د 
امل��س��ل��م��ني م��ن غ���رب أف��ري��ق��ي��ا إىل آسيا 
ال��وس��ط��ى امل��ن��ط��ق��ة اجل���اف���ة األك����رب على 
مستوى العامل من حيث عدد السكان، وهي 
عبارة عن رقعة متتد مثانية آالف كيلو مرت 
وارت��ف��اع  امل��ائ��ي، والتصحر،  م��ن اإلج��ه��اد 

درجات احلرارة، وانعدام األمن الغذائي.

قرن جديد للشرق األوسط

الوطنية يف عصر العوملة
االعتقاد بأن االنفتاح خيانة واالنغالق وطنية إمنا هو رفض لكامل أطر السياسات والسياسية اليت 
بني  ما  لفرتة  الساعة  بعقارب  للعودة  إنها حماولة   .1945 ع��ام  بعد  املتقدم  العامل  إرس��اؤه��ا يف  مت 
أو  ومحُْضَطِهدة  قيود جتارية شاقة  فارضة  نفسها:  تنغلق على  الدول  كانت  العامليتني، حني  احلربني 
طاردة لألقليات. ولقد حدث هذا حتى يف الواليات املتحدة، اليت أصدرت آنذاك أشد قوانني اهلجرة 

تعسفا منذ تأسيسها.
وشهدت سنوات ما بعد احلرب تغيريا كامال هلذا االجتاه، إذ فتحت الدول أبوابها على مصاريعها، 
العملية  هذه  وأضحت  والناس.  واألفكار  األم��وال  ورؤوس  التجارة  تدفق  أكرب حلرية  بقدر  ساحمة 
تحُعرف بالعوملة فقط بعد أن التحقت بها الصني واهلند يف مثانينيات القرن املنصرم، ولكنها كانت قد 
بدأت قبل ذلك بزمن بعيد. إن العوملة قبل أي شيء هي اليت أرست أساس ما بات يحُعرف يف فرنسا 
ب��”األعوام الثالثون اجمليدة” )من 1946 إىل 1975(، الثالثون عاما اليت تلت احلرب العاملية الثانية 

واليت شهدت ارتفاعا سريعا يف مستويات املعيشة.
الذي ساعد  األبله  الكرم  أعمال  إما عمال من  كانت  العوملة  أن  الشعبويون  وزمالؤها  لوبان  عي  وتدَّ
باقي دول العامل على حساب األمة، أو هي ظاهرة استفادت منها فقط النخب وليس الناس العاديني. 
تتبنى  وأن  الوطنية،  املصلحة  حبماية  يتعلق  فيما  عندا  أكثر  تكون  أن  تعين  هلم  بالنسبة  والوطنية 

سياسات أكثر دميقراطية بوسعها مساعدة اجلماهري العاملة، وليس القطط السمان املرفهة.
وجيب أن نسمع اجلزء الثاني من هذه احلجة ونرد عليه �� اجلزء القائل إن مصاحل عامة الناس قد 
ْهَملة أو محُسَتَغلة ليست  مت إخضاعها ملصاحل النخبة، وأن الدميقراطية اليت تشعر األغلبية فيها أنها محُ

دميقراطية مستدامة. وأنه سيتم اإلطاحة إما باحلكومة أو بالنظام برمته.
ومن الواضح أن على املسؤولني املنتخبني التوصل إىل حلول الرتفاع معدالت البطالة وتدهور مستويات 
املعيشة. بيد أن ما يتعني على األحزاب السائدة توضيحه هو أن حل تلك املشكالت ال يكمن يف إغالق 
التاريخ، جملتمع أو اقتصاد حقق  احل��دود أو العقول. فليس هناك مثاال واح��دا، يف أي من مراحل 

ازدهارا على املدى الطويل برفض العوملة.
الواليات  ترامب يف  املتحدة ونظراء  اململكة  السائدة يف فرنسا واحملافظني يف  وبالنسبة لألحزاب 
املتحدة من اجلمهوريني األكثر انفتاحا على العامل، ليس هناك ما ميكن االستفادة منه من استنساخ 
إلي أرض خصبة لنشأة خالفات يف املعركة السياسية  حجج املتطرفني. فمن شأن هذا أن يتحول 
حول أفضل كيفية خلدمة البالد وشعبها. ويتعني على األحزاب السائدة إصالح عباءة الوطنية وإعادة 
تعريف املصلحة الوطنية بناء على ذلك. ففي عامل اليوم، تكمن املصلحة الوطنية يف إدارة االنفتاح �� 

وليس يف التخلي عنه. 

بيل إيموت

أن  ازده��ارا، وبوسعها  العامل  أكثر دول  بأنها واح��دة من  تتفاخر أمريكا 
تتباهى بأنها يف كل عام من األعوام األخرية باستثناء عام واحد )2009( 
كان نصيب الفرد يف الناتج احمللي اإلمجالي يف ازدياد. ويفرتض أن تكون 
الصحة وطول العمر من بني عالمات االزدهار. ولكن برغم أن الواليات 
املتحدة تنفق من املال على الرعاية الطبية لكل شخص أكثر من أي دولة 
أخرى تقريبا )وأكثر من ذلك كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي(، فإنها 
بعيدة كل البعد عن تصدر العامل يف متوسط العمر املتوقع. ففرنسا، على 
سبيل املثال، تنفق أقل من 12% من ناجتها احمللي اإلمجالي على الرعاية 
الطبية، مقارنة بنحو 17% يف الواليات املتحدة. ورغم هذا فإن متوسط 
بني  نظريه  عن  كاملة  سنوات  بثالث  أقل  األمريكيني  بني  املتوقع  العمر 

الفرنسيني.
ولسنوات طويلة، كان العديد من األمريكيني يربرون هذه الفجوة مبزاعم 
الواليات املتحدة جمتمع غري متجانس، وأن الفجوة تعكس  من قبيل أن 
من  األمريكيني  بني  املتوقع  العمر  متوسط  يف  املفرتض  الضخم  الفارق 

أصل أفريقي واألمريكيني من ذوي البشرة البيضاء.
ووفقًا  احل��ال.  بطبيعة  حقيقية  الصحة  يف  الِعرقية  الفجوة  أن  ال��واق��ع 
لدراسة نشرت يف عام 2014، فإن متوسط العمر املتوقع بني األمريكيني 
وأكثر من مخس  اإلن��اث  أرب��ع سنوات بني  بنحو  أق��ل  أفريقي  من أص��ل 

سنوات بني الذكور.
نتيجة  ليس جم��رد  الفارق  ه��ذا  أن  بيد  البيضاء.  البشرة  ب��ذوي  مقارنة 
محيدة جملتمع أقل جتانسا، بل إنه َعَرض من أعراض العار األمريكي: 
التمييز املتفشي ضد األمريكيني من أصل أفريقي، وهو ما ينعكس يف 
دخل األسرة املتوسطة الذي هو أقل بنحو 60% مقارنة بدخول األسر ذات 
البشرة البيضاء. وتتفاقم تأثريات الدخل املنخفض بفعل حقيقة مفادها 
أن الواليات املتحدة هي الدولة املتقدمة الوحيدة اليت ال تعرتف باحلصول 

على الرعاية الصحية كحق أساسي.
هذه  مثل  أن  وكيس  دي��ت��ون  دراس���ة  إليها  توصلت  ال��يت  النتائج  وتحُظِهر 
انقساما  أكثر  أمريكا جمتمعًا  تعد صاحلة. فقد أصبحت  النظريات مل 
من  واألمريكيني  البيضاء  البشرة  ذوي  من  األمريكيني  بني  فقط  ليس   ��
أصل أفريقي، بل وأيضًا بني شرحية الواحد يف املائة األعلى دخاًل وبقية 
تعليما، بصرف  األقل  وأولئك  عال  تعليم  على  وبني احلاصلني  اجملتمع، 
النظر عن الِعرق. وبوسعنا أن نقيس الفجوة اآلن ليس فقط يف األجور، 
بل وأيضًا يف حاالت الوفاة املبكرة. فاألمريكيون من ذوي البشرة البيضاء 
أيضًا ميوتون قبل األوان مع احندار دخوهلم، الواقع أن هذا الدليل ال ميثل 
صدمة ألولئك من أمثالي الذين يدرسون التفاوت بني الناس يف أمريكا. 
فقد أصبح متوسط دخل الذكر العامل بدوام كامل أقل مما كان عليه قبل 

أربعني عاما. 

عندما يصبح التفاوت 
قاتال

جوزيف ستيغليتز

جيفري د. ساكس
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فاشية األثرياء

القيادة  إستمرار  الشكوك يف  زادت  لقد 
على  ولكن  سنوات  منذ  إلمريكا  العاملية 
املتعدد  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ظ��ام  أن  م��ن  ال��رغ��م 
األمور  نوقش كثريا من  وال��ذي  األقطاب 
احلالي  ال��واق��ع  ولكن  مستقبال  املتوقعة 
ي��ت��ط��ل��ب إخن�������راط ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 
التحديات  ملواجهة  اجلهود  األمريكية يف 
الدولية- من التغري املناخي إىل الصراع 

يف الشرق األوسط-.
إن ال��ط��ري��ق امل��س��دود ق��د أص��ب��ح عنوان 
اللعبة يف السياسة األمريكية يف السنوات 
اإلنتخابات  ف��إن  السبب  وهل��ذا  األخ���رية 
حيوية  تعترب  ال��ق��ادم  العام  يف  الرئاسية 
ل��ل��غ��اي��ة ف���ه���ي مب���ث���اب���ة ف���رص���ة ل��ب��داي��ة 
على  تنطوي  ج��دي��دة  مقاربة  أي  ج��دي��دة 
املفتاح هو  إن  العامل.  سياسات حيتاجها 
األمريكية  احلكومة  أف��رع  بني  التواصل 
وبني  والشعب  األمريكية  احلكومة  وب��ني 

الواليات املتحدة األمريكية وبقية العامل.
إن االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع إي���ران وه��و أحد 
إجنازات أوباما املميزة إنطوى على جهود 
وذل��ك  ال��ك��وجن��رس  م��ع  للتواصل  مماثلة 
من زي��ارات مطولة إىل كابيتول هيل من 
مقاربة  إىل  أوب��ام��ا  إدارة  مسؤولي  قبل 
بالتعبري  ل��ل��م��ش��رع��ني  مس��ح��ت  خ��الق��ة 
تعطيل  بدون  الصفقة  من  استياءهم  عن 
األج��واء  أنه حتى يف  يبدو  تقدمها حيث 

ال��والي��ات  يف  بشدة  املنقسمة  السياسية 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ف��إن��ه ح��ي��ث تتوفر 

اإلرادة تتوفر الوسيلة.
القادم  األمريكي  الرئيس  على  يتوجب 
ك��ذل��ك حت��س��ني ال��ت��واص��ل م��ع امل��واط��ن��ني 
يقيد  النطاق  ال��واس��ع  سخطهم  أن  علما 
بإتباع  هل��م  يسمح  أو  األم��ري��ك��ان  ال��ق��ادة 
العديد  وم��ث��ل  ضعيفة  خ��ارج��ي��ة  سياسة 
من األوروبيني اليوم فإنه يبدو أن معظم 
مهتمني  –أو غري  يفهمون  ال  األمريكيني 
النظام  ال��ع��امل  تفتت  ب���إن  ي��ف��ه��م��وا-  ب���إن 
عواقب  له  يكون  الليربالي سوف  العاملي 

وخيمة عليهم مجيعا.
فبعد  امل��اض��ي  كذلك يف  ال��وض��ع  يكن  مل 
عكست  مباشرة  الثانية  العاملية  احل��رب 
الذي  املستمر  والتهديد  ذكريات احلرب 
بناء  أه��م��ي��ة  ال��س��وف��ي��ات��ي  اإلحت����اد  شكله 
النظام العاملي الليربالي واحملافظة عليه 
ملثل  احلاجة  أن  من  الرغم  وعلى  واليوم 
هذا النظام كبرية كذلك فإن اجلدل القائم 
العاطفية  بالقوة  أو  بالشمولية  يتمتع  ال 
مناقشة  إن  ب��امل��اض��ي.  ال��وض��ع  ك��ان  كما 
األح���ك���ام وامل��ؤس��س��ات ت��ع��ط��ي اإلن��ط��ب��اع 
بفقدان احليوية. إن األمر مرتوك للقادة 
أجل  الرئيس- من  –وخاصة  السياسيني 
مقنعة  حجج  تقديم  لكيفية  يتوصل  أن 

حول ما يوجد على احملك.

ف��ق��ط مي��ك��ن أن تؤمن  امل��ق��ارب��ة  إن ه���ذه 
احلصول على تفويض من الشعب والذي 
أجل  من  ال��ق��ادم  الرئيس  س��وف حيتاجه 
اآلخرين  القادة  مع  فعال  بشكل  التعامل 
ال��ت��واص��ل  م��ث��ل ه���ذا  ال��ع��امل علما أن  يف 
واإلرتباط ال ميكن اإلستغناء عنه فبينما 
األمريكية  املتحدة  الواليات  على  يتوجب 
مع  التعامل  يف  أس��اس��ي��ا  دورا  تلعب  أن 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��امل��ي��ة م���ن إن���ه���اء احل���رب 
تطبيق  متابعة  إىل  س��وري��ا  يف  األه��ل��ي��ة 
الوعود املنصوص عليها يف إتفاق باريس 
ذلك  تعمل  أن  ميكن  ال  أنها  إال  للمناخ، 
لوحدها فالتقدم احلقيقي سوف يتطلب 

تعاون حقيقي.
األمريكية  املتحدة  الواليات  أظهرت  لقد 
خالل النصف الثاني من القرن العشرين 
امللتزمة ميكن أن تساعد يف  القيادة  بإن 
والرخاء  اإلستقرار  إنتشار  من  التحقق 
أظهرت  والعشرين  ال��واح��د  ال��ق��رن  ويف 
افتقاد  ب��إن  األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
توجيه  إن  مدمرا.  تأثريا  له  كان  القيادة 
االت��ه��ام لن حيل أي ش��يء، فقط  أصابع 
على  ق��ائ��م��ة  س��ي��اس��ات  لتحقيق  ال��س��ع��ي 
واملستمر  والعميق  احلقيقي  اإلرت��ب��اط 
يف البلد وخارجه ميكن أن جيعل اإلدارة 
القادمة  السنوات  أن  تتحقق من  القادمة 

ستكون أفضل من األخرية. 

تجديد القيادة األمريكية

أن ظروف اليوم يف الغرب، سواء يف الواليات املتحدة أو أوروبا، خمتلفة إىل حد ما، على أقل تقدير. 
ولكن يف ضوء ثراء هذه البلدان، ما الذي يفسر اجنذاب مواطنيها لسياسة اإلحباط، أواًل وقبل كل 

شيء.
هناك اخلوف �� وبقدر كبري على ما يبدو. فهو خوف يستند إىل إدراك غريزي مفاده أن “عامل الرجل 
األبيض” �� الواقع ال�محُعاش الذي يفرتض املستفيدون منه أنه الشيء الطبيعي املتوقع �� أصبح يف احندار 
ال رجعة فيه. سواء على املستوى العاملي أو داخل جمتمعات الغرب. واهلجرة هي القضية اليت يثبت بها 

)ليس على سبيل اجملاز( القوميون الذين حيركهم اخلوف واالرتياع اليوم صحة تشخيصهم.
حتى وقت قريب، كان كثريون يرون أن العوملة حتابي الغرب إىل حد كبري. ولكن اآلن �� يف أعقاب 
القوة  اندلعت عام 2008 ومع صعود الصني )اليت تتحول اآلن أمام أعيننا إىل  املالية اليت  األزم��ة 
الرائدة يف هذا القرن( �� بات من الواضح على حنو متزايد أن العوملة طريق ذو اجتاهني، حيث يفقد 

الغرب قدرًا كبريًا من قوته وثروته لصاحل الشرق.
وعلى حنو مماثل، مل يعد من املمكن قمع واستبعاد مشاكل العامل، على األقل ليس يف أوروبا، اليت 

أصبحت مشاكلها اآلن تطرق الباب حرفيا.
العمل،  أسواق  باهلجرة، وعوملة  األبيض مهددًا  الرجل  الداخل، أصبح عامل  ناحية أخرى، يف  ومن 

واملساواة بني اجلنسني، وإعتاق األقليات اجلنسية قانونيًا واجتماعيا. باختصار، تشهد هذه اجملتمعات 
اليوم صدمة جوهرية لألدوار واألمناط السلوكية التقليدية.

ومن كل هذه التغريات العميقة نشأ توق للحلول البسيطة �� بناء األسوار واجلدران، على سبيل املثال، 
سواء كان ذلك يف جنوب الواليات املتحدة أو غرب اجملر �� والزعماء األقوياء. وليس من قبيل املصادفة 

أن ينظر القوميون اجلدد يف أوروبا إىل الرئيس الروسي فالدميري بوتن باعتباره منارة لألمل.
ال شك أن بوتن ال يتمتع جباذبية يف الواليات املتحدة )ذلك أن أعظم قوة يف العامل لن تتحول بعيدًا 

عن نفسها(.
أو يف بولندا ودول البلطيق )حيث يحُنَظر إىل روسيا باعتبارها تهديدا لالستقالل الوطين(. ولكن يف 
د القوميون قضيتهم مع مواقف بوتن املعادية للغرب وسعيه إىل استعادة  أماكن أخرى من أوروبا، َوحَّ

روسيا العظمى.
ويف حني تهدد القومية اجلديدة عملية التكامل األوروبي، حتمل فرنسا املفتاح. ففي غياب فرنسا، 
يصبح من غري املمكن تصور أوروبا، ومن املؤكد أن تولي شخصية كمارين لوبان ملنصب الرئاسة كان 
ليمثل ناقوس املوت بالنسبة لالحتاد األوروبي )فضاًل عن جلب الكارثة على البالد والقارة ككل(. وكان 

ذلك ليفضي إىل انسحاب أوروبا من السياسة العاملية يف القرن احلادي والعشرين. 

حنو  على  جنح  وقد  بثروته،  علنًا  فيتباهى  للجشع،  أيضًا  ترامب  ي��روج 
أو آخر يف صقل قدر عجيب من الغطرسة واملواقف املتناقضة يف شكل 
غريب من أشكال الكاريزما. فهو من ناحية، َيِعد مبعاجلة مشاكل العامل 
كافة، وأن يثبت للصني أو روسيا أو تنظيم الدولة اإلسالمية أو أي شخص 
آخر من هو الزعيم وصاحب األمر والنهي. ومن ناحية أخرى، يزعم أن 
من  يائسني  الجئني  يقبل  أن  يستطيع  ال  األط��راف  املرتامي  القوي  بلده 
سوريا، ألن املسلمني من طاليب اللجوء، كما حيذر، رمبا ينظمون “واحدًا 

من أكرب االنقالبات العسكرية يف التاريخ”.
الواليات  الرئاسية يف  ترامب من اجلمهوريني يف سباق  زمالء  وحيرص 
إث��ارة مشاعر  روبيو، على  وماركو  كارسون،  وبن  ك��روز،  ِتد  املتحدة، مثل 
خوف مماثلة بشأن الالجئني. حتى أن كروز، وكذا جيب بوش الذي يفرتض 
أنه أكثر اعتدال، اقرتح السماح للمسيحيني فقط بدخول الواليات املتحدة.
أكثر من عشرة آالف شخص يف  املتحدة  الواليات  يحُقَتل يف  يف كل ع��ام، 
هلا  عالقة  ال  ألسباب  قليلة  ِقلة  باستثناء  وكلهم   �� مسلح  عنف  أح��داث 
باإلسالم. ورغم هذا، يتفاخر كل املرشحني اجلمهوريني مبعارضة تدابري 
للناس  السماح  إنهم ال جيدون أي مشكلة يف  بل  السالح؛  السيطرة على 
بالدخول إىل مدرسة أو حانة حاملني أسلحة خمبأة، أما استقبال ِحفنة 
من الالجئني املسلمني فهو يف نظرهم أخطر من أن يفكروا فيه جمرد 

تفكري.
الدهماء من دفع  بيد أن اخلطر األعظم رغم ذلك هو أن يتمكن زعماء 
الساسة حتى من التيار السائد إىل االلتحاق مبعسكرهم. فمنذ هجمات 
الثالث عشر من نوفمرب/تشرين الثاني اإلرهابية يف باريس، كان الرئيس 
ك��ان ال حيظى  وإن  األم��ر  املتعقل يف جممل  هوالند،  فرانسوا  الفرنسي 
بشعبية كبرية، يشعر خبوف شديد من وصمه بضعف الشخصية من ِقَبل 
حالة  إع��الن  إىل  اضطر  أن��ه  حتى  اليمني،  وأقصى  اليمني  من  الساسة 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  واحل��رب على   �� الوطين  املستوى  الطوارئ على 

)داعش(.
يستطيع أي زعيم وطين أن يعلن احلرب على دولة، ولكن ليس على شبكة 
من الثوريني. وتنظيم داعش ليس دولة برغم مزاعمه، وال ينبغي هلوالند 

أن يتعامل معه باعتباره دولة
الدهاة أيضًا على  املاكرون  يعتمد قادة داعش  العكس من ذلك،  بل على 
النظرة املهلكة إىل العامل من منظور “حنو أو هم”. ذلك أن أغلب املسلمني 
ليسوا ثوريني ينتهجون العنف ويتغاضون عن العنف اجلماعي �� ناهيك عن 
وخاصة  داعميه،  قاعدة  توسيع  إىل  داعش  تنظيم  ويسعى  به.  اإلعجاب 
هم  احلقيقيني  املسلمني  ب��أن  إقناعهم  خ��الل  من  املسلمني،  الشباب  بني 
أولئك الذين خيوضون حربًا وجودية ضد الغرب �� وأن الكفار هم أعداؤهم 

اللدودين. واخلوف هو سالحهم األقوى، مثلهم يف ذلك كمثل ترامب.

سياسات 
اإلسالموفوبيا

آنا باالسيو

إيان بوروما

يوشكا فيشر
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حقوق

العنصرية حول العالم.. من التمييز الفردي اىل اإلبادة الجماعية
قضية التمييز العنصري تعد من اهم واخطر القضايا العاملية اليت تؤثر على حياة املاليني من الناس 
يف كافة أحناء العامل، حيث يعاني العديد من البشر وبشكل يومي مستمر من احلرمان وعدم املساواة 
جرائم  تفاقم  التقارير  بعض  اك��دت  وقد  كبرية،  جرائم  اسهمت حب��دوث  قد  اليت  والكراهية  والتمييز 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب املنحدرين من أصل أفريقي وغريهم من االقليات االخرى. 
وهو ما اثارت قلق وخماوف املنظمات احلقوقية واالنسانية، اليت تدعو اىل مكافحة العنصرية والتمييز 
وكراهية وتطبيق مبدأ املساواة، وكانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة وكما تنقل بعض املصادر قد اعتمدت 
يف 21 ديسمرب 1965 على أساس القرار رقم 2106، الذي أنشأ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
أشكال التمييز العنصري. وتعد هذه االتفاقية ضمن أقدم االتفاقيات يف ترسانة حقوق اإلنسان باألمم 
الالزمة  التدابري  “اخت��اذ مجيع  إىل  أساسا  تهدف  وهي  والتمييز،  االضطهاد  ملواجهة  اهلادفة  املتحدة 
واملمارسات  املذاهب  ومكافحة  ومنع  ومظاهره،  أشكاله  بكافة  العنصري  التمييز  على  السريع  للقضاء 
التفرقة  أشكال  مجيع  من  خ��ال  دول��ي  جمتمع  وبناء  األجناس  بني  التفاهم  تعزيز  أج��ل  من  العنصرية 
العنصرية والتمييز العنصري. وحسب تقارير منظمة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، فإن الدول األكثر 
عنصرية يف العامل تتصدرهم الواليات املتحدة األمريكية يف املركز األول، حيث ذكر التقرير أن سياسة 

هو  واالستثناء  والتعاون،  التعارف  هو  اإلنسانية  العالقات  يف  األص��ل  إن 
التباغض. لذا فأن “التعايش” مبعنى العيش املشرتك بني بين البشر، يعد 
مفهوما قدميا، ولد مع والدة البشر أنفسهم؛ كونه ضرورة ال غنى عنها، إال 
أن مصطلح “التعايش السلمي” هو من املصطلحات احلديثة، الذي تتباين 
فيه وجهات النظر إىل حد ما؛ الن ظهوره ارتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات 
اخلارجية للدول وما نتج عنها من صراعات ونزاعات، وبالتالي، ويف ظل 
ببعيد-  ليس  ال��دول- يف وقت  تلك  املستمرة، طرحت  العاملية  الصراعات 
ب�”التعايش  تسميته  ميكن  ما  مفهوم  عن  ب��دال  السلمي”  “التعايش  مفهوم 

احلربي”.
على  تدل  اليت  الشواهد  من  الكثري  هناك  أن  املسلمني،  حال  ومن حسن 
التعايش السلمي بني الشعوب، وهو الذي حيث على  أّن اإلس��الم هو دين 
حفظ كرامة اإلنسان، وأن يكرم أبناء اإلنسانية بعضهم بعضًا. قال رسول 
اهلل )ص(: “الناس بنو آدم، وآدم من تراب”. ويقول حممد )ص(: “ال فضل 
لعربي على عجمي، وال عجمي على عربي، وال أمحر على أسود، وال أسود 
على أمحر إال بالتقوى”. وعلى هذا األساس فإّن اإلسالم، دينًا ومبادئ، له 
سياسته الداخلية واخلارجية اليت يعيش يف ظالهلا الناس مجيعًا، وهذه 

السياسة مبنية على احلقوق واحلرية والعدالة والتسامح.
وي��ق��ول امل���ؤرخ اإلجن��ل��ي��زي ال��س��ري ت��وم��اس أرن��ول��د يف كتابه “ال��دع��وة إىل 
اإلسالم”: “ لقد عامل املسلمون الظافرون العرب املسيحيني بتسامح عظيم 
املتعاقبة،  ال��ق��رون  يف  التسامح  ه��ذا  واستمر  للهجرة،  األول  القرن  منذ 
قد  اإلس��الم  اعتنقت  اليت  املسيحية  القبائل  أن  أن حنكم حبق  ونستطيع 

اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة.
خنلص مما تقدم: إن التعايش السلمي يف ضوء القواعد اإلنسانية واألخالقية 
واالجتماعية، ويف ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها ومبادئها هو ضرورة 
بشرية، وسنة نبوية وعبادة ربانية، وأن البشرية، جمتمعات وافردا، وسواء 
كانوا خمتلفني يف اللون أو العرق، أو الدين واملذهب، أو احلزب واالنتماء 
السياسي ال ميكن أن تستقر وال ميكن أن تتقدم ما مل يسعون إىل التعايش 
السلمي الذي يبدأ من إميان اإلنسان الفرد به، والثقافة اجملتمعية بأهميته 

وينتهي حبسن العالقات بني الدول على أساس االحرتام املتبادل.
واملذاهب  املكونات  أتباع خمتلف  ح��ثحُّ  االت��ي:  إىل  وبالتالي، حنن حباجة 
املسلمني،  بني  التعايش  ملناخ  املؤس�س  العلمي  التواصل  على  اإلسالمية 
ضرورة التواصل مع احلكومات اإلسالمية بغية ترغيبها يف تبين مشروع 
وجتريم  وغ��ريه��ا،  والفكرية  العقدية  االخ��ت��الف��ات  لكّل  العابر  التعايش 
واللقاءات  الربامج  تشجيع  والكراهية، ضرورة  العنف  ومروج�ي  حاض�ين 
والفعاليات ذات النفس الوحدوي بغية تعزيز كلمة املسلمني ورص صفوفهم، 
املتع�ددة(  وأشكاهلا  )بأنواعها  اإلع��الم  وسائل  تبين  أهمية  على  الرتكيز 

للخط�اب املعتدل، وحظر نشر أو بث خطاب التخوين والتكفري والتبديع. 

صيانة الحقوق من خالل 
التعايش السلمي

من  جمموعة  ه��ي  السجن  عقوبة  ب��دائ��ل 
ال��ع��ق��وب��ات وال��ت��داب��ري االح���رتازي���ة ال��يت 
ال��وق��ت نفسه  ال��ف��رد ويف  ب��إص��الح  تتكفل 
ت��ش��ع��ره ب��اجل��رم ال���ذي ارت��ك��ب��ه واستحق 
مستقبال  ارت��ك��اب��ه  ليتجنب  ال��ع��ق��اب  عنه 
ويرتدع غريه ايضًا، كما أن بعض املدانني 
ي��ت��م��ت��ع��ون مب���رك���ز اج��ت��م��اع��ي أو ان��ق��اد 
أو حتت  ال��ص��دف��ة  بطريق  اجل��رمي��ة  إىل 
العصبية  احلالة  أو  امللحة  احلاجة  تأثري 
معاملة  يتطلب  ال����ذي  األم����ر  وال��ن��ف��س��ي��ة 
اخر  ج��ان��ب  وم��ن  بشكل خمتلف،  ه���ؤالء 
معاقب  واملخالفات  اجلنح  اجلرائم  أغلب 
قصرية  مل��دد  السجن  أو  باحلبس  عليها 
وي��ش��ري ال��ع��ل��م��اء إىل ع���دم ف��اع��ل��ي��ة تلك 
مباشرًا يف  انها ستكون سببًا  بل  العقوبة 
أهم  ومن  اصالحه.  بدل  الشخص  افساد 
انواع العقوبات البديلة عن عقوبة السجن: 
أهم صورها:  ومن  املالية،  العقوبات  اواًل: 
امللكية،  ون��زع  املصادرة  النقدية،  الغرامة 
سحب رخصة أو اج��ازة ممارسة عمل أو 
مهنة معينة،  ثانيًا: عقوبات العمل ملصلحة 
اجملتمع، وهي عقوبات متنوعة واعتمدت 
العديد من الدول ومن صورها االتي،  يف 
إلزام املدان بالعمل لتقديم خدمة عامة يف 
العمل  املؤسسات اخلدمية، عقوبة  إحدى 
االنتاجي. ثالثًا: العقوبات والتدابري املقيدة 
بوصفه  السجن  تشابه  ال  وه��ي  للحرية، 

يسلب احلرية متامًا وأهم صورها: احلجز 
عليه من  منع احملكوم  م��أوى عالجي،  يف 
ترحيل  بعينها،  مناطق  دخ��ول  أو  السكن 
الطابع  ذات  العقوبات  راب��ع��ًا:  االج��ان��ب.  
تقديرية  وت��ت��م مب��ن��ح س��ل��ط��ة  ال��ق��ض��ائ��ي، 
أو  وتنفيذها  العقوبة  لتحديد  للقاضي 
ت��أج��ي��ل ذل����ك حب��س��ب ظ����روف اجل��رمي��ة 
وامل����دان وم���ن أه���م ص��وره��ا، ن��ظ��ام وق��ف 
ال��وض��ع حت��ت االخ��ت��ب��ار  ال��ع��ق��وب��ة،  تنفيذ 
ال��ق��ض��ائ��ي، ن���ظ���ام ال��ت��وب��ي��خ ال��ق��ض��ائ��ي. 
املادية  العقوبات  عن  االستعاضة  خامسًا: 
ب��اإلل��ك��رتون��ي��ة وم��ن��ه��ا: اج���ه���زة ال��ت��ع��ق��ب،  
السجن االل��ي��ك��رتون��ي، وه���ذه ال��ب��دائ��ل مل 
تكن ذات صدى وطين فحسب بل حظيت 
املتحدة  األم���م  قبل  م��ن  متزايد  باهتمام 
وع���ق���دت ال��ع��دي��د م���ن امل����ؤمت����رات ب��ه��ذا 
املتحدة  األم��م  مؤمتر  ومنها:  اخل��ص��وص 
ومعاملة اجملرمني  ملنع اجلرمية  السادس 
املتحدة  األمم  مؤمتر   ،1980 كراكاس  يف 
السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف 
ميالنو 1985،  مؤمتر األمم املتحدة الثامن 
ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف هافانا 
اق��رار  اذ متخض عنه  االه��م  1990 وه��و 
النموذجية  الدنيا  املتحدة  األم��م  ق��واع��د 
تسمى  كما  أو  االحتجازية  غري  للتدابري 
قواعد “طوكيو” 1990، ثم صدرت قواعد 
األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري 

قواعد  أو  للمجرمات  االح��ت��ج��ازي��ة  غ��ري 
م��ا تضمنه  ل��ع��ام 2011 وأه���م  “ب��ان��ك��وك” 
هذه القواعد التأكيد على استبدال عقوبة 

السجن بعقوبات اخرى ومنها.
والتوبيخ  كالتحذير  الشفوية  العقوبات 
واالن���������ذار، اخ�����الء ال��س��ب��ي��ل امل���ش���روط، 
العقوبات االقتصادية واجلزاءات النقدية، 
االقامة اجلربية، دور التأهيل واالصالح..

بدائل  اله��م  االستعراض  ه��ذا  وبعد  اخل. 
ع��ق��وب��ة ال��س��ج��ن ن���ؤك���د ض������رورة اع����ادة 
السجن  بعقوبة  النظر  ال��ع��راق��ي  امل��ش��رع 
العراق ألنها ويف كثري من  أو احلبس يف 
وختدش  االنسان  حقوق  تناهض  االحيان 
الكرامة االنسانية، اذ يؤكد املختصون مبا 
ال ي��دع جم��اال للشك ب��وج��ود حم��اذي��ر من 
االفراط يف االعتماد على عقوبة السجن 
م��ع��ت��ق��الت اجليش  ول��ن��ا يف  احل��ب��س،  أو 
االمريكي يف العراق املثال االبرز اذ كانت 
مدرسة خترج عتاة االرهابيني واملتطرفني 
ال��ع��راق  ال���ي���وم يف أرض  ي��ع��ي��ث��ون  ال���ذي���ن 
العقوبات  الدولة حنو  تتوجه  وان  فسادًا، 
ال��ب��دي��ل��ة ألن��ه��ا اجن���ع يف اإلص����الح واق��ل 
الدولة دور تأهيل  تكلفة ونقرتح ان تنشأ 
السجون  أو  االصالحية  املؤسسات  ب��دل 
لتقدم  دوري��اً  بزيارتها  عليه  احملكوم  يلزم 
الرعاية واخلدمات وتتابع تطور  له بعض 
حالته وتقدم تقاريرها للقاضي واحملكمة . 

العقوبات البديلة لعقوبة 
السجن أو الحبس

الواليات املتحدة منذ االستقالل كانت مبثابة عنصرية وعبودية وإبادة مجاعية للسكان األصليني من اهلنود 
احلمر، والفصل العنصري املنهجي واملؤسساتي، وتظهر العنصرية واضحة من حيث زيادة اهلجمات على 

السود والالتينيني والصينيني واليابانيني واملسلمني.
وتأتي إسبانيا يف املركز الثاني، حيث ينظر إليها كبلد األكثر عنصرية يف العامل بالنسبة لكثري من الناس، 
واجملتمع اإلسباني متجذر بعمق مبا يسمى اجلنس اإلسباني مبا فيها جمموعات النازيون اجلدد، وأنصار 
املركز  أفريقيا يف  وتأتي دولة جنوب  النقي اإلسباني.  العرق  ال��رؤوس يدعمون فكرة  فرانكو، وحليقي 
الثالث، هذا البلد األفريقي من أكرب معدالت العنصرية يف كل أفريقيا، والعنصرية امتدت لسنوات طويلة 
مدفوعة باجلنس ألبيض مع سياسة الفصل العنصري، أما التمييز املنهجي فيفعله السود اآلن، وعلى 
الرغم من أن احلكومة تنفي ذلك وليس قانونيا، واحلقيقة هي أن االنتقام يتم والبيض اآلن هم الذين 
يعانون ويرتاكم االستياء أكثر وأكثر، واجلرمية والقتل واالغتصاب هدفها البيض. ويف املركز الرابع تأتي 
إسرائيل، وهي من الدول األكثر عنصرية بالنظر إىل تارخيها الكامل لالضطهاد واإلبادة اجلماعية، اىل 
جانب ذلك وبعد عشرين عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري يف جنوب افريقيا، ما تزال البورصة 

تثري جدال يف هذا البلد وسط تساؤالت عما اذا كانت حتى اليوم بني ايدي االبيض. 

د. عالء الحسيني  

جميل ابراهيم 
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 الشيعة ضحية اإلرهاب واملجتمع
الدولي

أيام،  قبل  النيجريي،  قام اجليش  عندما 
ب��اهل��ج��وم ع��ل��ى جم��م��ع إس���الم���ي لشيعة 
نيجريي، وقتل خالل ساعات قليلة املئات 
رافقوا  وأطفال  نساء  بينهم  املصلني،  من 
اجملتمع  يهتز  مل  امل��وت،  رحلة  يف  ابائهم 
العاملية  احلقوقية  املنظمات  او  ال��دول��ي 
هلذه اجمل��زرة، كما ان االع��الم الغربي مل 
بالرغم  احل��ادث��ة،  ه��ذه  مع  كثريا  يتفاعل 
من احلجج الواهية اليت ساقتها احلكومة 
واالغرب  االجرامي...  العمل  لتربير هذه 
م��ن ذل��ك م��ا ق��ام��ت ب��ه ال��ق��وات املهامجة 
م���ن دف���ن مج��اع��ي ل��ل��ج��ث��ث وت��ع��ذي��ب من 
الشيخ  اع��ت��ق��ال  اىل  إض��اف��ة  اعتقلتهم، 
أبنائه،  من   3 وقتل  الزكزكي”  “إبراهيم 
الشيعة،  للمسلمني  كبرية  مقربة  وتدمري 
واالع��ت��داءات  االس��ت��ف��زازات  وغريها من 

املشينة.
رمبا يوضح هذا احلادث حجم االعتداءات 
اليت تطال املسلمني الشيعة حول العامل، 
األنظمة  م��ن  عليهم  ال��واق��ع  واالض��ط��ه��اد 
االستبدادية، وسط سكوت مستغرب من 
قبل اجملتمع الدولي الذي مل حيرك ساكنا 

لتوفري احلماية القانونية هلم.
من جانب اخر، مارس اإلرهاب أبشع صور 
العنف الطائفي ضد األقليات الشيعية يف 
افريقيا  ومش���ال  وأف��غ��ان��س��ت��ان  باكستان 
والشرق األوس��ط، وحتى يف ال��دول اليت 

مارست  فيها،  الشيعية  األغلبية  ضمت 
داعش.. )القاعدة،  اإلرهابية  التنظيمات 

واالغتياالت  ال��رؤوس  قطع  عمليات  اخل( 
وال���ع���م���ل���ي���ات االن���ت���ح���اري���ة وامل��ف��خ��خ��ات 
الشيعة  ب��امل��ق��ام األول ض��د  ال��يت وج��ه��ت 
باعتبارهم كفار... بل ويرتقون اىل درجة 

اشد من الكفر!.
املعتقد  او  املذهب  او  الدين  يكون  عندما 
تهديد  اىل  االن���س���ان  ت��ع��رض  يف  س��ب��ب 
مباشر بالقتل هو ومن ينتمون اىل نفس 
ه����ذا ال���دي���ن او امل���ذه���ب، م���ع اإلص����رار 
والقناعة الراسخة عند املعتدي او القاتل، 
ف����ان ه����ذا ال��ف��ع��ل ي��رت��ق��ي اىل “اإلب�����ادة 
بعينها  جهة  على  تقع  ال��يت  اجل��م��اع��ي��ة” 
من قبل طرف ليس لديه النية حاليا وال 
القناعة... والسؤال  بتغيري هذه  مستقبليا 
هنا: ما هو دور اجملتمع الدولي ومنظماته 
احلقوقية من هذه “اإلبادة” اليت يتعرض 

هلا الشيعة حول العامل؟.
املزيد  اىل  ال��دول��ي  اجملتمع  وه��ل حيتاج 
من األمثلة التارخيية او املعاصرة ليقارننا 
مب��ج��از ت��ع��رض هل��ا غ��رين��ا م��ن ال��ب��ش��ر... 
وهو يشاهد ويسمع كل يوم، تقريبا، عن 
جمازر ترتكب حبق املسلمني الشيعة، من 
ك��ان هناك  دون ان حي��رك س��اك��ن��ا... وان 
صوت دولي فغالبا ما يكون صوتا خجوال 
اول حاجز  ينتهي صداه عند  سرعان ما 

او مصلحة.
ووتش  رايتس  قالت منظمة هيومان  فقد 
ان مئات املسلمني الشيعة قتلوا برصاص 
ودف���ن���وا يف مقابر  ال��ن��ي��ج��ريي��ني  اجل��ن��ود 
مجاعية يف هجوم “غ��ري م��ربر” وق��ع يف 
وق���ت س��اب��ق م���ن ه���ذا ال��ش��ه��ر، وذك���رت 
املنظمة احلقوقية من مقرها يف نيويورك 
قتلوا  ال��ن��ي��ج��ريي��ني  اجل��ن��ود  ان  ب��ي��ان  يف 
“احلركة  عناصر  م��ن  االق���ل”  على   300“
النيجريية” يف وقت سابق من  االسالمية 
كانون االول/ديسمرب عندما أطلقوا النار 

“دون اي استفزاز”.
عن  مسؤوليته  داع��ش  تنظيم  أعلن  فيما 
للشيعة يف بنجالدش  هجوم على مسجد 
أس��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل ش��خ��ص وج����رح ثالثة 
اهلجوم  وهذا  الصالة،  أداء  أثناء  آخرين 
هو الثاني من نوعه على األقلية الشيعية 

الصغرية يف بنجالدش خالل شهر.
بدورهم شارك حوالي ثالثة االف شخص 
افغانستان يف جنازة سبعة من  يف وسط 
افراد اقلية اهلزارة الشيعية الذين قطعت 
رؤوس���ه���م يف وق���ت س��اب��ق ودف���ع مقتلهم 
على  لالحتجاج  التظاهر  اىل  االف��غ��ان 
اق��دم  متصل  سياق  يف  االم���ين،  التسيب 
مسلحان جمهوالن على قتل شخصني من 
يف  اقلية  يشكلون  الذين  الشيعة  اهل��زارة 
اقليم بلوشستان يف جنوب غرب باكستان.

اسرائيل وفلسطني.. من انتهاكات االستيطان اىل حرب السكاكني
اكدت العديد من التقارير ان حكومة االحتالل اإلسرائيلي، تستغل وبشكل واضح حالة عدم االستقرار 
مواصلة  اج��ل  من  اإلره���اب،  مكافحة  ال��دول��ي يف قضايا  اجملتمع  وانشغال  املستمرة  واالزم���ات  االم��ين 
انتهاكاتها وسياساتها التوسعية املخالفة للقوانني الدولية، حيث سعت سلطات االحتالل و يف ظل استمرار 
تنقل بعض املصادر،  اليت تصدر من قبل بعض احلكومات وكما  الدولي واالنتقادات اخلجولة  الصمت 
إىل اعادة إطالق خطط مصادرة االراضي وتوسيع دائرة االستيطان يف االراضي الفلسطينية، وحبسب 
ما أعلنت منظمة السالم اآلن املناهضة لالستيطان فان وزارة االسكان تسعى لبناء 55 ألفا و548 وحدة 
بناء 8300 وحدة استيطانية  الغربية، مبا يف ذلك مستوطنتان جديدتان، وسيتم  استيطانية يف الضفة 
يف منطقة “أي-1” القريبة من القدس، اليت يقول الفلسطينيون أنها ستؤدي إىل تقسيم الضفة الغربية 
شطرين، ما يهدد الدولة الفلسطينية املقبلة. وحبسب املنظمة فأن “منطقة معاليه أدوميم وأي-1، من 
أكثر املناطق حساسية يف ما يتعلق بفرص حل الدولتني””، وأضافت “هلذه االسباب، كلما حاول مسؤول 
إسرائيلي الرتويج خلطط يف )أي-1( فان اجملتمع الدولي يدينها بشدة”. ويقول تقرير املنظمة إن “أكثر 
من نصف الوحدات االستيطانية اجلديدة سيكون شرق اجلدار الفاصل، الذي بنته إسرائيل يف األراضي 
الفلسطينية، من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي يف 

بيان أن “خطط إسرائيل لتوسيع مشروعها االستيطاني االستعماري وخنق الشعب الفلسطيين وأرضه 
ستقود إىل نهاية حل الدولتني”. ويعترب اجملتمع الدولي املستوطنات غري شرعية سواء أقيمت مبوافقة 
احلكومة اإلسرائيلية أو ال، كما ويعترب االستيطان العائق األول أمام عملية السالم. ويعيش حنو 400 ألف 

مستوطن يف الضفة الغربية و200 ألف آخرون يف القدس الشرقية احملتلة.
بناء  أوامر  دولية إللغاء  العام 2013 حتت ضغوط  نتانياهو  بنيامني  ال��وزراء اإلسرائيلي  رئيس  واضطر 
1200 وحدة استيطانية يف منطقة “أي-1”، بينما كشفت “السالم اآلن” أن وزارة االسكان قامت بعدها 
بتكليف مهندسني معماريني تقديم خطط جديدة. وكان وزير اخلارجية األمريكي جون كريي أكد يف بداية 
أكتوبر/تشرين األول املاضي أن “التوسع االستيطاني املتواصل يثري تساؤالت مربرة حول نوايا إسرائيل 

على األمد الطويل وجيعل االنفصال عن الفلسطينيني أكثر صعوبة”.
يف هذا الشأن قال مسؤول يف احلكومة االسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وافق على تسويق 
أراض لبناء 454 منزال يف مستوطنتني بالقدس الشرقية. ومتت املوافقة عام 2012 على بناء 436 وحدة 
سكنية يف مستوطنة رامات شلومو يف اراض احتلتها اسرائيل يف حرب عام 1967. لكن املشروع مجد فيما 

بعد يف مسعى لتفادي التوتر مع واشنطن فيما يبدو.

نشهد يف االيام االخرية من العام احلالي 2015 مناسبة احياء لليوم العاملي 
للهجرة، اليت شكلت احد ابرز القضايا احلقوقية واالزمات الدولية خالل هذا 
العام، وتفاقم ازمة الالجئني على حنو متسارع وحنو على اعتاب العام 2016، 
العاملية على  دون الوصول ملعاجلات فعالة للحد من سلبيات هذه الظاهرة 
خمتلف االصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لذا يرى املتخصصون 
يف هذا الشأن انه جيب ان حيدث حتركا دوليا ملعاجلتها باعتبار ان قضية 
وسياسية  ثانيا  قانونية  مشكلة  وه��ي  أوال،  إنسانية  قضية  هي  املهاجرين 
واقتصادية ثالثا، مما حيتم على الدول املرسلة والدول املستقبلة واملنظمات 
اإلنسانية أن تعمل على احتوائها على املستوى اإلنساني والقانوني، فضال 
عن مكافحة االستغالل وانتهاك حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا املهاجرون 

الذين باتوا يشكلون جمموعة سكانية كبرية ال ميكن جتاهلها.
وأول  بالعقبات  مليء  االوربية  ال��دول  الطريق اىل  ان سلك  املراقبون  يقول 
الطرق لتخطي تلك العقبات هي املعرفة، السيما تلك اليت تتعلق بشروط 
الدراسة  تكاليف  حول  واملعلومات  السفر  تأشرية  على  احلصول  وتكاليف 

واملعيشة يف أوروبا.
وهنا يربز سؤاال مهما يتمثل مبا هو السبب الذي يدفع املاليني من الناس 
أن  تظهر  اإلحصائيات  الوطن؟،  أرض  ومغادرة  اخل��ارج  إىل  السفر  سنويًا 
تركوا  الذين  املهاجرين  من  يعدون  العامل  املائة من سكان  ثالثة يف  حوالي 

بالدهم حبثًا عن مستقبل أفضل.
فقد حتمل الكثري من الالجئني القادمني من مناطق الصراعات اليت تعيش 
من  اهل��رب  يف  كبرية  مشقات  السياسة  االدارة  وس��وء  طائفية  انقسامات 
بالدهم، فالصراعات يف العراق وسوريا الصومال وليبيا وغريها، أجربت 
مئات اآلالف من الناس على ترك منازهلم وأوطانهم والبحث عن مأوى يف 
البعض اآلخ��ر إىل اهل��روب من  البلدان اجمل���اورة. من ناحية أخ��رى يسعى 
السياسية.  القناعات  أو  الدين  أو  البشرة  لون  بسبب  واالضطهاد  التمييز 
يف  الالجئني  عدد  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  وتقدر 

مجيع أحناء العامل حبوالي 25 مليون الجئ.
كما يقدم كثري من الناس على اهلجرة هربًا من الظروف املعيشية السيئة. 
واألعداد تتزايد السيما يف املناطق اليت تعاني من انتشار األوبئة واجملاعات 
فإن  األساسية  االحتياجات  توفر  حال  يف  حتى  ولكن  الطبيعية.  والكوارث 
الشباب عادة ما يبحثون عن فرص أفضل ومن السهل إجياد فرص تعليم 
آفاق  توفر  األكثر تطورًا فضال عن  ال��دول  وتعلم مهارات عملية يف  أفضل 
جيدة للتطور املهين يف هذه الدول.. لكن مازالت هناك صورة غري واضحة 
وحقيقية عن أوروبا يتم تداوهلا يف البلدان اإلفريقية. فمازالت هناك نسبة 
كبرية من املهاجرين الذين يبحثون عن إمكانيات الوصول بسرعة، حتقيق 
احالمهم لكن سرعان ما تتبخر هذه االحالم عندما يصطدمون بالواقع الذي 

خيتلف عن الصورة اليت كانت يف ذهنهم.

يف 2016..
 ازمة الهجرة تدفع اوروبا 

نحو الفوضى!

باسم حسني الزيدي  

آيات العكيلي  
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عنف

مت���ي���ل االف�����ك�����ار االص����ول����ي����ة امل��ت��ط��رف��ة 
وتنظيماتها اجلهادية اىل اعتبار صراعها 
م��ع االخ��ري��ن ص��راع��ا دي��ن��ي��ا، ي��ق��وم على 
الشرع  ألح��ك��ام  ال��ع��ام��ة  املخالفة  اس���اس 
والدين الذي متارسه وتعمل به اجملتمعات 
تعبري  وه��و  احل��دي��ث،  العامل  يف  البشرية 
ع���ن حم���اول���ة اس���ت���ح���واذ مت���ارس���ه���ا تلك 
االف���ك���ار واالي��دي��ول��وج��ي��ات ع��ل��ى ال��دي��ن، 
ف��ال��دي��ن ه��ن��ا ي��ص��ري ره���ني ب����إرادة اف���راد 
ومج���اع���ات ي��ش��ك��ل��ون اخ����ريا ه���م م��ص��در 
الدين ومدارك احلكم الشرعي فيه وليس 
ازاح��ة سلطة  تتم  وبذلك  والسنة،  الكتاب 
امري  سلطة  حملها  لتحل  والسنة  الكتاب 
اجلماعة االصولية باعتباره حمتكرا أوليا 
لتفسري الكتاب والسنة او حمتكرا للحكم 
الشرعي فيهما، وخري شاهد على ذلك هو 
االفكار  تلك  تعتمده  الذي  التكفري  منطق 
بل  أغلبه  وال���ذي خيالف يف  واجل��م��اع��ات 
يف كله احلكم الشرعي يف الكتاب والسنة 
لسلطة  املتعمدة  االزاح��ة  هذه  يؤشر  مما 
الكتاب والسنة الشرعية، وقد تسبب هذا 
يشهده  ال���ذي  ال��ص��راع  مجلة  يف  املنطق 
يد  وعلى  متوحش  بشكل  احلديث  عاملنا 

تلك اجلماعات االصولية املتطرفة.
ب��ال��ص��راع  ي��ؤم��ن  ال���ذي  ال��ف��ك��ر  ان طبيعة 
حمورا أوليا أو مفهوما يتداخل يف تركيبة 
احلياة احلديثة جيعل من هذا الفكر فكرا 

ان��ش��ط��اري��ا ب��اس��ت��م��رار، وه��و م��ا تأسست 
عنه  وع��ربت  االصولية  االفكار  تلك  عليه 
ال��ت��ك��ف��ري، وب��ع��د ان اع��ت��ادت  يف م��ن��ط��ق 
الصراع مع العامل واالخر وتكفريه، أخذت 
الذات  تنتقل يف صراعاتها وتكفريها مع 
اليت  وجمموعاتها  لتنظيماتها  اجلماعية 
على  االستحواذ  التنافس يف  ينتابها  أخذ 
الدينية،  السلطة  من  ذاتها  ومتكني  الدين 
او متكني احد قياداتها مما يعرف عندهم 
ثم منصب  “امري اجلماعة” ومن  مبنصب 
هذه  تاريخ  أثبته  ما  وهو  املؤمنني”  “أم��ري 
عن  وكشف  القريب  املتطرفة  اجلماعات 
السلفي  الفكر  تركيبة  يف  االنشطار  بنية 
واالص����ول����ي. ل��ق��د أع��ق��ب االن��ش��ط��ار بني 
كل  وحماولة  سورية  يف  وداع��ش  القاعدة 
مج��اع��ة مت��ك��ني ذات��ه��ا م��ن منصب “ام��ري 
املؤمنني” صراعا عسكريا، ثم خروج بعض 
مجاعات اصولية يف بالد املغرب العربي 
من بيعة القاعدة والتحاقها بداعش تعبري 
ان  بل  املستمر،  االنشطار  ه��ذا  عن  اخ��ر 
القاعدة يف بالد االفغان وبعد وفاة أمريها 
ثالث  اىل  انشطرت  قد  كانت  امل��ال عمر 
مبنصب  احقيتها  ت��دع��ي  كلها  مج��اع��ات 
صراعاتها  خاضت  وق��د  املؤمنني”  “أم��ري 
ذلك  وقبل  البعض،  بعضها  م��ع  املسلحة 
اي��ض��ا ان��ش��ط��ار ال��ق��اع��دة ع���ن امل��ؤس��س��ة 
السعودية  العربية  يف  الوهابية  السلفية 

العرب  املسلح معها يف جزيرة  وصراعها 
وهي مبثابة االم هلا واملؤسسة هلا يف حقبة 
دخلت  وقد  االفغاني،  السوفييت  الصراع 
داع���ش يف ح��ال��ة م��ن ال��ص��راع املبكر مع 
السلفية الوهابية السيما وان داعش ميثل 
النسخة االصلية للسلفية الوهابية االوىل 
اليت عرفت حبركة االخوان وتراجعت يف 
اعقاب هزميتها امام زعمائها السياسيني 
العام  يف  السبلة  معركة  يف  س��ع��ود”  “آل 
االنشطارات  فاحتة  تعترب  وه��ي  1929م 
والصراعات املستقبلية والداخلية للسلفية 
الصراعات  ه��ذه  طبيعة  ان  املنطقة.  يف 
واالن��ش��ط��ارات امل��س��ت��م��رة يف ت��اري��خ ه��ذه 
تكشف  االصولية–املتطرفة  اجل��م��اع��ات 
تتألف  ال��ذي  املنشطر  الفكر  طبيعة  ع��ن 
منه قواعد هذه اجلماعات الفكرية، وهي 
االصولي  العقل  قواعد  عن  بعيدة  قواعد 
ال��ف��ق��ه��ي ال����ذي ان��ت��ج��ت��ه م�����دارس ال��ف��ق��ه 
االس��الم��ي يف اي��ام ازده��اره��ا احلضاري 
وال��ث��ق��ايف، وامن��ا ق��واع��د ه��ذه اجلماعات 
واليت تتألف منها اصول النظرية السلفية 
او جتد مرجعيتها يف هذه النظرية قواعد 
التضييق  اط��ار من  لديها يف  العامل  تكتنه 
االيديولوجي والنظري الذي يعد االصل يف 
االشياء هو احلرمة والذي تتبعه ومتارسه 
تلك النظرية بشكل ثابت ومستمر فيتولد 

عنها هذا االنشطار املستمر.

بنية االنشطار يف الفكر 
السلفي واالصولي

التطرف والتطرف املضاد.. يضع داعش يف قلب اسيا
اكدت العديد من التقارير تزايد اعداد املؤيدين ل� “داعش” يف عدد من دول العامل ومنها قارة افريقيا 
احلركات  انتشار  اىل  باإلضافة  هذا  واالزم���ات،  واملشاكل  التوترات  من  بالكثري  تعج  اليت  واسيا، 
والتنظيمات املسلحة اليت تتبنى الفكر املتشدد، وهو ما قد يساعد التنظيم الذي ميتلك قدرات دعايته 

ووسائل تأثري خطرية لتجنيد املقاتلني يف بناء قواعد جديدة يف بعض الدول.
وقد كشف تنظيم »داعش« االرهابي يف وقت سابق وكما نقلت بعض املصادر، عن أمساء الدول اليت 
يسعى للسيطرة عليها خالل الفرتة املقبلة، وإعالنها إمارات وواليات تابعة للتنظيم، حيث تضمنت 
اخلريطة اليت أعلن عنها التنظيم. مجيع الدول العربية وحنو نصف الدول األفريقية ودوال يف أوروبا 
من بينها اسبانيا و25 باملائة من مساحة قارة آسيا، يشار اىل ان تنظيم داعش االرهابي ينشر بني 
حني واخر خريطة جديدة عن دولته املزعومة ويوسع حدودها يف خطوة يرى احملللون انها تهدف اىل 

رفع املعنويات واستقطاب االنصار.
يف هذا الشأن قال وزير دفاع سنغافورة نج إنج هني إن بالده ترى أن التشدد اإلسالمي ميثل “خطرا 
أعلنت مبايعتها  ترابط مجاعات  ينجم عن  الذي قد  واضحا وحاضرا” على آسيا ال سيما اخلطر 

لتنظيم داعش.
وبعد توقيع اتفاق تعاون دفاعي مع الواليات املتحدة يشمل التشدد العابر للحدود قال نج إن تبادل 

املعلومات املخابراتية ميثل عامال مهما يف التعامل مع هذه القضية. وقال يف ندوة بواشنطن “نعترب 
تهديد اإلرهاب املتشدد خطرا واضحا وحاضرا يف منطقتنا.”

املتعاطفني مع داعش عدد مؤيدي تنظيم  الثالث االخ��رية جتاوز عدد  إنه خالل السنوات  وقال نج 
القاعدة خالل سنوات تأثريه العشر. وأضاف أن إندونيسيا جارة سنغافورة أفادت بسفر ما يزيد على 
500 من مواطنيها للقتال يف سوريا والعراق وإن حنو 150 ذهبوا من ماليزيا بينهم عدد من عناصر 
“واملقاتلون  نج  وق��ال  سنغافورة.  من  سافروا  األشخاص  من  ع��ددا  إن  أيضا  وق��ال  املسلحة.  القوات 
العائدون بايعوا داعش مبهمة إنشاء خالفة إسالمية يف منطقتنا من العامل. “لديهم متعاطفون: لديهم 
التهديد  ننظر هلذا  لذلك  رؤية مشرتكة.  ولديهم  والوسائل  ولديهم احلافز  مقاتلون أجانب مدربون 

باهتمام شديد.”
وقال نج إن عناصر من اجلماعة اإلسالمية -جناح للقاعدة خطط هلجمات يف سنغافورة منذ بدء 
األلفية الثالثة- بايعوا داعش وكذلك مجاعة أبو سياف يف الفلبني. وقال “كثريون ممن اعتقلوا من 
أعضاء اجلماعة االرهابية، ال يزالون موجودين وسيطلق سراحهم قريبا من السجن ولديهم بالفعل 
صالت خباليا من اجلماعة االرهابية، وقال “لذلك فاخلطر هو أن يتشكل ارتباط بني هذه اجلماعات 

الفضفاضة لتصبح قوة تهدد أمننا ورفاهيتنا.” 

تنظيم داعش االرهابي ومنذ االعالن عن دولته املزعومة وسيطرته على 
والي��زال  كان  والعراقية،  السورية  االراض��ي  من  ومهمة  واسعة  مساحات 
حبسب بعض اخلرباء حمط اهتمام عاملي تزايد بشكل ملحوظ ومتسارع 
االنتكاسات  وبسبب  التنظيم  ه��ذا  سعى  ان  بعد  االخ����رية،  ال��ف��رتة  يف 
واخلسائر كبرية اىل تغري خططه وتكتيكاته العسكرية بهدف تغري مسار 
احلرب وتقليل اخلسائر، وذلك من خالل القيام بعمليات ارهابية خاصة 
ومنفردة يف مناطق خمتلفة من العامل، وهو ما عده البعض بداية حلرب 
عاملية طويلة خصوصا بعد ان سعت الدول املستهدفة اىل تكثيف جهودها 
جيد  بشكل  وامل��م��ول  اخلطري  التنظيم  ه��ذا  ض��د  احل��رب  يف  العسكرية 
للغاية، الذي استطاع التغلغل والوصول اىل اجملتمعات الغربية واستخدام 
التقنيات احلديثة لنشر ايديولوجيته وافكاره املتطرفة، وهو ما مكنه من 
تنظيم  وميتلك  منها.  يطلب  ما  كل  تنفذ  ومطيعة  موالية  عناصر  جتنيد 
داعش االرهاب حبسب بعض التقارير اكثر من مخسني الف حساب على 

التويرت فقط، ويطلق انصارها مئة الف تغريده يوميا.
املراقبني،  بعض  وحبسب  االرهابي  التنظيم  هذا  ميتلكها  اليت  القدرات 
هاجس  تعيش  ال��يت  اجملتمعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  واخل���وف  القلق  اث���ارت 
دول  يف  واس��ع��ة  إره��اب��ي��ة  وهجمات  عمليات  وق��وع  واح��ت��م��ال  التهديدات 
أوروبية عديدة، وهو ما كشفت عنه تصرحيات وتقارير بعض املسؤولني 
يف وكاالت االستخبار، واليت تعكس درجة اخلطر احلقيقي اليت تشعر 
به دول االحتاد االوربي، والتقارير االستخبارية كشفت عن تسرب اعداد 
كبرية من عناصر التنظيم اىل اوربا، بعضها قدرت عددهم ب 600 مقاتل 

مدرب.
ال��زوال حتى  يتساءل بعض احملللني ما سر قوة داع��ش ومن حيميها من 
اللحظة الراهن، االجابة حتمل الكثري من التكهنات حبسب هؤالء احملللون 
الذي أكدوا أن )داعش( “يهدد جغرافيا املنطقة العربية”، حبيث أصبح “أداة 
لتقسيمها”، لكنهم تباينوا حول أسباب متدد هذا التنظيم يف املنطقة، فمن 
هو املستفيد من تقسيم العرب واملسلمني ومن هو الذي يلهث وراء ثروات 
الشرق االوسط، حيث أنه يسيطر على الغالبية الساحقة من حقول النفط 
آخرون  يرى حمللون  فيما  العراق،  من  مهمة  ومناطق  سوريا،  والغاز يف 
التنظيم،  بقي  بقي هذا اخللل  وما  اإلقليمي،  داع��ش جزء من اخللل  أن 
الدولة، وليس لديه مشروع  الذي ال ميلك عقال سياسيا أو عقال إلدارة 
سياسي، بل يقوم على بث الرعب، حيث أن داعش جزء من خمطط تقسيم 
العامل العربي، وهو خمرتق من قبل بعض الدول بسبب ظروف نشأته يف 
سياق إقليمي معني، مما ال شك فيه ان من له مصلحة يف زعزعة الشرق 
االوسط وضعف الدول فيه له املصلحة يف صناعة داعش كما هو احلال 
عندما صنعت اجلرثومة اسرائيل يف جسم الوطن العربي لتحقيق مآرب 

غربية متعددة املقاصد. 

من يحمي داعش من 
الزوال؟!

حكمت البخاتي 

عبد االمري رويح 
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اإلره��اب اإلسالمي سوف  كارثة  إحتواء  إن 
اإليدولوجية  إحتواء  ب��دون  مستحيال  يكون 
الوهابية  إن  الوهابية.  وه��ي  حتركها  ال��يت 
هي أحد أشكال األصولية السنية املتحمسة 
املشيخات  أن  علما  اجل��ه��اد  مت��ج��د  وال���يت 
الغنية بالنفط يف اخلليج وخاصة السعودية 
العامل  هي اليت متول توسعها على مستوى 
وهلذا السبب فإن التحالف املعادي لإلرهاب 
والذي أعلنته السعودية مؤخرا أي التحالف 
العسكري اإلسالمي حملاربة اإلرهاب جيب 
الوهابية  إن  ع��م��ي��ق.  ب��ش��ك  ال��ي��ه  ينظر  أن 
ال��ن��س��اء  ت����روج ألش��ي��اء م��ن بينها إخ��ض��اع 
وم���وت “ال��ك��ف��ار” وه���ي وك��م��ا ق���ال الرئيس 
األم��ري��ك��ي ب���اراك أوب��ام��ا يف وص��ف دواف��ع 
زوجني من أصول باكستانية إلرتكاب إطالق 
ن��ار مج��اع��ي م��ؤخ��را يف س��ان ب��رين��اردي��ن��و، 
وأم  ل��إلس��الم”  منحرف  “تفسري  كالفورنيا 
أي��دول��وج��ي��ا. إن ذريتها  اإلره����اب اجل��ه��ادي 
تشمل القاعدة وطالبان وبوكوحرام والشباب 
والدولة اإلسالمية ومجيعها متزج بني العداء 
والرومانسية  السنة  غري  من  هم  من  ضد 
حالة  يف  تصب  لتجعلها  للحداثة  امل��ع��ادي��ة 
السعودية  كانت  لقد  العدمي.  الغضب  من 
متول اإلرهاب اإلسالمي منذ إزدهار أسعار 
املاضي  ال��ق��رن  م��ن  السبعينات  يف  النفط 
وال���يت ع���ززت بشكل درام��ات��ي��ك��ي م��ن ث��روة 
األوروب����ي  ال��ربمل��ان  لتقرير  وط��ب��ق��ا  ال��ب��الد 

لسنة 2013 فإن جزءا من العشرة مليارات 
السعودية  إستثمرتها  وال��يت  أمريكي  دوالر 
وجنوب  جنوب  يف  الوهابية”  “أجندتها  يف 
آس��ي��ا مت “حت��وي��ل��ه��ا” إىل جمموعات  ش��رق 
إره��اب��ي��ة م��ث��ل ل��ش��ك��ر ط��ي��ب��ه وال����يت ن��ف��ذت 
هجمات مومباي اإلرهابية سنة 2008. لقد 
منذ  السعودي  بالدور  الغربيون  القادة  أقر 
سنة  دبلوماسية  برقية  ففي  عديدة  سنوات 
2009 من وزيرة اخلارجية األمريكية آنذاك 
هيالري كلينتون أشارت إىل السعودية على 
إنها “أهم مصدر لتمويل اجملموعات السنية 
إهتمام  بسبب  ولكن  العامل”  حول  اإلرهابية 
الغرب يف الغالب بالنفط السعودي مل تواجه 

اململكة أية عقوبات دولية.
واآلن وم���ع من��و احل��رك��ات اإلره��اب��ي��ة مثل 
ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة ف���إن األول��وي��ات  تنظيم 
األملانية  املستشارة  نائب  قال  وكما  ختتلف 
سيجمار جابريل يف مقابلة مؤخرا “يتوجب 
علينا أن نوضح للسعوديني بإن زمن جتاهل 

املوضوع قد إنتهى”.
ل��ق��د دف���ع ه���ذا ال��ت��ح��ول امل��م��ل��ك��ة ل��إلع��الن 
واألف���راد  اجمل��م��وع��ات  تستهدف  ع��ن محلة 
لتقرير  ولكن طبقا  اإلره��اب  الذين ميولون 
بعض  ف��إن  األمريكية  اخلارجية  وزارة  م��ن 
اإلفراد  من  واملتربعني  اخلريية  اجلمعيات 
املتمردين  دعم  يف  يستمرون  السعودية  من 
السنة. من هذا املنظور فإن إعالن السعودية 

املفاجىء عن حتالف ملكافحة اإلرهاب يتكون 
عمليات مشرتك  م��رك��ز  م��ع  دول���ة   34 م��ن 
مقره السعودية هو خطوة منطقية تستهدف 
ويف  املتزايدة  الغربية  اإلنتقادات  من  احلد 
ال��وق��ت نفسه ت��ع��زز م��ن ال��ن��ف��وذ ال��س��ين يف 
الشرق األوسط ولكن بالطبع عندما نتمعن 
يف عضوية هذا التحالف سنجد أنه حتالف 
زائف. إن من األمور اليت ميكن مالحظتها هو 
الرئيسية  التحالف يضم مجيع اجلهات  أن 
الراعية لإلرهاب واجملموعات اإلرهابية من 
كارتل خمدرات  وك��أن  الباكستان  إىل  قطر 
يدعي بانه يقود محلة ملكافحة املخدرات. إن 
من بني الدول املذكورة كأعضاء يف التحالف 
ك��ذل��ك مج��ي��ع ال�����دول ال����يت ت��ع��ت��رب معقال 
للجهاديني خبالف إفغانستان ومبا يف ذلك 
ليبيا واليمن واللتني متزقهما احلرب واليت 

ال حتكمها حاليا سلطة موحدة.
للمقاربة  الرئيسي  بالعيب  يرتبط  ه��ذا  إن 
العسكرية اليوم يف حماربة اإلرهاب فما مل 
مثل  اخلطرية  اإليديولوجيات  توسع  نوقف 
العاملية على اإلرهاب  الوهابية فإن احلرب 
واملستمرة منذ جيل تقريبا لن يتم اإلنتصار 
النظر عن عدد  وبغض  اإلط��الق  فيها على 
املتحدة  ال���والي���ات  تسقطها  ال���يت  ال��ق��ن��اب��ل 
الدينية  امل��دارس  ف��إن  وحلفاءها  األمريكية 
ال���يت مت��وهل��ا ال��س��ع��ودي��ة س���وف تستمر يف 

تلقني جهاديي املستقبل. 

حرب السعودية الزائفة 
على اإلرهاب

داعش يف املجتمعات االفرتاضية وأتون الحرب الدعائية
خاص  بنحو  االجتماعي  التواصل  ومواقع  عامة  بشكل  االنرتنت  االرهابي  داع��ش  تنظيم  استخدم 
بأساليب غري مسبوقة لتجنيد أعضاء جدد يف صفوفها، وقد جناح من خالل الدعاية عرب الشبكة 
العنكبوتية وتطبيقاتها الوصول اىل اهدافه الدعائية، مما أتاح له توسيع نطاقه من نزاٍع يقتصر على 

فئة معينة يف سوريا والعراق إىل عنصر جذب عاملي للمتطرفني.
لكن اذا كان التنظيم ينتهج اساليب الدمار والتخريب واالرض احملروقة يف معاركه، اذا من يتيح له 
االتصال باالنرتنت، فيتيح له بذلك ترويج أشرطة الدعاية واحلفاظ على املواقع الداعمة له وتقاسم 
صور املوت على فيس بوك؟، يزداد السؤال إحلاحا علما أن أغلب جتهيزات االتصاالت باملناطق اليت 
االتصال  من  املتطرف  التنظيم  يتمكن  فكيف  دم��رت،  وسوريا  العراق  االرهابيون يف  عليها  يسيطر 

بالشبكة العنكبوتية؟!.
فيما بدت اجلهود الرامية إىل التأثري على دعاية داعش مرتددة وغري فعالة، رغم اجلهود الكبرية 
اليت بذلتها بعض الدول، لكن املتخصصون يف االمن االلكرتوني انه من أجل مواجهة دعاية الدولة 
اإلسالمية، يتعني على احلكومات الرتكيز على حمتوى الرسائل املضادة بداًل من الرتكيز على نشرها. 
فما املانع إن نشر املواطنون حمتوى يرون فيه مادة فعالة. ويف حال أرادت احلكومات أن تسهل نشر 
الرسائل املضادة، فإنه يتعني عليها أن تتعاون مع املواطنني من خالل متكينهم من العثور على حمتوى 

مماثل.
أما فيما يتعلق بشركات التواصل االجتماعي، فإنه يتعني عليها العمل على دعم شروط خدماتها من 

أجل منع داعش وكذلك من يدعمها من نشر الدعاية بسهولة.
حتتاج احلكومات إىل تطوير سياسات من شأنها أن تغري الظروف اليت جتعل الدعاية فعالة يف املقام 
األول، فدعاية داعش وفعاليتها تأتي من الواقع املنتشر يف سوريا والعراق ودول أخرى علت فيها راية 

هذا التنظيم وليس العكس.
وعليه قد تؤثر وترية احلملة العسكرية املستمرة ضد داعش على وجودها املادي، إال أنه سيصعب 
هزميتها كحالة فكرية. رغم ذلك، ال بّد أن تستند محلة منسقة من الرسائل املضادة يف املقام األول 
على احلقائق املادية والتارخيية اليت أدت إىل ظهور داعش. يحُالحظ أن اإلعالم يعمل بعض الشيء، 
إن مل يكن قد حقق تقدمًا فعليًا. ونأمل أن يشمل هذا العمل على جرعة كبرية محُساِعدة من التواضع 
من قبل السياسيني يف الشرق وكذلك الغرب، الذين يتعني عليهم أن يعرتفوا أنه كان باإلمكان جتنب 
تقّدم داعش بشكٍل تام. يف احلقيقة، داعش ليس إال كابوسًا اخرتنا بأنفسنا أن نعيشه، شارك يف 
صياغته جزئيًا نشاطحُ وتقاعسحُ عشرات العواصم يف املنطقة وخارجها؛ كابوٌس، حناول مجيعنا أن 

نستيقظ منه. 

طاملا حتدثت احلكومات العراقية السابقة اىل دول اجلوار والشرق وحتى 
الدول الغربية، ونصحتها بضرورة توحيد جهودها والعمل بسرعة من اجل 
الدوليني، ويف مقدمتها  تطويق املخاطر اليت ميكن ان تهدد االمن والسلم 
“اإلرهاب العاملي”، نتيجة لتمدد التنظيمات اإلرهابية، اليت اعتربت العراق 

بعد عام 2003 بيئة امنة وقاعدة اجلهاد الرئيسية حنو العامل.
هذا اإلهمال، املقصود يف بعض جوانبه وغري املقصود يف جوانب أخرى، من 
قبل “اجملتمع الدولي”، خلطر التنظيمات اإلرهابية عموما، وتنظيم داعش 
على وجه اخلصوص، قد ولد انتشار “الفوضى اإلرهابية” او “هوس” االرهاب 
العامل، كما زاد من سقف “الطموح” اإلرهابي، سيما وان  يف كل مكان من 
“داعش” بعد ان سيطرت على جانيب احلدود العراقية والسورية، أصدرت 
افرتضت  ان  بعد  األرب��ع��ة،  اجلهات  فيها  امتلكت  للعامل  جديدة  “خ��ارط��ة” 
إلقامة  املناطق  من  وغريهما  واالمريكيتني  وأسرتاليا  اوربا  على  السيطرة 

“اخلالفة اإلسالمية” عليها.
ومع ان الواليات املتحدة االمريكية مجعت أكثر من )60( دولة حتت عنوان 
“التحالف الدولي” حملاربة تنظيم داعش يف العراق وسوريا، إضافة اىل ما 
تقوم به “روسيا” يف سوريا منذ أشهر، واعالنها “التحالف الرباعي” الذي 
مجعها بالعراق وإيران وسوريا، وما أعلنت عن السعودية مؤخرا من “التحالف 
العسكري اإلسالمي” على افرتاض وجود )34( دولة تكافح االرهاب، اال ان 
اغلب هذه اجلهود اإلقليمية والدولية ال تعدو كونها جمرد جهودا “شكلية” مل 
تقدم الدور احلقيقي املطلوب منها، على الرغم من التحذيرات والتوقعات 

السابقة بانتقال عدوى اإلرهاب اليها.
وحتى اليوم وانت تشاهد زيادة القناعة الدولية خبطر التنظيمات اإلرهابية 
فإننا  الغربي،  والعامل  اوربا  اىل  الذي وصلت مضاعفاته  املتطرف  والفكر 
مازلنا نراقب “الصراعات اإلقليمية” وحتى “الدولية” اليت كانت وما زالت 
سببا مباشرا لتنامي ظاهرة اإلرهاب والتطرف يف الشرق األوسط والعامل، 

حبثا عن النفوذ واهليمنة واملصاحل اخلاصة.
يف عامل يعيش على املصاحل اخلاصة دون املصلحة العامة، فانه من الصعب 
ان حتقق التوازن املطلوب بني السلم واالمن الدوليني من دون ان يستشعر 
وليس  العامل  املعادلة احلساسة على شعوب  بهذه  االض��رار  االخرين خطر 
“الدولة  دقت  عندما  لذلك  لوحدها،  األوس��ط  الشرق  منطقة  شعوب  على 
العراقية” ناقوس اخلطر العاملي، يف وقت كانت تكابد لوحدها االمرين من 
اإلرهاب والتطرف، كان االخرين ميارسون “األلعاب اهلوائية” يف استعرض 

مل يقدم او يؤخر شيء بل زاد األمور سوء يف معظم األحيان.
بالشكل  استغلت  لو  شانها،  من  ك��ان  ال��يت  الفرص  من  الكثري  ذهبت  لقد 
املنطقي، حل الكثري من العقد والتداعيات “اإلرهابية” اليت ما زلنا نعاني 
منها اىل وقتنا الراهن، وما تبقى من )الفرص( قد يكون حم��دودا... لذلك 

ينبغي استغالهلا بال فوات للفرص قبل ان تكون العواقب وخيمة. 

من اجل القضاء على 
االرهاب

عنف



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

16
www.annabaa.org1437 العدد الثامن عشر - كانون الثاني 2016 - ربيع الثاني 

رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

حّذر  ما  املسلمني  بلدان  من  الكثري  تواجه 
منه ب��األم��س االم���ام ال���ش���ريازي، وه��و ما 
يتعلق بانتهاء عصر النفط، والضغط على 
خالل  م��ن  تدمريهم،  وحم��اول��ة  املسلمني، 
اعتماد سياسات مضادة هلم، ومنها ورمبا 
النفط(  اس��ع��ار  )خفض  سياسة  أخطرها 
اليت حذر منها االمام الشريازي قبل عقود 

مضت.
لقد قال االمام الشريازي يف مؤلَّفه املوسوم 
)ماذا بعد النفط؟(، حول هذا املوضوع قبل 
عشرات السنني: )من املعروف أّن النفط يف 
حالة نفاذ، فما تبّقى يف اآلب��ار يف أحسن 
االفرتاضات سيبقى نصف قرن من الزمن. 
وهناك من يحُعلل نفسه باألمنيات، وقد حّث 
من  بالعمل  اآلم���ال  استبدال  على  ال��ق��رآن 

بل احلياة اجلديدة(. أجل البحث على سحُ
ال��واق��ع،  م��ع  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ع��ام��ل  ينبغي  اذًا 
النفط  أن  علما  الشعب،  ث���روات  وخ��اص��ة 
ل��ي��س م���ن ح��ص��ة امل���وج���ودي���ن ف��ق��ط، امن��ا 
التجاوز  ينبغي  ال  ح��ق  ال��ق��ادم��ة  ل��ألج��ي��ال 
تطيح  قد  مضادة  سياسات  وهناك  عليه، 
ب��أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، وه���ن���اك ج��ه��ات دول��ي��ة 
االجت��اه  ه��ذا  تعمل يف  مستبدة  وش��رك��ات 

بقوة، وهذا ما حيدث اليوم بصورة فعلية.
ك��م��ا أك���د ذل���ك االم����ام ال���ش���ريازي بقوله: 
أنابيب  بغلق  ي��ه��دد  ال���ذي  اآلخ���ر  )ال��ع��ام��ل 

ال��ن��ف��ط ه���و س��ق��وط ق��ي��م��ت��ه حب��ي��ث ت��ك��ون 
ع��ائ��دات��ه،  م��ن  أك��ث��ر  اس��ت��خ��راج��ه  تكاليف 
وه���ذا م��ا ح���ذر م��ن��ه اخل����رباء خ��اص��ة وأن 
ال��ب��دائ��ل ب����دأت ب��ال��ظ��ه��ور ول���رمب���ا بقيمة 
أرخص وبطرق أسهل وأيسر(. وقد أوضح 
بالغ  بوضوح  األم��ر  الشريازي هذا  االم��ام 
م��ن��ذ ذل���ك ال���وق���ت ال��ب��ع��ي��د، ع��ن��دم��ا ح��ذر 
مساحته من سياسة األعداء اليت ختطط 
فقد  االس��الم��ي��ة،  ال���دول  اقتصاد  لتدمري 
يك����ون  أن  ال��ب��دي��ه��ي  )م���ن  ق���ال مس��اح��ت��ه: 
سياسي  عامل  النفط  أسعار  خفض  وراء 
وخم��ط��ط م��رس��وم ب��دق��ة م��ن ِق��ب��ل ال��ق��وى 
األطراف  فلهذه  والصهيونية،  االستعمارية 
النفط  أس��ع��ار  خ��ف��ض  يف  ك��ب��رية  مصلحة 
البناء  هدم  يتم  حّتى  املتدنية  الدرجة  إىل 

االقتصادي يف العامل اإلسالمي(.
االم��ام الشريازي عند مستوى  يتوقف  ومل 
التحذيرات فقط، إمنا اقرتح احللول اليت 
املخططات  م��ن  املسلمني  تنقذ  أن  ميكن 
ثروة  تستهدف  ال��يت  اخلبيثة  االقتصادية 
)إن  ق��ائ��ال:  أك��د مساحته  ول��ذل��ك  النفط، 
من الواجب علينا أن حنبط ه���ذه احملاولة 
نبيع  ال  وأن  واملسلمني،  ل��إلس��الم  املعادية 
الدوائر  تشتهيه  وكما  ح��دود  ب��دون  النفط 
وباألسعار  العاملية،  والصهيونية  الغربية 
ال����يت حت���دده���ا ال���ش���رك���ات، مم���ا يسبب 

وتضييع  النفط  ون��ف��اذ  األس��ع��ار  اخن��ف��اض 
حقوق األجيال القادمة(.

لذا على احلكومات وخرباء االقتصاد وكل 
من يتمكن من املشاركة يف عملية التصدي، 
أن يدخل على خط مواجهة االع��داء، وان 
ي��س��ت��م��ر ال��ب��ح��ث ع���ن احل���ل���ول ال���يت تبعد 
اخلطر عن املسلمني وثرواتهم، وأن يعّدوا 
كل ما يلزم ملواصلة املواجهة بسبل وطرق 
مناسبة. من هنا يؤكد االمام الشريازي على 
أن االس��الم: )قد حّث املحُسلم على أن يّتبع 
لكل  والطرق  األسباب  ويستكشف  بل  السحُ
القدرة  أسباب  يبحث عن  أن  فعليه  ش��يء، 
وطرق الثروة وأِعّدوا هلحُْم َما اْسَتطْعتحُْم ِمْن 

قحُوٍَّة(.
مصادر  عن  الفوري،  البحث  ينبغي  كذلك 
اىل  ال��رك��ون  يصح  وال  اضافية،  اي���رادات 
من  الرغم  فعلى  النفط،  هو  واحد  مصدر 
ال��ش��ريازي  م���رور ع��ق��ود على تنبؤ االم���ام 
اليوم، وعلى الرغم من طرحه  مبا حيدث 
احل��ل��ول وال��ب��دائ��ل م��ن��ذ ذل���ك احل���ني، لكن 
مبا  تقم  مل  املعنية،  االسالمية  احلكومات 
جي��ب، لذلك يدعو االم��ام ال��ش��ريازي منذ 
ذلك الوقت ملعاجلة هذا اخللل االقتصادي 
الفادح، قائال مساحته: )ال بّد من التفكري 
بالثروة  للنفط  ب��دي��ل  ع��ن  بالبحث  ج��دي��ًا 

املمكنة وقبل فوات األوان(.

اإلمام الشريازي 
والتنبـّؤ بانتهاء 

عصر النفط

دور املؤسسات الخريية يف بناء املجتمع اإلسالمي
من املزايا الرائعة للمؤسسة قدرتها على حتول األقوال اىل أعمال، وقدرتها على استقطاب الشباب 
والطاقات كافة، وتستنهض طاقاتها وقدراتها، وتدفع بها حنو االبتكار واالنتاج، ولكن قبل ذلك علينا 
واقع اجملتمع  وزجها يف  وتفعيلها  املؤسسات اخلريية  بناء  على  وإص��رار  نسعى جبدية وختطيط  أن 
إرادة قوية جدا على تشييد  أناس ميتلكون  ونشاطاته وفقا لتخصص املؤسسة، ويف احلقيقة هناك 

املؤسسات، وتشغيلها يف نفس الوقت.
كما نقرأ ذلك يف قول االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(: 
)يشهد التاريخ بأّن أفرادًا قالئل استطاعوا أن يغرّيوا مسار األمم وحياة الشعوب(. وقد أعطى اإلمام 
َر مساحته  الشريازي اهتماما بالغا باملؤسسات، ودرس األمور واجلوانب اليت تتعلق بنشاطاتها، وأشَّ
املشكالت والعقبات اليت تعاني منها املؤسسات، واملهتمون بها.لذا يقول مساحته يف هذا اجملال: )تعيش 

املؤسسات اإلسالمية أزمتني: األوىل يف اجلانب الكّمي. والثانية يف اجلانب الكيفي(. 
واملتابعة  والتعب  الصرب  من  الكثري  مؤسسة،  وتشييد  تأسيس  على  العمل  احلقيقة حيتاج  ولكن يف 
وهذا ال يتحلى به اجلميع لألسف، يقول اإلمام الشريازي يف هذا اجملال: )نالحظ يف اجلانب الكّمي 
نقصًا كبريًا يف املؤّسسات اإلسالمية والثقافية والعبادية واالجتماعية للمسلمني يف العامل اإلسالمي 

وللجاليات اإلسالمية يف البالد األخرى(. 

من هنا ينبغي أن يسعى اجلميع يف جمال تأسيس وبناء املؤسسات وتنشيط فعالياتها واعماهلا، وعليهم 
استثمار املناسبات الدينية للمساعدة يف حتقيق هذا اهلدف، كما يؤكد ذلك االمام الشريازي: )لنا يف 
الرسول األعظم )ص( أسوة حيث بنى يف املدينة املنّورة � على صغرها � ما يقارب مخسني مسجدًا ومن 

املمكن سّد النقص الكّمي عرب استثمار مناسبة عاشوراء(.
االعالم بات اليوم عصب احلياة، وصار تطور الشعوب وتقدم الدول مرهونا بهذه الوسائل اليت حولت 
العامل كله اىل غرفة واحدة يتواصل فيها اجلميع مع اجلميع، لذلك ينبغي أن نستثمر االذاعة والتلفزيون 
واالنرتنيت والصحف واجملالت ومراكز الدراسات كما يؤكد االمام الشريازي: )مطلوب تأسيس مائة 
ألف مؤسسة خالل كل عام من: مدرسة، ومسجد، وحسينية، ومكتبة، ومستشفى، ومستوصف، ودور 
األيتام، وإذاعات، وتلفزيونات، ومراكز للدراسات، وإصدار اجملالت واجلرائد يف شتى بقاع األرض(.

ولكن هذا اهلدف حيتاج اىل إرادة قوية السيما أن االنسان مبقدوره أن يصنع الكثري الكثري كما نقرأ 
ذلك يف قول االمام الشريازي حول هذا اجلانب: )إذا امتلك اإلنسان إرادة قوية وعزمًا راسخًا وهمة 
و)املؤمن وحده  أّمة(  كان  إبراهيم  )إّن  ف�  الكثري،  أن يصنع  الواحد  الفرد  كان مبقدور  عالية، فرمّبا 
مجاعة(، وقد ورد يف الشعر املنسوب لإلمام أمري املؤمنني )ع(: أتزعم أّنك ج��رم صغي���ر ..... وفيك 

انطوى العامل األكرب(. 

البد من الرتكيز على نشر الوعي السياسي، واحلس الفردي واجلمعي 
النظام  او  احلكومة  ضد  دائمة  مواجهة  حالة  يف  االن��س��ان  يضع  ال��ذي 
السياسي الذي يسعى بكل السبل للتجاوز على حريات الشعب، ضمانا 
ملصاحله وعرشه من السقوط، لذا ال يصح أن يضعف احلس السياسي 
لدى الشعب، كما نقرأ ذلك يف قول االمام الشريازي، بكتاب )كل فرد 
حركة .. وفلسفة التأخر(، إذ يقول مساحته: )حينما َضعحُف يف املسلمني 
احلّس السياسي، ضعفت فيهم كل شيء، اقتصادًا واجتماعًا ودينًا ودنيًا، 

وتربية وعائلة، وأخالقًا وآدابًا وغريها(.
علما ان حتريك احلس السياسي، وتنشيط الوعي، ودفعه يف مسار خيدم 
وق��ادرا على حتقيق هذا اهلدف،  يستدعي جهدا منظما  األم��ة،  حقوق 
الكبرية  األه��داف  ملثل هذه  األول  املرتكز  يكون  املسبق  التخطيط  حيث 
مساحته:  فيقول  املهم  املرتكز  ه��ذا  اىل  ال��ش��ريازي  االم���ام  ينّبه  هل��ذا 
)البد من تشكيل جلان لتقوية الوعي السياسي يف الناس، جبعل دروس 
السياسة، وطبع ونشر الكتب السياسية اهلادفة وما أشبه من األشرطة 

السمعية والبصرية(.
تهدف  اليت  باملشاريع  يرتبص  ال��ذي  املضاد  الطرف  هناك  دائما  ولكن 
لرفع ثقافة الشعب، ونعين به الطرف الذي ميكن أن يتضرر من وعي 
الناس، ونعين به النظام السياسي الفاشل، يقول االمام الشريازي حول 
هذا املوضوع: )اّن املستبد جيلب الكره لنفسه ويفّوت على عمله مصاحل 

كان يستفيد منها إن استشار الناس، فأي تأخر أكرب من هذا التأخر(.
عن  بهروبهم  أنهم  يعرفون  ال  السياسيني  بعض  أن  امل��رّج��ح  من  كذلك 
أنفسهم  ض��د  يعملون  االس��ت��ش��اري،  للنظام  وحم��ارب��ت��ه��م  االس��ت��ش��ارة، 
النظام  بناء  من  اجملتمع  حرمان  اىل  باإلضافة  السياسي،  ومستقبلهم 
املستبد  )أن  على:  يؤكد  الشريازي  االم��ام  أن  نالحظ  هنا  من  املتحرر، 
يزعم  من حيث  باآلخرين،  اإلض��رار  قبل  عمله  وإىل  نفسه  إىل  يحُسيء 
أنه حيسن إليهما، وهي حالة يف النفس قبل أن تكون مظهرًا خارجيًا، 
لذا فمن الالزم أن يعتاد اإلنسان االستشارية يف كل صغرية وكبرية حتى 

تكون ملكة له(.
علما أن االمام الشريازي عايش مثل هؤالء الساسة الرافضني للمنهج 
االستشاري، وقد أشار مساحته اىل ذلك عندما قال: )إّن مجلة من حّكام 
وسجن  اآلخ��ري��ن،  وهضم حقوق  واالث���رة،  االستبداد  اع��ت��ادوا  املسلمني 

الناس، وتسفريهم وتعذيبهم، والتكلم مع الناس باستعالء وغرور(.
سوى  الفاشلة  احلكومات  م��آرب  لتحقيق  آخ��ر  طريق  مثة  ليس  وهكذا 
االستبداد والقهر والظلم وحرمان الفقراء من أبسط حقوقهم إلضعافهم 
وإذالهلم حتى ال يفكرون حبقوقهم وحرياتهم اليت تهدد سلطة احلكومات 
الفاشلة، كما نقرأ ذلك يف قول االمام الشريازي: إن )مجلة من حكومات 
بالد اإلسالم تكون َس�بحُعًا ضاريًا على شعوبها، كما وصف أمري املؤمنني 

عليه السالم وقال: وال تكن سبعًا ضاريًا(.

الحكومات الفاشلة ومعاداة 
املنهج االستشاري
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القائد هو االنسان الذي يتصدى ملسؤولية 
ما،  جلماعة  الناجحة  واإلدارة  ال��ق��ي��ادة 
وكالمنا هنا يتعلق ب� )النمذجة(، وبأهمية 
كدليل  الناجح،  القيادي  النموذج  اخت��اذ 
واالجتماعي  السياسي  امل��س��ؤول  يساعد 
وحتى االقتصادي أو التعليمي، هذا يعين 
أن القائد السياسي على وجه اخلصوص، 
ينبغي أن يكون له منوذج جيعله قدوة له، 
وعلى القائد أن يبحث على حنو دائم عن 

النموذج الذي ميكن أن يتأسى به.
الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول  إذ 
آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين 
عبق  )من  كتاب  يف  ظله(  )دام  الشريازي 
امل��رج��ع��ي��ة(: إن )ال��ن��يب األك���رم صلى اهلل 
واألسوة  لإلنسانية  القدوة  هو  وآله،  عليه 

الكاملة ملعاني اخلري والفضيلة(. 
على  متاما  تنطبق  )النمذجة(  وخاصية 
كقائد  )ص(،  األك���رم  ال��رس��ول  شخصية 
ن���اج���ح ألم����ة امل��س��ل��م��ني، ح��ي��ث ب��ن��ى يف 
غ��ض��ون عقدين م��ن ال��زم��ن دول���ة ك��ربى، 
العدالة  ونظاما اقتصاديا مكتمال، وحقق 
واكتملت  متميز،  حن��و  على  االجتماعية 
كما  )ص(  ال��رس��ول  يف  القيادية  السمات 
ن��الح��ظ ذل���ك يف ق���ول مس��اح��ة امل��رج��ع 
)النيب  نفسه:  املذكور  بالكتاب  الشريازي 
صلى اهلل عليه وآله أكرب وأفضل شخصية 

أمري  اإلم���ام  أن  ت��ع��اىل، حتى  اهلل  خلقها 
املؤمنني علّي بن أبي طالب سالم اهلل عليه 
عندما سئل: أنيّب أنت؟ قال: أنا عبد من 

عبيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله(.
أن  ي��ق��ول  ال���ذي  ال����رأي  تفنيد  مي��ك��ن  إذًا 
باحليلة  يتمتع  أن  ينبغي  السياسي  القائد 
واخلديعة!!، ألننا كما جييء يف الضوابط 
االس��الم��ي��ة، ن��رف��ض مثل ه��ذه ال��ش��روط 
الناقصة، السيما عندما نعود اىل النماذج 
القيادية اخلالقة يف تاريخ االسالم، واليت 
اليت  هي  كبرية  إنسانية  بصفات  تتحلى 
خّلدها  ق��ي��ادي��ة  شخصيات  منها  جعلت 
ال��ت��اري��خ االن��س��ان��ي، كما نالحظ ذل��ك يف 
االمام  وقيادة  األعظم )ص(،  النيب  قيادة 

علي )ع( للمسلمني.
ي��ق��ول مس��اح��ة امل��رج��ع ال���ش���ريازي ح��ول 
ه��ذا امل��وض��وع حت��دي��دا: )ك���ان رس���ول اهلل 
ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل����ه يف مج��ي��ع ح��االت��ه 
مثااًل أعلى لألمانة واإلخ��الص، والصدق 
السجية،  وك��رم  وال��وف��اء، وحسن اخل��ل��ق، 
والكرم  والعفو،  والسماح  واحللم،  والعلم 
وال��ش��ج��اع��ة، وال����ورع وال��ت��ق��وى، وال��زه��د 

والفضيلة، والعدل والتواضع، واجلهاد(.
ل��ه تأثري  ال��ن��م��وذج  ت��ق��دم، أن  يتضح مم��ا 
كبري يف صناعة النجاح للقادة واملسؤولني 
يف اداء مهامهم، كما نالحظ ذلك يف قول 

مساحة املرجع الشريازي: )اقرؤوا سرية 
نيب اإلسالم صلى اهلل عليه وآله، لتلحظوا 
املئات من النماذج، اليت لو مجعت وضّمت 
غري  أي شخص  ف��إن  بعض،  إىل  بعضها 
يكن  مل  ما  متعّصبًا،  كان  لو  حتى  مسلم، 

معاندًا، سيتأّثر بها، ويعتنق اإلسالم(.
زاخرة  )ص(  الرسول  حياة  كانت  ولطاملا 
بقادة منوذجيني، اعتمد عليهم، واستطاع 
)ص( أن حيقق أهدافه السياسية والدينية 
واالجتماعية واالقتصادية، بإسناد االدوار 
امل��ت��ن��وع��ة هل���م، وه����ذا ال�����درس مي��ك��ن أن 
كي  احل��ال��ي،  العصر  يف  ال��ق��ائ��د  يساعد 
اداء  يف  له  املعاونني  القادة  صناعة  يتعلم 

مهامه الصعبة بنجاح كبري.
ال��ش��ريازي يف هذا  املرجع  يقول مساحة 
األك��رم صلى  النيب  )تزخر حياة  اجمل��ال: 
اهلل عليه وآله بالكثري من النماذج املؤّثرة، 

يف العقل والنفس والروح(.
واذا عرفنا أن الرسول األكرم )ص(، كما 
)أفضل  الشريازي:  املرجع  مساحة  يؤكد 
إنسان، وصاحب خري منهج، فمن ذا الذي 
ال حيّب أن يتبع املنهاج األفضل، أو ينتسب 
اىل ال��ن��ظ��ام األم���ث���ل؟(.!، ل��ذل��ك ال ت��زال 
الفرصة ساحنة لقادة اليوم كي يستفيدوا 
من )النمذجة( املتاحة هلم يف سرية النيب 

األعظم )ص(.

سرية الرسول 
)ص( ونمذجة 

القائد السياسي 
واالجتماعي

كيف نقضي على القلق يف زيجات املسلمني؟
الزواج ميثل نقطة الشروع بتأسيس خلية اجملتمع األوىل ونعين بها )العائلة(، لكننا يف الواقع كمسلمني 
نعيش معضلة يف هذا اجلانب، بسبب الطلبات الغريبة اليت يفرضها أولياء األمور وباألخص األمهات، 

وفرض حالة مستغربة من غالء املهور.
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 
وآل��ه، ويف قصة  األك��رم صلى اهلل عليه  النيّب  ان  )نقلوا  ألقاها مساحته مؤخرا:  يف كلمة توجيهية 
زوجني، انه قال للرجل هل متلك شيئًا ما؟ فقال: ال. فقال النيب صلى اهلل عليه وآله: هل تعرف من 
القرآن شيئًا؟ فقال: نعم. فقال صلى اهلل عليه وآله: اجعل ما تعرفه من القرآن مهرًا. فتزّوجا. وهكذا 

حّصن النيب صلى اهلل عليه وآله اجملتمع عن الفساد والفقر(.
أما اليوم، فإن املسلمني ازاء موجات متالحقة من القلق واالضطراب، مع ارتفاع مهول يف معدالت 
املرجع  يقول مساحة  وأم��ان،  واستقرار  بسعادة  تعيش  باألمس  كانت  عائالت،  اليت طالت  الطالق 
الشريازي: )كتب بعضهم، وأنا قد قرأت ذلك، ان من كل ثالث حاالت زواج، حيصل منها طالق واحد. 
وكتب آخ��رون ان صالة من صاالت األع��راس اليت تقام فيها حفالت األع��راس يكون مصري نسبة 
مخس وستون باملائة من تلك األعراس هو الطالق بعد مدة قليلة! فهل هذا هو اجملتمع اإلسالمي؟(.

إن أية قيود يتم فرضها على الزواج سوف تقود اىل تدمريه حتما، وهذه املؤشرات ال يريد أن يعرتف 

بها اآلباء واالمهات اليوم، إنهم يطالبون مبزيد من غالء املهور، وحيثون على مضاعفة املظاهر املادية 
)إذا حصل  نفسها:  املذكورة  كلمته  يف  املوضوع  هذا  عن  الشريازي  املرجع  يقول مساحة  الباذخة، 
فقدان حصانة اجملتمع  إىل  ي��ؤّدي  الذي  الكثري،  االضطراب  الكثرية فسيالزمه  القيود  مع  ال��زواج 

ووقوع الطالق الكثري(.
ال��زواج، لذلك يقول  ولذلك فإن القلق ومظاهر االضطراب يأتي بسبب مضاعفة هذه القيود على 
مساحة املرجع الشريازي عم هذا اجلانب: توجد )اليوم من القيود الكثرية يف الزواج، اليت أوجبت 
القيود  الفقر وفساد اجملتمع ومرضه. وهذه  النيّب صلى اهلل عليه وآله، وأوجبت  ّنة  االبتعاد عن سحُ

توجب القلق واالضطراب يف اجملتمع، باألخّص عند الشباب والشابات، وأهل الولد وأهل البنت(.
إذًا حنن ازاء خطر ماحق حيدق بنا مجيعا وليس باالبناء او الشباب وحدهم، إن حاضر املسلمني 
د بهذه املعضلة االجتماعية املتنامية، والبد من التحرك العلمي لدرء اخلطر االجتماعي  ومستقبلهم مهدَّ

الذي حييق بنا.
الكل  وبقيام  وواج���ب.  مسؤولي���ة  مّنا  واح��د  لكل  )إّن  قائ���ال:  الشريازي  املرجع  مساحة  يؤكد  لذا   
يقوموا  أن  اجلميع  فعلى  ينهمر.  ث��م  قطرة  الغيث  أّول  ان  قيل  وكما  اجملتمع،  سيفلح  مبسؤوليته 

مبسؤوليتهم(.

املادي من جهة وبني املبدئي  اليوم صراعا حقيقيا، بني  نعيش يف عامل 
والروحي واألخالقي من جهة أخرى، ليمتد ذلك من الفردي اىل اجلمعي، 
ومن الشخصي اىل العام، ومن ثم اىل الصراع السياسي!، والسؤال هنا، 

هل هناك صراع فعلي بني السياسة املادية والسياسة املبدئية.
لقد أّشَر مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، إشكالية العالقة بني املادي ونقيضه، وأكد 
السياسة  وع��ّرف مساحته  السياسي،  اجمل��ال  اىل  التناقض  هذا  تتسلل 
بأنها )إدارة شؤون الناس يف السلم واحلرب(. لذلك يقول مساحة املرجع 
الشريازي يف كتابه القّيم، املوسوم ب� )السياسة من واقع االسالم(، حول 
هذا اجلانب: )السياسة هي كيفية إدارة شؤون الناس يف السلم واحلرب، 

واألخذ والعطاء، والشدة والرخاء، واالجتماع واالفرتاق، وغري ذلك(. 
ليس من  البحت،  املادي  دائما على اهلدف  تتفوق  واملبادئ  االنسانية  إن 
امل��ادة أو املنع الكلي عن السعي هلا، ولكن ينبغي أن يتم هذا  إلغاء  اجل 
وحرمته،  ومكانته  االنسان  كرامة  تراعي  انسانية  ضوابط  وفق  السعي 

وهذا هو الفارق اجلوهري بني السياسيتني.
كما نقرأ ذلك يف قول مساحة املرجع الشريازي: )هذا كله يف السياسة 
املادية البحتة اليت ميارسها ساسة الدنيا اليوم غالبًا، يف الغرب والشرق 
والوسط. أما سياسة اإلسالم فهي مبنية على إدارة الناس يف كافة شؤونهم 
املادية واملعنوية(. وبهذا فإن منطق التناقض بني السياسة املادية وسياسة 
االسالم، ميكن أن يتحول اىل منطق تقارب او توافق، او حتى باالمكان 
ان تتحول العالقة بني السياستني اىل تعاون، كما نقرأ يف قول مساحة 
املرجع الشريازي عندما يقول: إن حتقيق )هذا املزيج من املادة والروح يف 
كل األبعاد، لكل منهما. هو من رابع املستحيالت يف منطق السياسة املادية. 
لكن اإلسالم هو الذي جعل من هذا املستحيل ممكنًا. ال ممكنًا فحسب.. بل 
طبقه رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله وطبقه أمري املؤمنني عليه السالم(.
نفهم  ك��ي  السياسة،  يف  االس��الم��ي��ة  التجربة  وحنلل  ن��درس  أن  وينبغي 
الفرق بني سياسة العامل املادية الراهنة وبني سياسة االسالم اإلنسانية، 
وميكن لنا أن نعثر على تفاصيل هذه التجربة من خالل التواصل العميق 
املرجع  ذلك مساحة  يؤكد  كما  والتاريخ،  والسرية  واحلديث  القرآن  مع 
الشريازي: )ينبغي حتليل التاريخ العظيم احلافل لسياسة االسالم، ودراسة 
ظروفه، وخلفياته، ومعطياته، وأبعاده.. ودراسة واقعنا املعاصر طبقا هلذا 
التاريخ، يف املنعطفات والفوارق بني ذلك اليوم.. وهذا اليوم. واستخالص 
والتاريخ(.  والسرية  واحلديث  القرآن  من  جتربة عملية عميقة مدروسة 
وعندما يتصدى املعنيون لدراسة سياسة االسالم وحتليلها وعرضها على 
العامل أمجع، فالبد أن يتم الرتكيز على النقاط املضيئة يف هذه التجربة، 
يقول مساحة املرجع الشريازي )البد أن يعكس املعنيون صورة واضحة 
حية أصيلة عن سياسة اإلسالم وفلسفتها، وآفاقها وواقعها، يرتاءى من 

أطرافها اجلمال والعظمة واإلنسانية(. 

بني السياسة املادية 
والسياسة املبدئية
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ان اهم ما مييز الوحي–القرآن عن تلك 
اجلاهلية  والثقافية  الدينية  الفضاءات 
مع  التعالق  م��ن  مبستوى  عنها  وينفرد 
تأسيسه  واالنساني، هو  الكوني  الوجود 
لرؤية انطولوجيا تسهم يف تكوين تناسق 
والوجود  العام  الكوني  الوجود  بني  عام 
االشياء  فتبدو  الشخصاني،  االنساني 
الكريم  ال��ق��رآن  نظر  وجهة  من  وال��ع��امل 
الذي  االهلي  املعنى  متداخلة يف حتقيق 
ي��ك��س��ب م���ن خ��الل��ه االن���س���ان – ال��ف��رد 
تصورًا دقيقًا وتفصيليًا حول املعنى الذي 
يعد رسالة اطمئنان يبعثها اخلالق/اىل 

االنسان حني يؤمن بالوحي–القرآن.
فيما  معنى  ذو  يبدو  الوجود  او  فالعامل 
انطولوجية،  رؤي���ة  م��ن  ال��ق��رآن  يرسيه 
وإدراك املعنى هو مفتاح بوابة ولوج هذا 
العامل. وهو يفسر تلك النقلة النوعية يف 
حياة انسان اجلزيرة العربية اىل عوامل 

الثقافة املتفتحة واحلضارة.
اسست  ال��يت  املفاهيمية  ال��ت��ح��والت  ان 
ومضمونها  شكلها  يف  ج��دي��دة  لغة  هل��ا 
انفتاحات  اىل  ادت  الكريم  ال��ق��رآن  يف 
ج���دي���دة يف آف����اق امل��ع��ن��ى ال����ذي اط��ل��ت 
ب��ه ال��رؤي��ة ال��ك��ون��ي��ة ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م او 
ان��ط��ول��وج��ي��ا ال���ق���رآن، واك��س��ب��ت ال��ع��امل 
والوجود االنساني وصواًل اىل الشخصي 

منه معنى مل يكن يدخل يف حيز النظرة 
ولعل  اجلاهلي،  لإلنسان  االنطولوجية 
حم���اج���ج���ة ال����ق����رآن ال���ك���ري���م وحت���دي���ه 
املشركني من العرب ان يأتوا بسورة من 
مثله او بعشر آيات فقط منه، امنا يعود 
اىل طبيعة السياقات القرآنية اجلديدة 
اجلاهلية  واالل���ف���اظ  ال��ع��رب��ي��ة  للكلمات 
بنيتها  على  الكبري  وال��ت��أث��ري  امل��ت��داول��ة 
اللغوية عرب ادماجها يف بنية لغوية دينية 
والذهين  اللغوي  الوعي  يتكون  ساحرة 

الديين بها.
وت��ك��وي��ن��ات امل��ع��ن��ى اجل��دي��د ض��م��ن ه��ذه 
ال��س��ي��اق��ات وال��ب��ن��ى ال��ل��غ��وي��ة وال��رؤي��وي��ة 
اجلديدة هو الذي اوقف النزق اجلاهلي 
يف معارضة القرآن او حماججته لغة او 
بيانًا، فالعربة يف مواجهة القرآن الكريم 
ه��و يف ه���ذه ال��ب��ن��ى ال��ل��غ��وي��ة وال��رؤي��وي��ة 
املعنى  يف  التحدي  رهانات  كسبت  اليت 
يف  الساحر  والعنصر  باللفظ  وعالقته 
العربية  القرحية  وأوقفت  العالقة،  هذه 
ان  الشعر عن  الكهانة وسحر  يف سجع 
تأتي مبثل هذا القرآن الكريم يف نظمه 

ومعناه.
ان مفهوم االلوهة الوثنية كان حييل موقع 
املنظومة  يف  اهل��ام��ش  اىل  ت��ع��اىل  اهلل 
الوهم  ال��وث��ن-  وحي��ي��ل  الوثنية  الدينية 

الوهم  وه��ذا  عملي،  بشكل  امل��رك��ز  اىل 
وصناعته هو جزء من الوظيفة اللغوية، 
ول���ل���دالل���ة ع��ل��ى ان���ه���ا ت���دخ���ل يف ع���داد 
تنطلق  اليت  الكهنوتية  اللغوية  الوظيفة 
من خط الشروع يف الوهم، وان القرآن 
يف  دالت��ه��ا  او حصر  عنها  ع��رّب  الكريم 
املسمى  دون  االمس��اء  الوهم يف  الوثن- 
حقيقة، واالسم يف اللغة هو عالمة على 
شيء، واملعنى هو املسمى، وحني ال يكون 

هناك معنى فهو الوهم.
اآلية  يف  الكريم  القرآن  اض��اف  ولذلك 
م��ن س��ورة يوسف يف توصيف اآلهل��ة   6
الوهم )ان هي اال امس��اء مسيتموها   –
انتم وابائكم( وعليه فهذا الوثن – الوهم 
ف��اق��د امل��ع��ن��ى، لكن ال��وث��ن احل���ريف امنا 
وال��يت  العامة  الدينية  منظومته  يف  ه��و 
ولذلك  ل��ه،  العبادة  ع��رب  عمليًا  تتشكل 
الوهم  ك��ان يتقدم على ذك��ر االمس��اء - 
ذك���ر ال��ع��ب��ادة ام���ام ه���ذه االمس����اء ال��يت 
املعنى  ف��اق��دة  وه��ي  املسمى  عنها  يغيب 
بهذا يف قوله تعاىل يف االية 6 من سورة 
دون��ه اال امساء  تعبدون من  )م��ا  يوسف 
مسيتموها انتم وابائكم ما انزل اهلل بها 
من سلطان( وحني انهار الوثن – الوهم، 
وألن���ه وه���م ان��ه��ارت م��ع��ه ك��ل منظومته 

الدينية والقيمية.

 انطولوجيا القرآن.. املصطلحات
املفاتيحية والتحوالت املفهومية

دور املسلمني يف تحرير الهند
القائد اإلنكليزي )روبرت كاليف( املؤسس احلقيقي حلكومة إنكلرتا يف اهلند حيث مت على  يعترب 
يده السيطرة على عدة أقاليم شاسعة وإنهاء النفوذ اهلولندي والفرنسي والربتغالي تباعا ويف عام 
)1773( عني )ورن هاستنجس( أول حاكم إنكليزي على اهلند ويف مطلع القرن التاسع عشر بسطت 
بريطانيا نفوذها على القارة اهلندية بعد أن قضت على اإلمارات احمللية واألقاليم وضمها إىل العرش 
إقليم  آخر  وك��ان  اإلحتالل  مظلة  تضعها حتت  معاهدات  على عقد  بإرغامها  أو  عنوة  بدخوهلا  إما 
استولت عليه هو )البنجاب( سنة )1849( وبها مت استيالؤها على القارة اهلندية كلها ويف سنة )1877( 
مت إعالن امللكة فكتوريا إمرباطورة اهلند كما أطلق لقب نائب امللك على حاكم اهلند اإلنكليزي ويف 

سنة )1911( أعلن ابن امللكة فكتوريا جورج اخلامس امرباطورا على اهلند. 
الثورات  بالعديد من  وقاموا  ن��ادرة  ببسالة  قاتلوهم  اإلحتالل فقد  املسلمني مل يرضخوا هلذا  ولكن 
قتاال  اهلند  )مايسور( يف جنوب  إمارة  )حيدر علي( عاهل  األمري  قاتلهم  التحررية فقد  واحلركات 
عظيمًا واستطاع أن يكبدهم خسائر جسيمة ومل يستطع اإلنكليز التغلب عليه حتى بعد أن استعانوا 

حبلفاء أقوياء مثل نظام حيدر آباد )دكن( و)املهراتا(.
ب�  ب� )تيبو سلطان( وامللقب  ابنه فتح علي خان املعروف  وبعد موت هذا األمري عام )1782( واصل 
)منر مايسور( الكفاح املسلح حيث مل تقف شجاعة وصالبة هذا األمري على دحر جيوش اإلنكليز بل 

استطاع أن ينتزع منهم مقاطعيت )بدنور ومنكلور( حتى أجربهم على توقيع اتفاقية اعرتفوا مبوجبها 
بعودة املناطق اليت احتلوها إىل ملكه لكنهم نكثوا هذه اإلتفاقية وعقدوا بدهلا حلفا ثالثيا بينهم وبني 
نظام حيدر آباد واملهراتا، فتأهب األمري تيبو ملقاتلة اإلنكليز وحلفائهم وخاض معهم حروبا سجل 
فيها صفحات رائعة يف سجل البطولة وجعل من هذه احلروب رسالة للتحرير حتى سقط شهيدا يف 

ميدان املعركة عام )1799(. 
ضدهم  مورست  أن  اإلنكليزي  اإلحتالل  ضد  املسلمني  قبل  من  الباسلة  املقاومة  تلك  نتيجة  وك��ان 
السياسات اجلائرة اليت وصلت إىل حد حماربتهم يف أرزاقهم ودينهم وحماولة حمو هويتهم وقوميتهم 
ومنعهم من كل مظاهر احلياة والنظر إليهم بعني الريبة يف كل شاردة وواردة فقد منعوهم من مناصب 

اجليش واإلدارة والتعليم.
ويستطرد الكاتب يف حديثه عن تلك املرحلة الصعبة اليت مر بها املسلمون بسبب وطنيتهم اخلالصة 
وإميانهم العظيم بقضيتهم العادلة وسعيهم إىل التحرر فيقول: )قبل أن ختضع البالد حلكمنا كان 
املسلمون يؤمنون بنفس العقيدة اليت يؤمنون بها اليوم ويطعمون نفس الطعام ويعيشون نفس العيش 
وهم إىل اليوم يبدون بني آونة وأخرى نزعة حادة إىل الوطنية ومقدرة عظيمة يف احلرب ولكنهم فيما 

دون ذلك قد نزل بهم الدمار حتت احلكم الربيطاني(.

أثارت اجملزرة اليت ارتكبتها السلطات النيجريية مؤخرًا حبق أتباع أهل 
القت  حيث  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  يف  ج��داًل  السالم  عليهم  البيت 
املواقع،  هذه  يف  الناشطني  قبل  من  واستهجانًا  استنكارًا  اجلرمية  هذه 
اإلع��الم  وسائل  أكثر  تعمد  من  الكثريين  استغراب  احل��ادث  أث��ارت  كما 
متثل  الوسائل  هذه  كون  احلادثة  هذه  على  التعتيم  الفضائية  والقنوات 
األدجلة املقربة من الفكر الذي يعادي الشيعة اإلمامية يف مشارق األرض 

ومغاربها.
تركز اجلدل حول قضية انتشار التشيع يف بلدان ما يسمى )أهل السنة 
وجذورها  امتداداتها  هلا  معروف-  هو  -كما  القضية  وهذه  واجلماعة(، 
وحضورها يف األحداث اليت دونها التأريخ اإلسالمي وكيف أنها شكلت 
قدميًا وحديثًا مصدر قلق وأرق عند حكام هذه البلدان الذين أدركوا أن 
تنامي التشيع وانتشاره وما سيحدثه من وعي خصوصًا يف اوساط طاليب 
يطيح  بأن  كفيل  عنهم  أخفيت  اليت  احلقائق  واكتشاف  واملعرفة،  العلم 
اليت  )التسنن(  آليات  على  أص��اًل  القائمة  أنظمتهم  وإسقاط  بعروشهم 
كفلت هلم ولفرتات طويلة البقاء يف السلطة بل وتوريثها يف بعض البلدان 
انطالقًا من عدم جواز اخلروج على احلاكم وإن كان جائرًا باعتباره ولي 

االمر.
العامل من تطور تكنلوجي واتصالي  ويف زمننا احلاضر، وبعد ما شهده 
كان البد من خروج األفكار اليت مت التعتيم عليها سابقًا بإرادات وأجندات 

عدائية ان خترج للضوء ومتيط اللثام عن الكثري من احلقائق.
إن سبب تشيع هذه األعداد يف بلدان يغلب عليها طابع التسنن وهي اليت 
كانت -حتى وقت قريب- تعترب الروافض أهل بدعة وخارجني عن الدين 
ظهور  األول  العامل  رئيسيني:  لعاملني  نظرنا  وجهة  من  يرجع  وغريها 
مجاعات متشددة تبيح دماء األبرياء كتنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام 
ترجع يف عقائدها إىل  اليت  املتطرفة  املسلحة  وغريها من اجلماعات 
أكثر املذاهب تطرفًا وتشددًا وهو املذهب الوهابي، ومل تستطع احلكومات 
وال املؤسسات الدينية اليت تدعم هذه التنظيمات ماليًا وسياسيًا وعقائديًا 
بأنها  للعامة  تربيرها  او  اجلماعات  هذه  جرائم  على  التغطية  باخلفاء 
الشيعة  تلك اجلماعات مل تقتصر على فئة  أعمال جهادية، ألن جرائم 
اليت مت تكفريها واستباحة دماء من يتبناها بل امتدت حتى ملن هم خارج 

التشيع يف حوادث كثرية.
وسائل  يف  خصوصًا  اإلع��الم��ي  السجال  ظ��اه��رة  تنامي  الثاني  العامل 
اإلعالم املرئية والقنوات التلفزيونية حيث كثر احلديث عن هذه الظاهرة، 
ولسنا هنا بصدد تأييد أو معارضة هذه الظاهرة السجالية بقدر ما نريد 
التأكيد على أن املشاهد ذكي جدًا لدرجة التمييز بني طرح هذا الطرف 
وذاك، فبني كثرة القنوات الفضائية اليت يشاهدها تدعو لتسقيط املذهب 
الشيعي حبجج ال حظ هلا على الصعيد العلمي واملعريف وتصف القتلة 

باجلهاديني املدافعني عن الدين والسنة.

انتشار التشيع بني خوف 
الحكام واجرام املتشددين

حكمت البخاتي

عادل الصويري

محمد الصفار
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���ًة  ق��ال ج��ل امس��ه )َوَك���َذِل���َك َج��َع��لْ��َن��اكحُ��ْم أحُمَّ
َوَيكحُوَن  النَّاِس  َعَلى  َهَداَء  شحُ ِلَتكحُونحُوا  َوَسطًا 
ْم َشِهيدًا( معنى اآلية، حسب  ولحُ َعَلْيكحُ سحُ الرَّ
ام��ة  جعلنا  اهلل  ان  ال��ت��ف��س��ريات:  اح���دى 
وسطا بني االف��راط والتفريط فال مادية 
ِصرفة وال روحانية ورهبانية حمضة، بل 
الروح ومقتضياتها  التوازن بني  ال بد من 
روح  اإلن��س��ان  ف��ان  ومستلزماتها؛  وامل���ادة 
كليهما  وع��ل��ى  ح��ق��وق  ولكليهما  وج��س��د 
الوسط  األمة  فهذه  ومسؤوليات،  وظائف 
ه��ي ال��ش��اه��دة على ك��اف��ة م��ن خي��رج عن 
الوسطى  والطريقة  املستقيم  ال��ص��راط 
أم��ًة  وجعلنا  خلقتنا  م��ن  العلة  ان  املثلى. 
وسطًا –حسب القراءة املشهورة- هي ان 
وه��ذه وظيفة  ال��ن��اس،  نكون ش��ه��داء على 
وبعضها  واج��ب��ة  م��رات��ب��ه��ا  ب��ع��ض  عظيمة 
ان  الغريب  بل  املالحظ  ان  اال  مستحبة، 
تسلط  ومل  ع���ادة  ت��ذك��ر  ال  الوظيفة  ه��ذه 
يتناوهلا  وال  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات  عليها 
مع  ع���ادة..  واخلطباء  واملؤلفون  األس��ات��ذة 
ان مقتضى القاعدة األكيدة هو ان تبحث 
ه��ذه امل��س��ال��ة ن��ظ��رًا ل��وج��ود آي���ات عديدة 
حوهلا وروايات كثرية، وذلك بغض النظر 
عن الرأي الذي يتوصل اليه الفقيه الحقا 
الوظيفة  او االستحباب هلذه  الوجوب  من 
االهلية العظيمة أو التعميم أو التخصيص.

ان كل انسان يف جماله وعمله ويف مناطق 
ب��درج��ة وأخ���رى - على  ت��واج��ده يشهد – 
اال  معه،  ويتعامل  حوله  من  وعلى  مايرى 
ال��واع��ي��ة حت��ت��اج اىل معرفة  ال��ش��ه��ادة  ان 
واحاطة وخربة من جهة، واىل االنصاف 
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ك��م��ا حت��ت��اج إىل ان ال 

تأخذ الشاهد لومة الئم.
فالناس يشهد بعضهم على بعض: املرضى 
احلاكمني  على  واحملكومني  االطباء  على 
وال��ط��الب على األس��ات��ذة وال��ف��ق��راء على 
وبالعكس  العلماء،  على  واجلهال  االغنياء 
ايضا، فيشهد الكل على الكل هلم فتحُسّجل 
من  واهلل  احلقائق  وتظهر  الوقائع  بذلك 

وراء ذلك على كل شيء شهيد.
ن��ع��رف إال السطح  ان��ن��ا غ��ال��ب��ًا ال  وح��ي��ث 
بالدنا،  يف  تتكرر  املآسي  فان  والظواهر 
ويبقى البالء رائحا وجائيا بل وخمّيمًا يف 
مواطن كثرية. ان الكثري منا ال يعرف ما 
شهداء حبقيقة  لسنا  ألننا  حقيقة  جيري 
املعنى، وحيث غبنا عن الشهادة فقد غبنا 
عن القيادة وذهبت أزمة األمور ومقاليدها 
اىل ائمة الضالل؛ فان من أشد ما يؤسف 
وأوضاعنا:  احوالنا  يعرف  الغرب  ان  له 
ح��ك��وم��ات ومج��اع��اٍت وش��ع��وب��ًا أك��ث��ر مما 
ب��الدن��ا: ع��ن اقتصادنا  ن��ع��رف��ه حن��ن ع��ن 

وسياستنا واجتماعنا... اخل

فنحن  ذل��ك  أكثر  يعرف  ال  اكثرنا  بينما 
لسنا شهداء على العصر بل حنن غائبون 
على  ل���ألس���ف،  –ويا  وه����م  ال��ع��ص��ر  ع���ن 
خيططون  الذين  وهم  الشهداء،  باطلهم- 
فانهم  ولذلك  والبعيد  القريب  للمستقبل 
هم الذين جينون نتائج معرفتهم وشهادتهم 
م��راك��ز  م��ن  ال��ك��ث��ري  هل��م  ان  وختطيطهم. 
ال��دوالرات  مبليارات  املدعومة  الدراسات 
واملخططني  امل��ف��ك��ري��ن  ب��أل��وف  وامل��ت��غ��ذي��ة 
ان  ونظرائهم،  واخل���رباء  االسرتاتيجيني 
شيء  كل  ويسجل  شيء  كل  يصّور  الغرب 
ويراقب كل شيء حتى الصحاري والفيايف 
وال��غ��اب��ات اخل��ارج��ي��ة وال��ف��ض��اء ال��وس��ي��ع 
ومطارات  القطارات  حمطات  عن  فضال 
ال��ط��ائ��رات وم���آرب ال��س��ي��ارات وامل��الع��ب 
واملقاهي واحملالت والعمارات وغري ذلك، 
فهم بالفعل احلكام )بالباطل( على العصر 
غائبون  حنن  بينما  عليه،  الشهداء  ألنهم 

عن الساحة.
الكريم  ال��ق��رآن  ب��ال��ع��ودة إىل  إال  وال ح��ل 
ودس���ات���ريه وق��وان��ي��ن��ه وأوام������ره ون��واه��ي��ه 
ال��رس��ول  ب��ه��دي  مسرتشدين  بها  والعمل 
)صلى اهلل عليه وآله( واألئمة املعصومني 

)عليهم السالم(.
* ملخص حملاضرة يف تفسري القرآن 

الكريم

غـِبنا عن الشهادة فغابت القيادة

من أعالم الشيعة: أبو الريحان البريوني.. أكرب عقلية يف التاريخ العلمي
أو  التاريخ( مبالغ فيها  البريوني أكرب عقلية يف  )إن  كارل سخاو:  األملاني  تكن مقولة املستشرق  مل 
عن تأثر فردي كالذي ينتاب بعض العلماء مبن سبقهم يف العلم الذي اختصوا به، بل كان نابعًا عن 
دراسة ومتحيص وحتقيق واسع، فقد كانت حياة البريوني عبارة عن عطاء بال حدود يف شتى جماالت 
العلم، فهو موسوعة علمية كبرية ضّمت علوم )الفلك والرياضيات والتاريخ واألدب والشعر والفيزياء 
التاريخ  بأنامل عبقريته يف سجل  البريوني امسه  واجلغرافيا(، فحفر  والفلسفة  والطب  والكيمياء 
الذي  )جورج سارتون(  البلجيكي  املؤرخ  اإلنساني حيث وصفه  الفكر  أعمدة  كأحد  وبرز  اإلسالمي 
يعترب مؤسس تاريخ العلوم يف كتابه )مقدمة لدراسة تاريخ العلم( بأنه )من أكرب عظماء اإلسالم( و)من 

أكابر علماء العامل(.
اختلف املؤرخون والباحثون يف سنة والدة البريوني ومكانها غري أن أرجح األقوال يف ذلك هو عام 
)362ه����/973م( يف )ب��ريون( وهي من نواحي خ��وارزم وتعين بالفارسية )الرباني( أو الضاحية أي 
خارج املدينة كما يقول ياقوت احلموي يف )معجم البلدان( وقال البعض انه ولد يف )خيوة( وهي احدى 
ضواحي خوارزم، أما لقبه البريوني فقد جاء من معناه الفارسي، وكما اختلف املؤرخون والباحثون 
يف سنة والدته ومكانها فقد اختلفوا يف نشأته ولعل سبب ذلك يرجع اىل االوضاع املضطربة وغري 
املستقرة سياسيًا واليت شابت تلك الفرتة اليت عاش فيها البريوني واليت أثرت كثريًا على حياته، 

فريى البعض ان عائلته كانت تشتغل بالتجارة وتعيش خارج اسوار املدينة للتخلص من حياة املكوس 
مغمورة  عائلة  انه من  اآلخر  البعض  ويرى  املدينة.  البضائع اىل  املفروضة على دخول  )الضرائب( 

واستدلوا على ذلك ببيتني من الشعر ينسبان اىل البريوني وهما:
وذاكرًا يف قوايف شعره حسيب *** ولستحُ واهلل حقًا عارفًا نسيب

اذ لستحُ أعرف جدي حق معرفٍة *** وكيف أعرف جدي اذ جهلت أبي
ورغم ان هذين البيتني حيتمالن معنًى آخر يف نفس البريوني كونه فيلسوفًا كبريًا عميق التفكري وقوله 
)حق معرفة( تدل على ذلك إاّل ان من استند على هذا القول يف عّده مغمورًا تعلل بانه مل جيد أي 
أثر ألبيه أوجده يف ميدان العلم اضافة اىل انه -اي البريوني- نشأ يتيمًا منذ صغره وتربى يف كنف 
ورعاية العامل الفلكي والرياضي ابي نصر منصور الذي كان ينتمي اىل االسرة احلاكمة يف خوارزم. 
يف هذا املرحلة من حياة البريوني اشتهر كباحث وطالب علٍم ال يهدأ وال يكل يف اكتساب كافة املعارف 
الثامنة عشرة من  العلمية وهو يف سن  والعلوم جمتهدًا يف طلب املعرفة حيث بدأ البريوني حبوثه 
عمره، فاجتهد يف تطبيق ماحققه من االرصادات الشمسية والبحوث الفلكية اليت قام بها ابو الوفاء 
األستاذ ابو نصر يف مرصده الذي أقامه يف قرية جبلية صغرية يف خوارزم وكان ذلك بداية حبوثه 

الفلكية.

لقد اوىل االمام علي بن ابي طالب )ع( مشروع تأسيس احلكم الرشيد 
بشكل  امل��ش��روع  ه��ذا  معامل  واتضحت  احل��ك��م،  فلسفة  يف  بالغة  أهمية 
واض��ح وجلي يف عهده )ع( اىل مالك االش��رت، عندما واله حكم مصر، 
برناجمه  يف  تتضح  اإليديولوجية  وجتلياته  امل��ش��روع  ه��ذا  مالمح  وأول 
)ع( املتضمن اعادة اصالح منظومة الشعب املصري )استصالح اهلها(، 
)جباية خراجها(، )عمارة أرضها(، )جهاد عدوها(، كأن االمام علي بن 
ابي طالب )ع( يف هذه الرباعية يعطي البناء املعريف الفردي واجملتمعي 
والسياسي أهميته البالغة يف عملية التأسيس لفلسفة احلكم الرشيد، بل 
متثل البنية املعرفية للمجتمع أولوية بالنسبة له، كما ويشرتط يف عملية 
بتعميق  الكفيلة  االخرى  باجلوانب  االهتمام  هذه ضرورة  الفكري  البناء 
فلسفة احلكم الرشيد واهمها اجلانب االقتصادي، واجلوانب االجتماعية 

واخلدمية، فضال عن اجلوانب العسكرية.
واملعرفية  االخالقية  املنظومة  يعاجل  ان  السالم  عليه  االم��ام  وح��رص   
بصالح  وٌيقرن صالحها  العام(،  )للمجتمع  العامة  االجتماعية  والفكرية 
ذات الوالي وسالمة منظومته املعرفية واالخالقية بل يعترب االوىل مقومة 
للثانية، ويف علم االجتماع السياسي احلديث، يسمى هذا الطرح )التكامل 
املنهجي(، ويف مصادر اخرى )التكامل املعريف(، او )التكامل األيديولوجي( 

الذي البد من�ه يف أي عمل اصالح��ي.
 يأتي ذلك التأصيل يف اشارة منه )ع( اىل ضرورة الشروع بتأصيل حالة 
اجلمعية(،  و)الفلسفة  الفرد(،  )ثقافة  الفردية  الفلسفة  بني  االنسجام 
 – جمتمع   – )ف��رد  الثالثية  هذه  ويعترب  للحاكم(  السياسية  و)الفلسفة 
حاكم( من الضرورات األساسية اليت البد منها لتأسيس او تشكيل مبدأ 

االنسجام والتكامل املعريف العام.
 وميثل مبدأ التكامل املعريف واأليديولوجي، احملور األساس ملشروع احلكم 
وعندما  واحملكوم،  احلاكم  بني  التفاهمات  صيغة  يفرض  ألنه  الرشيد، 
فانه  والتشظي،  التناحر  والفكري حمل  املعريف  والتكامل  التفاهم  حيل 
بإمكانها تغيري  حتما سوف يتجه اجملتمع اىل تطبيق سياسة اصالحية 
الواقع الذي يعيشه أي جمتمع من اجملتمعات، بل سوف يكون اجملتمع مهيأ 

لتطبيق الفلسفة الرشيدة.
 ويؤكد )ع( يف عهده اىل مالك االشرت على ضرورة مراعاة التقسيمات 
االجتماعية اليت يتكون منها او يتشكل من خالل التقائها اجملتمع، حبيث 
يتضمن هذا التقسيم مراعاة دقيقة للحقوق والواجبات لكل فئة اجتماعية 
فاجلند والوالة واهل الدواوين واملواطنني )العامة( واهل الرأي واملشورة 
وال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ني، واخل��اص��ة م��ن ال����وزراء وغ��ريه��م م��ن التقسيمات 
االجتماعية، هلا برناجمها التكميلي ملشروع احلكم الرشيد فلكل فئة من 
هذه الفئات منظومة اخالقية وفكرية ومعرفية يشرتط وجودها، وهذه 
املنظومة هي اليت تؤهله لكي يتوىل مهام جمتمعية يصل من خالهلا اىل 

حتقيق الرشد االجتماعي والفكري والسياسي العام.

الحكم الرشيد يف عهد 
االمام علي اىل مالك األشرت

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 

أحمد املسعودي/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية
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تشهد  ال���يت مل  االوس����ط  ال��ش��رق  منطقة 
عديدة،  ق��رون  منذ  نسبيا  ول��و  استقرارا 
تعيش اليوم حالة من اهلسترييا يف احلرب 
دولة  فكل  العاملية،  ال��دول  بني  املتصارعة 
ت��ك��اد ختلق ح��رب��ا م��ع دول���ة اخ���رى س��واءا 
وكل  سياسية،  او  اقتصادية  او  عسكرية 
هذه التدخالت واحلروب اوجدت حتالفات 
ج��دي��دة وحت��ت مسميات ع��دي��دة ب��ني دول 
اصدقاء  ليصبحوا  االم��س  اع��داء  مجعت 
اليوم، هدفهم يف كل التحالفات املعلنة هو 
تغيري خارطة منطقة الشرق االوسط. ومن 
اجل تسليط الضوء على مجع التناقضات 
والتحالفات اجلديدة وتأثرياتها يف منطقة 
ال��ش��رق االوس����ط، ع��ق��د م��رك��ز املستقبل 
النقاشية  حلقته  السرتاتيجية  للدراسات 
ال���ش���ه���ري���ة حت����ت ع����ن����وان )احل��������روب يف 
ومجع  التحالفات  لعبة  االوس���ط  ال��ش��رق 
ال��ت��ن��اق��ض��ات(، ع��ل��ى ق��اع��ة مجعية امل���ودة 
الباحثني  م��ن  واالزده������ار حب��ض��ور مج��ع 

االكادمييني وناشطني حقوقيني.
مركز  مدير  النقاشية  احللقة  ادار  حيث 
املستقبل للدراسات االسرتاتيجية االستاذ 
ع���دن���ان ال���ص���احل���ي م��رح��ب��ا ب��ال��ض��ي��وف 
ال��ب��اح��ث��ني، ب���ادئ���ا ح��دي��ث��ه مب��ق��دم��ة عن 
الشرق  منطقة  على  مت��ر  ال��يت  االزم����ات 
االوسط وكثرة التحالفات وسط اخلالفات 
بني دول املنطقة، تاركا الوقت اىل صاحب 

ال���ورق���ة ال��ن��ق��اش��ي��ة االس���ت���اذ يف ال��ع��ل��وم 
السياسية الدكتور ماجد الفتالوي.

الفتالوي  الدكتور ماجد  من جانبه أوضح 
ف��ت��ح��ه م��ل��ف احل����روب يف منطقة  خ���الل 
ان  التحالفات اىل  ولعبة  الشرق االوس��ط 
يرتبطون بشكل عقائدي  االحالف احيانا 
وخي��ت��ل��ف��ون اج��ت��م��اع��ي��ا او اق��ت��ص��ادي��ا او 
سياسيا وهو ما جيمع املتناقضات يف اطار 

املصلحة.
م��ش��ريا اىل ع���دة حت��ال��ف��ات ت��ش��ك��ل��ت يف 
املنطقة ج��راء تعدي ج��ارة على اخ��رى او 
على اساس طائفي او لدفع خطر كبري عن 

الدول االوربية.
ال��ورق��ة  ال��وق��ت نفسه ك��ش��ف ص��اح��ب  يف 
البحثية عن طبيعة التحالفات يف املنطقة 
وال���يت تشكل ام���ا ص��رحي��ة وواض���ح���ة او 
حتمل خفايا قد تكون حاملة هلدف معني، 
اضافة اىل تشكيل حتالفات على أنقاض 

اختالفات بني الدول املتحالفة.
الشرق  ان  ي��رى  م��ع��اش،  مرتضى  الشيخ 
االوسط يشهد اليوم الكثري من التحالفات 
الدولية اليت ترفع عدة شعارات، منها ضد 
ومنها  اسالمية  حتالفات  ومنها  االره��اب 
التحالفات  م��ن  وغ��ريه��ا  رب��اع��ي  حت��ال��ف 
اليت تعرب عن نتيجة اساسية وهي وجود 
واملشكلة  املنطقة،  الكثرية يف  املتناقضات 
اعادة  هي  التناقضات  هذه  يف  االساسية 

العمل باملاضي وجعله من املستقبل.
االستاذ امحد املسعودي الباحث يف مركز 
للتنمية والدراسات السرتاتيجية،  الفرات 
نقطتني  على  ال��رتك��ي��ز  ينبغي  ان��ه  يعتقد 
الشرق  منطقة  واق��ع  االوىل  اساسيتني، 
التحريك  ادوات  والثانية  داخليا،  االوسط 
اخلارجية هلذه املنطقة، واذا مل يتم العمل 
عناصر  ستظهر  اع���اله،  النقطتني  وف��ق 
بالطائفة  والتنافر ممثلة  التناقض  حتفيز 
والعرقية وغريها، اضف اىل ان االنظمة 
وهي  عاملية  انظمة  بها  تتحكم  العربية 
يف  الدولية  حلول خلالفاتها  وضع  حتاول 

منطقة الشرق االوسط.
مركز  يف  قانوني  باحث  الشمري  جاسم 
للتنمية والدراسات السرتاتيجية،  الفرات 
ط�����رح ع�����دة ت����س����اؤالت ب��غ��ي��ة احل���ص���ول 
على اج��وب��ة واض��ح��ة وه��ي: ه��ل التحالف 
االس��الم��ي ال���ذي ت��ق��وده ال��س��ع��ودي��ة يعترب 
مسبقا؟،  امل��وج��ودة  التحالفات  عن  بديال 
وم��ا ه��ي االس��ب��اب ال��يت ادت اىل تشكيل 
اململكة حتت  ت��ق��وده  ال��ذي  التحالف  ه��ذا 

مسمى االسالم؟.
اليت  النقاشية  احللقة  خرجت  وق��د  ه��ذا 
للدراسات  املستقبل  مركز  مدير  اداره���ا 
ال��س��رتات��ي��ج��ي��ة ع���دن���ان ال��ص��احل��ي ب��ع��دة 
العام  ال���رأي  ام��ام  وضعها  ليتم  توصيات 

والعمل وفقا هلا.

مركز املستقبل يناقش لعبة التحالفات 
وجمع املتناقضات يف حروب الشرق 

االوسط

مركز آدم يناقش التطرف املناخي.. األسباب واآلثار والحقوق
أقرت الوفود املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف باريس مسودة اتفاق يأملون أن 
يحُشّكل األساس التفاق عاملي لتقليل انبعاث الكربون يف اجلو، حيث صّدق 195 طرفا على اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ منذ اعتمادها يف عام 1992. واعتحُمد بروتوكول كيوتو يف عام 
1997 من أجل تطبيق االتفاقية، ودخل حّيز النفاذ يف عام 2005. وحّدد الربوتوكول أهدافا تتمثل يف 

تقليص انبعاث غازات الدفيئة واحلد منها للبلدان املتقدمة والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي.
واستهلت األطراف أعماال يف عام 2007 ترمي إىل إعداد اتفاق بشأن املناخ لفرتة ما بعد عام 2012، 
الضوء على ظاهرة  ولتسليط  الدفيئة،  انبعاث غازات  تتسبب يف  اليت  يحُطَبق على مجيع األط��راف 
التغيري املناخي عقد مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات حلقته النقاشية الشهرية واملوسومة 
ب�)التطرف املناخي.. األسباب.. اآلثار.. احلقوق( على قاعة مجعية املودة واالزدهار حبضور جمموعة 

من املختصني والباحثني األكادمييني. 
النقاشية الدكتور عالء احلسيين االكادميي والباحث يف مركز آدم مرحبا بالضيوف   أدار احللقة 
املشاركني ومتطرقا إىل األرقام واإلحصائيات اليت أشار إليها املختصون يف جمال البيئة والتغريات 

املناخية املخيفة واليت تنذر بعامل مريض يعاني املزيد من التقلبات والتغريات يف استقراره املناخي.
تاركا احلديث لصاحب الورقة النقاشية االستاذ الدكتور امحد شاكر اجلراح أستاذ القانون الدولي 

والناشط احلقوقي، الذي عرب بدوره عن شكره وامتنانه ملدير اجللسة وللسادة احلضور، مشريا إىل 
أهمية التغيريات املناخية واليت تعترب من املشاكل الدولية اليت نعاني منها يف الوقت احلاضر، مؤكدا 
على إن معاجلتها ال ميكن أن تتم بصورة فردية أو داخلية ألنها مشكلة دولية ومعاجلتها البد أن تكون 
دولية. الشيخ مرتضى معاش، أشار إىل أن املسؤولية احلقيقية تتحملها الدول الغربية يف عدم الربط 
الغرب  أن  على  مؤكدا  اإلره��اب،  منابع  وجتفيف  اإلرهابي  الديين  والتطرف  املناخي  التطرف  بني 
يرتكبونها حبق  اليت  األخطاء  عدم حتملهم  الفئوية يف  ملصاحلهم  وفقا  اإلنسان  حقوق  مع  يتعامل 
غريهم. األستاذ امحد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات، دعا الدول الصناعية 
توهم  معتربا  املناخي،  التطرف  ظاهرة  جتاه  واألخالقية  القانونية  مسؤوليتها  تتحمل  أن  الكربى 
الذين يعتربون مقررات مؤمتر باريس هو بداية نهاية حقبة الوقود االحفوري واضعني سقوفا زمنية 

الستخدام الطاقة النظيفة، معتقدا أن الدول الصناعية لن تتخلى عن مشاريعها وصناعتها.
وقد توجه بعدها صاحب الورقة النقاشية الدكتور امحد اجلراح، باإلجابة الكافية على التساؤالت 
يف  التعديل  إج��راء  ض��رورة  على  اجلميع  ليتفق  الباحثني،  احلاضرين  طرحها  ال��يت  واإلشكاليات 
استخدام  تفعيل  إىل  باإلضافة  البيئي،  النظام  على  يكفل احملافظة  الدولية مبا  واألنظمة  القوانني 

الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة.

نفسها  على  تطلق  ال��يت  واملنظمة  املؤسسة  أن  ال��ق��ول  م��ن  الب��د  ال��ب��دء  يف 
واألدب،  بالثقافة  يتعلق  ما  بكل  حقيقية  بصورة  معنية  )ثقافية(،  عنوان 
ومن الواجبات امللقاة عليها، احتضان املواهب والطاقات الثقافية والفكرية 
واالدبية، وعليها أن تهتم بتقديم اجلديد، وطرح املواضيع املتميزة واليت 
غالبا ما تكون حمل تناقض يف النظر إليها والبحث فيها، كما هو احلال 
يف طبيعة العالقة بني النقد الثقافية والنقد االدبي وتعامل كل منهما مع 

النص نقديًا.
وورق��ة  مضمونا  قدمت  أنها  ال��ن��دوة،  ه��ذه  االوىل خبصوص  فالنقطة  إذًا 
حاولت أن متيط اللثام عن جانب من التناقضات احلاصلة بني النقد الثقايف 
والنقد األدبي ازاء النص، فهي يف هذه احلالة، ونقصد الندوة وما دار فيها 
من مداخالت، أشبه بإلقاء حجر يف بركة ساكنة، إذ نالحظ على الرغم 
من كثرة املؤسسات واملنظمات الثقافية يف مدينة كربالء املقدسة، لكن مل 
النوع،  اشكالوية من هذا  وافكار  ون��دوات  املطلوب مبضامني  االهتمام  نَر 
رمبا هناك من ينظر اىل مفاهيم احلداثة والنقد الثقايف وكتابة النص وما 
شابه، بأنها نوع من الكماليات واجلماليات اليت ال تقدم إضافة يف للوعي 
اجلمعي والثقافة اجلماهريية، السيما أننا كعراقيني وعرب ومسلمني، منر 

يف ظروف معقدة وملتهبة كوننا نقع يف منطقة اقليمية حساسة وحمتقنة.
قد يقول قائل، إننا نتكلم بهذه احلماسة، ألننا أسهمنا يف هذه الفعالية، 
ومع أننا نشعر بالرضا يف هذا اخلصوص، إال أننا نؤكد أن معاجلة أفكار 
وعقد ندوات من هذا النوع يدخل يف اطار التجدد، واملغايرة، فقد حتدث 
اكثر من اديب واعالمي ومفكر وهو يصف املشهد الثقايف يف مدينتنا ويف 
العراق عموما، فيقول أنه مشهد يكاد يكون ساكنا، ويدعم هؤالء رأيهم، بأن 
معظم األنشطة الثقافية اليت تقيمها بعض املؤسسات واملنظمات الثقافية 

متشابهة وتكرر نفسها.
واملفكرين  املثقفني  خدمة  إمكانياتها يف  كل  تضع  املؤسسة  هذه  أن  علما 
واالدباء، وكل ما تطمح به هو االسهام بتطوير الثقافية العراقية، والوقوف 
وهي  ختصصه،  جم��ال  يف  يبدع  كي  العراقي  واملفكر  املثقف  جانب  اىل 
والتنمية  والقانون  باحلقوق  تحُعنى  ودراس��ات  حبوث  مراكز  فيها  مؤسسة 
ت��ه��دف اىل ت��ط��وي��ر السياسة  واألف���ك���ار ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال���يت 

واالقتصاد الوطين.
مؤسسة  كونها  املتجددة،  واالف��ك��ار  الثقافة  اىل  أن متيل  أوىل  ب��اب  وم��ن 
ثقافية فكرية اوال واعالمية، كما يشري اىل ذلك عنوانها او امسها املعلن، 
ول��ذل��ك حن��ن ن��رى أن ال��ن��دوة ال��يت ت��ك عقدها يف اط��ار احل��داث��ة والنقد 
الثقايف واألدبي، تأتي ضمن اهتمام القائمني على هذه املؤسسة، وهي دعوة 
مفتوحة لكل االدباء واملثقفني لكي ينضموا اىل هذه القافلة، فاهلدف األول 
واألخري هو تطوير الثقافة العراقية، ومساندة الوعي الفردي واجلمعي يف 

وقت واحد. 

النص والحداثة والنقد 
الثقايف يف رحاب 

)مؤسسة النبأ(
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الرتكي  العسكري  التدخل  خلفية  على 
اىل العراق والذي اعطى اشارة واضحة 
ع��ن م���دى س��ه��ول��ة دخ���ول ارض ال��ع��راق 
ب����دون رادع دول����ي وحم��ل��ي واس��ت��س��ه��ال 
العراقي  الوضع  يف  للتدخل  ال��دول  تلك 
وحماولتها التأثري املباشر على الساحة، 
اصبح العراق ساحة للتدخالت املختلفة 
سواء اإلقليمية والدولية مما يضع سيادة 
يف  عفريت  ك��ف  على  واس��ت��ق��راره  البلد 
حال تصاعدت احتداد التوترات الدولية 
قدم  فقد  الدوليني،  الالعبني  كبار  بني 
مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية 
ورقة يف ملتقى النبأ االسبوعي يف مقر 
واالع����الم حتت  للثقافة  ال��ن��ب��أ  م��ؤس��س��ة 
الدولي  االحتدام  ساحة  )العراق  عنوان 
واالق���ل���ي���م���ي( وحب���ض���ور جم��م��وع��ة من 

االكادمييني والناشطني السياسيني.
ح��ي��ث ت���ط���رق م���دي���ر م���رك���ز امل��س��ت��ق��ب��ل 
ل����ل����دراس����ات االس���رتات���ي���ج���ي���ة ع���دن���ان 
الفكرية  ادارته اجللسة  الصاحلي خالل 
اىل احلقبة الزمنية اليت عاشها العراق 
املنصرم  ال��ق��رن  تسعينيات  ف��رتة  خ��الل 
وال����يت ع��رب ع��ن��ه��ا ب���)ال��ع��زل��ة اخل��ان��ق��ة( 
واص���ف���ا اي�����اه ك���أن���ه ي��ع��ي��ش ل���وح���ده يف 
ال��وق��ت نفسه  راب��ط��ا يف  ك��وك��ب األرض، 
ب��ني ت��ارخي��ه امل��اض��ي واحل���اض���ر، حيث 
كاملة  شبه  إستباحة  اىل  اليوم  يتعرض 

والعاملية  االقليمية  ال���دول  م��ن  ل��ش��ؤون��ه 
لتدريب  او  داع��ش  حماربة  عنوان  حتت 
القوات العراقية او مستشارين او حلماية 

شركات النفط.
مشريا اىل اعطاء الضوء االخضر امام 
يف  بالتدخل  والعاملية  االقليمية  ال���دول 
وخصوصا  معلن  وبشكل  ال��ع��راق  ش��ؤون 
بعد دخول ما يعرف بداعش يف منتصف 
العراقية يف  امل��دن  اكرب  عام 2014 اىل 
بالشؤون  تدخل  اب��رز من  وك��ان  املوصل، 
العراقية هو ما يعرف بالتحالف الدولي 
الوقت  ففي  املتطرف،  التنظيم  حملاربة 
عشرات  العراقية  السماء  حتكم  ال��ذي 
امل��ت��ع��ددة اجل��ن��س��ي��ة يتدخل  ال��ط��ائ��رات 
املستشارين  م��ئ��ات  االرض  ع��ل��ى  اي��ض��ا 
اقليمية  خمتلفة  جهات  من  العسكريني 
االمنية  للقوات  امل��ش��ورة  لتقديم  ودول��ي��ة 
مدير  طرح  املوضوع  وألهمية  العراقية، 
اجللسة الفكرية امام احلضور املشاركني 

سؤالني للنقاش واالستفادة من آراؤهم.
الساحة  يف  للتدخل  ال��دواف��ع  هل  االول: 
انها  ام  تارخيية  نتيجة ألطماع  العراقية 
قد  ال��يت  مستقبلية  مل��ع��ارك  اح����رتازات 
يكون من نتائجها تقسم العراق؟، الثاني: 
م��ن مي��ل��ك وق���ف ه���ذه ال��ت��دخ��الت وه��ل 
مع  امل��ع��رك��ة  ان��ت��ه��اء  بعد  حدتها  ستخف 

داعش؟

الشيخ مرتضى معاش، اوضح ان التدخل 
االقليمي والدولي الذي حيصل يف العراق 
وغريه امنا هو نتيجة الفوضى احلاصلة 
ق��وات داع��ش االرهابية اىل  بعد دخ��ول 
البالد، فهناك عدة دول تتدخل يف الشأن 
العراقي حلماية مصاحلها الشخصية يف 

البلد.
الدكتور عالء احلسيين الباحث يف مركز 
ان  اىل  اش���ار  واحل��ري��ات،  للحقوق  آدم 
م��ن اجل  اورب���ي   – اورب���ي  تنافس  هناك 
االوسط،  الشرق  منطقة  على  السيطرة 
واضحا  احن��س��ارا  يشهد  التنافس  وه��ذا 
كثرة  بسبب  فشيئا  شيئا  واض��م��ح��الل��ه 
ال��داخ��ل��ي واملشاكل  احل���روب واالق��ت��ت��ال 

العالقة بينهم.
يف  الباحث  احلسيين  قحطان  الدكتور 
مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية، 
قال خالل مداخلته من سوء حظ العراق 
بني  جغرافيا  موقعه  توسط  والعراقيني 
متصارعة،  وإم���رباط���وري���ات  ح��ض��ارات 
ب��االض��اف��ة اىل وج����ود اط��م��اع واض��ح��ة 
املتصارعة  ال���دول  معظم  اخ���رى،  ل��دول 
تنظر اىل العراق بأنه عمق اسرتاتيجي 
هلا لذا تبدأ بفرض سيطرتها ومد نفوذ 
يشهد  وال��ت��أري��خ  ال��ع��راق  على  اطماعها 
ع��ل��ى ذل���ك ب���دخ���ول االت������راك وال��ف��رس 

بفرتات متعاقبة اىل العراق.

العراق ساحة للتدخل الدولي 
واإلقليمي..

النفط واملوجة الثانية لهبوط األسعار 
فيها  تناول  األسبوعي  النبأ  ملتقى  ورق��ة يف  االسرتاتيجية  وال��دراس��ات  للتنمية  الفرات  مركز  قدم 
موضوعا اقتصاديا ميس الواقع االقتصادي العاملي بصورة عامة والعراق خاصة والذي محل عنوان 

)النفط واملوجه الثانية هلبوط األسعار(.
قدم الورقة وأدار امللتقى الدكتور حيدر حسني آل طعمه الباحث يف مركز الفرات، فذكر الباحث يف 
بداية عرض موضوعه: إن يف بداية خريف كل عام تزداد التنبؤات حول أسعار النفط وهو أمر ليس 
من قبيل الصدفة ؛ الن يف هذا الوقت حتدد فيه املوازنات للبلدان النفطية من قبل حكوماتها، لذلك 

نالحظ زيادة يف التقارير والدراسات حول أسعار النفط.
ويف هذا العام تباينت بشدة التوقعات حول أسعار النفط خصوصا بعد أخفاق تنبؤات منظمة أوبك 
يف تعايف األسعار، وأضاف الباحث ان هناك الكثري من العوامل اليت تؤثر على أسعار النفط وهذه 
تؤثر بدورها على العرض والطلب واملعروف سعر النفط حيدده ميزان العرض والطلب وباقي العوامل 
األخرى اقتصادية أو سياسية أو امنية أو جيوسرتاتيجية كل هذه العوامل تؤثر على جانيب العرض 

والطلب يف سعر النفط.
الشيخ مرتضى معاش يف مداخلته ذكر إن املتابعة االقتصادية مهمة جدا، وان مسألة النفط جديرة 
األمريكي يف هذه  السعودي  الصراع  والسياسة، وتطرق إىل  النفط  ما بني  تداخل  بالتأمل وهناك 

األزمة، وعده األساس فيها وذكر ان السعودية لديها فوبيا جدا كبرية من النفط الصخري الذي أنتج 
اخريا يف امريكا وهدف السعودية هو احلفاظ على حصصها يف السوق العاملي لبيع النفط، 

األستاذ عدنان الصاحلي ذكر إن النفط هو جزء من صراع سياسي يدور يف الشرق األوسط ومعركة 
عاملية، وسعر النفط متذبذب ومل يشكل مفاجئة؛ لكون نتائجه معروفة للجميع ويف هذه احلالة الذي 

يصدر أكثر والذي خيزن أكثر كالهما خيسران يف النهاية.
علي الطالقاني من جهته قال، ماذا لو كان العراق قد باع النفط باآلجل لكان من املؤكد سيقع العراق 
بأزمة مالية وعجز أكرب يف امليزانية، وخصوصا مع أن العراق يفتقد اىل سياسة اقتصادية واضحة 
املعامل وانها ال تتناسب مع حجم التحديات العاملية وأسواق النفط اليت تتنافس بطريقة غري مسبوقة.
الدكتور خالد العرداوي يف مداخلته ذكر إن النمو العاملي مير بفرتة حرجة ورمبا يتوجه يف املستقبل 

إىل الكثري من الرتاجع والسؤال هنا؟ 
يف الغالب على مدار التأريخ االقتصاد هو يقود احلرب ودائما األزمات االقتصادية ختلق الصراع حلل 
هذه األزمات كاحلرب العاملية األوىل والثانية، فالكثري منها كانت أسبابها اقتصادية، فهل سيتمكن 
االقتصاد من التعايف واستيعاب حالة الرتاجع اليت تقود إىل مزيد من الصراع، أم أن العامل يسري 

باجتاه صراع شامل يف املستقبل.

على خلفية اعالن وزارة الداخلية السعودية بتنفيذها جرمية االعدام حبق 47 
النمر  بينهم الشيخ منر  شخصا صباح يوم السبت 2016/1/2 والذي كان 
بعد حماكمتهم بتهمة اثارة الفتنة يف البالد، طرح مركز املستقبل للدراسات 
يف  املتكررة  االع��دام��ات  قضية  االس��ب��وع��ي،  النبأ  ملتقى  يف  السرتاتيجية 
السعودية وتعاملها الوحشي جتاه املواطنني وتداعيات اعدام الشيخ منر باقر 

النمر، مبشاركة عدد من األكادمييني الباحثني والناشطني احلقوقيني.
والكاتب  الباحث  السرتاتيجية  للدراسات  املستقبل  مركز  مدير  اش��ار  فقد 
انعطافة  سيمثل  النمر  الشيخ  اع��دام  ان  اىل  الصاحلي  عدنان  السياسي 
السعودي،  الداخل  على  الرمحة  اطلقت رصاصة  املنطقة، حيث  خطرة يف 
كون املصاحلة ستكون اشبه باخليال يف هذه الدولة، واملنطقة ستكون مثارة 

طائفيا تزداد حدتها بشكل كبري.
السؤال  منها:  كان  املشاركني  احلضور  امام  تساؤالت  عدة  ذلك  بعد  طارحا 
التوقيت  ه��ذا  النمر يف  الشيخ  االع���دام حبق  حكم  تنفيذ  ج��اء  مل��اذا  االول: 
بالتحديد؟، اعترب الشيخ مرتضى معاش، اقدام السلطات السعودية احلاكمة 
بإعدام الشيخ النمر كنوع من تصعيد االزمات اليت تعيشها املنطقة، موضحا 
ان املنطقة واقعة يف ايدي قادة ال تفقه التعامل مع مواطنيها، فبدل قيامهم 

بنشر االسالم واحملبة والتعايش السلمي يقدمون على تأجيج االزمات.
اشار حيدر اجل��راح، اىل ان مسألة التوقيت يف هذه القضية هو غري مهم 
بقدر ضرورة االهتمام بشخصية احلادث، مؤكدا ان الشيخ النمر كان حمكوما 
عليه باالعدام ألكثر من سنة ومل تكن هناك ردود افعال قوية وصرحية دولية 

للتخفيف من احلكم حبق املغدور.
من جهته قال علي الطالقاني، أن ما هو مطلوب اليوم اقناع القيادات الدينية، 
واملنظمات احلقوقية بأن محلة االعدامات واالنتهاكات ضد الشخصيات اليت 
به  يقوم  ما  الوقوف ضده ألن  أمر خطري وجيب  هو  امنا  باحلريات  تنادي 
النظام السعودي من خلط لألوراق فأنه ال مييز بني من هو ارهابي ومن هو 

غري ارهابي.
بدروه قال امحد جويد خالل مداخلته ان السعودية تعاني من ازمتني، على 
املستوى اخلارجي امام عدو سرتاتيجي وهي ايران،وعلى املستوى الداخلي 

تعاني من ازمة صراع بني افراد االسرة احلاكمة.
مؤيدي  قبل  من  خمتلفة  افعال  وردود  تداعيات  هناك  هل  الثاني:  السؤال 
على  العمل  القصاب  لطيف  ال��دك��ت��ور  استبعد  ال��ن��م��ر؟،  الشيخ  وم��ن��اص��ري 
اجلانب العسكري، معتقدا تنشيط تفعيل النشاط املدني واحلقوقي للوقوف 
مع االقلية الشيعية بوجه السلطات السعودية من باب حقوق االنسان بعيدا 

عن املذهبية والعرقية.
وبني كمال عبيد، ان سيناريو احلرب على السعودية وتغيري النظام فيها وفقا 
للمتغريات احلالية امر مستبعد للغاية، معتقدا رمبا ستكون هناك مواجهة 

كبرية بني ايران والسعودية يف اجلانب االقتصادي.

اعدام الشيخ نمر النمر 
والتوحش السعودي

حيدر االجودي 

باسم عبد عون فاضل
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إعالم وصحافة

بقمعها  ت��دأب  العربية  احلكومات  ت��زال  ال 
احلائط  بعرض  وتضرب  االع��الم،  حلرية 
احلقوق واحلريات للصحفيني، على الرغم 
من ان حق “حرية االعالم والتعبري” مكفولة 
يف دساتري الدول العربية، إال أن السلطات 
الصحفيني  مازالت تالحق  ال��دول  يف هذه 
وال��ع��ام��ل��ني يف اإلع���الم ل��� “ج��رائ��م” تتعلق 
بالعمل  يتعلق  م��ا  أو  ال���رأي  ع��ن  بالتعبري 
بالسجن  ال��ت��ع��س��ف  ومت�����ارس  ب��ال��ص��ح��ف��ي 
واملالحقة والتعذيب، إلحكام السيطرة على 
الصحافة وحرية التعبري وتطويعها لصاحل 

اصحاب السلطة ال للصاحل املواطنني.
االستهداف  وموجة  احل��روب  تصاعد  ومع 
االرهابي خيشى أصحاب مهنة املتاعب من 
مواجهة انتهاكات دموية جديدة مع تراجع 
احل��ري��ات يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، ومي��ث��ل هذا 
انتقادات  شابته  خطريا  مؤشرا  ال��رتاج��ع 
واس���ع���ة م���ن ل����دن ال��ن��ق��اب��ات وامل��ن��ظ��م��ات 
احلقوقية العاملية، بينما يرى املتخصصون 
بهذا الشأن أن استهداف الصحافة والكلمة 
ما  يعزز  بشعة  تعسفية  بطرق  االعالمية 
طالب به االعالميون من مطالب مشروعة 
ب��ت��وف��ري احل��م��اي��ة هل���م م���ن خ����الل اق����رار 
حقوقهم  على  للمحافظة  ال��الزم  القوانني 

وكرامتهم املهنية.
كبرية  بسرعة  ال��وض��ع  ت��ده��ور  ففي مصر 
البلد  لوسائل اإلعالم وحيتل هذا  بالنسبة 

بالنسبة  ال��ع��امل  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  اآلن 
العتقال الصحافيني مع سجن 23 صحافيا 
كما كتبت جلنة محاية الصحافيني، مشرية 
إىل أنه مل تسجل أي حالة يف 2012، بينما 
باتت ليبيا هي البلد الذي شهد أكرب عدد 
من حاالت االختفاء خالل هذا العام، حيث 
ليبيني  صحافيني  أرب��ع��ة  أخ��ب��ار  انقطعت 

ومصور مصري خالل هذه السنة.
من  ال��س��ودان��ي��ة  الصحافة  تعاني  ح��ني  يف 
االمن  جهاز  بواسطة  والتوقيف  امل��ص��ادرة 
وامل��خ��اب��رات، امل��ؤس��س��ة ال��ق��وي��ة يف سلطة 
البشري  عمر  ال��س��ودان��ي  الرئيس  حكومة 
بتهمة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املطلوب 
ارتكاب جرائم ابادة مجاعية وجرائم ضد 
االنسانية يف اقليم دارفور املضطرب غرب 
البالد منذ عام 2003، وياتي السودان يف 
دول��ة يف مؤشر  بني 179  املرتبة 174 من 
ح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة ال����ذي ت��ص��دره منظمة 
صحافيون بال حدود سنويا ومقرها باريس.

بينما عربت املنظمات الدولية املدافعة عن 
محاية وحرية الصحفيني عن قلقها العميق 
وعمليات  االنتهاكات  ت��زاي��د  ات��س��اع  ج��راء 
القتل واالختطاف اليت يتعرض هلا الكثري 
من الصحفيني واإلعالميني، هذا باإلضافة 
ب��ع��ض  ال�����يت مت���ارس���ه���ا  ال���ض���غ���وط  اىل 
احلكومات على املؤسسات اإلعالمية واليت 
واحلماية،  االه��ت��م��ام  ع��ن  بعيده  أصبحت 

وع��ل��ي��ه ي��ط��غ��ى االض���ط���راب ع��ل��ى املشهد 
اإلعالمي يف العامل العربي، بشكل مشابه 
على  تطغى  اليت  االضطراب  متاما حلالة 
ذاتها، مما يطرح سؤاال مهما هو  املنطقة 
إىل أين تتجه احلكومات العربية يف قمعها 

حلرية اإلعالم عام 2016؟.
يف سياق متصل وجهت منظمة “مراسلون 
ب���ال ح�����دود” اىل جم��ل��س االم����ن ال��دول��ي 
“نداء رمسيا” الحالة “جرائم احلرب ضد 
صحافيني يف سوريا والعراق” اىل احملكمة 
ومقرها  للمنظمة  وفقا  الدولية،  اجلنائية 
باريس، يف تقرير نشرته منظمة الدفاع عن 
الثالثني  عيدها  مبناسبة  الصحافة  حرية 
هذا العام، على الصعيد نفسه قالت وكالة 
السلطات  إن  ال��رمس��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ن  أن��ب��اء 
ق��ررت وقف ص��دور صحيفة الوسط أكرب 
إياها  متهمة  البالد  يف  معارضة  صحيفة 
مع  وال��ع��الق��ات  الوطنية  ال��وح��دة  بتهديد 
دول أخ��رى،  فيما اتهمت منظمة “هيومن 
راي��ت��س ووت����ش” االم��ريك��ي��ة امل��داف��ع��ة عن 
حقوق االنسان يف بيان السلطات االردنية 
وغامضة”  “فضفاضة  ق��وان��ني  باستخدام 
للحد من حرية االع��الم يف اململكة وقالت 
املنظمة ان “السلطات تقلص حرية اإلعالم 
عن طريق احتجاز الصحافيني وتوجيه تهم 
هلم مبوجب احكام فضفاضة وغامضة يف 

قانون مكافحة اإلرهاب”.

إىل أين تتجه الحكومات العربية يف 
قمعها لحرية اإلعالم؟

االعالم االمريكي.. اثارة عالية لرؤوس اموال عاتية
متتلك امريكا اعتى املؤسسات االعالمية يف وقتنا الراهن، ملا متتاز به من مؤهالت وامكانيات بشرية 
ومادية على اعلى مستوى وضعتها يف اوىل مراتب املهنية االعالمية حول العامل، فإىل جانب كونها 
مؤسسات تصنع املادة االعالمية، باتت متثل إمرباطوريات إعالمية ضخمة، متتلك رؤوس أموال عاتية 

النفوذ والتأثري.
نذكر من هذه الشركات شبكة فوكس، اليت ميلكها روبرت مريدوخ، وشركة كلري تشانل كومنيكاشني 
– وهي شركة إعالم أمريكية عمالقة متلك بدورها العديد من وسائل اإلعالم املرئي واملسموع وتعترب 
حمطة كلري من أبرزها، هذا إىل جانب شبكات اإلن بي سي” أو “أيه بي سي “أو سي بي سي”(، 
وصحيفة “ نيويورك تاميز” و”يو أس تودي” وغريها، يف الوقت الراهن كثرت التساؤالت حول مصري 
الصحافة املكتوبة الذي يعرض ماضيها ويستشرف مستقبلها، ال سيما يف هذا العصر الذي أحدث 
فيه االنرتنت والتكنولوجيات اجلديدة ثورة يف هذا القطاع ويف اجملتمع ككل حتى صار اليوم اإلعالم 

ميدان عاملي يف جماالت احلياة العامة كافة.
الصحف  يف  العاملني  عدد  تراجع  حيث  االمريكية  الصحف  على  االعالمي  التحول  هذا  وانعكس 
اليومية االمريكية بنسبة 10 % خالل عام، ومن اهم هذه الصحف صحيفة نيويورك تاميز اليت صرح 
مسؤوليها بانه لن تتخلوا عن الطبعة الورقية حاليا على الرتاجع بنسبة القراء وواردت االعالن بسبب 

طغيت الصحافة اإللكرتونية مؤخرا، ويرى مارك تومسون الرئيس التنفيذي لشركة نيويورك تاميز 
إنه رغم ما متثله الصحافة الرقمية من مستقبل للشركة فانها لن تتخلى عن الصحافة الورقية.

تأثريه  تلفزيونيا وجت��اوز  رم��زا حمبوبا  الساخر جون ستيورات  املذيع  لطاملا شكل  أخ��رى  من جهة 
دائرة متابعي )ذا ديلي شو( الذين تراوح عددهم بني مليونني وثالثة ماليني مشاهد، ومنذ مغادرته 
الربنامج مل يظهر كثريا وسافر إىل لوس أجنليس يف سبتمرب أيلول لتسلم جائزة )إمي( وافتتاح مأوى 
للحيوانات مع زوجته يف نيوجريزي، ورغم عدم الكشف عن تفاصيل مشروع ستيوارت إال انه ليس أول 
شخصية ساخرة تتحول إىل احملتوى الرقمي بعد النجاح على شاشات التلفزيون، وعلى الرغم من 
أن أكثر من مليون شخص يتابعون برنامج جون ستيوارت يف الليلة، إال أنه ال يعترب من أبرز املنافسني 

لربامج مماثلة تبث على قنوات أخرى.
فيما ال يزال امليدان االعالمي يف امريكا زاخرا باإلحداث واملناسبات الثقافية والفكرية واالعالمية 
عموما، حيث وفيات صحفيني مهمني، او استذكارات سنوية ملبدعني خلدتهم إعماهلم وإبداعاتهم، أو 
حصوهلم على أرقام قياسية او فوزهم باجلوائز العاملية، وعليه يف خضم التنافس االعالمي وهيمنة 
معظم  رئيسًيا يف  دوًرا  سيؤدي  االع��الم  مستقبل  فان  وسائله  النفوذ مبختلف  على  االم��وال  رؤوس 

تغيريات العامل على اغلب اجملاالت.

لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف 
اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفى التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل 
العاملي  املادة 19 من اإلعالن  بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود”  اآلخرين، 

حلقوق اإلنسان.
على املستوى الفردي، تحُعد حرية التعبري أمرًا رئيسيًا حلياة وكرامة وتنمية 
األوس��ع  وال��ع��امل  به  ما حييط  يفهم  أن  لكل شخص  تتيح  فهي  كل شخص، 
جتعله  وبالتالي،  اآلخرين.  مع  حبرية  واملعلومات  األفكار  تبادل  خالل  من 
الشخص  ق��درة  أن  وأنشطته، فضال عن  على ختطيط حلياته  أكثر  ق��ادرا 
على التعبري مبا يدور يف ذهنه من أفكار توفر له مساحة واسعة من األمن 

الشخصي واالجتماعي.
وعلى املستوى االجتماعي والوطين، تضمن حرية التعبري أن يتم النظر بدقة 
يف أي سياسات وتشريعات جديدة، تنوي الدولة تشريعها من خالل مشاركة 
املواطنني، وأخذ أفكارهم ومالحظاتهم. وتساعد حرية التعبري على احرتام 
القانون وتنفيذه، كونه حيظى مقدما بدعم وتأييد الشعب. كما تدعم حرية 
التعبري مفهوم احلكم الرشيد من خالل متكني املواطنني من طرح خماوفهم 
لدى السلطات، وبالتالي حتسني جودة احلكومة من خالل توكل مهمة إدارة 

الدولة إىل األشخاص األكثر كفاءة ونزاهة.
وت��س��ه��م ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري يف ك��ش��ف ن��ق��اط ال��ق��وة وال��ض��ع��ف ل���دى امل��ؤي��دي��ن 
واملعارضني للسلطة، وهذا ميكن الناخبني من اختاذ قراراتهم الواعية حول 
كما  ذل��ك.  على  بناًء  ويصوتون  البلد  إلدارة  تأهياًل  األكثر  الشخص  هو  من 
وتساهم حرية التعبري وحرية املعلومات على تنفيذ حقوق اإلنسان األخرى، 
ومتكن الصحفيني والناشطني من لفت االنتباه إىل قضايا وانتهاكات حقوق 
اإلنسان، وإقناع احلكومة باختاذ إجراءات حياهلا إىل غري ذلك من فوائد 

حلرية التعبري عن الرأي.
ما هي القيود املفروضة على حرية الرأي والتعبري؟، تواجه حقوق اإلنسان 
وحرياته بصفة عامة مجلة من القيود عند ممارستها، ومنها حرية الرأي 
لغرض  القانونية  القيود  من  مبجموعة  تقيد  احلرية  هذه  أن  إذ  والتعبري، 
اجل  من  أو  اآلخ��ري��ن  أو مسعة  حقوق  اح��رتام  ولضمان  تنظيم ممارستها 

محاية األمن الوطين والنظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة.
خنلص مما تقدم أن حرية الرأي والتعبري واحدة من أهم حقوق اإلنسان، 
وهي أساس لنظام الدميقراطي ألي دولة من دول العامل. وهذا واضح من 
خالل النص عليها يف ميثاق األمم املتحدة، إذ اقرتنت حرية الرأي والتعبري 
مبقاصد األمم املتحدة، ومنها حفظ األمن والسلم الدوليني. وهذا يدل على 
عاملية هذه احلرية وأهميتها؛ وان كانت هذه احلرية مقيدة ببعض الضوابط 
الوطنية  القوانني  على  واحملافظة  استخدامها  تنظيم  لغرض  واإلج���راءات 

واألخالق العامة والصحة العامة والنظام العام وحقوق الغري وغريها. 

حق التعبري عن الرأي 
وحرية اإلعالم

جميل ابراهيم / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

مروة االسدي 
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روسيا  ب��ني  املعلنة  املواجهة  تقتصر  مل 
م��واج��ه��ة فعلية  ك���ان مث��ة  )ان  وام��ري��ك��ا 
ب���ني ع���دوي���ن ل����دودي����ن( او ب���ني روس��ي��ا 
لتقاطع  تبعا  فعال  مواجهة  )ه��ي  واورب��ا 
املصاحل بينهما( على حامالت الطائرات 
او حت��ري��ك ال��ق��ط��ع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة، او 
امتد  بل  االقتصادية،  املصاحل  مقاطعة 
من  تنتجه  مب��ا  اللغة  حتى  ليشمل  ذل��ك 
معاني  على  تدل  ومصطلحات  مفردات 
الذهن  وتعويد  تسويقها  ي���راج  حم���ددة 

على التعاطي مع ما ترمي اليه.
قلقه  عن  مؤخرا  الكرملني  أع��رب  فقد 
ع��امل  ج��دي��د يف  م��ص��ط��ل��ح  ظ��ه��ور  إزاء 
إع��ادة  إىل  يرمي  السياسي  التوصيف 
ت��س��م��ي��ة آس���ي���ا ال���وس���ط���ى وت��ص��ن��ي��ف��ه��ا، 
الرئيس  باسم  الرمسي  الناطق  وحسب 
الروسي، يف حديث ورد يف فيلم وثائقي 
قناة  بثته  العاملي”،  “النظام  عنوان  حتت 
“آس��ي��ا  التسمية  ه���ذه  إن  )روس���ي���ا-1(، 
األذه���ان  إىل  تعيد  ال��ك��ربى”  ال��وس��ط��ى 
مصطلح “الشرق األوسط الكبري”، الذي 
ميدان  إىل  به  املشمولة  البلدان  حتولت 
امللونة”،  ب�”الثورات  يسمى  مما  لسلسلة 

وما متخض عنها.
وأض������اف: “ع��ن��دم��ا ب����دأ احل���دي���ث عن 
القرن  أواخ��ر  الكبري”  األوس��ط  “الشرق 
املاضي، أخذ اخلرباء يتداولونه، ومن ثم 

يتناقلونه عنهم،  والزعماء  القادة  أصبح 
نظرًيا  طابًعا  املصطلح  ه��ذا  مح��ل  كما 
قابل  أن��ه  يبدو  يكن  إذ مل  األم���ر،  ب��ادئ 

للتطبيق عملًيا”.
وتابع املتحدث باسم الكرملني: ف�”بالعودة 
إىل الوراء بعض الشيء، نرجح أن تكون 
ك��ان من  ال��يت  امللونة”  “ال��ث��ورات  سلسلة 
املقرر هلا أال خترج عن نطاق “الفوضى 
ما  إط��ار  اندلعت حت��دي��ًدا يف  املوجهة”، 

أطلق عليه “الشرق األوسط الكبري”.
الراهن  ال��وق��ت  ق��ائ��اًل: “ويف  واس��ت��ط��رد 
من  واس��ع��ة  مجلة  تصنيف  يتم  ك��ذل��ك، 
واحد، وحتت مسمى  ملعيار  وفًقا  الدول 
واح����د، ه��و “آس��ي��ا ال��وس��ط��ى ال��ك��ربى”، 
وصرنا منذ أمد قريب جًدا نستمع هذا 
رمسية،  ألسنة شخصيات  على  املسمى 
ب��أن ظهوره  االع��ت��ق��اد  على  مم��ا حيملنا 
عليه  يعتاش  إضافًيا  خبًزا  ميثل  س��وف 

اخلرباء السياسيون”.
ال��روس��ي هو  ال��رمس��ي  الناطق  قاله  م��ا 
عني ما اشار اليه الباحث االنكليزي يف 
الشرق االوس��ط”  “مئة وه��م ح��ول  كتابه 
والصادر عن دار الساقي يف العام 2006 
اجتماعي  تغيري  ك��ل  ينتج  ي��ق��ول:  حيث 
وخصوصا  اللغة،  تغيريات يف  وسياسي 
يف املفردات. لكن االضطرابات واالزمات 
ال���ك���ربى ت��ن��ح��و يف اجت����اه ت��س��ري��ع ه��ذه 

العالقة  هذه  كثريا  لوحظ  وقد  العملية. 
الصراعات  وبني  واجلمل  املفردات  بني 
وك��ان  ال��ع��ش��ري��ن.  ال��ق��رن  يف  السياسية 
يف  وعواقبها   2001 ايلول   11 ألح��داث 
ال��والي��ات  ال��غ��رب )وخصوصا يف  ب��ل��دان 
االسالمي  العامل  واسبانيا( ويف  املتحدة 
ال��ت��أث��ري حت��دي��دا.  بطبيعة احل���ال، ه��ذا 
وقذفت هذه االحداث مبئات ان مل يكن 
الكلمات واجلمل اجلديدة،  ب��األالف من 
انتجها  ب��ع��ض��ه��ا ش��ك��ل ش���ع���ارات  اخت���ذ 
وبعضها  امل��س��ل��م،  ال��ع��امل  اص��ول��ي��ون يف 
وبعضها  ال��غ��رب��ي��ة،  احل��ك��وم��ات  انتجته 
االخر ظهر خالل عمليات غري رمسية 

ليتأقلم اجلمهور مع الوضع اجلديد.
وه����ي اش����د احل������روب ض�������راوة، ألن��ه��ا 
أحباث  مراكز  خالل  من  بنعومة  تتسلل 
وم���ؤس���س���ات اع��الم��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة، وهل��ا 
ض��ح��اي��ا وأس����رى ل��ك��ن م��ن ط���راز آخ��ر، 
املصطلحات  ت��ق��ت��اده��م  م��ن  ض��ح��اي��اه��ا 
أنوفهم  م��ن  الفوسفوري  الوميض  ذات 
اىل واق���ع آخ���ر، حب��ي��ث جي���ري تهجري 
اما  وتغريبه،  استالبه  وبالتالي  الوعي 
يعيشون على هامش  هواة  فهم  أسراها 
ال��واق��ع، حبيث جيدون  وق��ارع��ة  الثقافة 
انفسهم يفكرون مبا يشاء االخرون هلم 
ان يفكروا به، والطعم النموذجي لشباك 
الصيد باملصطلحات هو التباس دالالتها.

عودة حروب املصطلحات من جديد

شعبوية
 ماهي الشعبوية؟، ميكن تعريفها كإيديولوجية، أو فلسفة سياسية، أو نوع من اخلطاب السياسي الذي 
يستخدم الدمياغوجية ودغدغة عواطف اجلماهري باحلجاج اجلماهريي لتحييد القوى العكسية. حيث 
يعتمد بعض املسؤولني على الشعبوية لكسب تأييد الناس واجملتمعات ملا ينفذونه أو يعلنونه من السياسات، 
وللحفاظ على نسبة مجاهريية معينة تعطيهم مصداقية وشرعية، وعكس الشعبوية هو تقديم املعلومات، 
األرقام و البيانات مبخاطبة عقل الناخب ال عواطفه، ومن أكرب النتائج الكارثية للشعبوية هو قدرتها على 
اقناع عدد كبري من الشعب وغالبا ما يشكلون األكثرية للقبول بالسلطة املطلقة للفرد أو جملموعة من 
الزعماء. تشتق كلمة الشعبوية من كلمة أخرى ملتبسة هي “الشعب”. وهي تعين نظرية الروائيني الشعبيني 
الذين يصورون بواقعية حياة عامة الشعب، ويفرتض اخلطاب الشعبوي التوجه املباشر إىل “اجلماهري” 

وفق تقويم إيديولوجي للنيات والنتائج.
يف منطقة الشرق األوسط أخذ “الشعب” دور »الرعّية« وممارسة طقوس الطاعة واخلضوع بإذعاٍن مطلٍق 
للراعي/احلاكم، الذي يسعى بدوره إىل تعزيز تسلط نظام احلكم عرب استغالل البحُنى التقليدية كالعشرية 
والقبيلة، واإلبقاء على اجلهل يف صفوف “الشعب”، واحلفاظ على مزاٍج سائٍد خيضع للعادات واألعراف.

ظهرت الشعبوية يف ثالثينات القرن العشرين وخاصة يف أمريكا الالتينية، حيث برزت الوجوه األكثر 
شعبية نتيجة سياسات حكومات ضعيفة وفاسدة، واألكثر شهرة هي التجربة اليت خاضها الزعيم خوان 

دومنغو بريون واخلطابات النارية لزوجته ايفيتا.
توالت احلركات الشعبوية يف سياق البريونية ولكن باسم مبادئ متناقضة وصوال إىل الزمن الراهن: يف 
اإلكوادور حيث أقرتح الرئيس عبد اهلل بوكرم بني 1996 - 1997 تشكيل “حكومة من الفقراء” وهو حماط 
بأكرب أثرياء البالد، أو أيضا مع الرئاسة “االجتماعية” هلوغو شافيز يف فنزويال، فلقد جنح يف توحيد 

وتوجيه موجة شعبية عاتية كانت ترفض فساد الطبقة السياسية وتتحرك للتغيري.
ووصلت  األربعينات  أواخر  منذ  العربي  العامل  يف  للجماهري  اجلاذبة  الشعبوية  السياسات  واستحكمت 
أعلى مستوى هلا مع بروز اآليديولوجية الناصرية يف مصر حتت قيادة مجال عبد الناصر. وعلى عكس 
ما هو حال باقي التجارب األخرى، اجنذب للناصرية الكثري من املثقفني بل وحتى رجال األعمال أكثر 
ما  لكن  السياسية،  وِنّية  والدحُّ الثورية  الرومانسية  بني  الشعبوية  معاني  ت��رتاوح  الفقرية.  اجلماهري  من 
جيمع معظم دحُعاة الشعبوية: مقاربتهم التبسيطية يف استخدامهم ملفردة “الشعب”، وادعاؤهم أنهم صوت 
وصدى وضمري هذا “الشعب”، فضاًل عن احتكارهم لتمثيله من دون مراعاة مفاهيم التفويض والتعاقد 
السليم، وتركيزهم على خطاٍب عاطفيٍّ يفتقر للرؤى الواضحة، مع تروجيهم، املباشر أو غري املباشر، 
ْبَهٌم وعاطفي، ال يعتمد األفكار والرؤى، بل مييل إىل إثارة  لعداء الفكر، واخلطاب الشعبوي هو خطاٌب محُ

احلماس وإهلاب املشاعر، ليتماشى متامًا أو يتطابق مع املزاج السائد.

مصطلح له عدة معان خمتلفة، واكثر ما يستعمل مصطلح القوة يف الداللة 
او اجلماعات االجتماعية  او السيطرة على االف��راد  على ممارسة الضغط 

اخلاصة على يد غريهم من االفراد او اجلماعات.
كل  لتكوين  بالنسبة  خارجيا  عرضيا  امرا  القوة  متثل  الرؤية،  هلذه  وطبقا 
من االفراد واجملتمع. من ذلك الرأي املتصل بدور الدولة يف كتابات املذهب 
الليربالي الذي ينظر اىل القوة التشريعية –من حيث املبدأ– يف ضوء القيود 
املفروضة على قدرة الدولة على استعمال القوة املربرة على سلوك االفراد 
اخلاضعني لسلطتها. وبناء على مثل هذه الرؤية، ال يتحتم ان تكون ممارسة 
الدولة للقوة ذات طابع قسري بداهة، ذلك الن القوة اليت متارسها يف نطاق 
وحدود الشرعية تعد ممارسة عادلة. ومن جانب اخر ينظر أصحاب املذهب 
الليربالي اىل ان أي ممارسة للقوة جترب االفراد على التصرف على حنو مل 

يكونوا ليختاروه حبرية على انها ممارسة قسرية.
قام  املثال،  وعلى سبيل  لذلك،  بالضرورة.  ليسا مرتادفني  والسلطة  والقوة 
)واح��د  عشر  السابع  القرن  يف  هارينجتون  جيمس  السياسي  الفيلسوف 
)أي  بالفعل  املمارسة  القوة  بني  بالتمييز  املدنية(  اإلنسانية  النزعة  أنصار 
القوة كواقع فعلي( والسلطة الشرعية )أي السلطة مبقتضى احلق،  حيازة 
أي السلطة املكتسبة على وجه مستحق(. ويشري هارينجتون اىل ان املرء قد 
القوة. والقوة بدون سلطة تعرب  بالسلطة دون  او  بالقوة دون السلطة  يتمتع 

عنده عن امللمح اجلوهري الذي مييز الشكل احلديث للحكومة. 
عاماًل  باعتبارها  املهتمون  تناوهلا  السياسي،  اجمل��ال  يف  القوة  تعين  م��اذا 
ال��دول  من  مبثيالتها  باملقارنة  األم��ة،  أو  ال��دول��ة  مكانة  حامسًا يف حتديد 
الفكر اإلغريقي من  التارخيية يف  بالعودة اىل األص��ول  أو األمم األخ��رى، 
الناحية السياسية، كان ينظر إىل قوة الدولة على أنها عالقة بني السياسة 

الداخلية والسياسة اخلارجية.
السلطة،  النفوذ،  منها  أخ��رى  مفاهيم  عدة  مع  الدولة  قوة  مفهوم  يتداخل 
التسلط، اإلل��زام، إذ تستخدم هذه املفاهيم  اإلقناع، اإلجبار، واإلك��راه، أو 

كمرتادفات أو كعناصر لتحليل القوة.
نفوذها  تستمد  اليت  السياسية  السلطة  مبعنى  أحيانًا  القوة  تستخدم  وقد 
ويتضح من  السياسية،  السلطة  قانونية من خالل من ميتلكون  أوض��اع  من 
وأوسع  مفهوم أمشل  فالقوة  السلطة،  ومفهوم  القوة  مفهوم  بني  خلط  ذلك 
من السلطة، فإذا كانت السلطة هلا أساس قانوني، فإن القوة قد تكون غري 

ذلك، وقد ال تكون.
الواسع عبارة عن حمصلة  املفهوم  بهذا  الشاملة  القوة  أن  يتضح  مما سبق 
لكل املقومات املادية واملعنوية، وما يوفره التطور التقين للدولة، واليت يتم 
توظيفها يف إطار االسرتاتيجية الشاملة لتحقيق أهدافها املختلفة، أو ميكن 
تعريفها بأنها قدرة الدولة على استخدام كل مواردها املدركة )احملسوسة( 
وغري احملسوسة واملنظورة )املعنوية( بطريقة تؤثر على سلوك الدول األخرى. 

القوة ودالالتها 
املتعددة

حيدر الجراح 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

24
www.annabaa.org1437 العدد الثامن عشر - كانون الثاني 2016 - ربيع الثاني 

ثقافة

ي���رى ال��ع��ل��م��اء وامل��ه��ت��م��ون ب���أن امل��ب��دأ هو 
تكون،  أن  القاعدة اليت جيب  أو  القانون 
أو  ات��ب��اع��ه��ا،  ينبغي  ال���يت  ه��ي  ع����ادة  أو 
حتمية  نتيجة  هو  أو  اتباعها،  يستحسن 
ال��يت لوحظت  القوانني  م��ا، مثل  ل� ش��يء 
عن  ي��ت��م  ال���يت  ال��ط��ري��ق��ة  أو  الطبيعة  يف 
طريقها بناء نظام معني، ومبادئ أي نظام 
بأنها  مستخدميه  قبل  من  يحُفهم  ما  هي 
الغرض  تعكس  أو  األساسية،  خصائصه 
الفعالة  تشغيله  آل��ي��ة  أو  تصميمه،  م��ن 
اليت سيكون من املستحيل جتاهل أي من 
مبادئها، ومثة تعريف آخر يرى أن املبدأ 
هو النقطة األوىل اليت ينطلق منها تفكري 

اإلنسان.
وقد بالغ بعض املهتمني والعلماء املختصني 
الناس، اىل  املبادئ حبياة  يف أهمية دور 
حياة  ت��ف��اص��ي��ل  أدق  ال��ت��دخ��ل يف  درج����ة 
االن���س���ان، ف��ه��ي يف ه���ذه احل��ال��ة ليست 
كمالية وال هامشية، بل املبدأ هو جوهر 
ادق  يتدخل يف  اذ  معا،  واحلياة  االنسان 
من  وال��دائ��م��ة،  اليومية  حياته  تفاصيل 
هنا قال املعنيون أنك تستطيع أن تتعرف 
ع��ل��ى م��ب��ادئ و ق��ي��م أي���ة أم���ة م��ن خ��الل 
مشاهدة إعالناتها، فلغة هذه االعالنات 
وتفاصيلها واهتمامها وافكارها واملشاريع 
ال���يت ت��ط��رح��ه��ا، ون����وع اخل���دم���ات ال��يت 

معرفة  منها  نستقي  أن  ميكن  تقدمها، 
مبادئ تلك األمة وطرائق تفكريها.

ويؤكد العلماء املختصون، أن مثة ترابطا 
وال  والنموذج،  املبدأ  بني  كبريا  وتداخال 
يربطون  أنهم  بينهما، على  الفصل  ميكن 
جناح املبادئ بنجاح النموذج، وهذا جيعل 
من  بل قصوى  عالية  بدرجة  االخ��ري  من 
فشل  يعين  النموذج  فشل  ألن  األهمية، 
املبادئ، وفشل األخرية فشل ألمة وشعب 
ب��أك��م��ل��ه، ف��ض��ال ع��ن ف��ش��ل ال��ف��رد ال��ذي 
ينتهي جب��م��ع ح��اص��ل ف��ش��ل األف����رد اىل 

فشل اجملتمع برمته.
وعندما يقول العلماء بأن األب هو النموذج 
األول واألهم ألوالده ال خيطئون يف ذلك، 
وكذلك هو موقع األم، هلذا ينصح العلماء 
األف��ع��ال  م��ن  األب  حي��ذر  أن  املختصون، 
األقوال  وكذلك حيذر  أوالده،  أم  الشائنة 
يبقى  وق��ول��ه  األب  ف��ع��ل  ألن  اخل��اط��ئ��ة، 
ويكرب  الطفل وخمياله  عقلية  راسخا يف 
األم  ذل��ك على  وينطبق  األم��ر معه،  ه��ذا 
ايضا، هلذا ينبغي أن حيرص األبوان كل 

احلرص يف القول والسلوك.
والعربية،  االسالمية  اجملتمعات  املشكلة 
املبدئي  ال��رتاث  من  هائل  كم  إننا منتلك 
االنساني الكبري، لكننا يف احلقيقة نفتقر 
اىل اىل القائد النموذج، وهلذا نعاني من 

مشكالت واضحة يف حياتنا، ولعل أبسط 
الساطع،  تأرخينا  من  نأخذه  ميكن  مثال 
عندما كان رسولنا الكريم )ص(، منوذجا 
االسالمية  ال��رس��ال��ة  ظ��ه��ور  اب���ان  لشعبه 
حققه  الذي  اهلائل  فالنجاح  وانطالقها، 
النيب  النموذج  قائدهم  بقيادة  املسلمون 
من  االوىل  بالدرجة  يأتي  )ص(،  حممد 
للمبادئ ونشرها وترسيخها  القائد  دعم 

من خالل أقواله وأفعاله.
ال��ن��م��وذج،  ال��ق��ائ��د  ال��ي��وم حن��ن ال منتلك 
نطبق  ال  أننا  نقول  عندما  نبالغ  ال  وق��د 
ون��ردده��ا  بها  نتمسك  أن��ن��ا  م��ع  مبادئنا، 
يف  ليس  والسبب  فقط،  ب��األق��وال  كثريا 
الناس البسطاء، بل يكمن السبب بالدرجة 
األوىل يف ضعف او غياب النموذج، فال 
جي��د ال��ن��اس م��ن ي��س��ريون يف هديه قوال 
وس��ل��وك��ا، وع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ق��ائ��د فاشال 
والنفوذ  واجل��اه  باملنصب  متسكه  بسبب 
والعائلية  الشخصية  مصاحله  ومح��اي��ة 
واحل���زب���ي���ة، ف��إن��ه س���وف ي��ك��ون من��وذج��ا 
سيئا، وقد يقلده الناس ولكن بطريقة ال 
تعود عليهم بالفائدة، لذا وضع العارفون 
يف هذا اجملال معادلة تنص على ما يلي: 
الناس،  بني  حاضرا  النموذج  ك��ان  )كلما 
املبادئ وازداد تأثريها يف  كلما ازدهرت 

تطوير حياتهم(.

نجاح املبادئ من نجاح النموذج

2015 عام النزيف الثقايف العربي
مضى عام 2015 تاركا خلفه أحدثا ثقافية متفرقة، بعضها خيتلف عن البعض اآلخر، منها اجلميل 
اىل  يدعو  الذي  ومنها  والذاكرة،  القلب  يدمي  الذي  احلزين  ومنها  متجددا،  القديم  ومنها  حاضرا، 
القادمة، واجليل  االجيال  تنهل منهل  ثقافيا  وكنزا  ثقافيا متميزا،  إرثا  كونه ميثل  واالعتزاز،  الفخر 
احلالي، بعضهم أطلق على 2015 )عام النزيف الثقايف(، وبرر هذه التسمية بقوله، أن هذا العام أخذ 
العربية  والثقافة  واالدب  العربي  للفكر  فادة  خسارة  وشكلوا  العربية،  الثقافة  يف  عمالقة  عاملنا  من 

واالنسانية.
وهناك من ينظر اىل السنة الراحلة مبنظار اجلمال واالبداع، تسيطر عليه عالمات التفاؤل واجواء 
الفخر، فريى يف بعض االحداث الثقافية الكبرية مؤشرات عن تطورات هامة يف الثقافة والفكر واالدب 
العربي، مثل منح اجلوائز العربية لقامات ادبية متميزة، وافتتاح معارض دولية للكتاب يف عدد من 
العواصم العربية، ومثة لقاءات مع شخصيات ادبية مهمة مثل الروائي اللييب املعروف واملتميز ابراهيم 
الكوني املنحدر من )عشرية الطوارق( الصحراوية، وصاحب رواية )نزيف احلجر( اليت اتسمت بالعمق 
وهي  وهناك،  هنا  واالحاسيس  الذكريات  ويبث  الصحاري،  )مج��ل(، جيوب  بطلها  أن  مع  االنساني، 

احاسيس ومشاعر تسبه ما يصدر عن االنسان يف االتراح واالفراح واالشجان واملواقف احلساسة.
ينطوي العام الغائب يف أحشاء الزمن على مضايقات طالت بعض الكتاب واالدباء، منها احلكم على 

بعضهم باالعدام، كما حصل مع احد الشعراء العرب، الذي تورط باالقامة يف )السعودية(، فما كان 
من حكام هذا البلد إال احلكم على الشاعر الفلسطيين باالعدام، بعد أن القت عليه القبض هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، فضّج العامل بالرفض واملناشدات اليت يبدو انها مل جتد اذنا صاغية حتى 

اآلن.
رحل أدورد اخلراط، صاحب االسلوب املغاير، يف ادارة األحداث الروائية، والنثرية املكتوبة بلغة تريد 
أن تعلن متردها على السائد اللغوي، رحل اخلراط وشخصيات ادبية وفكرية عديدة يف عام 2015 
وتركوا وراءهم ما جيعلهم حاضرين يف الذاكرة العربية، من خالل مؤلفات وكتاباتهم يف اكثر من جنس 

ادبي او حق علمي وانساني.
احتفل  املنصرم، فقد  للعام  الثقافية  االح��داث  الثقافية حيزا مهما من  املؤسسات  كذلك حيتل عامل 
الكتاب واملفكرون واالدباء العرب مبؤسسة املعارف العربية العريقة اليت مضى على والدتها اكثر من 
125 عاما، فيما كان للصراع الذي حدث بني مؤسسها وبني جرجي زيدان صاحب دار اهلالل منفعة 
وتطور مؤسستني  تأسيس  ينتج عنها  فائدة،  الثقايف  ينتج اخلالف  العربي، وألول مرة  للقارئ  كبرية 
ثقافيتني عريقتني يف العامل العربي، ويبقى رحيل الشخصيات االدبية املهمة يف العام املاضي هو األثر 

.ةيفاقثلا ةحاسلا في هاوس نم ايرثأت رثكلأا رشؤلما

تارخيهم املشرق  الناس عندما يعرض هلم  تثقيف  له قدرة على  املسرح 
وجتاربهم اخلالقة، الناس ترغب ان ترى حياتها وتارخيها على املسرح، 
الكاتب االدي��ب رضا اخلفاجي غنية يف هذا اجمل��ال، فقد كتب  وجتربة 
باملسرح  عليه  أط��ل��ق  م��ا  اط���ار  ت��دخ��ل يف  ال��يت  املسرحيات  م��ن  سلسلة 
احلسيين، ومن خالل اطالعي على مضامني تلك املسرحيات، رأيت قدرة 
االنسان  توعية  اىل  تهدف  اليت  واملضامني  االفكار  على ضخ  للخفاجي 

وتثقيفه، وتطوير قدراته لصناعة واقع أمجل وأفضل.
يتضح هذا اجلانب يف احملور الفين الذي مت وفقه، تشييد هيكل النص 
بني  الصراع  توظيف  اىل  الشاعر  سعى  وق��د  اخللود(  )رم��اد  املسرحي 
بن علي  لزيد  البطولية اخلالدة  )الوقفة  العدالة ونقيضها، معتمدا على 
عليهما السالم(، واليت مل جتد العناية اليت تيتحقها من الكتاب واألدباء، 
على الرغم من أن وقائعها تطاول أعظم الوقفات االنسانية البطولية عرب 
التاريخ االنساني كله، ولكن اخلوف من السلطة االموية وبشاعة اساليبها 
يف القتل والتعذيب وما شابه، جعل من حالة اخلنوع والرتدد منهج حياة 
املصلوبة  اجلثة  رؤي��ة  بصدمة  مصابا  الغريب  الرجل  يظل  فيما  لألمة، 
لكن  ع��ال،  بصوت  كالمها  تواصل  مبعثه جوقة  اىل حتذير  يستمع  وهو 
الناس  ويبدأ  تتعاظم،  العدالة  ج��ذوة  تبدأ  الغريب  شخصية  حضور  مع 
يتساءلون ملاذا مل نقم بواجبنا االنساني ازاء )زيد بن علي(، ونكرمه على 

االقل بالدفن.
بالفعل، يف  انهاء صلب اجلثة، وحي��دث هذا  السلطة من خالل  وحت��دي 
تغيري دراماتيكي مؤثر، جنح من خالله اخلفاجي يف تعميق حالة الثورة 
والرفض للسلطة االموية، مع اظهار بعض حاالت الرتدد واخلوف اليت مل 

تصمد امام اندفاع الناس حنو مقارعة السلطة.
وكان مشهد الدفن مؤثرا كونه أنهى اربع سنوات من الصلب، ولكن االكثر 
نبش قرب  بن حوشب( على  )أحدهم/ خراش  إثارة وامشئزازا، اصرار 
)زي��د بن علي( واخ��راج جثته من القرب، وصلبها مرة اخ��رى على جذع 
النخل، يف حتدي مثري للغرابة واالزدراء، فضال عن اهلدف االساس الذي 
نهارا، عندما اعاد صلب اجلثة  الفاعل جهارا  اعلنه  يقف وراءه، والذي 
معلنا للوالي انه قام بهذا الفعل، لكي تصل رسالتنا بوضوح اىل الشعب، 
وهي ان مصري كل من يقف ضد السلطة االموية ال يقل عما حصل لزيد 

بن علي من تعذيب وصلب.
ويف العموم حنن نقف أما نص مسرحي، مزج بني النثر والشعر املمسرح، 
فكرية  اجت��اه��ات  فيه  تصارعت  متضافرا،  ومعمارا  فنيا  هيكال  وق��دم 
ارادت��ه  تضاءلت  مهما  االن��س��ان  أن  منها،  اهل��دف  ك��ان  ع��دي��دة،  ومبدئية 
وضعفت عزميته، سيبقى بانتظار الفرصة املالئمة للعودة اىل جادة احلق 
والصواب، وتأجيج جذوة الكفاح ضد السلطة الظاملة، شريطة أن يكون 

االميان بالعدالة حمرك ووقود للكفاح االنساني على حنو دائم. 

العالقة الجدلية بني 
املسرح والحياة

علي حسني عبيد 

ندى علي 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية
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اجل���ان���ب،  ه����ذا  امل��ث��ق��ف يف  دور  ي����ربز 
الفساد  مع  إما  فهو  مسؤوليته،  وتتحدد 
أو ض���ده، وال ي��ص��ح م��س��ك ال��ع��ص��ا من 
ال��وس��ط، أي الب��د للمثقف م��ن اإلع��الن 
عن  منأى  واض��ح جيعله يف  موقف  ع��ن 
الشبهات، السيما أن هناك من يرى بأن 
املثقف العراقي مازال بعيدا عما جيري 
مبستوى  ليس  أو  الثقافة،  مضمار  يف 
األح�������داث وم���ط���ال���ب ال���ن���اس وال��ب��ل��د، 
وب��ع��ض��ه��م ي���رى أن امل��ث��ق��ف اص��ب��ح أداة 
له ومنّفذ ألهداف،  وتابع  السياسي  بيد 

ومرّوج ألفكاره.
العراقي  املثقف  عّلة  فإن  املنظور  وبهذا 
تتلخص يف أنه ال يتمكن من التخلص من 
شرنقة املطالب الفردية، على الرغم من 
أن هذا الرأي يتم طرحه من دون لبس 
او مهادنة، إننا ندخل هنا يف العمق ومن 
دون متهيد، انطالقا من أهمية معاجلة 
أمراض الذات أوال، حنن يف احلقيقة – 
نرتقي  أن  نستطع  املثقفني-، مل  وأعين 
ومل  عاتقنا،  على  امللقاة  املسؤولية  إىل 
إىل  املطالب  بسقف  نرتفع  أن  نستطع 
ب��ل حنن  باملثقف،  يليق  ال���ذي  امل��س��ت��وى 
كما أرى وأملس، نتنافس يف مطالبنا مع 
يف  البسطاء  للناس  البسيطة  املطالب 

أفكارهم.

مليون  قيمتها  مالية  نطالب )مبنحة  إننا 
وهذا  12 شهرا(،  على  تتوزع  السنة  يف 
اح����د ه��م��وم��ن��ا ال���ك���ب���رية!، ك��ذل��ك حنن 
شعيب  مطلب  وه��و  سكن  ب���دار  نطالب 
كمثقفني ال خنتلف  وه��ك��ذا حن��ن  ع���ام، 
أي��ن هي  الناس يف اجملتمع،  ابسط  عن 
الناس  قدرة املثقف والثقافة على قيادة 
حنو عامل أمجل وأفضل وأكثر إنسانية؟، 
ال  مثقفني  على  التعويل  ميكن  ال  لذلك 
تبتعد نظرتهم ملشارف احلياة، أكثر من 
إذًا  البسيط.  للمواطن  البسيطة  الرؤية 
الثقافة يف األمس هلا تأثريها  فأخطاء 
على  ب��ل  اآلن،  واملثقفني  الثقافة  على 
أخطاؤنا  مثلما  كله،  العراقي  اجملتمع 
األج��ي��ال  ثقافة  على  ت��أث��ريه��ا  هل��ا  اآلن 

القادمة.
لقد مت ص��رف الكثري من األم��وال على 
والثقافية،  األدب��ي��ة  امل��ه��رج��ان��ات  م��ئ��ات 
وهناك أرقام تصل إىل مليارات يشوبها 
مشاريع  ع��ن  ذك���ره،  سبق  كما  ال��ف��س��اد 
ومهرجانات ثقافية وما شابه، علما أنها 
برأيي  أنها  كما  للناس،  شيئا  تقدم  ال 
إال  العراقية،  والثقافة  للمثقف  تسيء 
يف حالة تقدميها خدمة ثقافية )أفقية( 
حمصورة  استعراضية،  مجالية  وليست 

بعشرات من األدباء والكتاب ال أكثر.

تأشريها  مت  ال��يت  املهمة  القضايا  وم��ن 
ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة يف ال���ع���راق، ه��ي مشكلة 
تتعلق  جمملها  يف  وه��ي  الكتاب،  معاناة 
املعارض  يف  والتوزيع  والنشر  بالطباعة 
نعتقد  كما  والسبب  وال��دول��ي��ة،  العربية 
يكمن يف االعتماد على اجلهد الرمسي 
دور  غياب  أو  وضعف  اجلانب،  هذا  يف 
الكتب،  اخل��اص يف جم��ال طبع  القطاع 
)رأس  أن  على  االتفاق  من  الرغم  وعلى 
املال جبان(، ال يغامر يف جمال خاسر، 
البد  أمر خمتلف،  الكتب  أن طباعة  إال 
أن يتحمل القطاع اخلاص مسؤوليته يف 

هذا اجملال.
ويف اخلتام، ليس أمام املثقفني واملعنيني 
بالثقافة  النهوض  إال  مجيعا،  بالثقافة 
فالثقافة  بالبلد،  النهوض  تعين  كونها 
كمن  وتنفيذ  إىل جهد وختطيط  حتتاج 
حياول أن ينهض بالعراق كله، لذلك ليس 
غريبا أن جند تراجعا متزامنا ومتالزما 
بني الثقافة وبني أوضاع البالد السياسية 
أما  وس��واه��ا،  والصحية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
ال��ن��ه��وض ب��ال��ث��ق��اف��ة ف��ي��ع��ين أن��ن��ا ب��دأن��ا 
بالتصحيح، وهذا كما ذكرنا حيتاج إىل 
جمال  يف  وخملص  وحقيقي  كبري  جهد 
وإرادات  ب��ع��ق��ول  وال��ت��ن��ف��ي��ذ،  التخطيط 

عراقية حتب العراق وتؤمن به.

مؤشرات الفساد الثقايف 
يف العراق

ستار وورز.. عندما يجتمع املال والعوملة يف الفن السابع
اجلزء األخري من سلسلة افالم ستار وورز للمخرج جى جى أبرامز، ال يزال حمط اهتمام اعالمي 
واسع، خصوصا وان هذا اجلزء قد سجل رقًما قياسًيا جديًدا يف إيرادات شباك التذاكر وذلك قبل 
أن تنتهي حتى عطلة نهاية األسبوع األول من عرضه يف الواليات املتحدة وكندا حاصدا 238 مليون 

دوالر على ما ذكرت شركة “رنرتاك” املتخصصة يف هذا اجملال.
وحصل الفلم ايضا كما تشري بعض املصادر على تقييم كبري يف العديد من املواقع ومن قبل املهتمني 
فيه ممثلو  يتوىل  ال��ذي  وورز”  “ستار  من  اجلديد  اجل��زء  ع��رض  وب��دأ  السينما،  وعشاق  واجلمهور 
السلسلة االصليون وهم هاريسون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر ادوارهم االصلية اليت ساهمت 

يف شهرتهم العاملية، يف 16 بلدا.
وأنتج اجلزء األخري من حرب النجوم بواسطة شركة والت ديزني بعد أن استحوذت يف أكتوبر )تشرين 
األول( 2012 على الشركة املنتجة ألجزاء السابقة لوكاس فيلم، بقيمة 4.05 مليار دوالر، وأعلنت أنها 
سننتج 3 أفالم جديدة من سلسلة ستار وورز يحُعرض أوهلا يف نهاية 2015. وخالل ثالثة عقود مضت، 
حققت أجزاء السلسلة السابقة إيرادات من بيع التذاكر بأكثر من 4.38 مليار دوالر، بينما تراوحت 
تكلفة إنتاجهم ما بني 405 إىل 483 مليون دوالر، لتقرتب األرباح الصافية للعروض من 4 مليارات 

دوالر.

وكانت شركة لوكاس فيلم قد أنتجت أول فيلم يف سلسلة أفالم ستار وورز يف 25 مايو أيار من عام 
1977 بعنوان ستار وورز، وتكلف حنو 11 مليون دوالر أمريكي، وحقق إيرادات يف أمريكا الشمالية 

وحدها بنحو 461 مليون دوالر.
بينما فاقت حجم اإليرادات يف مجيع أحناء العامل 775 مليون دوالر، يف ذلك الوقت.. وهو ما يوازي 

1.4 مليار دوالر وفقا ملعدالت األسعار احلالية يف الواليات املتحدة.
واكدت بعض املصادر نقال عن حمللني يف جمال صناعة السينما، إنه إذا ارتقى الفيلم إىل مستوى 

الضجة اإلعالمية املصاحبة له.
فإنه قد يدخل التاريخ كأضخم فيلم يف كل العصور، ورمبا حيقق إيرادات قد تصل إىل 3 مليارات 
دوالر يف مجيع أحناء العامل. جدير بالذكر أن الفيلم صاحب الرقم القياسي من حيث حتقيق أكرب 
االيرادات حالًيا هو فيلم اخليال العلمي Avatar الذي عرض يف عام 2009، وحقق أكثر من 2.8 

مليار دوالر يف مجيع أحناء العامل منذ بداية عرضه.
وحبسب بعض التقارير اليت نقلتها بعض املواقع اخلاصة، قدرت إمجالي اإليرادات املرتبطة سلسلة 
أفالم حرب النجوم، منذ إنتاجها يف السبعينات وحتى قبل االصدار احلالي بنحو 28 مليار دوالر، منها 

فقط 4.38 مليار دوالر من إيرادات العرض يف الشاشات حول العامل. 

رفيعًا  لك،  ملن عرفه  “اع��رف احلق  السالم:  عليه  املؤمنني،  أمري  يقول 
كان أو وضيعًا”، كل من سار يف الدرب املضيء استشعر الراحة النفسية 
القليب، فهو يسري على هدى وصراط مستقيم. يعرف من  واالطمئنان 

أين؟ واىل أين؟ 
بينما يف احلالة املناقضة، فان السائر خييم عليه اخلوف من كل شيء، 
للثقة بأي شيء قريب منه. وبقدر  فهو يف حالة عدم استقرار وفقدان 
بالعكس قطعًا. وهنا  والعكس  وأعمق،  أدق  الرؤية  كانت  الدرب،  إضاءة 

حتدث االنتكاسات واالحنرافات واالهوال.
واذا كانت هذه املعادلة تصدق على االشياء يف احلياة، فانها تصدق بقدر 
كبري على العالقات بني بين البشر، والسيما بني الفئة املؤثرة واالخرى 
ث��ورات وحصلت حت��والت كربى يف  انتصرت  فقد  املتأثرة يف اجملتمع، 
وخنبتها  وقادتها  جهة  من  الشعوب  بني  املتوازنة  العالقة  بفضل  العامل 
باالموال  تضحي  ثم  وتقاوم  تنتفض  فالشعوب  اخ��رى.  جهة  من  املثقفة 
قبل  من  بشجاعة  املسرية  تقدم  ثم  وتدبري  مب��وازاة ختطيط  واالنفس، 
يولد  ال��ذي  امللتقى  هو  كثرية،  احيان  يف  التضحية  تكون  حتى  النخبة، 

التغيري الكبري.
لنأت مبثال من اهلند – وإمثالنا الثورة دائمًا من هناك...!- كيف تعّرف 
وال  اجتماعي  تواصل  مواقع  ال  حيث  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  اهلندي  الشعب 
وسائل اتصال حديثة، إمنا شعب معدم بالكاد يسرت جسمه من العري 
ويسد جوعه بكسرة خبز، ثم خيلق تلك املسرية البشرية الطويلة فيما 

يعرف ب�”مسرية امللح”، ومنها تعّلم كيف يستعيد كرامته ولقمة عيشه؟
حن��ن يف ال���ع���راق، ل��ي��س ف��ق��ط ع��ن��دم��ا وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، 
واالمكانات املادية والتقنية للتواصل واالستعالم، إمنا لدينا خزين هائل 
احلكم والعرب والدروس اليت تركها لنا معلموا االنسانية، من امثال االمام 
علي بن أبي طالب، عليه السالم، الذي صدرنا املقال بقبس من حكمه 
ابنه  اىل  العقول”، من وصاياه  الفاخر “حتف  الكتاب  املضيئة، جاء يف 
ل��ك، رفيعًا  ب��أن “اع��رف احل��ق ملن عرفه  االم��ام احلسن، عليه السالم. 
كان وضيعًا”، فاملقياس والفنار اهلادي، هو احلق، وليس شيئًا غريه، مع 
ذلك نالحظ من مجلة النقاط املظلمة اليت تتعقد فيه املشاكل واالزمات 
يف العراق، حالة التباعد بني اجلماهري والطبقة احلاكمة، وحتى بينها 
وبني النخبة املثقفة. وهذا يسبب صدور االحكام املتسرعة وفقدان الثقة 
واليأس من كل شيء، ليس لعدم وجود منجز ملموس، إمنا املشكلة يف 
عدم وجود الرؤية الصحيحة واملعيار الثابت، لذا فان مفتاح احلل ال يثبت 
يف يد واحدة، إمنا تنتقل يف أيٍد متعددة، تارًة تكون عند من يبذل االموال 
واالمتيازات واملناصب، وتارًة تكون لدى طرف خارجي مؤثر، وقبل ذلك، 
هنا  متحولة  االنظار  فتكون  دينية،  مؤسسة  او  جهة  يف  يكون  نالحظه 

وهناك على أمل احلل.

الصعوبة يف تقييم 
النخبة، هل هي أزمة 

معرفة؟
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عندما يفتح الطفل حواسه ووعيه األول 
وال  بالقيم،  تعبأ  ال  مفككة،  أس��رة  على 
تفكر  وال  واألع�����راف،  األخ����الق  تهمها 
بالعيش السليم، وال تضع حرمة حلقوق 
النوع  الناس، فإن واق��ع أس��ري من هذا 
يكون سببا كافيا لصناعة طفل منحرف، 
يكرب معه القبول باخلطأ خطوة خبطوة، 
ويتعايش مع الشر وكأنه أمر ال غضاضة 
اجلرمية  وارت��ك��اب  السرقة  وي��رى  فيه، 
يفتح  ع��ن��دم��ا  طبيعيا،  أم���را  ب��أن��واع��ه��ا 
عينية على وضع عائلي ال يضع حدودا 

ملشاعر وحقوق اآلخرين.
ولعلنا ال خنطئ عندما نقول أو نؤكد ما 
أن  من  والنفس،  االجتماع  علماء  يقوله 
له دوره  كل عنصر من عناصر االس��رة 
ول��ك��ن هنالك  ال��ط��ف��ل،  ال��ت��أث��ري على  يف 
ال��ع��ن��ص��ر األه����م م��ن ب��ني مج��ي��ع أف���راد 
العائلة، ونعين بها األم، فهي متتلك قوى 
خفية وتكاد تكون ساحرة يف التأثري على 
ميكن  مبعنى  برمتها،  األسرية  االج��واء 
جمتهدة  ناجحة  عائلة  تصنع  أن  ل��ألم 
م��ن��ش��غ��ل��ة ب���االب���داع واالن���ت���اج ال���راق���ي، 

وهنالك العكس متاما.
املشاكل  اث���ارة  على  األم  تساعد  حيث 
وت��ص��ن��ع ال���ظ���روف ال���يت ت��س��اع��د على 
صناعة اجملرم واقرتاف اجلرمية، وقد 
ال����دور ع��ل��ى مجيع  ت��ف��وق األم يف ه���ذا 

األب  دور  ذل��ك  العائلة، مبا يف  عناصر 
الذي قد ينكسر أمام دور األم اذا كانت 

امرأة صاحلة.
املعنيون،  العلماء  ينصح  السبب  هل��ذا 
وال���رتب���وي���ون ورج�����ال ال���دي���ن وف��الس��ف��ة 
األم  امل���رأة  بتحصني  السليمة،  الرتبية 
دوره���ا  حلساسية  االحن����راف  م��ن  أوال 
بوابة  متثل  كونها  واجملتمع،  االس��رة  يف 
ألفراد  الكبري  واملعنوي  النفسي  الدعم 
ال��ع��ائ��ل��ة، أط��ف��اهل��ا ذك����ورا أو إن���اث���ا، بل 
ال��زوج، هناك قدرة كبرية للزوجة  حتى 
تكمن  ال��يت  الشر  نزعات  ترويض  على 
تتوافر  وعندما  وشخصيته،  أعماقه  يف 
ألف��راد  واملعنوي  النفسي  الدعم  ركائز 
األسرة، فإن بوادر استقرارها وجناحها 
يكون  االخ���رى،  العائالت  ع��ن  ومتيزها 

بالغ الوضوح والتأثري.
االجتماعية  ال��ش��ؤون  يف  اخل���رباء  يؤكد 
ان العنف األسري هو حمصلة لإلهمال 
احلكومي واملدني وعدم االهتمام بثقافة 
اجمل��ت��م��ع، وع�����دم ان��ت��ش��ال��ه م���ن ب��راث��ن 
لذلك  واالحن����راف،  وال��ت��ط��رف  التخلف 
أو يفرتض ذلك-  يبقى اهلدف األهم – 
املعنية  املدنية  وللمنظمات  للحكومات 
باجملتمع، هو كيفية ختليص األسرة من 
اجراءات  احلال  بطبيعة  وهناك  العنف، 
وضعها  مي��ك��ن  ن��ظ��ري��ة  وخ��ط��ط  عملية 

من لدن خرباء وجلان ختتص مبكافحة 
بالقيام  والشروع  العنف،  من  النوع  هذا 
االحن���راف  ملكافحة  منتظمة  حب��م��الت 
والتطرف واجلنوح حنو اجلرمية، ونشر 
حالة من االمان واالطمئنان يف االجواء 
االسرية، من خالل تنمية الوعي ألفراد 

األسرة.
العنف  لتجفيف  عملية  خطة  وض��ع  إن 
النخب  يبقى ه��دف  أن  ينبغي  األس��ري، 
كافة، الرمسية واملدنية التطوعية، على 
أن يتم وضع خطط معّدة مسبقا لتحقيق 
ه����ذا اهل������دف، ت��ن��ط��وي ع��ل��ى خ��ط��وات 
مناسبة قابلة للتطبيق وميكن قبوهلا من 

لدن العائلة، من هذه اخلطوات:
العمل املنّظم على رفع املستوى املعيشي 
النخب  مشاركة  كافة،  واألسر  للمجتمع 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة بوضع 
لألسرة  ال��ع��ون  ي��د  مل��د  مشرتكة  خطط 
كي تتخلص من مظاهر العنف وأسبابه، 
األم  وع��ي  بتنمية  خاصة  ن��دوات  تنظيم 
حتديدا وأهمية دورها يف صناعة طفل 
متميز، صناعة أجواء تساعد على الوئام 
يف األسرة، وهذه مهمة اجتماعية يتكفل 
بها املنظمات التطوعية، عدم زج االطفال 
يف السجون، وعدم وضعهم مع اجملرمني 
الذين يفوقونهم عمرا وجتربة، من اجل 

منع تلوثهم بأفكار اجلرمية املنظمة.

العنف االسري وصناعة الجريمة

مخدرات جديدة وقوانني مرنة تبيح قتل املجتمعات
باتت املخدرات تشكل معضلة دولية متفاقمة بسبب ازدياد اعداد املنتجني والتجار واملهربني، فضال 
وفقا  شخص  مليون   800 حوالي  عليها  املدمنني  ع��دد  بلغ  حيث  عليها،  املدمنني  نسب  تزايد  عن 
التقليدية  أنواع جديدة من املخدرات غري  العاملية، اىل جانب ظهور  لتقديرات املؤسسات الصحية 
املعروفة باحلشيش واألفيون، تتمثل يف اهلريوين الذي يستخلص بصورة مركزة من األفيون – وكذلك 
العوامل  هذه  كل  والقاط،  والفيتامينات  الكوكايني  مصل  املنشطات  وظهور  املروفني-والكودايني– 
وغريها جعلت من ظاهرة انتشار املخدرات من أكثر الظواهر تعقيدًا وخطورة على اإلنسان واجملتمع. 
وتعترب هذه الظاهرة إحدى مشكالت العصر. ومما الشك فيه أن ظاهرة إدمان املخدرات بدأت حتتل 
مكانًا بارزًا يف اهتمامات الرأي العام احمللي والعاملي. وتكمن خطورة هذه الظاهرة يف كونها تصيب 
الطاقة البشرية املوجودة يف أي جمتمع بصورة مباشرة وغري مباشرة . وبصفة خاصة الشباب من 
مهما  أي جمتمع  املوجودة يف  البشرية  الطاقة  تلك  من  غالبًا  ج��زءًا  تصيب  بذلك  وهي   . اجلنسني 
اختلفت درجة حتضره . وهي بهذا تصيب حاضر هذه اجملتمعات وختيم الظالم على مستقبلها. وتؤثر 

على موارد الثروة الطبيعية والبشرية مما يعرقل أي جهود خاصة بالتنمية الشاملة يف اجملتمع.
وعلية أن مشكلة تعاطي املخدرات إدمانها من أكثر املشاكل االجتماعية خطورة وهلا تأثري قوي على 
. وتعترب من أعقد  الفرد واجملتمع وإمكانياتها  تقدم أي جمتمع كمًا وكيفًا. وتستنفذ معظم طاقات 

كان  منها جمتمع سواء  يتخلص  . واليكاد  الوقت احلاضر  الدولي، يف  تواجه اجملتمع  اليت  املشاكل 
متقدما أو ناميًا.

تعاطي  األمريكيني جراء  وفيات  إن  منها  والوقاية  األم��راض  ملكافحة  األمريكية  املراكز  قالت  فقد 
اهلريوين  تعاطي  تصدرها   2014 عام  قياسية  أرقاما  االفيون سجلت  مشتقات  من  زائ��دة  جرعات 
ومسكنات األمل، وقالت املراكز إن تعاطي اجلرعات الزائدة زاد بنسبة 6.5 يف املئة منذ عام ما أودى 

حبياة 47055 شخصا.
واالقتصادية  الصحية  امل��خ��درات  تعاطي  وخماطر  اض��رار  تعددت  مهما  ان��ه  متخصصني  وحبسب 
اقتصادية  أو  اجتماعية  عوامل  على  فقط  يعتمد  ال  وإدمانها  املخدرات  تعاطي  يبقى  واالجتماعية، 
وإمنا يعود إىل أن املدمن له شخصية غري سوية تسعى لتلبية حاجاتها دون متهل أو تبصر أو اكرتاث 
مبا يرتتب على هذا السلوك، فقد نهى اإلسالم عن شرب اخلمر وتعاطي املخدرات أو التعامل بها 

ألضرارها اجلسيمة على صحة وعقل اإلنسان وما تسببه من أمراض خطرية تؤدي به إىل التهلكة.
تهدد  ال��يت  املعارك  أخطر  بل  اخلطر،  ه��ذا  من  احلضاري  ومستقبلنا  أبنائنا  أن حنمى  علينا  ل��ذا 
املسلمني بالتخلف والتمزق وضياع األمل يف التنمية، فيما يلي ادناه احدث االخبار والدراسات حول 

اخطر انواع املخدرات واكثرها انتشارا حول العامل.

يف اآلونة األخرية ازدادت حوادث قتل ما يسمون ب�”األمهات” ألطفاهلن، 
حبيث اصبحت هذه اجلرمية البشعة بكل املقاييس الوجه االخر للعنف 
ما  ان  اجل��رائ��م  من  النوع  ه��ذا  واملثري يف  الغريب  واجملتمعي،  االس��ري 
يرتكبها احن خلق اهلل “االم”، كيَف ميكن ألم وهي أمجل وأرق ما خلق 
ربي، أن تقتل أطفاهلا، كيف تتحول االم من املالك احلارس ال بنائها اىل 
 مهئامد كفست تولما ةلآ بال رمحة. ما األسباب، ما الدوافع، كيف حندد 
إن كانت األم تشكل خطرا على أطفاهلا، وكيف نتجنب الوقوع يف مثل هذه 
اجلرائم الوحشية، هل االكتئاب يدفع االم لتقتل ابنائها بيدها؟!، هل االم 
ميكن ان تفقد صوابها بسبب هجر زواجها هلا فتقتل ابنائها؟!، هذا امر 
ال يبدو معقوال ابدا فاالم اليت شعرت باجلنني وهو يتحرك بداخلها ملدة 
9 شعور وارضعته وربته لسنوات طويلة ال ميكن ابدا ان تهي حياته فجاءة 
بسبب ان شريك حياتها هجرها فهذا امرا ال يبدو عقالنيا على االطالق.
يرى بعض املتخصصني يف علم النفس االجتماعي ان االمهات القاتالت 
اجل��رمي��ة..  ارت��ك��اب  إىل  توصلهم  أسبابا  هناك  ألن  خاصة  ح��االت  ه��ن 
رمبا  ذاك حيتاج إىل جمموعة عوامل حتفيزية،  اإلرادي  بالعمل  القيام 
القيم  النفسية أو احنالل  يكون سببها اخلالفات الزوجية االضطرابات 

االخالقية!.
أن احلياة األخ��رى هي  األم  تقتنع  أن  أخ��رى، منها مثال  وهناك أسباب 
كي  تنتحر،  ثم  أوالده���ا  قتل  فتقرر  الواقعية،  احلياة  من  بكثري  أفضل 
تنقلهم، حسبما تعتقد، إىل حياة أفضل!، أو رمبا يكون اهلدف هو إحداث 
مسحة تغرِيية على جو عائلي سيء، فتكون الوسيلة األسهل، قتل األوالد، 

ومن ثم االنتحار!.
األسري  العنف  الالإنسانية هي ظاهرة  اجلرائم  مفرزات هذه  ابرز  ان 
معاجلة  أما سبل  األجنبية،  أو  العربية  س��واء  اجملتمعات  كل  الواقعة يف 
ضحايا االمهات والعنف األسري، يرى املتخصصون إن مهمة االخصائي 
النفسي بالدرجة األوىل الرجوع إىل القانون اإلهلي والشريعة اإلسالمية 

للحصو على احلماية واحلصانة الكاملة باألميان.
أو يف اجملتمع  األنثوي  ذل��ك يف اجملتمع  ك��ان  س��واء  االجتماعية  التوعية 
واع���ي ومستقل  ك��ي��ان  ك��اف��ة، وصناعة  اإلع���الم  وس��ائ��ل  بواسطة  ال��ع��ام، 
لوجودها، إنشاء املؤسسات اليت تقوم بتعليم األزواج اجلدد على كيفية 
املتبادلة جتاه  حقوقهما  ومراعاة  البعض  بعضهما  مع  الصحيح  التعامل 

اآلخر وغريها من املقومات االجتماعية.
وعليه يبدو ان ثورة االحنراف واالحنطاط األخالقي واجملتمعي والديين 
واإلنساني بشكل غري مسبوق خاصة يف وقتنا احلاضر، كما حيصل يف 
بعض دول أوروبا وأمريكا من جرائم أخالقية بشتى أنواعها، وكذلك نقص 
مسببات  كلها  والديين  القيمي  والتحلل  والنفسية  االجتماعية  الرعاية 

تصنع وحوش ترتكب اعنف جرائم اإلنسانية بال رمحة حول العامل.

االمهات
القاتالت!



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

27
www.annabaa.org  العدد الثامن عشر - كانون الثاني 2016 - ربيع الثاني 1437
مجتمع
www.annabaa.org

مل ي��ك��ف ال��ع��ل��م��اء ي���وم���ًا ع���ن حم��اول��ة 
ال��ك��ش��ف ع���ن االخ���ت���الف���ات أو ال��ف��روق 
امل��رأة والرجل، وقد ح��اول اخلرباء  بني 
بعيد حتديد  زم��ن  منذ  االنسان  علم  يف 
ج��ان��ب  إىل  وال�����ف�����روق  االخ����ت����الف����ات 
هلا،  العلمية  األسباب  حماولتهم حتديد 
ف��ال��ف��ج��وات واالخ��ت��الف��ات ب��ني ال��رج��ال 
م��ن جم��االت  كثري  م��وج��ودة يف  والنساء 
احلياة: الطعام، الرتفيه، التصورات عن 
املال، النظافة وغريها الكثري من االمور 
االخرى، وعليه مل يعد السؤال فيما اذا 
والرجل،  امل��رأة  كان هناك اختالف بني 
وإمن���ا ال��س��ؤال ه��و م��ا ه��ي طبيعة هذا 

االختالف.
كشفت جمموعة من الدراسات احلديثة 
ع���ن ط��ب��ي��ع��ي��ة االخ����ت����الف ب���ني ال��رج��ل 
الشعور  إىل  الرجال  ميل  منها  وامل��رأة، 
بالنرجسية أكثر من النساء، حيث كشف 
على  ي��ق��وم  اخ��ت��الف  أك��رب  أن  الباحثون 
الشخص يستحق األفضل،  بأن  القناعة 
النساء إىل  أكثر ميال من  فالرجال هم 
الثاني،  الفارق  أما  بامتيازات،  املطالبة 
السيطرة  يف  الرغبة  على  يتمحور  فهو 

واهليمنة.
دراس����ة اخ���رى اظ��ه��رت ان ال��ن��س��اء يف 
لالكتئاب”  عرضة  “أكثر  القيادة  مواقع 
م���ن ال����رج����ال، ح��ي��ث ت��ض��ط��ر ال��ن��س��اء 

لالجتهاد أكثر يف العمل للوصول لنفس 
ومع  الرجال،  إليها  اليت يصل  املناصب 
ذلك يشكك البعض يف استحقاقهن هلا.

على صعيد خمتلف.
الكامنة  األسباب  عن  الكثريون  يتساءل 
للنساء  ال���رج���ال  ب��ع��ض  ت��ف��ض��ي��ل  وراء 
النحيالت،  النساء  م��ن  أكثر  البدينات 
وما هي النظرة اليت يراها الرجال يف 
النساء املمتلئات، من جانب آخر أظهرت 
دراسة جديدة أن النساء يتأقلمن بشكل 
أفضل من الرجال مع احلياة بعد الطالق 
م���ع أن��ه��ن أك��ث��ر ع��رض��ة ل��ل��م��ع��ان��اة من 
أن  من  الرغم  فعلى  املالية،  الصعوبات 
الرجال قد يشعرون بسعادة أكرب بقليل 
السعادة  أن هذه  إال  الطالق  إمت��ام  عند 
ووصفه  النساء،  م��ع  مقارنة  أق��ل  كانت 

معظمهم مبجرد ارتياح.
احلكمة  أف���ادت  لطاملا  أخ��رى  م��ن جهة 
التقليدية أن الفتيات يصلن إىل مرحلة 
النضوج بسرعة أكرب من الذكور، ولكن، 
حسية  أدل���ة  ح��ال��ي��ًا  العلماء  بعض  وّف���ر 
على ذلك، حيث قال باحثون يف السلوك 
امل��رأة  البشري بعد دراس��ة حم��دودة إن 
حترص على أن تتناول قدرا ضئيال جدا 
من الطعام كالعصفورة يف حضور الرجل 
وان���ه ع��ل��ى ال��ع��ك��س ي��أك��ل ك��احل��ص��ان يف 
االختالفات  تعدد  مهما  وعليه  وجودها، 

تبقى احلياة بني الرجل واملرأة مشاركة 
وتكامل وليست حتدي، فيما يلي احدث 
طبيعة  والتقارير حول  الدراسات  وابرز 

االختالفات بني الرجل واملرأة.
بالنرجسية  الشعور  إىل  ال��رج��ال  مييل 
دراس��ة  بينت  ما  وف��ق  النساء،  من  أكثر 
أخ��رى  دراس����ة   355 ن��ت��ائ��ج  فيها  حللت 
االخ��رية  الثالثة  العقود  خ��الل  ص��درت 
أكثر من 470 ألف  ومشلت يف اجملموع 
ش��خ��ص، ورك�����زت ه���ذه األحب�����اث على 
ثالثة عوارض للنرجسية هي الرغبة يف 
النفوذ وحب الظهور وقناعة املريض بأنه 

يستحق األفضل.  
اىل ذلك قال علماء أمريكيون يف دراسة 
حديثة إن النساء الالتي يتولني مناصب 
لظهور  ع��رض��ة  أك��ث��ر  العمل  ق��ي��ادي��ة يف 
وتقول  ال��رج��ال،  م��ن  االكتئاب  أع���راض 
كالقدرة  السلطة،  مظاهر  إن  ال��دراس��ة 
امل��وظ��ف��ني، تقلل  أو ط���رد  ت��ع��ي��ني  ع��ل��ى 
ونشرت  باالكتئاب،  ال��رج��ال  شعور  من 
والسلوك  “ال��ص��ح��ة  جملة  يف  ال��دراس��ة 
االجتماعي”، ومشلت 2.800 رجل وامرأة 
أحد اخلرباء  وق��ال  العمر،  منتصف  يف 
إن الدراسة أظهرت احلاجة إىل وصول 
قيادية،  مناصب  إىل  النساء  من  املزيد 
النسائية  القيادية  النماذج  من  وامل��زي��د 

املتنوعة. 

ما بني الرجل واملرأة.. 
اختالف وليس فرق!

مشردو العالم.. عندما يفقد االنسان مأوى يف وطنه
االزمات  وتفاقم  االقتصادية  االوض��اع  تدهور  التشرد ويف ظل  ان مشكلة  العديد من اخل��رباء  يرى 
اعداد  تزايد  من  خصوصا  تعقيدا  القضايا  اكثر  من  اصبحت  واخلارجية،  الداخلية  والصراعات 
املشردين و املهاجرين من مناطق الصراعات واحلروب اىل املناطق والدول االمنة، اليت تعاني اصال 
واليت  العاملية،  املالية  االزم��ة  اليت خلفتها  الكارثية  االث��ار  بسبب  واقتصادية  من مشكالت سياسية 

اعتربت األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبري سنة 1929م.
هو ما اسهم بتفاقم معاناة العديد من البشر ممن يعانون الكثري من املتاعب بسبب اإلهمال والفق�ر 
والبطالة يف خمتلف دول العامل، وخصوصا الدول املتقدمة حيث عجزت حكوماتها عن اجياد حلول 

مناسبة هلذه املشكلة.
األشخاص  دون مسكن.  اإلنسان  فيها  يعيش  اليت  احلالة  املصادر، هي  بعض  تشري  وكما  والتشرد 
أو بشكل خاص تأمني مأوى  يكونون غري قادرين على تأمني مأوى آمن بشكل مستمر،  املتشردون 
لقضاء الليل. قد يشمل مصطلح التشرد أيضا األشخاص الذين ميضون ليلهم يف املبيت يف مأوى 
للمتشردين، مأوى من العنف املنزلي أو صناديق كرتونية أو يف أماكن عمومية غري خمصصة للمبيت 

البشري مثل حمطات القطار.
وفقا ألرقام األمم املتحدة فان هناك 100 مليون مشرد يف العامل والرقم يرتفع إىل مليار إذا اعتمد 

العامل  الذكور نسبة )75 - 80%( من املشردين يف  يعيش يف مسكن غري الئ��ق. ويشكل  تعريف من 
الغربي. ومن اهم األسباب اليت تؤدي للتشرد هي: عدم توفر فرص التوظيف والفقر بسبب فقدان 

العمل أو عدم القدرة على العمل.
صعوبة الوصول إىل الرعاية الصحية، إساءة تصرف احلكومة أو األشخاص ذوي النفوذ، احلروب أو 
الصراعات املسلحة، الكوارث الطبيعية، األمراض العقلية، دون توافر رعاية صحية مناسبة، اإلقصاء 
االجتماعي، مبا فيها بسبب التوجه اجلنسي أو االنتماء العرقي، قلة املساكن ذات األسعار املناسبة، 
العنف املنزلي، اخلروج من السجن،الطرد القسري من قبل احلكومات يف بعض الدول من أجل إقامة 

مباني أو طرقات عمومية مكان املنازل السابقة.
يف هذا الشأن يبلغ عدد املشردين يف نيويورك حنو 75 الفا يف وضع غري مسبوق منذ ثالثينات القرن 
املاضي حبسب بعض اخلرباء ما ميثل مصدر حرج متعاظم لرئيس بلدية املدينة الدميوقراطي بيل 

دي بالزيو املتهم باالستخفاف يف التعاطي مع هذه األزمة.
يف السياق ذاته قبل شهرين روى الفرنسي جان-ماري روغول البالغ 47 عاما يف كتابه “جو تاب ال 
مانش” حياته كمشرد وقد حقق جناحا وبيع منه حتى االن 40 الف نسخة ومع ان هذا الوضع مل يسمح 

له بعد مبغادرة الشارع اال انه غري حياته. 

قد ال يعرف اآلباء مواهب أوالدهم، وقد تأخذهم مشاغل احلياة بعيدا، 
موهبة ضخمة، حتتاج  داخله  الطفل حيمل يف  أن  باهلم  فال خيطر يف 
فقط أن حييطها األب بالرعاية واالنتباه واالهتمام، ورمبا ال يعرف كثري 
من اآلباء حجم الفائدة اليت تعود على أوالدهم عندما يهتمون بقدراتهم 
أو األمر، بسيطة، سهلة، صغرية، ولكنها بذرة  ومواهبهم اليت تبدو يف 

ميكن للرعاية أن جتعل منها شجرة كبرية يقلها الثمر!.
يؤدي اىل موت مواهبهم وقدراتهم،  األبناء،  أن إهمال  اآلب��اء  وال يعرف 
واألكثر خطرا من هذا، أن الشخصية املتميزة للطفل متوت، فيغدو اإلبن 
شخص عادي ال خيتلف عن ماليني األطفال، يف حني هو ميتلك موهبة 
كان ميكن لرعاية األب أن جتعل منها عنوانا جديدا لشخصية متميزة يف 
اجملتمع، تزدهر وتنمو بالتشجيع واملتابعة والتوجيه واإلطراء والتصحيح، 
وكل هذه األمور ال تأخذ كثريا من اآلباء، لكنها يف املقابل تعطي الكثري 

لألبناء وللمجتمع.
الشخصيات  أن  متنوعة،  جت��ارب  وأثبتت  خمتلفة  دراس���ات  أك��دت  لقد 
املتميزة يف اجملتمع، هم أطفال وجدوا من يرعى مواهبهم، السيما من 
أولياء األمور، فباالضافة اىل الرعاية والتوجيه والتشجيع، ينبغي أن يكون 
مراحل  يف  ذلك  ومتابعة  الطفل،  لدى  املوجودة  للمهارات  تطوير  هناك 

عمرية قادمة.
وصوال اىل مرحلة الشباب، حيث يصبح االنسان ذا شخصية اكثر طموحا 

وتفاعال مع احمليط العملي واالجتماعي عموما.
ويف هذا اخلصوص صدرت دراس��ات متخصصة عديدة تبحث يف هذا 
احلرص  أن  مثال،  السويسرية  زي��ورخ  جامعة  عن  ص��درت  فقد  الشأن، 
على تنمية املهارات والتدريب لتنمية القدرات الشخصية تساعد كثريا يف 
تعزيز الشعور بالثقة بالنفس وتنمي الشعور بالتفاؤل واالمل وتقضي على 

الشعور بالعزلة وتعزز حب التطلع اىل االفضل واكتساب املعرفة.
النفس  علم  يف  الباحثني  م��ن  جمموعة  قدمها  ال��يت  ال��دراس��ة  وذك���رت 
النفسي  االثر  متابعة  من  العامل  االوىل يف  للمرة  انها متكنت  باجلامعة 
واملعنوي ملن حيرص على تنمية قدراتهم الشخصية واملهارات عن طريق 
تقدما  الصلة فرصدت  ذات  التعليمية  وال��دورات  املتخصصة  التدريبات 

هائال يف توجهاتهم املهنية والصحية.
اجلهات  على  لذا  االهمية،  يف  غاية  املهارات  تطوير  قضية  تبدو  هكذا 
املعنية احلكومية واالهلية أن تهتم بالغ االهتمام يف هذا اجملال الذي يتعلق 
ببناء شخصية االنسان وبلورة قدراته وصقل مواهبه االمر الذي ينعكس 
على جممل نشاطاته الفكرية والعملية، واذا كنا نتفق ان الفرد عضو من 
جمتمع واسع وكبري وان جمموع االفراد يشكلون اجملتمع، لذا فإن اجملتمع 
اجلهات  تنّبهت  لو  فيما  االفضل  العطاء  على  وق��ادرا  منتجا  كله سيكون 

املعنية اىل الفوائد الكبرية اليت تقدمها تنمية القدرات ألفراد اجملتمع.

مواهب أوالدكم..
أمانة بأيديكم

مروة االسدي 

علي حسني عبيد 

عبد االمري رويح  
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السريع  بالتطور  يتميز  احلالي  عصرنا 
وامل��س��ت��م��ر وم����ع ت���زاي���د ك���م امل��ع��ل��وم��ات 
وت��ن��وع��ه��ا وت���ع���دد أش���ك���اهل���ا واخ���ت���الف 
م���ص���ادره���ا وف����ى ظ���ل ال��ت��ط��ور امل��ذه��ل 
يف إن���ت���اج وس���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 
ل��الت��ص��االت ون��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات أصبحت 
التغريات  ملواكبة كل هذه  هناك ض��رورة 
الوقت  مب��رور  اجملتمع  على  تطرأ  ال��يت 
سواء الدول املتقدمة او الدول النامية كال 
منها يعتمد على وسائل االتصال املتطورة 
أصبحت  فقد  وبذلك  شؤونه  تسيري  يف 
وامل��ؤش��ر احلقيقي  امل��ق��ي��اس  امل��ع��ل��وم��ات 
للحكم على تقدم األمم، فالدول املتقدمة 
واعتربتها  املعلومات  بأهمية  تعي  باتت 
وم��وردًا ال ينضب يساهم  سلعة أساسية 
ب��ف��اع��ل��ي��ة يف من��وه��ا وازده�����اره�����ا، كما 
االتصال  وس��ائ��ل  يف  تتطور  اخ��ذت  انها 
وخدمات االنرتنيت بشكل مستمر وعلى 

نطاق واسع.
ي��ب��دأ م��ع��ظ��م م��ق��ت��ين اجل�����واالت ال��ذك��ي��ة 
من  ال��ع��امل  ح��ول  سريعة  جبولة  نهارهم 
تطبيقات  ع��ل��ى  األخ���ب���ار  ت��ص��ف��ح  خ���الل 
ك��� ف��ي��س��ب��وك، ت��وي��رت، غ��وغ��ل، وغ��ريه��ا، 
 ،2016 يناير  من  األول  صباح  يف  ولكن 
مليوًنا ممن ميلكون   40 سيستيقظ حنو 
جواالت ذكية وكومبيوترات تاريخ صنعها 
أكثر من مخس سنوات، من دون إنرتنت.

إج��راء  إىل  تقنية  تقارير  آخ��ر  تشري  إذ 
العنكبوتية  الشبكة  مواقع  على  حتديثات 
ل���زي���ادة األم�����ن اإلل���ك���رتون���ي يف ال��ع��امل 
االف����رتاض����ي ل���ن ت��س��ت��وع��ب��ه��ا األج���ه���زة 
الرقمية  الفجوة  يزيد  قد  القدمية، مما 
وامل��ت��ط��ورة، يف وقت  النامية  ال���دول  ب��ني 

دعت األمم املتحدة فيه لتقليصها.
م��ن 80  أكثر  يتمكن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
املتقدمة  البلدان  املائة من األسر يف  يف 
ال��وص��ول إىل شبكة اإلن���رتن���ت، يف  م��ن 
حني ال يتمكن ثلثا سكان البلدان النامية 
من ال��وص��ول إىل اإلن��رتن��ت، وأش��ار إىل 
ال��ن��س��اء يشكلن  ال��رغ��م م��ن أن  أن��ه على 
فرصتهن يف  ف��إن  ال��ع��امل،  نصف سكان 
ال��وص��ول إىل اإلن��رتن��ت تقل عن فرصة 
هذه  على  التغلب  إىل  داع��ي��ا  ال��رج��ال، 
أن  املتوقع  من  أن��ه  ب��ان  وذك��ر  الفجوات، 
اجل��وال��ة  األج��ه��زة  اس��ت��خ��دام  يتضاعف 
مرات  باإلنرتنت مبقدار ست  واالتصال 
بالتعاون  ال���دول  وط��ال��ب   ،2020 حبلول 
مفتوحا  مكانا  لتصبح  الشبكة  لتطوير 
آم��ن��ا وم��وث��وق��ا وث��اب��ت��ا وش��ام��ال للجميع، 
وقال إن ذلك يتطلب أيضا عمال مشرتكا 
بني الشركات لبناء وتعزيز الثقة وتعزيز 
ثقافة عاملية لألمن على شبكة اإلنرتنت.

ومن اجلدير ذكره أن الشبكة العنكبوتية 
اخ��رتق��ت ك��ل ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب احلياة 

لالبتكار  داف��ع��ا  وأص��ب��ح��ت  امل��ع��اص��رة، 
االجتماعي  وال��ت��ب��ادل  وال��رتوي��ج  والعمل 
ميكن  ال  بشكل  االق��ت��ص��ادي  وال��ن��ش��اط 
ت��ص��وره قبل عقد م��ن ال��زم��ن ف��ق��ط. إذ 
ك��ش��ف��ت ال��ت��وق��ع��ات أن���ه يف ع���ام 2017 
سيكون هناك أجهزة مشبوكة باإلنرتنت 

تقدر بثالثة أضعاف سكان األرض.
اساسي  بشكل  يؤثر  ق��د  االم��ر  ه��ذا  ان 
ع��ل��ى ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة أك��ث��ر م���ن ال���دول 
املتقدمة على اعتبار انها من أكثر الدول 
عمرها  يزيد  ال��يت  للهواتف  استخداما 
وبذلك سترتتب  5 سنوات  أكثر من  عن 
على هذا القرار اضرار كبريا تلوح معظم 

اجملتمعات النامية.
ال��ق��رار  ه��ذا  م��ن  ك��ث��رية  دول  وستتضّرر 
ال��دول  أن  واهل��ن��د، كما  وخ��اّص��ة الصني 
القرار  هذا  من  حصتها  ستنال  العربية 
ال���دول  ب��ني  مم��ا سيخلق ف��ج��وة رق��م��ي��ة 
اخلطوة  ه��ذه  أن  هل  واملتطورة،  النامية 
مقصودة وتدعمها بعض شركات تصنيع 
على  الناس  إلجبار  اإللكرتونية  االجهزة 
فهل  أرباحها  ومضاعفة  منتجاتها  شراء 
هلذه الشركات صلة يف قرار على صعيد 
ال��ق��رار على  ه��ذا  ع��امل��ي؟ وكيف سيؤثر 
باإلنرتنت  املرتبطة  االقتصاد  النشاط 
وما دور الذي سوف تؤديه تلك الدول من 

جراء اختاذ مثل هكذا قرار؟.

يف 2016.. اربعني 
مليون بال انرتنت!

علوم وتكنولوجيا

تويرت بات يغرد بعيدًا عن مستخدميه!
األشخاص  بني  تربط  وال��يت  شهرة،  االجتماعي  التواصل  مواقع  أكثر  من  واح��دا  تويرت،  موقع  يعد 
أظهر  تواجه مرحلة عصيبة جدا حيث  اليوم  تويرت  ولكن شركة  املشاهري وحمبيهم،  وبني  وبعضهم 
تقريرها الفصلي اخلاص باإليرادات تراجع سعر أسهمها تراجعا كبريا، ويصارع املوقع االجتماعي 
يف جبهات عدة، وهناك قلق دائم يف نيويورك ولدى املستثمرين يف وول سرتيت، ومل يعد مستخدمو 
مواقع التواصل االجتماعي على اإلنرتنت يهتمون كثريا بتويرت الذي تضاءلت مكانته أمام إنستغرام 

وسناب تشات وواتس آب وغريها.
والسؤال هنا: هل هناك بصيص من أمل لتدارك هذا التدهور؟، بالتأكيد، فبالنسبة ملنصة اجتماعية 
دعمت قادة دوليني وجنوما رياضيني، بني أعضائه، جيب أن يكون هناك وسيلة ما إلجياد مستقبل 
املستثمرين  إلرض���اء  فعله  ت��وي��رت  ش��رك��ة  على  يتعني  م��ا  وه���ذا  امل��ص��ريف،  وميزانها  لتويرت  م��ش��رق 

واملستخدمني كليهما.
اخلليج  يف  العام  للراي  االول  املنرب  اىل  االخ��رية  السنوات  خ��الل  تويرت  حت��ول  نفسه  الصعيد  على 
وخصوصا يف السعودية اليت اعتربت عاصمتها الرياض يف 2012 عاشر مدينة مغردة يف العامل، ويف 
2013 جتاوز عدد مستخدمي املوقع النشطني يف اململكة مخسة ماليني شخص، ليسجل تويرت يف هذا 
البلد اعلى نسبة انتشار له يف العامل باملقارنة مع عدد السكان، ويستخدم املوقع اجلميع تقريبا يف 

اململكة، من السلفيني املتشددين اىل الليرباليني، ومن االمراء والوزراء اىل اشخاص جمهولني اصبحوا 
جنوما. ويتسبب تويرت بصداع للسلطات يف دول اخلليج اليت حتكم السيطرة على االعالم التقليدي، 
فيما صدرت احكام بالسجن على عدد من الناشطني بسبب تغريدات اعتربت مسيئة للدين او للحاكم، 
ويف اخلليج عموما، يستخدم املغردون تويرت للنقاش يف اي موضوع سخيف او مهم عرب “هاشتاغات” 

تنتشر بشكل واسع وسريع.
ضمن اطار املوضوع اعرتف تويرت بالفشل يف التعامل مع اإلساءات واحلسابات الوهمية، حيث تعرض 
بشأن  تويرت  اع��رتاف  ويأتي  تويرت اضطرتهم الغ��الق حساباتهم،  املشاهري الس��اءات عرب  عدد من 
املكونة  التغريدات  اتفاق مع غوغل جلعل  أنباء حول  مع  االس��اءات  مع  التعامل  فعالية سياساتها يف 
من 140 حرفا قابلة للبحث على حمرك البحث الشهري، وكان اجلدل حول استخدام أشخاص تويرت 
لالساءة لألخرين سواء من حساباتهم الشخصية أو من حسابات وهمية أثار اهتمام وسائل اإلعالم 
لسنوات، ومؤخرا حذرت “تويرت” بعض مستخدميها من أن خلال يف األمن االلكرتوني قد يكون اصاب 
حساباتهم مع امكان ضلوع “جهات مدعومة من إحدى الدول” يف العملية، يف خطوة نادرة هلذه الشبكة 
االجتماعية، علما إن تويرت هو موقع تواصل إجتماعي ال يقل أهمية عن الفيس بوك ويعترب املنافس 

األكرب له. 

نوعه  من  األول  كونه  لعقود،  دام  عمل  تتويج  هو  املناخ  قمة  اتفاق  يعد 
يف اتفاق مجيع دول العامل على احلد من االنباعثات املسببة لالحتباس 
احلراري والسيطرة على درجة حرارة األرض ملنع حدوث كوارث مناخية 

تصيب الكوكب بأكمله.
دول��ة من أعضاء  باريس بني 195  دام��ت ألسبوعني يف  وبعد مفاوضات 
األم��م امل��ت��ح��دة، وال��يت دارت ح��ول امل��ن��اخ العاملي واالح��ت��ب��اس احل��راري 
األوضاع  احل��راري إىل  املسببة لالحتباس  الغازية  االنباعثات  بداية من 
االقتصادية يف كل من الدول النامية واملتقدمة، “حان الوقت لوقف ارتفاع 
درجة حرارة األرض”، هكذا كانت بداية االتفاق الذي وقعته 195 دولة، 
املكون من 31 صفحة، فيما تلخص أهم ما تتناوله االتفاقية مبا يلي تعهد 
اجملتمع الدولي حبصر ارتفاع درجة حرارة األرض وإبقائها “دون درجتني 
مئويتني”، قياًسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وب� “متابعة اجلهود لوقف 
الغازات  انبعاث  على  السيطرة  مئوية”،  درج��ة   1.5 عند  احل��رارة  ارتفاع 
املسببة لالحتباس احلراري باختاذ إجراءات للحد من استهالك الطاقة 
واالستثمار يف الطاقات البديلة وإعادة تشجري الغابات، وضع آلية مراجعة 

كل مخس سنوات للتعهدات الوطنية اليت تبقى اختيارية، وسيتم إجرا.
أول مراجعة إجبارية يف 2025 ويتعني أن تشهد املراجعات التالية تقدًما 
من ِقبل الدول املوقعة، يتعني على الدول املتقدمة مساندة الدول النامية 
باملساعدات التمويلية ملواكبة جهودات الدول املتقدمة يف حتقيق ما تنص 

عليه االتفاقية.
حيث مت االتفاق على منح الدول النامية ما يقرب من 100 بليون دوالر 
حبلول عام 2020 ملساعدة تلك الدول يف التخلص من االنبعاثات الغازية 
ال��دول أوىل ضحاياها،  تلك  تعترب  وال��يت  املسببة لالحتباس احل��راري، 
مثل  دواًل  وتطالب  املساعدة،  وحدها  تدفع  أن  املتقدمة  ال��دول  ترفض 
تساهم،  أن  الغنية  النفطية  وال��دول  وسنغافورة  اجلنوبية  وكوريا  الصني 
جتري يف مقر األمم املتحدة بنيويورك مراسم توقيع الوثيقة يف 22 أبريل 

2016 على مستوى عال.
بلًدا  التنفيذ إال بعد املصادقة عليها من قبل 55  أنها ال تدخل حيز  إال 
املسببة لالحتباس  للغازات  الكلي  يقل عن 55% من احلجم  ما ال  تطلق 
احل��راري، تكون الدول املشاركة مسؤولة عن اإلعالن عن نسب الغازات 
بشكل  الكربون  أكسيد  ثاني  وغ��ازات  الزجاجية  الصوبات  من  املنبعثة 

سنوي مع االحرتام الكامل لسيادة كل دولة.
بعد أن حظت االتفاقية بسعادة مل تكن يف احلسبان، ينتظر العامل دخوهلا 
حيز التنفيذ بداية من عام 2020، لريى ما إن كانت بالفعل نقطة حمورية 
يف عمر البشرية كما وصفها مندوبي الدول أم ال، وعليه فبعد سنوات من 
املفاوضات الشاقة توصل ممثلو 195 دولة يف باريس إىل اتفاق وصف 
وهل  االتفاقية،  ه��ذه  من  قماره  العامل  ينجي  فعال  هل  لكن  بالتارخيي. 

ستلتزم دول العامل يف احلفاظ على البيئة؟.

بعد اتفاق قمة املناخ.. 
هل سيصبح العالم أقل تلوثًا؟!

آيات العكيلي  
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ي��ع��د أم������ازون أك����رب م���وق���ع ع��ل��ى شبكة 
اإلنرتنت لبيع الكتب، املوسيقى واألفالم 
ي��زي��د ع��ن 4.7 مليون منتج  م��ا  وي��ع��رض 
وأل��ع��اب  وموسيقى  ك��ت��ب،  ب��ني  م��ا  تتنوع 
وغريها من املنتجات، هذا املوقع الضخم
منذ  هائلة  وارب���اح  ب��ارزة  حقق جناحات 
املتخصصون  يعزو  اآلن،  انطالقه وحتى 
يف ه���ذا ال��ش��أن س��ر مت��ّي��ز وجن���اح ه��ذا 
وبقاءه  م   1995 ع��ام  بدايته  منذ  امل��وق��ع 
على هذا النجاح طيلة هذه الفرتة وحتى 
ال���راه���ن���ة، اىل جم��م��وع��ة من  ال��ل��ح��ظ��ة 
اليت  األسباب  أه��م  أح��د  تتمثل  العوامل 
ناجحًا  موقعًا  أم���ازون  موقع  م��ن  جعلت 
ووض��ع  العمالء  خدمة  جبانب  اهتمامه 
تحُ��ِرج��م إىل  االه��ت��م��ام  ه��ذا  أواًل  العمالء 
خطوات عديدة أبرزها: سرعة التوصيل، 
وتوفر ما يريده العمالء يف املوقع وتوفري 
اخلصومات والعروض اخلاصة للعمالء.

كونها  قوية،  حتتّية  بنية  ام���ازون  متتلك 
رك����ّزت ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ج��ان��ب خ��ربت��ه��ا يف 
جم���ال ال��ت��ج��ارة االل��ك��رتون��ي��ة، ف��ل��م تعد 
أمازون حباجة إىل ختزين كل املنتجات 
بتخزين  ق��ام��ت  ب��ل   . م��س��ت��ودع��ات��ه��ا  يف 
الطلب  عليها  يكثر  اليت  املنتجات  فقط 
يف مستوداعتها بينما أوكلت مهمة باقي 
امل��ن��ت��ج��ات ل��ل��ش��رك��ات امل��ت��ع��اون��ة، كذلك 
من���اذج األرب����اح ت��ت��ن��وع ج���دًا يف أم���ازون 

وهذا سبب مهم من جناحها، فالعضويات 
الذهبية والعموالت بل حتى بيع املنتجات 
كلها   ، اخل��دم��ات  أو  بالشركة  اخل��اص��ة 
تشكل أنواع لنماذج األرب��اح اليت اعتمد 

عليها موقع أمازن.
عوامل  هناك  ه��ل  البعض  يتساءل  وق��د 
ويبقى  ش���ك،  وال  ن��ع��م  ؟،  أخ���رى  جن���اح 
لكونك  الركون  وع��دم  املستمر  التطوير 
first mo -  صاحب السبق يف السوق

er، ه��و س��ر جن��اح أم���ازون األك��رب طيلة 
تلك السنوات.

تطمح  ال��ت��ط��وي��ر  علميات  اب���رز  وض��م��ن 
شركة “امازون” االمريكية العمالقة اليت 
ختوض غمار انتاج االفالم اخلاصة بها 
جبائزة  الفوز  اىل  “نتفليكس”،  ملنافسة 
ما  انتاجها على  وت��رية  وزي���ادة  اوس��ك��ار 
قال رئيسها، فيما قدمت خدمة “برايم” 
وارب�����اح غ��ري مسبوقة،  م��ذه��ال  جن��اح��ا 
حيث تقدم باشرتاك 99 دوالرا يف السنة 
اىل  الولوج  وتوفر  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
مثل  املتزايدة  الرقمية  ام��ازون  مضامني 
واشرطة  واملوسيقى  االلكرتونية  الكتب 
الفيديو بالبث التدفقي فضال عن تسليم 
ام��ازون  متاجر  يف  للمشرتيات  جماني 
االلكرتونية، ومل يسبق المازون ان كشفت 
عن عدد مشرتكي “برايم” متحدثة فقط 

عن “عشرات املاليني”.

العمالقة  االمريكية  اجملموعة  تأمل  كما 
يف جم���ال ال��ب��ي��ع ع��ل��ى االن���رتن���ت يف ان 
ت��ص��ب��ح الع��ب��ا اس��اس��ي��ا يف االس��ت��خ��دام 
وتأمل  ط��ي��ار،  دون  للطائرات  ال��ت��ج��اري 
عمليات شحن  استخدامها يف  ايضا يف 
سريعة لطرود صغرية يف اطار مشروع 

“برايم اير”.
يف ال����وق����ت ن��ف��س��ه دع�����ا ن���ائ���ب رئ��ي��س 
منطقة  ان��ش��اء  اىل  “ام�����ازون”  جمموعة 
ممر  ضمن  السريع”  “للرتانزيت  جوية 
جوي على علو 200 اىل 400 قدم )61 
اىل 122 مرتا( خمصصة للطائرات من 

دون طيار االكثر. 
ومتى مت  ام��ازون  من هو مؤسس شركة 
كان  الشركة  هذه  اسس  من  تأسيسها؟، 
جيف بيزوس من اغنى اغنياء االنرتنت 
املؤسس،  ه��و   ،1964 يناير   12 يف  ول��د 
الرئيس، املدير التنفيذي ورئيس جملس 
ماليا  عمل حملال  أم���ازون،  إدارة شركة 
يؤسس  أن  ق��ب��ل   D.E Shaw ل��ش��رك��ة 
شركة أمازون عام 1994. يف عام 1999 
العام”  ك�”شخصية  بيزوس  جيف  اختري 
ال���يت خت��ت��اره��ا جم��ل��ة ال��ت��اي��م ك���ل ع���ام. 
C - البداية باسم  تأسست الشركة يف 

وانطلقت   1994 ع��ام  يف   dabra.com
الزال��ت  والشركة   1995 ع��ام  رمسيا يف 

اىل يومنا هذا. 

أمازون.. نموذج العوملة 
اإللكرتونية

انقراض الحيوان.. يطلق العد العكسي النقراض االنسان
فعليا  تهديدا  يشكل  انقراضها  االنقراض؟، وهل  الكائنات اىل شفري  تدفع  اليت  األسباب  أبرز  ما 
على حياة االنسان؟، يرى علماء البيئة ان انهيار بيئة احليوانات والصيد اجلائر شكال ابرز االسباب 
اىل  واش��ارو  اخلطر  ناقوس  فالعلماء طرقوا  النادرة،  احليوانات  من  الكثري  انقراض  الرئيسية يف 
انقراض بعض احليوانات اليت كانت موجودة بيننا قبل عقود قليلة وقرب، فيما حذر اخلرباء من 
اخلطر القائم على هذه االنواع احلساسة، والسيما بسبب توسع النشاط البشري اىل مواطنها، وقطع 
االشجار، واستغالل املناجم، والصيد غري الشرعي واستخدام املياه لتوليد الطاقة، وحبسب التقارير 
املتخصصة يف هذا الشأن، فان مساحة املواطن الطبيعية اليت ما زالت سليمة متاما ال تتعدى 25 %، 

وعدد االنواع املهددة حول العامل يقدر باملئات.
من جانب مهم يرى الكثري من خرباء البيئة ان االسباب اليت تؤدي اىل انقراض احليوانات وتدمري 
بيئتها تنقسم اىل نوعني االول طبيعية ويتمثل بالتغريات السريعة يف املناخ كثوران الرباكني أو سقوط 
والنبات  للحيوان  الطبيعية  البيئة  كتدمري  البشرية،  بالتأثريات  يتمثل  االخ��رى  النوع  اما  النيازك، 
وجتزأتها، إيالج األحياء البيولوجية الدخيلة، ازدياد ومنو الكثافة السكانية، التلوث، الصيد التجاري، 

فقر وقلة التقنيات الزراعية السياحة واالستجمام، استنزاف املتزايد ملصادر األرض.
ومن ابرز حوادث االنقراض اليت حدثت مؤخرا، اختفت عشرات اآلالف من الطيور من احدى جزر 

والية فلوريدا بعد ان اعتادت على التكاثر بها عشرات السنني لترتك خلفها بيضا مل يفقس ما أثار 
دهشة بالغة بني مسؤولي احلياة الربية حبثا عن سبب اهلجرة اجلماعية الغامضة هلذه الطيور.

أما يف افريقيا فعلى مدار السنوات يستخدم الصيادون البنادق والكمائن والشراك لصيد الفيلة يف 
زميبابوي لكنهم بدأوا يستخدمون السيانيد عام 2013، يف حني حياول بعض العلماء استنساخ قرون 

وحيد القرن لتعزيز جهود محاية االنواع املهددة باالنقرا.
 حيث تتكون قرون وحيد القرن أساسا من مادة الكرياتني وهو مركب كيميائي ضمن عائلة الربوتينات 

يدخل أيضا يف تركيب الشعر واألظافر. 
لذا يرى بعض اخلرباء ان الدب القطيب رمبا يتمكن من تاليف آثار ندرة الغذاء من خالل الدخول يف 
فرتة من “البيات وهو يسري على قدميه” يف فصول الصيف وهي حالة تتسم باحلفاظ على الطاقة 
واحلد من النشاط وتقليل معدالت التمثيل الغذائي تضاهي متاما فرتات البيات الشتوي اليت تلجأ 

هلا بعض أنواع الدببة األخرى.
 ومن بني التحديات االخرى اليت يواجهها الدب القطيب عمليات التنقيب عن النفط والغاز واصطياده 
الغطاء  بفق����دان  قورنت  ما  إذا  ضئيل  أث��ر  ذات  تصبح  عوامل  وه��ي  األصليني  السكان  أي��دي  على 

اجلليدي.

الكتشاف  احلثيثة  جهودهم  الفضاء  والباحثون يف جمال  العلماء  يواصل 
اسرار كوكب املريخ، الذي ميتاز بلونه األمحر بسبب كثرة احلديد فيه إذ 
العلماء ان كوكب املريخ كان حيتوي  يطلق عليه الكوكب األمحر، ويعتقد 
عليه  حياة  وج��ود  وال��ذي جيعل فرضية  مليارات سنة،   4 قبل  امل��اء  على 

فرضية عاليًة.
كما يعتقد العلماء ان املناخ على كوكب املريخ مماثل ملناخ كوكب االرض منذ 
حوالي 3.5 مليار سنة حيث كان اجلو دافئا رطبا ولكن بسبب التفاعالت 
الكيميائية بني ثاني اكسيد الكربون واملاء يف الغالف اجلوي لكوكب املريخ 
وص��غ��ر حجم امل��ري��خ اص��ب��ح ال��غ��الف اجل���وي للمريخ رق��ي��ق ج��دا ودرج��ة 
احلرارة باردة جدا وما تبقى من املياه اما هو مياه جممدة يف القطبني او 

خمبأة يف الينابيع اجلوفية العميقة.
الطريان  تابعة إلدارة  البيانات من سفينة فضاء  فيما قال علماء حيللون 
والفضاء األمريكية )ناسا( إن مياها ماحلة تنساب خالل شهور الصيف 
على سطح كوكب املريخ. وهو ما يزيد احتمال أن يكون الكوكب الذي ساد 
اعتقاد على مدى أعوام طويلة أنه قاحل رمبا يكون فيه ما يدعم احلياة، 
الكيميائية غري معروفة فإن  املياه وتركيبتها  الرغم من أن مصدر  وعلى 
شبها  األكثر  الكوكب  كان  إذا  ما  بشأن  العلماء  تفكري  سيغري  االكتشاف 
باألرض يف اجملموعة الشمسية فيه حياة لكائنات دقيقة حتت قشرته اليت 
تتشكل  آثار أمالح  العلماء إىل مؤشرات على  باإلشعاعات، وتوصل  تعج 
فقط يف وجود املياه يف قنوات ضيقة منحوتة يف جروف قارية عالية يف 

أحناء املنطقة االستوائية اخلاصة باملريخ.
ولطاملا جذب كوكب املريخ الناس بلونه األمحر وأهلب اخليال مبا يتحّلى 
به هذا الكوكب من غموض. مقارنة بكوكب األرض، فللمريخ ربع مساحة 
شر كتلة األرض. هواء املريخ ال يتمتع بنفس  سطح األرض وبكتلة تعادل عحُ
املريخ 0.75% من  يبلغ الضغط اجلوي على سطح  إذ  كثافة هواء األرض 
اليت  اآللية  ان اجملّسات  ل��ذى، نرى  الضغط اجل��وي على األرض،  معّدل 
قامت وكالة الفضاء األمريكية بإرساهلا لكوكب املريخ، تحُغّلف بكحُرِة هوائية 
امل��ري��خ وال يستعمل  ك��وك��ب  اإلرت��ط��ام بسطح  ال��ص��دم��ة عند  إلم��ت��ص��اص 
الباراشوت للتقليل من سرعة هبوط اجملّسات إلنعدام اهلواء. يتكون هواء 
املريخ من 95% أّول اكسيد الكربون، 3% نيرتوجني، 1.6% ارجون، وجزء 
بسيط من األكسجني واملاء. يف العام 2000، توّصل الباحثون لنتائج توحي 
بوجود حياة على كوكب املريخ بعد معاينة قطع من الشهب املتساقطة على 
األرض واليت أتت من كوكب املريخ، واستدّل الباحثون على هذه احلقيقة 
بوجود أحافري جمهرية يف الشهب املتساقطة. تبقى الفرضية آنفة الذكر 
مثارًا للجدل دون التوصل إىل نتيجة أكيدة بوجود حياة يف املاضي على 

كوكب املريخ.

املريخ.. نظري االرض 
باملاء ونظري زحل 

باألقمار
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تحقيقات

االزم����ة امل��ال��ي��ة اخل��ان��ق��ة ال���يت مي��ر بها 
ال��ع��راق��ي بسبب اخن��ف��اض  االق��ت��ص��ادي 
دوالر،   50 دون  م��ا  اىل  ال��ن��ف��ط  اس��ع��ار 
امل��وازن��ة  متويل  م��ن   %97 يشكل  فالنفط 
العامة، اذ اعتمدت احلكومة ملواجهة تلك 
االزمة اساليب متعددة متثلت باالستغناء 
ع��ن امل��ش��اري��ع غ��ري ال��ض��روري��ة، وات��ب��اع 
ال  للموظفني،  االجباري  االدخ��ار  اسلوب 
الوظيفية  ال��درج��ات  ع��دد  تقليص  سيما 
املقبل.  ال��ع��ام  م��وازن��ة  ضمن  املخصصة 
املختلفة  ودوائرها  الدولة  وزارات  بعض 
على  االزم���ة  تلك  حجم  لتقويض  ب���ادرت 
وصفت  اج���راءات  خ��الل  من  مؤسساتها 
ب��)التعس��فية(،  بها  املشمولني  حبسب 
بصفة  امل��وظ��ف��ني  م��ئ��ات  بتسريح  متثلت 
الشرحية  وه��م  والعقود،  اليومي  االج��ر 
ليضافوا  تضررا،  واالكثر  حجما  االك��رب 
جليش العاطلني عن العمل املكتظ اصاًل 
وزارة  ب��ي��ان��ات  ض��م��ن  املسجلني  ب��اع��داد 
تقدر  ال��يت  االجتماعية  وال��ش��ؤون  العمل 
باكثر من نصف مليون عاطل ناهيك عن 
االالف الغري املسجلني رمسيًا. اذ كشفت 
وثيقة صادرة عن وزارة املوارد املائية، وقد 
منها  نسخة  على  النبأ(  )شبكة  حصلت 
تشري لتسرحيها للعاملني باالجر اليومي 
ومنحهم اجازة اجبارية حتى اشعارًا غري 
املبهمة  املالي  الوضع  لتحسن  تبعًا  معلوم 

ظروفه. فيما الغى جملس حمافظة بغداد 
ع��ق��ود ث��الث��ة االف م��وظ��ف، ل��ع��دم وج��ود 
مستحقاتهم،  ل��دف��ع  مالية  ختصيصات 
حب��س��ب م��ص��در يف جم��ل��س احمل��اف��ظ��ة، 
اوردت��ه يف خرب وكالة الغد برس وتابعته 
)شبكة النبأ(. التسريح التعسفي لشرحية 
بضمهم  والعقود  اليومية  االجور  موظفي 
امل��ن��ت��س��ب��ني ل���وظ���ائ���ف ال���ق���ط���اع اخل���اص 
املتأثر باألزمة ذاتها، القى بضالله على 
ذوي  باخلصوص  احلياتية  شؤونهم  واقع 
الدخول احملدودة، لتكون تلك االجراءات 
النبأ(،  )شبكة  سلطت  ع��ام  رأي  قضية 
الضوء عليها مثل خالل مناقشة ابعادها 
من  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
خالل امللف التالي. تقول موظفة رفضت 
ذكر امسها ملخاوف شخصية تعمل بصفة 
االجر اليومي ضمن مالكات وزارة املوارد 
انها سرحت مع  اربع سنوات  املائية منذ 
التابعني  املوظفني  من  ال��ف   12 من  اكثر 
للوزارة. وتضيف “بعد سنوات من اخلدمة 
اي  ب��دون  سرحنا  العمل  اع��ب��اء  وحتملنا 
واعز انساني، اغلب املوظفني من الشباب 
باالجور  العمل  ارتضوا  الذين  اخلرجيني 
ما  دي��ن��ار(  )ال���ف   12 تتجاوز  ال  اليومية 
من شبح  لتخلص   )  250  -200  ( يعادل 
ال��ب��ط��ال��ة وحت��ق��ي��ق ن���وع م���ن االس��ت��ق��رار 
اهل��ام��ش��ي ال ي��ل��يب ال��ط��م��وح ل��ك��ن لسان 

حاهلم )احسن من الكعدة(. وتتابع “”كرم 
الوزارة مل يتجاوز عودة املسرحني للعمل 
)75ال��ف  تعادل  مقطوعة  شهرية  بأجور 
دي��ن��ار( ال تكفي لسد رم��ق )ال��ري��وك��ات(، 
ال������وزارة غ��ري معينة  ت��ك��ون  ان  ش��ري��ط��ة 
بأجور النقل او حتى توفري خطوط للنقل. 
وتسألت “عن االنسانية يف هكذا قرارات 
هتكت سرت احالم االستقرار لعدد كبري 
من الشباب الذي وجد يف االجور اليومية 
مالذ امل ضعيف حلق احلياة، بإجراءات 
تصنف بالتقشفية يدفع فاتورتها املواطن 
البسيط وينئ باالمن من تسببوا باالزمة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال���يت مي��ر ب��ه��ا ال��ب��الد من 
السلطة  سياسي واصحاب ومتنفذين يف 
وال��ف��س��اد.  اخل��اط��ئ��ة  السياسيات  بسبب 
اس��ع��د س��وء احل��ظ وقلة  ام  ن��دب��ت  فيما 
احل��ي��ل��ة ب��ع��د ت��س��رحي��ه��ا م���ن ع��م��ل��ه��ا يف 
مديرية تربية الرصافة الثالثة، وتسألت 
الدولة  وس��اس��ة  ال���وزراء  رئيس  يعلم  ه��ل 
مضت  اشهر  اربعة  منذ  تسرحيي  “بعد 
اف���رتش واط��ف��ال��ي )ال���ك���ارت���ون( يف ه��ذا 
اطفالي  ق��وت  املك  وال  ال��ب��ارد،  الشتاء 
اليتامى بعد ان فقدت زوجي يف ساحات 
املتشبثني  كراسيهم  عن  للدفاع  احل��رب 
بها وهم ينعمون باحلياة الفارهة، ترتفع 
لرتفه  اليتامى  باموال  البنكية  ارصدتهم 

عوائلهم على حساب عوائلنا.

التقشف االقتصادي يطيح بموظفي 
األجور ويستثني موظفي السياسة!!

مالبس الفقراء )الباالت(.. بني األسعار الواطئة وانتشار األمراض
ال تفكر األمهات باملخاطر اليت حتملها معها مالبس الباالت، يف حني رمبا خيطر يف بال اآلباء أن هذه 
املالبس قد تنقل بعض االمراض اجللدية اىل أطفاهلم، ولكنهم مع ذلك يقبلون على شرائها، ألن دخلهم 

الواطئ ال يسمح هلم بشراء املالبس اجلديدة عالية الثمن، 
)شبكة النبأ املعلوماتية(، الحظت وجود باعة املالبس القدمية )الباالت(، يف مركز املدينة، وخارجها، 
السكنية، على الرصيف  وإيابا من واىل األحياء  السيارات ذهابا  الشوارع اليت تزدحم فيها  يف بعض 
املعّبد باملقرنص، تنتشر عربات وطاوالت من احلديد تتكدس فوقها املالبس املستعملة، وهناك ادوات 
وأماكن لعرض مالبس الباالت، يتجمع عليها رجال ونساء احيانا تبدو اعدادهم كبرية، ولكن النساء أكثر 
دائما� يعلن البائع عن سعر مّوحد للمالبس اليت يعرضها، عندما سنحت الفرصة، سألنا هذا البائع 
)ابو جميد يف الثانية واالربعني من العمر تقريبا( بعيدا عن املشرتين بعض الشيء، سألناه: ما هو منشأ 

هذه املالبس.
هناك جتار رئيسيني، يصرفون مبالغ كبرية احيانا لشراء الباالت، ويتم توزيعها على احملافظات، كما 
ان اسواق بغداد تكتظ بها، يف سوق هرج مبنطقة )الباب الشرقي( وغريها، تكثر باعة الباالت، ويكثر 
عليها اعداد املشرتين، خاصة يف فصل الشتاء، أما املنشأ، فهو دائما من دول اجنبية، أوربية وغريها، 

وقد تكون هذه املالبس من متربعني، لكنها تباع للناس هنا.
أنها تنقل معها بعض األم��راض اجللدية؟، حنن نسمع مثل هذه األق��وال، وال نعرف مدى  هل صحيح 
صحتها، ولكن هناك مصادر طبية اكدت وجود بعض األمراض، ومع ذلك حنن حمتاجني اىل العمل، مثل 
حاجة الناس )الفقراء( لشراء مثل هذه املالبس، ويزداد شراء مالبس الباالت يف هذا الوقت اضعافا 

عن الفصول االخرى.
بائع آخر يتخصص يف بيع مالبس األطفال املستعملة )كريم عباس45 سنة(، سألناه هل تفرضون أرباحا 
اذا كان االقبال شديدا نرفع  البائع بصراحة: السعر يكون حسب حالة السوق، يعين  كبرية؟؟، جييب 
السعر وترتفع معه االرباح، واحلالة االنسانية ال تتدخل يف وضع االرباح، حتى التجار الكبار يعرفون 
الرئيسي،  حبالة السوق، هلم عيون يف السوق خيربونهم، ويف هذه احلالة ترتفع االسعار من املصدر 
وحنن نرفعها ايضا، واحيانا نضاعف االرباح اذا كان )السحب( كبريا، هناك من ال يرحم الناس الفقراء، 
املهم لديه أن حيقق اكرب قدر من االرباح، ولكن هناك من يرفض استغالل الناس وأنا منهم، حناول ان 
تكون اسعارنا مناسبة، واملهم لدينا أن حنصل على رزق مناسب يكفينا لسد حاجات العائلة واالطفال 

واملدارس واالطباء الذين تكثر املراجعات هلم يف الشتاء.

غادروا طفولتهم وأجربوا على نسيان الرباءة ... قست عليهم األقدار فحملوا 
ثقل احلياة فوق ظهورهم النحيلة... اغتيلت أحالمهم على أعتاب املدارس 
فلم مينحهم الزمن دمية أو كتابا فكانوا هم اللعبة واحلكاية.. إنهم أطفال 
الشوارع والنفايات، شرحية أخذت باالتساع مكونة ما يسمى ب�)التجمعات 
العشوائية( والذين ينتشرون يف الشوارع العامة والتقاطعات يبيعون املناديل 
اكياس  ويبيعون  العربات  يدفعون  الشعبية  االس��واق  ويف  والعلكة  الورقية 
النايلون أو يفتشون يف النفايات حبثا عن العلب الفارغة، حكايات تشابهت 
التفاصيل، اختلط فيها الكذب باحلقيقة لكنها  يف املضمون واختلفت يف 
تنبع من رافد واحد وهو البحث عن سبل العيش واللهاث وراء رغيف اخلبز.
تضع )شبكة النبأ املعلوماتية( هذا املوضوع امام انظار املسؤولني واملراجع 
الدينية آملني ان حيوز اهتمامهم، ولكي ال يضطروا ملواجهة محلة اجتثاث 
ب��دع��وى االص���الح، ف��ال زال���ت ه��ن��اك ف��رص للمعاجلة اجتماعيا  ج��دي��دة 
وحضاريا وشرعيا، ويف بلد يغص بالفقهاء يفرتض ان تؤسس موازينه على 
قاعدة )التكافل االجتماعي(!!، وإال ستكون الدولة مضطرة ملواجهة جيش 
مهاوي  ترعرع يف  واحلاقدين جيش  واحملتالني  واالش��رار  االرهابيني  من 
التدخني واملخدرات، وتفشت يف صفوفه األمية، هذا كان  الرذيلة وادمن 
شعوري وانا امسع حديث )معتز 11 سنة( الذي تتضاعف نقمته كلما رأى 
أقرانه يتوجهون اىل املدارس صباحا يف حني هو جمرب على التوجه اىل 
يدفعها كي  ب�)عربة(  )العالكات( وحيلم معتز  النايلون  اكياس  لبيع  السوق 
يريح جسده النحيل ليعمل )محاال( ويزيد دخله اليومي فيشرتي لوالدته 
عباءة جديدة!!!، أما املدرسة فهي حلم حتقيقه حمال بالنسبة هلذا الصغري 
وهو ينوء حبمل ثقيل إلعالة أخواته الثالث ووالدته بعد أن قتل والده يف 
)ابو دشري( فنزحوا من تلك املنطقة حاملني ذكريات قاسية ومستمسكات 

تثبت انتماءهم للعراق ولكنها ال تسمن وال تغين من جوع.
كذريعة  )العلكة(  تبيعان  األصغر  شقيقتها  ترافقها  سنوات(   10 )ميعاد   
البنتان  معها  تعيش  املساء إىل جدتها ألمها حيث  وتعود يف  لالستجداء، 
فلحقت  )بائعة خضار(  والدتهما  دي��اىل  انفجار يف حمافظة  قتل  أن  بعد 
بالوالد الذي سبقها، وتقول ميعاد تركنا دياىل ونزحنا اىل مدينة كربالء، 
هكذا كان رأي جدتي لنكون يف محى )ابا عبد اهلل احلسني ع( يف البداية 
ساعدنا أحدهم وقدم لنا سكن )جتاوز( مع مبلغ بسيط ومواد غذائية ثم 
انقطع ذلك احملسن ومل نعرف كيف ندبر معيشتنا وجدتنا مسنة ومصابة 
بأمراض كثرية ... حمدثيت الصغرية )ميعاد( تدرك جيدا خماطر الشارع 
من الناحيتني اجلسدية واالخالقية لذلك هي ختشى على شقيقتها وتتمنى 
من  وما حيصل هلما  الشارع  حياة  من  لينقذهما  )اخلالق(  يلتفت هلم  ان 
انتهاكات أسّرتين بها ك�)امرأة المرأة( وحبركة عفوية حنونة مسحت بيدها 
على رأس شقيقتها.. وّدعتين ويف عينيها نظرة مليئة باخلوف من غد قد 

يكون أقسى من اليوم.

املنسيون يف الشوارع.. 
طفولة منتهكة ومشاريع 

للجريمة

بغداد - سوزان الشمري  

شذى الشبيبي  
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حرب البعوض.. تصرع نصف 
مليون سنويا!

مازال مرض املالريا ميثل مشكلة خطرية 
يف دول العامل النامي، إذ ينتقل هذا املرض 
لإلنسان عن طريق وخز البعوض وتتسبب 
يف مصرع حنو نصف مليون شخص حول 
االح��ص��اءات  فيما تشري  ك��ل سنة،  ال��ع��امل 
الطبية املتخصصة ملنظمة الصحة العاملية 
يف  مليار شخص   3.2 يقارب  ما  يقع  بانه 
ح��وال��ي 100 دول���ة حت��ت خ��ط��ر اإلص��اب��ة 
باملالريا، يف 2015 كانت هناك 214 مليون 
حالة إصابة باملرض، مع تقديرات بوجود 
438 أل���ف ح��ال��ة وف���اة أغ��ل��ب��ه��ا وق��ع��ت يف 

جنوب الصحراء الكربى بأفريقيا.
امل���الري���ا ه��و م���رض اس��ت��وائ��ي وق���د يكون 
ال��ب��الزم��ودي��وم،  طفيليات  تسببه  ق��ات��اًل، 
الرئيسي من خالل  العدوى بشكل  وتنتقل 
عضات البعوض املصاب، األعراض تظهر 
أي���ام أو أك��ث��ر م��ن ع��ض��ة البعوض  ب��ع��د 7 
البداية:  يف  تتضمن  األع���راض  امل��ص��اب، 
احلمى والصداع واالرتعاش والقيء، إن مل 
املالريا  س��الالت  بعض  فإن  معاجلتها  يتم 
وغالبا  شديدًا،  مرضًا  لتصبح  تتطور  قد 
ما يؤدي إىل املوت، األطفال حتت 5 أعوام 
وسبعون  ب��امل��رض،  لإلصابة  عرضة  أكثر 
باملئة م��ن ح��االت ال��وف��اة ب��امل��الري��ا حتدث 
الوفيات  معدل  لكن  العمرية،  الفئة  هل��ذه 
م���ن امل����الري����ا ح����ول ال���ع���امل يف ت��ن��اق��ص، 
وذل���ك بفضل ال��وق��اي��ة وت��داب��ري ال��رق��اب��ة، 

للمالريا،  لقاح حمتمل  على  العلماء  يعمل 
ولساللة جديدة من البعوض قد تساعد يف 

مكافحة املرض.
فقد اكتشف فريق من الباحثني يف جامعة 
الربوتني  من  أنواعا  الربيطانية  نوتينغهام 
ق���ال���وا إن��ه��ا ت��ش��ك��ل أس����س ت��ك��اث��ر طفيل 
امل���الري���ا، وم��ن��ذ ف���رتة، يبحث ع��ل��م��اء عن 
قال  حيث  املالريا،  ملكافحة  جديدة  طرق 
علماء بريطانيون إنهم ط��وروا، عن طريق 
ميكنه  ال  عقيما  بعوضا  اجليين،  التغيري 
اجناز  بأنها  يصفونها  خطوة  يف  التكاثر، 
كبري يف احل��رب ض��د وب��اء امل��الري��ا ال��ذي 

ينقله البعوض.
بامكانه  زال  ما  احمل��ور  البعوض  ان  يذكر 
محل ونقل طفيلي املالريا اىل البشر عن 
طريق اللسع، ولكن تكوينه اجليين سيؤدي 
الناقلة  اىل تكاثره مع غريه من الفصائل 
ل��ل��م��الري��ا واس��ت��ب��داهل��ا، وس��ي��ت��م��ك��ن نسل 
واح���دة من  ال���ذي حيمل نسخة  ال��ب��ع��وض 
بينما  املقبلة،  لالجيال  توريثه  من  اجل��ني 
لن تتمكن االن��اث ال��يت ت��رث نسختني من 
ستنقرض  ال��ط��ري��ق��ة،  وب���ه���ذه  االجن�����اب، 
ف��ص��ائ��ل ال��ب��ع��وض ال����يت ت��س��ت��ط��ي��ع محل 
طفيلي املالريا ونقله، ولكن بعض اخلرباء 
خيشون من أن القضاء على البعوض بشكل 
ت��ام ق��د ي��ق��وض ت���وازن البيئة وي���ؤدي اىل 

مضار اخرى ليست يف احلسبان.

ب��اح��ث��ون ف��رن��س��ي��ون خ��الل  فيما اك��ت��ش��ف 
جتارب خمربية ان الطفيلية املسؤولة عن 
مقاومة عالجات عدة  ق��ادرة على  املالريا 
مل  جزئيات  بينها  م��ن  للقلق  مثري  بشكل 
ق��ب��ل، ومل  م��ن  ان تعرضت هل��ا  يسبق هل��ا 
يتمكن قطاع األدوي��ة حتى اآلن من إجياد 
ل��ق��اح ف��ع��ال للحماية م��ن ع���دوى اإلص��اب��ة 
باملالريا، هذا املرض الذي يعترب األخطر 
أن  إال  امل��داري��ة.  أو  االستوائية  املناطق  يف 
عالجات  اىل  م��ؤخ��رًا  توصلوا  الباحثون 
ج���دي���دة س��ي��ك��ون م���ن ش��أن��ه��ا احل����د من 
امل��رض اخلطري، على  انتشار ع��دوى هذا 
جبامعة  مهندسون  ق��ال  خمتلف،  صعيد 
تكساس  يف  وامليكانيكية  الزراعية  العلوم 
اهلاتف  حتول  جديدة  تقنية  ابتكروا  إنهم 
احملمول إىل جمهر متنقل ميكنه تشخيص 
مرض املالريا وذلك يف قرية برواندا على 
نفس مستوى الدقة الذي تتيحه املختربات 
الفائقة التطور يف أي مدينة غربية كربى، 
يذكر مرض املالريا ناجم عن طفيلي ينقله 
املناطق  يف  خ��ص��وص��ا  وينتشر  ال��ب��ع��وض 
االستوائية. وقد تراجعت نسبة الوفيات يف 
السنوات اخلمس عشرة االخرية بنسبة 60 
% اال ان املرض ال يزال حيصد 600 الف 
ضحية سنويا، كمت يذكر أن حنو 3.2 مليار 
شخص – أي نصف سكان العامل تقريبا – 

معرضون خلطر اإلصابة باملالريا. 

املضادات الحيوية.. عندما يتحول الدواء اىل داء!
تعد املضادات احليوية من أكثر األدوية اليت يتم وصفها للمرضى، لكن هلذه املضادات آثار جانبية، 
تتمثل بتلف اجلهاز اهلضمي وضعف املناعة، خصوصا وان الكثري من الناس يلجؤون اىل تناول مضادات 
أن املضاد احليوي يقضي عليها،  يعتقد  اليت  األم��راض  ببعض  حيوية جبرعات عالية عند اإلصابة 
بينما ثبت علميا أن هذا يقوي مناعة البكترييا أمام املضادات، حيث يظن معظم املرضى ان اجسام 
للبكترييا، ولكن يف احلقيقة  االشخاص الذين يفرطون يف تناول املضادات هي اليت تصبح مقاومة 

فان البكترييا نفسها هي اليت تطور مقاومتها للعقاقري فتصبح اشد فتكا وتنتقل من جسم اىل آخر.
احليوية  للمضادات  مقاومة  بكرتيا  نشأت  املاضية  العقود  خ��الل  ان��ه  اجمل��ال  ه��ذا  اخل��رباء يف  يقول 
العقاقري من حجم االستثمارات يف جمال اجي��اد سبل  ال��ذي خفض فيه منتجو  الوقت  وحت��ورت يف 
ملقاومتها ما أوجد خماطر صحية عاملية ليصبح من املستحيل القضاء على سالالت البكرتيا املقاومة 

للعقاقري مثل تلك املسببة لاللتهاب الرئوي والسيالن وغريها.
وظلت مشكلة البكرتيا املقاومة للمضادات تؤرق العلماء يف جمال العلوم والطب منذ اكتشاف البنسلني 
لتصبح  الطفرات  من خالل  البكرتيا  تتحور  عندما  احليوية  املضادات  مقاومة  وحت��دث   ،1928 عام 
املضادات  استخدام  يف  اإلف��راط  وي��ؤدي  العدوى  ع��الج  يف  املستخدمة  احليوية  للمضادات  مقاومة 

العدوى  وت��ؤدي  للعقاقري،  املقاومة  البكرتيا  كبرية يف منو  زي��ادة  اىل  استخدامها  اس��اءة  أو  احليوية 
بالبكرتيا املقاومة للعقاقري -مبا يف ذلك الصور املقاومة لعدة عقاقري تعاجل االلتهاب الرئوي والتيفود 
والسيالن- اىل وفاة مئات اآلالف من البشر سنويا مع تزايد هذا التوجه، من جهتها أعلنت منظمة 
الصحة العاملية ان سكان العامل يف حرية من أمرهم بشأن حجم اخلطر احلقيقي الذي متثله البكرتيا 
املقاومة للمضادات احليوية على الصحة العامة وال يعرفون كيفية احلد من تلك املخاطر، كما حذرت 
املنظمة األممية مرارا من أن العامل يتجه إىل “عصر ما بعد املضادات احليوية” حيث سيتعذر القضاء 
على بعض األمراض باستخدام األدوية احلديثة املتاحة حاليا، وتقول منظمة الصحة العاملية إنه وعلى 
الرغم من ذلك فإن عددا قليال من الدول لديها خطط حلفظ املضادات احليوية وغالبيتها يف مناطق 
غنية من العامل مثل أوروبا وأمريكا الشمالية حيث توجد أنظمة صحية أكثر تنظيما ومتويال وقدرات 

علمية أكثر تطورا.
وعليه فعلى الرغم من ان االطباء واخل��رباء مل يكفوا عن التحذير من اآلثار اجلانبية لإلسراف يف 
وبني  الطفولة  مرحلة  تعاطيها خالل  بني  حديثة  دراس��ة  ربطت  وال��يت  احليوية،  املضادات  استخدام 

خطورة التعرض للمزيد من االمراض، لكن األسباب مازالت حمل تكهنات األطباء.

أكثر  العامل  يف  ويوجد  العامل،  يف  الشائعة  األم��راض  من  السكري  م��رض 
من 120 مليون شخص مصابني بهذا الداء. ومرض السكري يصيب مجيع 
كل  بني  اربعة  وبنسبة  عامًا  األطفال حتت سن 15  األع��م��ار، وحي��دث عند 
السكر يف اجلسم  اح��رتاق  تكون عملية  السكري  10.000 شخص. ومرض 

عندهم غري منتظمة مما يؤدي اىل ارتفاع نسبة السكر يف الدم.
السكري نوعان، املرض: مازال السبب الرئيسي لإلصابة بهذا املرض غري 
األولية  األسباب  وثانوية،  أولية  أسباب  اىل  األسباب  تقسم  ولكن  معلومة، 

وتشمل: الوراثة، اجلنس، السمنة، الغذاء، االلتهابات، الصدمة النفسية.
غدة  رف��ع  احل��دي��د،  جتمع  البنكرياس،  التهاب  وتشمل:  الثانوية  األس��ب��اب 
البنكرياس جراميًا، سرطان البنكرياس، زيادة هرمون النمو، زيادة هرمون 
الكورتزون، زيادة االدرينالني، زيادة فعالية الغدة الدرقية، تناول مواد طبية 

مثل حبوب وحقن الكورتزون ومشتقاته وأدوية.
سكري الشباب: وهذا املرض يصيب األشخاص يف سن مبكرة، وفيه تفتقر 
غدة البنكرياس اىل إنتاج االنسولني والضروري الحرتاق السكر يف اجلسم.

سكري الكبار: وهذا املرض يصيب األشخاص بعد سن األربعني، وفيه يكون 
افراز غدة البنكرياس لالنسولني بصورة طبيعية، ولكن فعالية هذا االنسولني 
تكون ضعيفة إما لزيادة بعض اهلرمونات األخرى أو وجود عوامل توقف عمل 

االنسولني يف اجلسم.
نظام التبادل الغذائي، هذا النظام طبق يف اجنلرتا وأمريكا حيث وضعت 

جداول حتتوي على الكاربوهيدرات وأخرى للربوتينات وثالثة للدهون.
وميكن تغيري نوع الغذاء الذي يستسيغه املريض من خالل األنواع املذكورة 
الكاملة لوضع ج��دول غذائي  ل��ه احل��ري��ة  تكون  وك��ذل��ك  يف ه��ذه اجل���داول 
تناول  الغذاء، فمثاًل املريض الذي ال حيب  يومي حيتوي على ما حيبه من 
احلليب املقرر 200 سي.سي والذي يعادل جزءًا كاربوهيدراتيًا واحدًا ميكنه 
ج��زءًا  ي��ع��ادالن  وهما  ج��م   20 خبز  قطعة  أو  واح���دة  بربتقالة  االستعاضة 
كاربوهيدراتيًا واحدًا ايضًا. وكذلك للمريض الذي ال حيب أن يأخذ بيضة 
واحدة يف جداول الربوتينات املتبادل واليت تعادل جزءًا واحدًا من الربوتني 

االستعاضة جبزء واحد من اللحوم أو جزء واحد من السمك أو غريها.
املواد الغذائية اليت ميكن تناوهلا بكميات غري حمددة هي الشاي، القهوة، 
من  ب��داًل  القهوة  أو  للشاي  حتلية  السكرين  الطماطم،  عصري  اللحم،  م��اء 

السكر، الشوربة السادة.
التويف،  الشوكوالتة،  اجللوكوز،  السكر،  الكحول،  املمنوعة:  الغذائية  امل��واد 
العسل، املربى، الدبس، الكيك، البسكويت احمللى، الفاكهة املعلبة مع السكر 

واحللويات.
اخلضروات املسموحة: اخلضروات اليت حتتوي على كميات قليلة جدًا من 
الكربوهيدرات ميكن تناوهلا بكميات معتدلة من دون ان تدخل ضمن جدول 
الغذاء املذكور وهي: القرنبيط، اخليار، اخلس، الفطر، الكرفس، الرشاد، 
الفلفل  الفجل،  الباذجنان،  البامية،  القرع،  الليمون،  الطماطم،  السبانخ، 

األخضر، الفاصوليا اخلضراء املعدنوس والكراث. 

الغذاء والسكري
د. مازن سلمان حمود 
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األخيرة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني
 العراقيني: 1557 - رقم التسجيل يف دار 

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©

يلفظ العام 2015 أنفاسه األخرية عند األمتار املتبقية للدخول اىل 
العام اجلديد، وهو حيمل معه فرحا عراقيا بتحرير مدينة الرمادي، 
واملرسلني،  األنبياء  خامت  مبيالد  املسلمني  أعياد  مع  ذلك  ويتزامن 
وعيد  امل��ي��الد  بأعياد  وال��ع��امل  العراقيني  املسيحيني  اف���راح  وك��ذل��ك 
رأس السنة. ومن الصدف ان توافق العيدين االسالمي واملسيحي مل 
يتكرر اال قبل أربعة قرون او أكثر، وهو توافق زمين حيمل الكثري 
ال��دالالت املعربة، رمبا واح��دة منها األصل االهلي الواحد الذي  من 
جاءت منه االديان التوحيدية الكربى، ويف ذلك تعبري واشارة اىل اهلل 
الواحد االحد خالق كل شيء، وجاعل االنسان خليفته يف األرض عن 

طريق اعمارها والسعي فيها عمال وكدا متواصال.
وشهد العام 2015 العديد من األحداث البارزة يف جماالت عدة كان 
هلا أثر كبري على العامل. ونشر موقع »غوغل تريندز« اكثر االحداث 
وتنوعت  ال��ع��ام،  ه��ذا  البلدان  البحث يف مجيع  ال��يت شغلت حم��رك 

املواضيع بني السياسة واالقتصاد والعلوم والرياضة.
احتلت اعتداءات باريس اكثر املواضيع السياسية اليت تفاعل معها 
باريس  وتصدرت  »غوغل«،  على  مليون حبث   897 من  بأكثر  الناس 

عناوين الصحف ومواقع التواصل االجتماعي يف العامل.
اكثر  »فولكسفاغن«  شركة  فضيحة  سجلت  فقد  االقتصاد،  يف  اما 
بالعلوم،  املتعلقة  املواضيع  ويف  »غ��وغ��ل«.  على  حبث  مليون   13 من 
ذكر موقع »غوغل تريندز« ان اكتشاف املياه على سطح املريخ سجل 
اكثر من 10 ماليني حبث على »غوغل«، والسودان هي أكثر دولة يف 
العامل حبثت عن هذا املوضوع. ويف الرياضة، ذكر “غوغل” ان فضائح 
»االحتاد الدولي لكرة القدم» )فيفا( القت اكثر من 42 مليون حبث 
على »غوغل«، والكويت هي اكثر بلد يف العامل حبثت عن املوضوع، 
يف  مكان  من  اكثر  ضربت  اليت  اإلرهابية  االعمال  البحرين.  تليها 
العامل تصدرت عناوين الصحف يف عام 2015، حيث شهد هذا العام 
اهلجوم على جملة شارلي إبدو الفرنسية، وإسقاط الطائرة الروسية 

يف سيناء، واهلجوم على منتجع يف مدينة سوسة التونسية.
يف ما يتعلق باألرقام اليت نشرت عن اهلجمات، قد يكون 2015 أسوأ 
من 2014، الذي كان قد شهد زيادة بنسبة 80 باملئة يف عدد ضحايا 
اإلرهاب عن العام الذي يسبقه وكان أكثر السنني عنفا منذ 2001، 

وفقا للمؤشر الدولي لإلرهاب الذي يتابع مثل هذه اهلجمات.
اما عن ابرز الشخصيات يف العام 2015، اليت تصدرها جملة التايم 
االمريكية فقد اقتصرت القائمة القصرية للمرشحني على عدد من 
الشخصيات، منها لتفوقها يف حماولة صنع السالم وأخرى جلهودها 
يف صناعة احلروب. ذلك أن اجمللة، اليت ختتار شخصية العام منذ 
كانوا  من  على  العام  لشخصية  السنوي  تقييمها  يف  تعتمد   ،1927
األقوى نفوًذا وتأثريا خالل السنة، إضافة إىل كثافة ظهورهم على 

وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي.
للفوز  مريكل  أجنيال  األملانية  املستشارة  اجمللة  اختارت  العام،  هذا 
باللقب، وجاء باملركز الثاني زعيم داعش االرهابي أبو بكر البغدادي، 
وإحتل املركز الثالث املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية 
الرابع يف التصنيف فقد كان من نصيب  دونالد ترامب. أما املركز 
حركة »Black Lives Matter«، “حياة السود مهمة”، املدافعة عن 
حقوق الناس ذوي البشرة السوداء، وجاء يف املركز اخلامس الرئيس 

اإليراني حسن روحاني. 

بعد منتصف الليل من اجلمعة األخرية يف شهر 
التحاليل  أتابع  كنت  حيث  1437ه����..  األول  ربيع 
اجل��دي��دة ال����واردة إل��ي ع��رب ال��وات��س��اب، صعقين 
أودى حبياة  ال��ذي  املفجع  امل���روري  احل���ادث  نبأ 
الشريازي  آلل  الطيبة  الشجرة  من  واع��د  غصن 
احل��وزات  يف  الفكري  التنويع  حلركة  احلافظني 
اجل���ذري  االص����الح  ملشعل  وال��راف��ع��ني  العلمية، 
لواقع األمة.. ان الراحل لتوه الفقيه اجلليل السيد 
متكرر  الشريازي منوذج  احلسيين  جواد  حممد 
من اعالم هذه االسرة اليت ال تنهل اال من منابع 
متعددة  بشخصية  متتع  لذلك  األص��ي��ل��ة،  ال��دي��ن 
األبعاد، وواقعية فهو العامل الرباني الذي كاد أن 
يكون حنريرًا حيث تفتق بنبوغه وهو ال زال شباًل، 
فكان يدرس السطوح العليا يف احلوزة العلمية يف 
مباحثاته  بعض  أرص���د  وك��ن��ت  األش���رف  النجف 
العلمية واملس فيه العقل املفكر، واللسان الزلق، 
سائر يف  انه  عنه:  ينم  الطرح، مما  والتعمق يف 
قليل  ف��ذًا،  ليصبح منوذجًا  العلمي  الرقم  طريق 
االم��ام  الثاني  اجمل���دد  األوح���دي  كحبه  النظري، 
السيد حممد الشريازي )رمحه اهلل( وعمه الذي 
املقدس:  الفقيه  االن��ظ��ار  وجلب  األس��ب��اب،  بهر 
سيدنا الرضا )رمحه اهلل(. اال ان املشيئة االهلية 

ليعبد طريق  ال��واع��د  الغصن  ه��ذا  غياب  ق��درت 
اجملد يف مسرية هذه األسرة الفاضلة.

يف خالل حركته العلمية متكن من آليات االجتهاد 
وكل  وق��واع��ده��ا،  مبادئها،  درس  وفقهًا،  اص��واًل 
مشارف  على  اهلل(  )رمح��ه  فكان  بها،  يتصل  ما 
العطاء  يف  دوره  ليؤدي  مميزًا،  فقيهًا  يصبح  ان 
الطريق،  القدر عليه  واالص��الح، فقطع  والقيادة 
ولبى ن��داء رب��ه يف ج��وف ليل دام��س وحزين من 
ليالي العراق املظلوم بعد ان زار جده احلسني )ع( 
ال��وداع وتوجه إىل مدينة امام املتقني علي  زيارة 
اح��دث جرحًا  امل��س��رية... وهكذا  يواصل  )ع( كي 
ال��ش��ريازي ورج��ال  آل  ج��دي��دًا وعميقًا يف جسد 

مدرستهم.. وقواعدهم الشعبية.
وال���راح���ل اجل��دي��د م��ن��ه��م، ك���ان م��ث��اال ومن��وذج��ًا 
حيتذى باالخالق الطيبة السامية لذلك نفذ اىل 

القلوب واحبه كل من تعامل معه..
ان هذا العامل الشاب هو خري قدوة صاحلة جليل 
من  يريد  ملن  ن��رباس  وسريته  املعاصر،  الشباب 
الشباب السري قدمًا اىل االمام، يف أي اختصاص 
سامل  ه��دف  وألي  اجتماعية،  شرحية  اي��ة  وم��ن 
يكافح، ال فرق، حيث ان السيد الراحل )كتلة قيم( 
تقدمية فهو اجيابي، ال يقول: ال.. وال يثبط احدًا 

عن أي عمل نافع، وال يشكك اح��دًا يف مسريته 
اليت قطع اشواطًا منها..

وهو: شخصية تعشق العلم، وحتبه حبًا مجًا، ألنه 
كان قد عرف واستوعب كلمة جده أمري املؤمنني 

)ع( حيث قال: »العلم أصل كل خري« 
ان  يعرف  ألن��ه  ال��ص��احل،  بالعمل  العلم  وق��رن   *
بالعمل  ينادي  »العلم  ق��ال:  )ص(  املصطفى  جده 
فان اجابة واال ارحتل«. حيث كان هميمًا يف العمل 

واخلدمة ورعاية شؤون الطلبة وقضاء احلوائج.
الرقي  اىل  والطموح  العالية،  باهلمة  ومتيز   *
خلدمة املبادئ واالنسانية، فكانت شخصية نادرة، 
يشار اليها بالبنان. وهذه الصفات احليوية الفذة 
للشباب،  ق��دوة  لتكون  الشخصية  ه��ذه  تستحق 
وم���ا اح���وج ال��ش��ب��اب اي��ن��م��ا ك��ان��وا وألي شرحية 
هذه  مثل  اىل  عملوا  اختصاص  أي  ويف  انتموا، 
الشخصية املشعة حيوية وخلقًا فهو رمز مضيء، 
وبطل مقدام، ورسالي مضح للقيم، لذلك اندفع 
اىل  الطاهر  جثمانه  لتشييع  العلماء  من  اآلالف 
مثواه األخري، وكانت تظاهرة ضخمة جلبت انتباه 
القاصي والداني. فاليك سالمًا ايها اجلواد الفذ 

يوم ولدت ويوم رحلت، ويوم تبعث حيًا.
وانا هلل وانا اليه راجعون.

ما تركه العام 
2015 خلفه
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