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تعد جرائم الفساد اإلداري واملالي من املعضالت املعقدة اليت واجهت العراق يف تسعينيات القرن املاضي وبداية األلفية الثانية، 

وقد ذاق الشعب العراقي األمرين من النظام الدكتاتوري...
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أن  أيعقل  تعاىل،  يعد خيشى اهلل  أنه مل  املسؤول، لدرجة  السلطة  امتيازات  هل أعمت 
االمور تصل بالعراقيني اىل هذا احلد، هذا البلد الذي يضم مراقد أعظم خلق اهلل من 
االولياء الصاحلني، اولئك الذين قدموا للبشرية دروسا عظيمة يف االخالق ويف احلكم 
السلف  لذلك  احلقيقي  االمتداد  هي  الراهنة  السياسية  الطبقة  أن  يعقل  هل  الرشيد، 
الصاحل؟؟. من الواضح أن خيار اللحظة احلامسة بات وشيكا، إن مل يكن قد حصل فعال، 
)االعتصامات(،  أعلى، وهي مرحلة  املظاهرات اىل مرحلة تصعيدية  انتقال  بداية  مع 
وهذا يعين أن حلظة احلسم قد آن أوانها، وانها نضجت بل بلغت اقصى درجات النضوج 
، وأن اللعب  أكثر من أي وقت كان، وحلظة احلسم املقصودة، وأن زمن التسويف قد وىلىّ
وتراجع  املظاهرات  إضعاف  او  بإيقاف  األم��ل  وأن  يعد جمديا،  الوقت مل  إضاعة  على 
الشعب عن مطالبه املشروعة باإلصالح مل تعد مقبولة، خاصة أن شعب العراق يستحق 
أن يعيش مرفها كرميا بعد عقود طويلة حلكومات ملكية ومجهورية تعاقبت عليه بأشد 
مظاهر القمع والظلم والفقر والطغيان، واليوم حانت حلظة تعويض هذا الشعب املظلوم، 
وليس معاقبته بظلم اكرب وفساد اكثر فتكا، متخض عن حرق األخضر واليابس ونشر 
الفقر اكثر فأكثر بني العراقيني الذين ال زالوا يأملون خبطوات واجراءات حازمة توقف 

احندار البالد حنو الدمار.
يف اخلطوات االصالحية اليت حتد من الفساد، وحتاصر رؤوسه الكبرية، قد تكون هناك 
خسائر، ولكنها خسائر ميكن أن يتحملها الشعب والطبقة السياسية، أما اذا تصاعدت 
هلجة املواجهة بني بني الطرفني )الطبقة احلاكمة واملتظاهرين(، فإن اخلسارة ستكون 
جمهولة احلدود، أي أنها قد تكون خسائر من النوع الثقيل الذي يعيد البالد عقودا اىل 
الوراء، والبد أن يفهم اجلميع وخاصة الطبقة احلاكمة، أن اول املتضررين ستكون هذه 

الطبقة نفسها، فضال عن التداعيات اخلطرية اليت تطوال جماالت احلياة االخرى.
احلكماء  االنسانيني  القادة  ط��راز  من  ق��ادة حمنكني  اىل  اللحظة حنتاج  هذه  اليوم يف 
الكبار يف عقوهلم واراداتهم ونفوسهم، ليكونوا مبثابة املنقذين للشعب وليس السالطني 
املتسلطني عليه، واحلقيقة ان الطبقة السياسية مبقدورها اختاذ االجراءات الصحيحة، 
والسريعة والفاعلة اليت تعيد االمور اىل نصابها، هلذا ينبغي أن تسهم هذه العقول يف 

اختاذ )خيار اللحظة احلامسة(، وجيب أن يكون خيار االصالح وليس خيار التصادم.
البقاء يف  او  ال���وراء،  للعودة اىل  يعد هناك جم��ال  احل��اس��م، ومل  ه��ذا اخليار  أزف  اذًا 
حمطة املراوحة والسكون يف املكان ذاته، إننا ازاء مرحلة جديدة ينبغي أن تغري أوضاع 
العراق والعراقيني اىل األفضل بكثري، وهذه النتيجة مشروطة، بالعقلية واآللية واالرادة 
اليت تتعامل بها الطبقة السياسية )الكتل، االحزاب، الشخصيات( املشرتكة يف العملية 
السياسية، وينبغي أن يكون اخليار اىل صاحل كرامة العراق وعزته وتطوره وليس اىل 
بطرقها  الفساد،  واجتثاث  اإلصالحية  اخل��ط��وات  تتم  ان  واخ��ري  أوال  األه��م  العكس. 

الصحيحة وعدم تكرار األخطاء السابقة، واال فان الفساد العميق سيبتلع كل شيء.

كفى فسادا 
وظلما وتسويفا

عندما تندلع شرارة صغرية، سوف تقود اىل حرائق كبرية، اذا مل تتم معاجلتها يف وقتها، هذا األمر بديهي وال حيتاج اىل ذكاء، 
ولكن معاجلة الشرارة حتتاج اىل ارادة وسعي وحكمة...
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منذ العام 2003 والتحول السياسي الذي 
بنظام صدام  اإلطاحة  بعد  العراق  شهده 
حسني، والدولة العراقية تالزمها األزمات 
حداثة  أن  إال  وأمنية(،  سياسية  )أزم���ات 
مواجهة  على  العراقيني  وع��زم  التجربة 
التحديات والتحول السياسي املفاجئ زاد 
الشعب العراقي إصرارا على مواجهة كل 

التحديات على الرغم من صعوبتها.
ل��ك��ن اس��ت��م��رار ت��ل��ك األزم�����ات واخن���راط 
اجتياح  بعد  خطري  منعطف  يف  ال��ع��راق 
ت��ن��ظ��ي��م “داع��������ش” ل��ب��ع��ض احمل���اف���ظ���ات 
العراقية يف أواخر العام 2014، واخنفاض 
الدولة  أدخ��ل  ال��ذي  العاملية  النفط  أسعار 
ال��ع��راق��ي��ة يف ع��ج��ر م���ال���ي واق��ت��ص��ادي 
الرغم  وعلى  حقيقية”.  اقتصادية  “أزم��ة 
ال��ت��ظ��اه��رات يف  م��ن خ���روج الشعب إىل 
الصيف املاضي، وانطالق الشرارة األوىل 
للحراك الشعيب املطالب بعملية اإلصالح 
اختالف  أن  إال  واالق��ت��ص��ادي،  السياسي 
القوى السياسية وتعارضها وعدم اتفاقها 
على طريق واض��ح وم��ش��رتك يف إص��الح 
قد  للدولة  واالقتصادي  السياسي  الواقع 

يتسبب بسيناريوهات عديدة.
1. سيناريو استمرار الوضع احلالي: وهذا 
يعين بقاء الوضع على ما هو عليه وضرب 
األص����وات امل��ط��ال��ب��ة ب��اإلص��الح ال��ش��ام��ل، 
واالقتصار على إصالحات شكلية وحلول 
املنظومة  سلطة  على  واإلب��ق��اء  ترقيعية، 

احلزبية نفسها. 2. سيناريو اإلصالح: هذا 
السيناريو ينقسم على شكلني وفقًا لعملية 
شكلي  إص���الح  األول:  الشكل  اإلص����الح، 
)وهذا  احلالية  السياسية  القوى  بقاء  مع 
ما تريده أغلب القوى السياسية(، وميكن 
القوى  إص���الح  “سيناريو  عليه  نطلق  أن 
السياسية نفسها”، وهذا سيصطدم بإرادة 

الشعب واملرجعية الدينية العليا.
ال��ش��ام��ل، وهو  ال��ث��ان��ي: اإلص���الح  الشكل 
نسميه  أن  وميكن  األوىل،  الصورة  عكس 
)السيناريو الشعيب(، وهو السيناريو الذي 
يطالب به الشعب واملرجعية الدينية العليا. 
3. س��ي��ن��اري��و ال��ت��ق��س��ي��م: ه���ذا ال��س��ي��ن��اري��و 
ق��د ي��ك��ون م��ط��روح��ًا ب��ق��وة يف ه��ذه امل��دة، 
ورمب�����ا س��ي��ك��ون ن��ت��ي��ج��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة لفشل 
السياسي  االتفاق  وع��دم  اإلص��الح  عملية 
ب��ني ال��ف��رق��اء ال��س��ي��اس��ي��ني، وذل���ك بسبب 
والقومية  واحلزبية  الطائفية  التقاطعات 
بني القوى السياسية؛ فالكتل الكردستانية 
ووف��ق��ًا  احل��ك��وم��ي  باستحقاقها  متمسكة 
نسبة  واليت تشرتط  الربملان،  لنسبها يف 
الربملان  يوازي حجمها يف  متثيل حكومي 
الوزارية  الكابينة  من   %20 بنسبة  املتمثل 

اجلديدة.
وق����د ي��ك��ون ال��ت��ق��اط��ع األب�����رز واخ��ت��الف 
وجهات النظر داخل التحالف الوطين هي 
املعرقل األكرب لعملية اإلصالح السياسي 
والسيما أن حزب رئيس الوزراء رمبا يعد 

السياسية،  أمام إصالحاته  األكرب  العائق 
ف��ض��اًل ع��ن م��واق��ف األح����زاب وال��ت��ي��ارات 
السياسية األخرى اليت ختتلف مع العبادي 
بطرق ومنهجية اإلصالح، وخباصة التيار 
ال��ص��دري، مم��ا ي��ن��ذر ب��ت��داع��ي��ات خطرية 

على مستقبل العملية السياسية.
إذًا، هناك نتائج عكسية رمبا ترتتب على 
اإلص��الح  عملية  يف  واملماطلة  ال��رتاخ��ي 
وال��ت��غ��ريات يف ال��ك��اب��ي��ن��ة ال���وزاري���ة. ه��ذه 
ال��ن��ت��ائ��ج ت��ن��ذر ب��ت��داع��ي��ات خ��ط��رية تهدد 
م��س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ن��ظ��ام 
لصانع  الب��د  وعليه  ال��ع��راق��ي،  السياسي 
أن  السياسية  وال��ق��وى  ال��ع��راق��ي  ال��ق��رار 
السلبية  وآث��اره��ا  التداعيات  ه��ذه  يدركوا 
إدارة  يف  ال��ع��ق��ل  ل��غ��ة  إىل  حي��ت��ك��م��وا  وأن 
الشعب  ألن  الشعب؛  إرادة  وإىل  ال��دول��ة 
مصدر السلطات، وهو من يطالب بعملية 

اإلصالح الشامل ومصر عليها.
وهلذا ميكن تاليف كل هذه السيناريوهات 
ب��ع��م��ل��ي��ة إص�����الح ت���درجي���ي وش���ام���ل لكل 
مؤسسات الدولة. وهذا ما جيعلنا نتساءل: 
ال����وزراء ق���ادر على  ه��ل إن السيد رئ��ي��س 
ت��اليف ك��ل ه��ذه ال��س��ي��ن��اري��وه��ات بإصالح 
سريع وشامل؟، وهل إن القوى السياسية 
لنتائج  شاملة  ت��ص��ورات  متتلك  العراقية 
 - سرتاهن  إنها  أم  السيناريوهات،  ه��ذه 
تقويض  يف  الوقت  عامل  على   - كالعادة 

مطالب اإلصالح؟. 

السيناريوهات املستقبلية 
للتحول السياسي يف العراق

يف العراق.. مسلسل التفجريات يدق ناقوس الخطر من جديد
الشهداء واجلرحى وخملفة  ارقاما جديدة من  العراق، مسجلة  االمنية يف  االح��داث  وترية  تتسارع 
املزيد من االرام��ل وااليتام يف دولة بات الفقر والعوز صفة لعوائل الشهداء واملضحني فيها، فبعد 
االعتداءات االرهابية على مدينيت الشعلة والصدر يف العاصمة بغداد واملقدادية يف حمافظة دياىل؛ 
ها هي مدينة بابل تعود مرة اخرى لتسجل حضورها يف نشرات االخبار وصفحات النعي الفيسبوكية 

لضحايا االرهاب الداعشي والفشل االمين.
لكن املفارقة ان مكان التفجري يف سيطرة االثار بات رمزا لألرقام القياسية للجماعات االرهابية سواء 

بعدد الضحايا او بكمية املواد املتفجرة.
وما يثري االستغراب هو التصرحيات االمنية املطمأنة من قبل القيادات االمنية بسيطرتها على الوضع 
بشكل تام وتأكيدها على ضعف العدو الداعشي وعدم قدرته على استهداف املدنيني جمددا واملشكلة 
االكرب ان هناك الكثري من احملللني االمنيني قد انساقوا وراء هذا اخلطاب التخديري الذي يعتمد 

على ترحيل االزمة اىل اجل غري مسمى.
ومن ثم فاذا كانت اجلماعات االرهابية قد ضعفت بشكل كبري فمن يستطيع ان يفسر دخول شاحنة 
كبري اىل مدينة بعيدة عن مناطق سيطرة داعش، كما انها تعد من املدن اآلمنة، ويف هذا االطار ميكن 
ان نشري اىل احتمالني يف وصول هذه الكمية الكبرية من املواد شديدة االنفجار اىل منطقة التفجري 

يف سيطرة االثار: االحتمال االول ان تلك املتفجرات مت جلبها من مناطق بعيدة قد تكون حتت سيطرة 
داعش واقرب هذه املناطق هي مدينة الفلوجة وبالتالي فان جلبها اىل منطقة االثار)منطقة حدوث 

االنفجار( حيتاج اىل عبور عدد من السيطرات.
االرهابي  االعتداء  منطقة  من  قريبة  نقطة  قد حصل يف  الشاحنة  تفخيخ  ان  هو  الثاني  االحتمال 
وبالتالي فان ذلك ميثل حالة تثري القلق، اذ يشري ذلك الرأي )اذا كان صحيحا( اىل قدرة اجلماعات 

االرهابية بالعمل والتنقل يف مناطق نظنها امنة وخالية من اخلاليا النائمة واملتيقظة.
ويرى خرباء عسكريون أن عودة داعش اىل استخدام اسلوب التفجريات ضد املدنيني تشكل مؤشرًا 
على نية اجلماعة االرهابية توسيع رقعة املعارك بالدفع باملئات من عناصرها باجتاه العاصمة بغداد 
واملناطق االمنة وذلك لتشكيل عوامل اإلنهاك لدى القوات العراقية بعد انتشارها يف اكثر من منطقة. 
كما أن السماح بالتقاط األنفاس لداعش عقب كل معركة هو السبب الرئيسي ملا حدث من خروقات 

امنية.
ويف كل االحوال فان انهيار الوضع االمين من جديد سيلقي جبحيمه على املواطن املسكني وبالتالي 
فاذا كانت هناك نية جادة حلماية هذا املواطن فالواجب اجياد خطط تنطلق من قراءة صحيحة للواقع 

ودراسة مناطق القوة والضعف ومستوى االستعداد لدى االجهزة االمنية مبختلف صنوفها. 

يف  املظاهرات  موجة  وتواصلت  االحتجاجات  اندلعت  اآلن،  من  سنة  منذ 
بغداد واحملافظات على حنو متتابع يف كل مجعة، ومل تتوقف منذ ان انطلقت 
شرارتها االولي يف صيف العام املاضي، قد تكون واجهت بعض اخلفوت هنا 
احلكومة  املتظاهرون  طالب  حيث  مشتعلة،  بقيت  جذوتها  ولكن  هناك،  أو 
شكلية،  وليست  جوهرية  اصالحات  بإجراء  بغداد،  يف  السياسي  والنظام 
تبدأ مبالحقة رؤوس الفساد، وال تنتهي إال بعد أن تنظف االجهزة احلكومية 
أنهك  الذي  الفساد  للدولة من غول  التابعة  واالقتصادية  والتجارية  واملالية 

الشعب والدولة.
وبسبب الغباء السياسي الذي يتحلى به املسؤولون، وبسبب دس رؤوس قادة 
يشعرون  وكأنهم  للخطر،  حتاشيا  الرمال  يف  واحلكومة  واالح���زاب  الكتل 
االج���راءات  اخت���اذ  م��ن  ف��ب��دال  اخل��اط��ئ،  السلوك  هل��ذا  نتيجة  باالطمئنان 
االصالحية الكربى، واملدعومة من املرجعة والشعب، راحت احلكومة تتهرب 

من مسؤولياتها.
وبعد كل هذه املؤشرات، وبعد أن بلغ السيل الزبى، أعلنت املرجعية أسفها 
ألغت  عندما  الساسة  من  االمتعاض  موقف  وأظ��ه��رت  احلكومة،  تلكىّؤ  من 
اخلطبة السياسية االسبوعية، يف اجراء واضح يؤكد رفع يد املرجعية عن 
ذلك  وم��ع  البالد،  وادارة  السلطة  يف  املشاركة  السياسية  واالح���زاب  الكتل 
بقيت الطبقة السياسة تسري يف اجتاه الالمباالة والفوضى، وطيلة عمليات 
الفشل  تبعت  وإل��ق��اء  الشعب،  لتخدير  ال��واض��ح��ة  واحمل����اوالت  التسويف، 
املالي والسياسي عليه، ومع ذلك بقيت املظاهرات مستمرة، ومل ينفع هذا 
وحتمية  أهمية  على  مؤشر  باعتباره  السياسيني  وال  احلكومة  االستمرار 
االصالح وهذا األمر يستدعي اختاذ خطوات عمالقة تضاهي اخلطر الذي 

مير به العراق واألوضاع البالغة اخلطورة والتداخل والتعقيد والضبابية.
ال��دول��ة،  ومؤسسات  احلكومة  تفهمها  أن  ينبغي  ال��يت  اخل��ط��وات  ه��ذه  م��ن 

وتدرسها وتبادر بها:
- أن تفهم الطبقة السياسية يف العراق، أنها تتعامل مع فرصتها األخرية 
وال��دول��ة فوق  الشعب  واالح���زاب مصاحل  الكتل  أن تضع   - ال��ب��الد.  إلن��ق��اذ 
الداخلون  والسياسيون  القادة  يفهم  أن   - ة.  مصاحلها، جمربة وغري خم��ريىّ
السلطات  تتخذ  أن   - أنهم ميرون مبنعطف خطري.  السياسية،  العملية  يف 
امل��س��ؤول��ة يف ال��دول��ة، ق����رارات اص��الح��ي��ة يقتنع بها ال��ش��ع��ب. - أه��م هذه 
الكتل واالح��زاب أن  القرارات وضع رؤوس الفساد خلف القضبان. - على 
تسقط املنهج السابق الذي اعتمدته قبل اليوم. - الشروع الفوري مبحاربة 
الفساد وكل من يتخندق خلفه، مع تعضيد القضاء والنزاهة الداء دورهما 
احلازم يف هذا اجملال. - عدم العودة مطلقا، اىل اسلوب غض الطرف عن 
الب��د من  رؤوس الفساد بسبب نفوذهم او انتمائهم اىل كتل واحزاب قوية. -
التعامل  الفوضى. -  االن��زالق اىل  البالد من  وضع ضوابط حازمة حلماية 
مع هذا املنعطف اخلطري بهدوء وحزم وبروح املسؤولية احلكيمة اليت تعي 
خطورة املرحلة. -ال ينبغي حدوث اي تصادم بني الشعب واالجهزة االمنية 

مهما كانت األسباب.

من ينقذ املركب العراقي 
من الغرق؟؟

ميثاق مناحي العيساوي  

العراق



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

3
www.annabaa.org العدد العشرون - نيسان 2016 - جمادي الثاني 1437

عندما تندلع شرارة صغرية، سوف تقود 
معاجلتها  تتم  مل  اذا  كبرية،  حرائق  اىل 
وال حيتاج  بديهي  األم��ر  ه��ذا  وقتها،  يف 
الشرارة حتتاج  معاجلة  ولكن  ذك��اء،  اىل 
ارادة وسعي وحكمة، هذا ما يعيشه  اىل 
اندلعت  الراهنة، لقد  اللحظة  العراق يف 
ش���رارة امل��ظ��اه��رات منذ اك��ث��ر م��ن سنة، 
اىل  أم���س(،  )ي��وم  اجلمعة  ه��ذه  وانتقلت 
يعين  م��ا  )االع��ت��ص��ام��ات(،  أعلى  مرحلة 
أن الشرارة بدأت تكرب، وان مساحة النار 
بدأت تتوسع، وكلنا الحظنا نوعا من عدم 

التعامل اجلاد مع املطالب املطروحة.
ق���ط���اع���ات  ك���ب���ري يف  ت����ده����ور   ه����ن����اك 
الزراعي  اجملالني  ويف  والصحة  التعليم 
حتى  االداري،  اجمل���ال  ويف  وال��ص��ن��اع��ي، 
بني  متفشيا  أم��را  الفساد  ظ��اه��رة  باتت 
مج��ي��ع امل��ؤس��س��ات وال����دوائ����ر االداري�����ة، 
الرعاية،  ب��روات��ب  تتعلق  ال��يت  تلك  حتى 
حيث تشري معلومات موثقة اىل حرمان 
م��ئ��ات م��ن امل��ع��وزي��ن م��ن م��ب��ل��غ ال��رع��اي��ة 
أقارب  )بالواسطة(، اىل  اهلزيل وحتويله 
م���س���ؤول���ني وم����ا ش���اب���ه، حب��س��ب اح���دى 
لقاءات  عرضت  اليت  الفضائية  القنوات 
حول  وثائق  قدموا  مواطنني  مع  مباشرة 

هذا اجلانب.
ه��ل أع��م��ت ام��ت��ي��ازات السلطة امل��س��ؤول، 
ل��درج��ة أن���ه مل ي��ع��د خي��ش��ى اهلل ت��ع��اىل، 

أيعقل أن االمور تصل بالعراقيني اىل هذا 
احلد، هذا البلد الذي يضم مراقد أعظم 
اولئك  الصاحلني،  االولياء  من  اهلل  خلق 
دروسا عظيمة يف  للبشرية  الذين قدموا 
االخالق ويف احلكم الرشيد، هل يعقل أن 
االمتداد  هي  الراهنة  السياسية  الطبقة 

احلقيقي لذلك السلف الصاحل؟؟.
ال��يت حتد من  يف اخل��ط��وات االصالحية 
ال��ف��س��اد، وحت��اص��ر رؤوس���ه ال��ك��ب��رية، قد 
تكون هناك خسائر، ولكنها خسائر ميكن 
السياسية،  والطبقة  الشعب  يتحملها  أن 
أما اذا تصاعدت هلجة املواجهة بني بني 
الطرفني )الطبقة احلاكمة واملتظاهرين(، 
احل��دود،  اخل��س��ارة ستكون جمهولة  ف��إن 
أي أنها قد تكون خسائر من النوع الثقيل 
الذي يعيد البالد عقودا اىل الوراء، والبد 
أن يفهم اجلميع وخاصة الطبقة احلاكمة، 
الطبقة  ه��ذه  س��ك��ون  املتضررين  اول  أن 

نفسها.
ق��ادة  اىل  اللحظة حنتاج  ه��ذه  ال��ي��وم يف 
حم��ن��ك��ني م��ن ط����راز ال���ق���ادة االن��س��ان��ي��ني 
احل��ك��م��اء ال��ك��ب��ار يف ع��ق��وهل��م وارادات���ه���م 
ون��ف��وس��ه��م، ل��ي��ك��ون��وا مب��ث��اب��ة امل��ن��ق��ذي��ن 
للشعب وليس السالطني املتسلطني عليه، 
واحلقيقة ان الطبقة السياسية مبقدورها 
والسريعة  الصحيحة،  االج���راءات  اخت��اذ 
نصابها،  االم��ور اىل  تعيد  اليت  والفاعلة 

هلذا ينبغي أن تسهم هذه العقول يف اختاذ 
)خيار اللحظة احلامسة(، وجيب أن يكون 

خيار االصالح وليس خيار التصادم.
اذًا أزف ه��ذا اخل��ي��ار احل��اس��م، ومل يعد 
هناك جمال للعودة اىل ال��وراء، او البقاء 
املكان  يف  والسكون  امل��راوح��ة  حمطة  يف 
أن  ينبغي  جديدة  مرحلة  ازاء  إننا  ذات��ه، 
ت��غ��ري أوض����اع ال���ع���راق وال��ع��راق��ي��ني اىل 
النتيجة مشروطة،  األفضل بكثري، وهذه 
تتعامل  ال��يت  واالرادة  واآلل��ي��ة  بالعقلية 
االحزاب،  )الكتل،  السياسية  الطبقة  بها 
ال��ش��خ��ص��ي��ات( امل���ش���رتك���ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة 
اىل  اخليار  يكون  أن  وينبغي  السياسية، 
صاحل كرامة العراق وعزته وتطوره وليس 

اىل العكس.
ب��االض��اف��ة اىل م���راع���اة ش��ع��ب��ه وأه��م��ي��ة 
ت��ع��وي��ض��ه م���ن ع��ق��ود احل���رم���ان وال���ع���وز، 
واع��ادة  الفقراء  انقاذ  أهمية  عن  فضال 
هذه  من  املقدمة  ويف  هلم،  الكرامة  خبز 
رؤوس  على  القبض  إل��ق��اء  االج�����راءات، 
الفساد، واسرتداد مجيع االموال املنهوبة، 
مع أنية أن ينال كل فاسد ج��زاءه العادل 
أن تكون هناك خطوات  امل��أل، على  أم��ام 
بشكل  ال��ق��ان��ون  تطبيق  ب��اجت��اه  ح��امس��ة 
حاسم، وعرض كل من يثبت فساده على 
املأل ونعين الصفقات املشبوهة اليت تثبت 

فيها التجاوز على املال العام. 

خيار اللحظة الحاسمة

عملية التحول الديمقراطي يف العراق بني التدخل اإلقليمي والورقة الطائفية
مل يكن نشر الدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط هدف الواليات املتحدة األمريكية خالل احلرب 
الباردة، إال أن منهج التفكري السياسي األمريكي تغري بعد تولي بوش االبن رئاسة الواليات املتحدة، 
منهج  ال��ذي حصل يف  والتحول  الباردة  احل��رب  بعد  ما  يعود إىل  االسرتاتيجي  التغيري  ورمب��ا هذا 
التفكري األمريكي ان عملية التحول هذه كانت عملية مفاجئة على الصعيدين )الداخلي واإلقليمي(؛ 
لكون أغلب دول الشرق األوسط -إن مل تكن مجيعها- هي دول غري دميقراطية وغري معتادة على 
أثارت  تداعيات  ترتب عليه من  وما  العراق  السياسي يف  التحول  الغربي األمريكي، وهذا  النموذج 
خماوف كل دول اجلوار والدول اإلقليمية والعربية يف املنطقة، خوفًا من جناح التجربة الدميقراطية 

يف منطقٍة ما زالت تقبع حتت أنظمة حكم قبلية تقليدية. 
املشاريع اإلقليمية والفشل الداخلي صاحبته ماكنة إعالمية مسيسة ودعم مالي؛ إلسقاط التجربة 
العراقية من قاموس الدول اإلقليمية والعربية من أجل إقناع شعوبهم بأن الدميقراطية وفق هذا النهج 
هي أسلوب ونظام ال ميكن أن تتناسب مع اجملتمعات العربية وثقافات املنطقة، ومن ثم الميكن القبول 
بها؛ ألنها نظام سيجلب احلروب الداخلية وعدم االستقرار والتخندقات الطائفية لدوهلم. وبهذا ميكن 
تشخيص أهم األسباب اليت قوضت وما زالت تقوض عملية التحول الدميقراطي يف العراق، وهذه 

األسباب هي:

الرؤية األمريكية القاصرة يف عملية التحول الدميقراطي اليت ركزت على العامل الداخلي دون األخذ 
بنظر االعتبار العامل اإلقليمي والعربي “اخلارجي”.

العامل اإلقليمي الذي حاول وما زال حياول إفشال التجربة العراقية بأي مثٍن كان. وهلذا ال ميكن 
استبعاد اجتياح تنظيم “داعش” من املؤامرة اإلقليمية كمحاولة إلجهاض الدولة العراقية وفق دوافع 

وأهداف سياسية إقليمية وداخلية.
ولذلك، الميكن لصانع القرار العراقي أن يصلح الوضع السياسي للعملية السياسية ومن ثم إصالح 
الوضع العام للدولة العراقية، إال مبشروع وطين حقيقي يأخذ مصلحة العراق الداخلية واإلقليمية 
بنظر االعتبار، وليس العكس )أن يأخذ مصلحة الدول اإلقليمية يف العراق(. فإذا أدرك صانع القرار 
واإلدارة  الدولة  بناء  رؤي��ة  وفق  وطين  مشروع  على  وعملوا  األم��ر  هذا  السياسية  والقوى  العراقي 
العراق  مصلحة  مع  يتناسب  مبا  واحملاصصة،  للطائفية  عابر  ومشروع  الصاحل،  واحلكم  احلكيمة 
اإلقليمية والدولية، حينها ميكن أن يكون اإلصالح يف العراق إصالحا حقيقيا، نابعا من رؤى وإمجاع 
وطين داخلي، ومن املمكن أن حيرك العملية السياسية ويدفع بها باالجتاه الصحيح. وعليه، هل إن 
صانع القرار العراقي قادر على بلورة اإلصالحات وفق الرؤى الوطنية واملصلحة اإلقليمية للبلد، أم 

ستكون اإلرادة اإلقليمية واحملاصصة الطائفية واحلزبية متحكمة يف اإلصالح؟. 

جاء يف معظم مصادر اللغة العربية أن “الُسْكر” ضد الصحو، و”الَسْكران” 
ضد للصاحي. كما جاء يف “لسان العرب”: “الُسكر ثالثة: سكر الشباب، 
وسكر املال، وسكر السلطان”، ويف معظم االحيان يقرأ الذهن؛ “السكر” 
و”السكران” على من حيتسي اخلمر. بينما يف اللغة والواقع الذي نعيشه، 
مثة دالالت اخرى. لكن من أين جاءتنا – حنن- هذه احلالة الغريبة، اليت 

رمبا أجزم أنها منقطعة النظري يف العامل، وبهذه الصورة والكيفية؟
والنه “اذا عرف السبب بطل العجب” فمن اجلدير تشخيص مصادر اخللل 
الضوء على  أمكننا ذلك. فثمة اسباب عديدة نسلط  ملعاجلة املشكلة ما 

بعضها:
وال��وع��ي،  لليقظة  م��دع��اة  فهذا  ن��ور”  “العلم  يكون  عندما  اجل��ه��ل:  أواًل: 
والتفكري الدائم مبا جيري، ثم التطلع اىل االفضل للحاضر واملستقبل. 

بينما اجلهل )الظالم(، فانه يدفع بصاحبه حنو اجملهول.
ثانيًا: املال: “سكرة املال” يؤكد وجودها يف النفس االنسانية، أرباب العلم 
والفكر، على أن االمر يتعلق بغريزة التملىّك واالستئثار. ويف العراق فان 
الثروات  بني  الكبري  الفارق  بسبب  هائاًل  انفجارًا  شهدت  الغريزة  هذه 

واخلريات اليت ميتلكها العراق )االرض(.
للحكم  فالشرعية  ال��ك��ربى...!،  الطامة  هي  وه��ذه  اجلماهري:  ثقة  ثالثًا: 
والتصرف كيفما يشاؤون دون رادع، من أكثر االسباب اليت جتعل االنسان 
يفقد صوابه، السيما يف بلد عاش االستبداد ردحًا طوياًل من الزمن، ألن 

الساسة يف العراق.
وع��ن طيب  ذاتية  وب��دواف��ع  زراف���ات  الناس  بتوافد  يكن حيلموا  رمب��ا مل 
خاطر، ويدلون باصواتهم يف صناديق االقرتاع، ثم تتحول هذه اآلراء اىل 

مراقي حنو املناصب احلكومية.
م��ن نفق  ل��ل��خ��روج  ك��ل طموحاته  بنى  ب��ني شعب  امل��ؤمل��ة؛  امل��ف��ارق��ة  وه��ن��ا 
الدميقراطية،  التجربة  واإلذالل من خالل  والقمع  الفردية  الديكتاتورية 
وبني حالة الُسكر اليت انتابت أولئك الذين تناولوا السلطة مبلعقة ذهبية 
إن صح التعبري- خبالف التجارب اليت مرت على العراق. لذا ميكن   –
ان ينصرف الذهن يف هكذا حالة اىل وجود نوع من اخليانة حبق ابناء 
العراقي، وما قدمه من تضحيات جسام وما تكبده من خسائر  الشعب 
فادحة طيلة السنوات املاضية، وهو اليوم يتخبط بني مشاعر اليأس من 

احلاضر واملستقبل، وبني مشاعر الفشل واخلسارة من هذه التجربة.
ومن اجل ايقاف النزيف وانقاذ ما ميكن انقاذه، باالمكان اختاذ االجراءات 
اليت تعيد االمور اىل نصابها وإعطاء كل سياسي مكانته اليت يستحقها 
حالة  ف��ان  وإال  ك��ث��ريًا،  تكلف  ال��يت  والفئوية  العاطفية  امليول  عن  بعيدًا 
“السكر” اليت نعاني منها، وإعادة اصحابها اىل الصحو واليقظة، حباجة 
دون  فئاتهم  جبميع  الشعب  مجاهري  فيها  تشرتك  عنيفة  ة  ه��زىّ ما  اىل 
استثناء، فكما أن اجلميع هم الذين جاؤوا بهؤالء الساسة اىل السلطة، 

فان تقوميهم تصحيح مسارهم حباجة اىل الصيغة ذاتها. 

متى يفيق ساسة العراق 
من “سـَْكرة” السلطة؟

محمد علي جواد تقي 

العراق
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عربي 

يعود التوتر احلاصل بني السعودية ولبنان 
ب��األص��ل، يف حني  اس��ب��اب سياسية  اىل 
وفوبيا  والتسليح  االق��ت��ص��اد  استعملت 
حزب اهلل، كأدوات ضغط على احلكومة 
والقوى السياسية اللبنانية من جهة وايران 
من جهة اخرى لتهدئة االمور اليت تطوق 
االزمات  لتفعيل  التحرك  عرب  السعودية 
وت��ف��ج��ريه��ا مم��ا ق��د يطيح ب��االس��ت��ق��رار 
للبنان مما  الداخلي  واالمين  االجتماعي 
يفقد ايران ملفا هاما من ملفات التنافس 

اجليوسياسي مع السعودية.
وهذا التحول اجتاه لبنان واليمن وسوريا 
وال��ع��راق ج��اء م��ع ت��ول��ي سلمان ب��ن عبد 
العزيز العرش يف اململكة، معززًا بأمراء 
اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث م��ن األس����رة ال��س��ع��ودي��ة، 
ي��ت��ق��دم��ه��م جن��ل��ه حم��م��د ب��ن س��ل��م��ان، اذ 
حت��ول��ت امل��م��ل��ك��ة م��ن م��وق��ع��ه��ا ال��دف��اع��ي 
���ت��ارخي��ي��ًا إىل م��وق��ع ه��ج��وم��ي ب��ات��س��اع 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ب��ان��دف��اع��ة ج��احم��ة، 
املعسكر  م��ع  اخلصومة  حل���دود  وجت���اوز 
امل����ع����ادي ت���ارخي���ي���ًا، مم���ث���اًل يف ال��ص��ني 

واالحتاد السوفييت.
على  ج���اري  ه��ن��اك ص���راع  السعودية  يف 
السلطة بني )حممد بن نايف وحممد بن 
سلمان(، فإذا كانت السعودية نفسها تدفع 
وموازنتها  ونفطها  وأمنها  سياستها  يف 
وخصوصًا العسكرية أمثان هذا الصراع 

املفتوح على مصراعيه، فكيف احلال مع 
لبنان املغلوب على أمره.

افتقاد  يف  تتمثل  حاليًا  الكربى  املعضلة 
السعودية احلكمة يف مواجهة الصراعات 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��ح��دي��ات اخل��ارج��ي��ة وه��ذا 
وإقليمية،  دولية  أوس��اط  قلق عند  مبعث 
خصوصًا أنها ميكن أن تؤدي اىل انزالق 
سياسيًا  خطرة،  مطارح  اىل  السعودية 
ملفات  التخبط يف  بدليل  وماليًا،  وأمنيًا 
والعراق  واليمن وسوريا  اإليراني  النووي 

ولبنان.
مع  خصومة  يف  يكن  فلم  لبنان  م��ع  أم��ا 
السعودية، بل إنها كانت شريكة يف إنتاج 
قبل  م��ن  ف��ي��ه،  للحكم  احل��ال��ي��ة  الصيغة 
صياغة اتفاق الطائف الذي متىّ برعايتها 
املباشرة إضافة إىل سوريا وحتت املظلة 

األمريكية.
ر مؤخرًا  أن التصعيد السعودي الذي تفجىّ
ضد لبنان، له عدة تفسريات، فقد فسر 
بسبب مواقف حزب اهلل فقط يف الداخل 
اللبناني وموقفه من اململكة، وعن اختالف 
وعليها.  س��وري��ا  يف  احل��رب  إىل  املنظور 
»داع��ش«  للقتال ضد  فقد ذهب احل��زب 
و»النصرة« إسنادًا للنظام منذ سنوات، يف 
حني كانت السعودية تتخذ موقفًا معاكسًا 
باملال  املعارضة  منظمات  بعض  فتدعم 
والسعودية  السياسي..  والدعم  والسالح 

هي َمن يتوىل، يف احلقبة األخرية.
ل��ن يتغري ش���يء يف واق���ع ل��ب��ن��ان وح��زب 
الذي  العربي  اخلليجي  القرار  بعد  اهلل 
قيادة احلزب  بالنسبة اىل  كونه  يعدو  ال 
بعض  أن  صحيح،  فارغة،  صوتية  قنبلة 
اخلليج  يف  العاملني  اللبنانيني  املغرتبني 
ق����د ي���ك���ون���ون ض���ح���اي���ا ل�������ه���ذا ال��ع��ص��ف 
النظام  مرابض  من  العشوائي  السياسي 
ال��رمس��ي ال��ع��رب��ي، فضال ع��ن االض���رار 
االقتصادية اليت ستطال جزء من لبنان.

ال��غ��ض��ب ال���س���ع���ودي ض����دىّ ل��ب��ن��ان ليس 
مفيدا هلا على املدى الطويل، وهنا البد 
ل��ل��س��ع��ودي��ة ت���رك أب���واب���ا م��ف��ت��وح��ة ب��دون 
لبنان،  العالقات مع  اشرتاطات إلصالح 
اذ بقاء الصراع السياسي مفتوحًا مضر 
كانت  السعودية  وأن  خصوصًا  للجميع، 
اللحظة،  منه، حتى  املستفيدين  كبار  من 
حصره  مستحياًل  فسيكون  الغد  يف  أم��ا 
يف اجملال السياسي... وستكون السعودية 
يف  اللبنانيني  من  الساحقة  الغالبية  مع 
أن  ذلك  املستفيد.  وليس  ر  املتضرىّ موقع 
فاألصغر،  األك��رب  اجلميع،  ت��ؤذي  الفتنة 
وال يرجتى منها اخلري ألي طرف، وهذا 
فنتيجة  ال��س��ع��ودي��ًة،  ت��درك��ه  ان  م��اجي��ب 
اللبنانية،  للمعضلة  امل��ت��ك��ررة  معاجلتها 
وع���دم جن��اح��اه��ا يف حفظ ص��ورت��ه��ا من 

التشوىّه سيضر بها قبل لبنان. 

عواقب اضطراب العالقات 
السعودية مع لبنان

مصر السيسي.. سجن كبري تحت سطوة الدولة العميقة
معاناة الشعب املصري ومنذ اندالع ثورة 25 يناير 2011، يف تفاقم مستمر بسبب تواصل االزمات 
البلد وهو ما يؤكد فشل وخطط احلكومة املصرية  واملشكالت االمنية واالقتصادية والسياسية يف 
الناس،  تتعلق حبياة  اليت  تلك  املهمة وخصوصا  املشاكل  معاجلة  كثرية عن  والسباب  اليت عجزت 
كاخلدمات العامة وحتسني املستوى املعيشي والقضاء على البطالة وتوفري األمن ومكافحة اجلرمية 
كما يقول بعض املراقبني، الذين اكدوا على ان ان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي رمبا فشل 
ايضا يف ادارة بعض امللفات املهمة ومنها امللف االقتصادي، الذي يعد من اهم التحديات بسبب ضعف 
االجراءات املتبعة وتفشي الفساد يف مؤسسات الدولة وهو ما قد تكون له تأثريات سلبية على مستقبل 
الرئيس السياسي، الذي وصل هلذا املنصب بعد اإلطاحة جبماعة اإلخوان لفشلهم يف حتقيق النهضة 

االقتصادية.
ويرى بعض اخلرباء ان الفرتة االخرية قد شهدت تطورات ومتغريات كبرية، حيث تعرض الرئيس 
االط��راف  قبل  بعض  تستغلة  قد  ال��ذي  االم��ر  السيسي،  مؤيدي  من  ح��ادة حتى  النتقادات  املصري 
الداخلية وعرقلة خطط  اثارة االزم��ات  املعارضة ومنها مجاعة االخ��وان املسلمني، اليت سعت اىل 
الرئيس  املصادراكدها  بعض  وحبسب  التحديات  هذه  سياسية،  مكاسب  اجل حتقيق  من  احلكومة 
املصري عبد الفتاح السيسي حيث قال: إن بالده تواجه حتديات كبرية تثري القلق، لكنه أكد يف املقابل 

أنها استطاعت “كسر شوكة اإلره��اب” وحتقيق إجن��ازات غري مسبوقة. واضاف إن “ما يواجه هذا 
الوطن من حتديات جيعل القلق والتخوف أمرا مشروعا، ولكن حجم اإلجناز غري املسبوق جيعل من 
األمل أمرا حتميا وفرضا وطنيا.” وحاول السيسي بعث رسائل طمأنة فيما يتعلق باجلانب األمين، 
مؤكدا أن مصر استطاعت “كسر شوكة تنظيمات اإلرهاب يف الوادي وسيناء وعلى احلدود الغربية 

والزلنا نواصل هذه املعركة بال تراخ”.
ويف الشق االقتصادي، حتدث السيسي عن “مشروعات كربى” أطلقها منذ توليه احلكم، لكنه قال إن 
نتائجها حتتاج إىل وقت لكي تتحقق. وتواجه مصر تراجعا يف االقتصاد وعجزا ضخما يف امليزانية، 
يف ظل شكوى الكثريين من معدل بطالة مرتفع. وتضاف إىل التحديات االقتصادية، حتديات أمنية 
بسبب نشاط متشددين يف حمافظة مشال سيناء كانوا وراء مقتل املئات من أفراد اجليش والشرطة.
اىل جانب ذلك اثار تعليق لوزير العدل املصري قال فيه ان اي احد معرض للحبس حتى ولو كان 
“نبيا”، غضبا واسعا على مواقع التواصل االجتماعي بني النشطاء الذين طالبوا مبحاكمته حتى بعد 
ان اعتذر عما امس��اه “زل��ة لسان”. وُسئل وزي��ر العدل امحد الزند يف ح��وار على قناة صدى البلد 
الفضائية اخلاصة اذا ما كان سيحبس صحافيني حياكمون بنشر اخبار كاذبة عنه، فرد انه سيحبس 

اي حد طاملا اخطأ.

االزمة السورية مل تعد للسوريني وحدهم وال حتى لالعبني االقليمني بل 
باتت ازمة عاملية تنتظر قرارات غربية للتصعيد يف هذه املنطقة وختفيف 
توافقية  صيغة  بإجياد  االخ��ري  القرار  بانتظار  املنطقة  تلك  يف  املعارك 
ترضي الدول الكربى وليس بالضرورة انها سرتضي االطراف املتصارعة 

حمليا واقليميا.
فالدول الغربية اليت قسمت واليات الدولية العثمانية يف املناطق العربية 
الذكرى  احياء  ماضية يف مشروع  انها  يبدو  بيكو”  “سايكس  اتفاقية  يف 
املئوية بتحديث التفاقيات تقسيم املقسم ، وما تتميز به هذه التحديثات 
اجلديدة انها حتمل صفة الزامية من قبل الدول الكربى او انها ستفرض 
نفسها على ارض الواقع من قبل املتحاربني احملليني بعد استحالة حتقيق 

النصر النهائي الي طرف.
والغريب من فكرة التقسيم انها مل تطرح على لسان املعارضة او احلكومة، 
وذلك بسبب ثقة كل طرفة بقدرته على هزمية االخر، وهو تفكري يدعمه 
االزمة  االعتبار حتوالت  يف  اخذهم  وعدم  بقدراتهم  املتخاصمني  غرور 
بعض  ان  اال  الكربى،  ال��دول  بني  الدولية  املساومات  وانزالقها يف سوق 
املتابعني للشأن السوري يؤكدون ان استماتة االطراف احمللية شر ال بد 
منه فالقتال يف سوريا اصبح حربا وجودية لالطراف احمللية واالقليمية 
املقاومة  انهيار اهم اضالع مثلث حمور  اي��ران يف سوريا تعين  فخسارة 
اإليراني، حممد  اخلارجية  وزير  وقد حذر  اهلل(  )اي��ران, سوريا، حزب 
جواد ظريف من أن تغيري حدود الشرق األوسط قد يكون بداية حروب 
آخر الزمان، وهذا التصريح يؤكد ان اصرار اجلانب االيراني على املضي 
شيئا  ميلكون  ال  فانهم  وحلفائها  السعودية  اما  النهاية،  حتى  القتال  يف 
اهلل  بيد حزب  بات  ولبنان  النهايات  مفتوحة  باليمن  فحربهم  ليخسروه 

واهل السنة العراق مزقتهم احلرب ضد داعش.
وجنيف  موسكو  املغلقة يف  بالغرف  املرسومة  التقسيم  خرائط  بني  وما 
وبني رغبة املتحاربني االقليمني يف سوريا الطاحمة اىل انهاء وجود االخر 
يبدو ان فرص بقاء الكيان السوري ضئيلة جدا فالتقسيم سيحصل بكل 
االحتماالت اما خبطة دولية تفرض على اجلميع او ان احلرب ستستمر 
نهائي الي طرف وهو ما  اىل امد اطول مع عدم امكانية حتقيق نصر 

يعين التقسيم “السريري” لسوريا.
بيكو”  “سايكس  ع��دوى حتديث  انتقال  ه��و  خ��ط��ورة  االك��ث��ر  االم��ر  ولكن 
اىل الدول اجمل��اورة فرتكيا ختوض حربا شرسة ضد االك��راد املطالبني 
باالنفصال منذ مدة طوريلة واي تقسيم يف سوريا يعين متدده اىل تركيا، 
انقسامه  بعد  التقسيم  لتنفيذ  االستعداد  امت  انه على  فيبدو  العراق  اما 
طائفيا وعرقيا اىل مشال كردي وغرب سين وجنوبي شيعي، ويف ذلك 
الوقت مل يبقى اليران املناعة الكافية امام هذه املد التقسيمي لرتسم هي 

االخرى خريطة جديدة. 

حتمية التقسيم يف 
سوريا

د. احمد عدنان امليالي/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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دولي 

العسكرية  ال��روس��ي��ة  ال���ق���وات  ان��س��ح��ب��ت 
االس���اس���ي���ة م���ن س���وري���ا ف��س��ح��ب��ت معها 
ال��ب��س��اط م��ن حت��ت اق���دام م��ؤمت��ر جنيف 
وح��ل��ق��ت ب��ال��رئ��ي��س ف��الدم��ري ب��وت��ني على 
ع���رش ال��ت��ح��ل��ي��الت االخ��ب��اري��ة، ف��ال��ق��رار 
تقف  ال  التحليالت  تلك  من  الكثري  جعل 
على ارضية ثابتة، فيما كانت تدور اغلب 
ال��ت��س��اؤالت ح���ول االس��ب��اب ون��ت��ائ��ج ه��ذه 
اخلطوة املفاجئة فضال عن الرتكيز على 

عالقتها مبفاوضات جنيف.
وليس خافيا على احد بان التدخل الروسي 
يف سوريا قد قلب ساحة احلرب يف سوريا 
اجل��م��اع��ات  ك��ان��ت  ان  فبعد  ك��ب��ري  بشكل 
امل��س��ل��ح��ة ت��ط��رق اب����واب ال��ع��اص��ة دمشق 
باتت احل��دود الرتكية يف مرمى االسلحة 
السورية واستمر تراجع قوى املعارضة يف 
اكثر من جبهة ويف خضم تلك املعارك اعلن 
عن هدنة مت توقيعها بني روسيا والواليات 
الالعبني  على  فرضت  االمريكية  املتحدة 
رغم  اهلدنة  تلك  وقد صمدت  االقليميني 
اجلو امللبد بالتشاؤم حتى اوصلت اجلميع 

اىل طاولة املفاوضات.
االجواء املشحونة جعلت الكثريين يؤكدون 
على موت مفاوضات جنيف قبل والدتها، 
واص���ب���ح ان��ه��ي��ار اهل���دن���ة م��رج��ح��ا يف اي 
وهذا  الصفر  اىل  العودة  يعين  ما  حلظة 
ماال يرغبه الروس فهم دخلوا اىل سوريا 

يف اطار عملية حمدودة تريد احلفاظ على 
مؤسسات الدولة االساسية وضمان موطئ 
ق��دم يف امل��ي��اه ال��داف��ئ��ة وه��ي اه���داف قد 
حسمت عمليا فاجليش السوري اليوم بات 
اقوى بكثري مما كان عليه، كما ان روسيا 
ق��د ف��رض��ت اع����رتاف اجل��م��ي��ع ب��ه��ا كقوة 
عظمى ليست فاعلة فحسب بل ومتحكمة 

يف االزمة السورية اىل حد بعيد.
م��ؤش��رات ك��ه��ذه جتعل اجل��ان��ب ال��روس��ي 
بيده  ال��راحب��ة  االوراق  م��ن  الكثري  حيمل 
وبالتالي فقد اشارت اغلب التحليالت اىل 
التوقيت كان  ان االنسحاب الروسي بهذا 
تعثر  بعد  ال��روس��ي،  للقيصر  ج��دا  مفيدا 
املفاوضات يف ظل الرتاشق الكالمي بني 
التجارب  خ��الل  وم��ن  املتنازعة  االط���راف 
ال��س��اب��ق��ة ف���ان اي ف��ش��ل يف امل��ف��اوض��ات 
يعين القاء اللوم على روسيا وهو امر بات 
واضحا اذا ما رجعنا اىل اول ايام اهلدنة 
حني ربط اجلانب االمريكي جناحها مبدى 
التزام روسيا وحلفائها بذلك ما يعين ان 
التهمة جاهزة قبل اجلرمية، وبالتالي فقد 
الفرصة  ه��ذه  ال��روس��ي  اجل��ان��ب  اقتنص 
ف��وائ��د عدة  لتحقيق  االن��س��ح��اب  ب��إع��الن 

ابرزها:
ل��ل��س��الم ملا  اوال: اظ��ه��ار روس��ي��ا ك��راع��ي 
ت��ق��وم ب��ه م��ن م���ب���ادرات س��ي��اس��ي��ة ي��ن��درج 
السورية  االراض��ي  االنسحاب من  ضمنها 

ك��ب��ادرة ح��س��ن ن��ي��ة مي��ك��ن ال��ت��ع��وي��ل عليها 
ب���ض���رورة اس��ت��ب��ع��اد ف��رض��ي��ة ال���ع���ودة اىل 
ميدان الصراع على االرض، وبالتالي فان 
سيتحمله  امل��ف��اوض��ات  تلك  يف  فشل  اي 
الطرف االخر املتمثل باملعارضة وحلفائها 
ال��س��ع��ودي��ني واالت��������راك، ك��م��ا ان ق���رار 
لكل  مفتوحة  الساحة  كهذا جيعل  مفاجئ 
االحتماالت ما يرجح كفة اجلانب الروسي 
كونه اصبح هو صاحب الكلمة االوىل فيما 

يتعلق باألزمة السورية.
ثانيا: قد يكون هناك احساس لدى الروس 
باستحالة الوصول اىل حل نهائي لالزمة 
السورية يف املدى القريب حتى وان حققت 
االزمة  بقاء  وان  التقدم  بعض  املفاوضات 
امل��زي��د م��ن اخلسائر  ي��ع��ين  يف دوام��ت��ه��ا 
ومن  والعسكري.  السياسي  املستوى  على 
اس��ت��ش��ع��رت اخلطر  ان روس��ي��ا  احمل��ت��م��ل 
اس��ق��اط اجل��م��اع��ات املسلحة  بعد  االك��رب 
ما يعين حصوهلم  طائرة ميغ 21 سورية 

على اسحلة حديثة مضادة للطائرات.
ثالثا: من احملتمل ان اجلانب الروسي شعر 
االنتخابات  يف  اجلمهوريني  ف��وز  حبتمية 
احتماالت  توقع  يعين  ما  وه��و  االمريكية 
كثرية من ضمنها تشديد العقوبات او حتى 
الواليات  مع  املباشرة  العسكرية  املواجهة 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف مش���ال االط��ل��س��ي وه��ي 

فرضة واردة جدا.

روسيا.. االنسحاب اىل األمام!

إسرائيل واوروبا.. حلفاء االمس خصوم الغد!
التوترات القائمة بني إسرائيل وعدد من الدول األوربية، بسبب استمرار االنتهاكات واجلرائم اليت 
تقوم بها سلطات االحتالل حبق ابناء الشعب الفلسطيين، التزال حمط اهتمام واسع خصوصا وان 
اسرائيل قد سعت وعلى الرغم من االنتقادات املتواصلة، اىل تصعيد حربها االعالمية والدبلوماسية 
ضد الدول املنتقدة، و تضاعف التوتر مع االحتاد األوروبي على خلفية وسم منتجات املستوطنات، 
وإعالن أكرب ثاني حمكمة باالحتاد األوروبي رفع اسم حركة “محاس” من قوائم اإلرهاب األوربية، 
كذلك مع ظهور انتقادات متكررة من االحتاد األورب��ي تعثر اجلهود حنو إرساء عملية السالم، كما 

تصاعد التوتر يف عالقاتها مع اإلدارة األمريكية.
 ويرى بعض املراقبني ان السلطات االسرائيلية وبسبب تعنتها املستمر وسياستها التوسعية اجلديدة 
وجتاهلها للقرارات واملواثيق الدولية، ستواجه حتديدات كبرية خصوصا وانها قد بدأت تفقد الكثري 
اليوم  تعيش  اليت  املنطقة  تشهدها  اليت  اخلطرية  االمنية  التحديات  ذلك  اىل  يضاف  احللفاء  من 
حروب وازمات كبرية. فيما خيص اخر تطورات هذا امللف، فقد وجهت الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي واألمم املتحدة انتقادات حادة على حنو غري معهود إىل إسرائيل مما أثار رد فعل حادا من 
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وزاد آمال الفلسطينيني يف اختاذ خطوات ضد إسرائيل. ووصف األمني 
العام لألمم املتحدة بان جي مون املستوطنات اإلسرائيلية بأنها “أعمال استفزازية” تثري تساؤالت 

بشأن التزامها حبل الدولتني بعد حنو 50 عاما من احتالل أراض يسعى الفلسطينيون إلقامة دولتهم 
عليها.

بالسيارات  والدهس  البيضاء  باألسلحة  اهلجمات  عن  املسؤولية  من  ج��زءا  إسرائيل  بان  كما محل 
اليت ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليني قائال “أظهرت الشعوب املقهورة على مر العصور أن الرد 
رد  وكان  والتطرف.”  للكراهية  كثرية حاضنة  أحيان  يكون يف  ما  وهو  بشرية  االحتالل طبيعة  على 
نتنياهو سريعا واتسم بالغضب. وإذا كانت التصرحيات احلادة املتبادلة بني إسرائيل واألمم املتحدة 
ليست جديدة فإن أوثق حلفاء إسرائيل -الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي- عربا عن خيبة أمل يف 

سياسات حكومة نتنياهو اليمينية.
وخالل مؤمتر أمين شكك سفري الواليات املتحدة يف إسرائيل دان شابريو يف تطبيق العدالة بإنصاف 
يف الضفة الغربية احملتلة قائال “يف بعض األحيان يبدو أن هناك كيال مبكيالني فيما يتعلق بااللتزام 
بسيادة القانون... واحد لإلسرائيليني وآخر للفلسطينيني.” وأثار هذا التصريح رد فعل غاضبا من 
نتنياهو. وأثارت سياسة االحتاد األوروبي لوضع ملصقات لتمييز املنتجات املصنوعة يف مستوطنات 
إسرائيلية غضبا مماثال من املسؤولني بينما وصفت وزيرة اخلارجية السويدية بأنها معادية للسامية 

بعد أن دعت إلجراء حتقيق يف جهود إسرائيل إلمخاد موجة العنف احلالية. 

إن  على  املراقبني  اغلب  يالحظها  إن  اليت ميكن  املؤشرات  من  عدد  هناك 
مرحلة ما بعد االنتخابات يف إيران ستكون مرحلة التوازنات السياسية بني 
التيارين اإلصالحي واحملافظ، ولعدة أسباب، منها: على الرغم من إن عملية 
الرتشح لالنتخابات يف إيران بكافة مستوياتها )التشريعية والتنفيذية( متر 
عرب فلرت جملس صيانة الدستور، الذي يضم 12 عضوا، 6 أعضاء خيتارهم 
القضائية،  السلطة  قبل  من  اختيارهم  يتم  اآلخرين  و)6(  األعلى،  املرشد 
االنتخابات،  على  ب��اإلش��راف  اجمللس  يقوم  الدستور  من   99 امل��ادة  وحسب 
ودراسية السرية الذاتية للمرشحني ثم يتم أخريا اإلعالن عن األمساء اليت 

حيق هلم خوض االنتخابات.
النقطة األساسية اليت جيب أن تأخذ بنظر االعتبار، هي إن االتفاق النووي 
الذي حتقق بفعل جهود جناح رافسنجاني � روحاني، ينظر إليه جناح املرشد 
يف  لتوظيفه  األول  اجلناح  مساعي  حيث  من  خصوصا  بالغة  بريبة  األعلى 
االنتخابات لصاحله، يف حني يرى جناح املرشد األعلى بان أي تراجع أمام 
اجلناح اآلخر سيؤدي إىل تبعات كبرية ستؤثر على النظام برمته خصوصا 
وان هذا اجلناح يعتقد بان االتفاق النووي مل حيقق أي من املطالب األساسية 
كثرية  املخاوف  وان  االتفاق، خصوصا  هذا  بفعل  قائم  التهديد  وان  للنظام 
باالنتخابات  احمليطة  واألوض���اع  الظروف  ت��ؤدي  أن  احتمال  من  متشعبة  و 
تتطور  أن  النظام حبيث ميكن  عنيفة ضد  احتجاجية  إىل حدوث حتركات 
إىل انتفاضة أكرب من تلك اليت حدثت يف عام 2009، هلذا ستكون مرحلة 
التوازنات السياسية داخل إيران كال من التيارين )احملافظ واإلصالحي( هي 

السائدة.
الوضع اإلقليمي اجملاور إليران هو اآلخر عامل ضغط ملصلحة التوازن، إذ 
إن اغلب دول جوار إيران املمتدة من أفغانستان إىل العراق وسوريا واخلليج 
سياسية  ه��زات  إىل  ومعرضة  دول مضطربة،  هي  واليمن  وتركيا  والعراق 
من  عدد  وان  بعيدة، خاصة  ليست  إي��ران  إىل  املشاكل  هذه  وامتداد  قوية، 
دول املنطقة تدفع بهذا االجتاه ومنها السعودية اليت تريد إن جتر إيران إىل 

مشاكل املنطقة.
وخاصة  الغرب،  مع  النووي  االتفاق  عقد  من  الرغم  على  ال��دول��ي،  الوضع 
أمريكا، ورفع العقوبات عن إيران، إال إن هناك عدد من االتفاقيات السابقة 
إن فرض  الطرفني، كما  ال��رتاج��ع عنها من كال  وال��غ��رب قد مت  إي��ران  بني 
العقوبات على إيران مل يكن بسبب الربنامج النووي فقط، بل بسبب العداء 
وغريها  اإلره��اب،  بدعم  إي��ران  واتهام  اإلنسان،  وحقوق  السياسي،  للنظام 
من احلجج، النقطة اهلامة واجلوهرية األخرى بالنسبة جلناحي احملافظني 
واإلصالحيني، هو ختوفهما من البديل الوحيد هلما وهو املعارضة اإليرانية 
يف اخلارج، وأهمها منظمة جماهدي خلق، خصوصا وان دور هذه املعارضة 
السابقة  والعقود  األع��وام  دائما خالل  توضحت  والنشيطة  الفعالة  اإليرانية 

وباألخص يف عام 2009.

الخريطة السياسية يف 
إيران بعد االنتخابات

مسلم عباس 

حمد جاسم محمد /مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

عبد االمري رويح 
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اقتصاد وتنمية

ال��ن��ف��ط دون ع��ت��ب��ة 30  ان������زالق اس���ع���ار 
النفط  للربميل مجع أخريًا زعماء  دوالر 
واالغ��راق  السعري  االض��ط��راب  ملناقشة 
امل��س��ت��م��ر ل��ل��س��وق ال��ن��ف��ط��ي��ة. ف��ق��د ُأب����ِرم 
الشهر املاضي اتفاقًا بني اململكة العربية 
السعودية وروسيا وفنزويال وقطر لتجميد 
الثاني  النفط عند مستويات كانون  إنتاج 
املنتجون  ينضم  أن  يناير 2016، شريطة 
داخ��ل  م��ن  النفطية  ال��ب��ل��دان  اآلخ�����رون، 

وخارج اوبك، إىل االتفاق.
مزايا اتفاق جتميد االنتاج النفطي: - بدء 
املفاوضات بني كبار منتجي النفط اخلام 
يف العامل، من داخل وخارج اوبك، خطوة 
طويلة للوصول اىل تفاهم جيواسرتاتيجي 
ب���ني ع��م��ال��ق��ة ال��ن��ف��ط )امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة وروس��ي��ا( وم��ن ش��أن ذل��ك ان 
يهدأ على االقل من االضطراب السعري 
مؤخرًا  النفطية  االس���واق  تشهدها  ال��يت 
وحيد من موجات اهلبوط املستمر، ضبط 
حم��ددة  مستويات  عند  االن��ت��اج  س��ق��وف 
السوق  اغ��راق  وق��ف  عنصر جوهري يف 
ديناميكيات  يف  حت��ول  ونقطة  النفطية، 
التخمة  اب��ت��الع  ب��اجت��اه  والطلب  ال��ع��رض 
أوب��ك،  أع��ض��اء  ك��ب��ار  اس��ت��ع��داد  النفطية، 
ال���ع���راق وال��ك��وي��ت واإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة 
املتحدة، االنضمام إىل االتفاق السعودي 
امل��ت��زاي��دة يف  التخمة  م��ن  ال��روس��ي للحد 

األسعار  انعاش  يف  واملساهمة  املعروض 
عشر  م��ن  أكثر  يف  مستوياتها  أدن��ى  م��ن 
سنوات، من املؤمل ان ميهد اتفاق الدوحة 
النفطي لسلسلة من اللقاءات واملفاوضات 
بني خمتلف االطراف ألجل تنضيج اتفاق 
آل��ي��ات  وب��اع��ت��م��اد  للتطبيق  ق��اب��ل  ن��ه��ائ��ي 
ملنتجي  االح��ت��ك��اري��ة  ال��ق��وة  تعيد  حمكمة 

النفط اخلام.
أما خماطر اتفاق جتميد االنتاج النفطي، 
ت��س��اور اس����واق ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة ش��ك��وك��ًا 
النفطي ومدى  ال��دوح��ة  اتفاق  ع��دة ح��ول 
مستويات  عن  املعلنة  االرق���ام  مصداقية 
انتاج كانون الثاني يناير املاضي،  يواجه 
االتفاق اجلديد عدد من الصعوبات أهمها 
اخ��ت��الف ب��ع��ض االط�����راف ع��ل��ى سقوف 
الثاني  ك��ان��ون  شهر  يف  احملققة  االن��ت��اج 
ال��ذي  ال��ن��س��يب  التحسن  رغ���م  ي��ن��اي��ر،3- 
خلفه االتفاق على مستويات االسعار، اال 
ان اسواق النفط العاملية قد تشهد تذبذبًا 
املضاربات  ارتفاع حدة  عن  نامجًا  دوري��ًا 
املفاوضات  نتائج  على  القائمة  اليومية 
واخل����الف����ات ب���ني امل���ص���دري���ن م���ن داخ���ل 
وخ���ارج اوب���ك ح��ول احل��ص��ص االنتاجية 
االتفاق مبستويات  اط��راف  التزام  ومدى 

االنتاج احملققة يف يناير.
قد يعيق اخلزين التجاري النفطي العاملي 
حتقيق النتائج املرجوة من اتفاق الدوحة 

قياسية،  مستويات  لبلوغه  نظرًا  النفطي 
مؤخرًا  العاملي  النفطي  اخل��زي��ن  ف��اق  اذ 
هذا  وسيبقى  برميل،  مليون   500 عتبة 
املستوى القياسي ضاغطًا على مستويات 
األس��ع��ار يف األم��د امل��ن��ظ��ور، تقف إي��ران 
بني  منذ 2001  اتفاق  أول  وجه  عقبة يف 
فعلى  وخ��ارج��ه��ا،  أوب���ك  داخ���ل  املنتجني 
ال��رغ��م م��ن ت��أي��ي��د اي����ران خل��ط��ة جتميد 
بشدة  ت��ع��ارض  ان��ه��ا  اال  النفطي  االن��ت��اج 
االخن��راط يف االتفاق اجلديد، خصوصًا 
وانعاش  تطوير  اىل  الرامية  مع جهودها 
القطاع النفطي اماًل يف استعادة حصتها 
رفع  بعد  س��ن��وات  منذ  املفقودة  السوقية 

العقوبات عنها مؤخرًا.
الشرق   االختالفات احلادة حول قضايا 
االوسط، امللف السوري حتديدًا، تضعف 
امكانية حتقيق جناح يذكر على الصعيد 
النفط  عمالقة  بني  والنفطي  االقتصادي 
قد  السعودية(،  العربية  واململكة  )روسيا 
جديد  ف��ص��اًل  النفطية  االس����واق  تشهد 
م���ن ال��ت��ذب��ذب واالض����ط����راب ال��س��ع��ري، 
االنتاج  لتخمة  يكون  لن  امل��رة  ه��ذه  ولكن 
املعتاد،  ال��دور  العاملي  االقتصاد  وتباطؤ 
وامنا مفاوضات التنسيق احملتملة من قبل 
تعمل  قد  للنفط  املنتجة  الرئيسة  البلدان 
واث���ارة  النفط  أس��ع��ار  تقلب  تغذية  على 

الرغبة يف ركوب موجة املضاربة. 

إتفاق الدوحة 
وديناميكيات 
اسواق النفط

السياحة يف العالم يقطعها مبضع االرهاب
كأن األزمة اليت حدثت بفعل هبوط أسعار النفط، باتت تلقي بظالهلا على قطاعات اقتصادية اخرى، 
العاملي،  املستوى  على  السياحة  تراجع  تؤكد  ومؤشرات  أدل��ة  ب��رزت  فقد  السياحي،  القطاع  ومنها 
وقدمت بعض املنظمات االقتصادية االحصائية املستقلة أرقاما تشري اىل تدني السياحة على املستوى 

العاملي، وهو أمر ينبغي التعامل معه على انه تهديد لالقتصاد العاملي ايضا
فقد توقع مسح أجرته شركة )آي.بي.كيه( لالستشارات الدولية تراجع النمو يف عدد الرحالت الدولية 
إىل 3 باملئة هذا العام مقابل 4,6 باملئة يف 2015. وقال رولف فرايتاج مؤسس شركة )آي.بي.كيه( إن 
املخاوف األمنية تسببت يف هذا الرتاجع بنسبة 1,5 باملئة يف النمو املتوقع هذا العام. ومن بني 50 ألف 
شخص مشلهم املسح الذي أجري يف بداية فرباير شباط يف 42 بلدا قال 15 باملئة إنهم اختاروا إما 

عدم السفر أو قضاء العطلة كل يف بلده
ومل ينحصر تراجع السياحة بدولة دون سواها، فطال مجيع الدول املشهورة باستقبال ماليني الزوار 
سنويا، ومنها ما تأثر بشدة ومنها بدرجة أقل فعلى سبيل املثال تراجع عدد السياح األجانب بشكل 
طفيف يف تركيا يف العام 2015، للمرة األوىل منذ سنوات، بسبب تدهور الوضع األمين يف البالد 
ومغادرة الزوار الروس، حبسب أرقام رمسية. وشهد عدد السياح الروس، الذي يقصدون خصوصا 
املنتجعات الساحلية للمتوسط مثل أنطاليا )جنوب(، تراجعا كبريا مع 3,65 ماليني روسي يف العام 

السفر  وك��االت  منعت  الثاني/نوفمرب،  تشرين   28 ومنذ   .2014 يف  ماليني  ب4,5  مقارنة  املاضي 
امنية بعدما اسقط الطريان الرتكي مقاتلة روسية  الروسية من تنظيم رحالت اىل تركيا السباب 

قرب احلدود السورية.
وال شك ان هناك اسبابا اخرى غري هبوط الدخل اثر على السياحة وخاصة االوضاع األمنية، وهناك 
مؤشرات واضحة حول هذا األمر، فباريس اليت استقبلت 19 مليون سائح اجنيب سنة 2014 ما خوهلا 
تصدر قائمة الوجهات السياحية العاملية، مل تفرغ من زوارها. غري أن طوابري االنتظار االعتيادية 
امام معامل العاصمة الفرنسية كمتحف اللوفر وبرج ايفل باتت اقل ازدحاما منذ هجمات 13 تشرين 

الثاني/نوفمرب اليت اوقعت 130 قتيال ومئات اجلرحى.
وشهدت احلجوزات يف الفنادق تراجعا بنسبة 20 % حبسب فرنسوا نافارو املسؤول عن جلنة السياحة 
الغاء  اىل  وروسيا  والصني  اليابان  من  خصوصا  كثريون  سياح  عمد  كذلك  الباريسية.  املنطقة  يف 

رحالت كانت مقررة هلم اىل فرنسا.
االستثناء الوحيد يف عدم تأثر القطاع السياحي باألزمة املالية احلالية هو اسبانيا حيث استقبلت 
عددا قياسيا من السياح سنة 2015 بلغ 68,1 مليون زائر أجنيب، حبسب ما كشف املعهد الوطين 

لإلحصاءات )آي ان اي( يف وقت يتفادى فيه السياح بلدان البحر املتوسط اليت شهدت اعتداءات.

يشكو عمال وموظفون من تباين يف االجور، فضال عن زيادة ساعات العمل، 
ظاهرة تالزم العمل والعمال والوظائف واملوظفني يف العامل، حتى الغرب 
الذي يقولون عنه أنه )واحة املساواة واالحالم( ال خيتلف عن سواه من هذه 
الناحية، فالعمل واملوظفون يف الغرب يشكون من قلة االجور مع زيادة يف 
ساعات العمل وزيادة يف االرهاق والتعب بسبب تواصل العمل لساعات يف 
اليوم الواحد ويف االسبوع، مع غنب يف االجور قياسا ملا يتقاضاه املوظفون 

الكبار.
40 ساعة  من  أكثر  أي  كامل،  ب��دوام  يعملون  األشخاص  من  كثري  فهناك 
أسبوعيًا. لكن يف الواقع، ال جيوز أن يرافق اإلرهاق العمل بشكل دائم. أما 
ف  اإلرهاق املتواصل، فيجب معاجلته، حتى ال ينعكس سلبًا على صحة املوظىّ
ومسار العمل يف الشركة. ويعترب املوظف الذي ليس مبقدوره العمل لفرتة 
طويلة أن وقت العمل الذي يفوق فرتة ال� 8 ساعات يوميًا، هو عبء ال ميكن 
بناًء على  حتمله، وقد يبقى مضطرًا للعمل ملدة أطول يف بعض األحيان، 

طلب مديره أو توكيله مبهمة جديدة يف اللحظة األخرية.
وتشري دراس��ات اىل أن االهتمام بواقع البيئة واهل��واء يف العمل أمر مهم 
الثقة يف قطاع األعمال  أف��ادت دراس��ة حديثة عن  االنتاج، فقد  لتحسني 
املتعددة  اهليئات  وروات��ب  عائدات  بان  األوروبية  التجارية  الغرفة  أجرتها 
اجلنسيات العاملة بالصني مرتفعة نسبيا فيما متثل جودة اهلواء حتديا يف 

جمال استقدام املهارات واحلفاظ عليها يف مثل تلك الشركات. 
علما أن العامل او املوظف يكدح طوال عمره من اجل تأمني مصدر رزق 
له، ولكن هناك مصاعب تالحق هؤالء حتى بعد تقاعدهم، وهناك آالم لن 
ترتكهم يعيشون بسالم بعد رحلة العمل اليت أكلت أعمارهم، فقد أشارت 
نتائج دراسة فرنسية إىل أن األشخاص الذين يكدحون يف وظائف تتطلب 
جهدا بدنيا قد يكونون أكثر عرضة لآلالم واألوجاع بعد التقاعد مما حيد 
من أنشطتهم اليومية يف سنوات خريف العمر. وخلصت الدراسة إىل أن 
أكثر عرضة بنسبة 70  الذين يعملون يف وظائف جمهدة يكونون  الرجال 
يف املئة لإلصابة ببعض األعراض اليت تقيد أنشطتهم اليومية أثناء فرتة 

التقاعد مقارنة مبن مل يعملوا يف وظائف تتطلب جهدا جسديا.
ال��يت تتقاضاها  ال��ن��س��اء، ح��ول قلة االج���ور  وه��ن��اك ش��ك��اوى السيما م��ن 
املرأة قياسا بالرجل، مع أن طبيعة العمل واالنتاج ال ختتلف كثريا، ولكن 
امل��رأة وال��رج��ل، وه��ذا يتسبب  االخ��ت��الف والتباين يظهر يف االج��ور بني 
باحلاق اذى واجحاف حبق املرأة، فطاملا يتشابه العمل واالنتاج وساعات 
العمل، فلماذا يتقاضى الرجال اجرا اكثر من املرأة؟؟ . هلذا أقرت والية 
كاليفورنيا االمريكية قانونا حول املساواة يف األجور بني الرجال والنساء، 
لنفس  والنساء  الرجال  بني  االج��ور  يف  املساواة  احلالي  القانون  ويضمن 
املستوى  عالي  بعضها  االج��ور،  بني  ال��ف��وارق  تؤيد  شواهد  وهناك  العمل. 
واخرى قليلة، وقد تكون هناك اسباب هلذا االختالف، ولكن يشكو موظفون 

أن الفارق قد يكون كبريا.

غياب العدالة يف األجور.. 
هل تصبح ظاهرة عاملية؟

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

ندى علي 
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من  وامل��ال��ي  اإلداري  الفساد  ج��رائ��م  تعد 
العراق  واج��ه��ت  ال��يت  املعقدة  املعضالت 
يف ت��س��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���اض���ي وب��داي��ة 
األلفية الثانية، وقد ذاق الشعب العراقي 
السابق  الدكتاتوري  النظام  من  األمرين 
التغيري  تلت  ال��يت  العراقية  واحلكومات 
عام 2003 بسبب تفشي ظواهر استغالل 
وتكلل  اخل���اص  للنفع  الوظيفي  املنصب 
ثروة  من  ال���دوالرات  مليارات  بنهب  ذل��ك 
ال��ش��ع��ب وه��رب��ت اىل اخل����ارج ك��أرص��دة 
وعقارات هلؤالء وذويهم، نستعرض بعض 
اآلليات اليت جند إنها ممكنة للعمل على 
اسرتداد أموال البلد وكاالتي: اواًل الطريق 
القضائي، وهو يكون على مستويني هما: 
األول املستوى الوطين:- إذ ورد يف قانون 
 1960 لسنة   )159( رق��م  ال��ع��ام  االدع����اء 
املعدل ما نصه ))املادة 2// لالدعاء العام 
القانون  يعينها  اليت  إضافة إىل اجلهات 
يف  وورد   )) العام  باحلق  ال��دع��وى  إقامة 
املادة )8( على اجلهات القائمة بالتحقيق 
واجلنح  باجلنايات  العام  االدع���اء  إخبار 
واملؤسسات  الدوائر  وعلى  بها  العلم  فور 
كافة إخباره يف احلال حبدوث اية جناية 
وج��رائ��م  ال��ع��ام،  ب��احل��ق  تتعلق  جنحة  أو 
الفساد كلها من سنخ اجلنايات كالرشوة 

واالختالس واالستيالء وغريها.
تسمح  اذ  ال��دول��ي:  املستوى  على  الثاني 

أو  كهيئات  لألجانب  ال���دول  م��ن  العديد 
أفراد مبقاضاة أفراد آخرين سواء ممن 
على  املقيمني  م��ن  أو  جنسيتها  حيملون 
أراضيها كهولندا وبلجيكا واململكة املتحدة 
وغريها. ثانيًا الطريق غري القضائي: 1- 
استشارية يف  عاملية  مع شركات  التعاقد 
مراجعة  تتوىل  والتعقب  احملاسبة  جمال 
العراقية  الدولة  قيود الصرف من دوائر 
اذ متلك  االن  1968-ول��غ��اي��ة  ال��ع��ام  منذ 
تعقب عقود الشراء والتجهيز واملقاوالت 
وغ���ريه���ا الس��ي��م��ا امل���ربم���ة م���ع ش��رك��ات 
شبهات  رافقتها  ال��يت  وغ��ريه��ا  التسليح 
ف��س��اد وع��م��والت ضخمة ذه��ب��ت جليوب 
بعض االنتهازيني، 2- التعاقد مع شركات 
امل��ال��ي  ل��الس��ت��خ��الص  ع��امل��ي��ة  متخصصة 
م��ن اج���ل اس���رتج���اع األم����الك واألم����وال 
إذ  م��ت��ع��ددة  ب��ل��دان  يف  واملخفية  املنهوبة 
ت��ق��وم ه��ذه ال��ش��رك��ات بكافة اإلج����راءات 
من  معينة  نسبة  ع��ل��ى  ح��ص��وهل��ا  م��ق��اب��ل 
األم��وال املسرتجعة، 3- تفعيل إج��راءات 
ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة ب��اس��ت��ع��ادة األم������وال من 
اللجوء إىل مكتب حماماة مستقل  خالل 
مجيع  مراجعة   -4 نيجرييا،  فعلت  كما 
باستدعاء  ال��ع��راق  يف  املتلكئة  امل��ش��اري��ع 
مم��ث��ل��ي ال���ش���رك���ات وامل���ق���اول���ني مل��ع��رف��ة 
العمل  ت��وق��ف  وراء  احلقيقية  األس��ب��اب 
والعقد الذي تثور حوله شبهات معينة يتم 

وتنفيذه  إبرامه  إج��راءات  مراجعة مجيع 
والتأكد من األسباب احلقيقية اليت حدت 
باجلهة الوزارية أو احمللية اختيار املتعاقد 

دون غريه.
العراقي  امل��رك��زي  البنك  دور  تفعيل   -5
وضبط  األم���وال  غسيل  ج��رائ��م  ملكافحة 
األم���وال ال��يت ي��راد تهريبها إىل اخل��ارج 
األم��وال  من خالل مكتب مكافحة غسيل 
غسيل  مكافحة  لقانون  تنفيذا  امل��ؤس��س 
على   2004 ل��س��ن��ة   )93( رق���م  األم������وال 
ت��ف��ع��ي��ل دور  ال���ع���راق���ي���ة،  6-  امل���ص���ارف 
الدبلوماسية العراقية والتعاون بني وزارة 
اخلارجية والعدل وجملس القضاء األعلى 
السرتداد األموال واالستفادة من التجربة 
امليدان، 7- كما نقرتح  الفلبينية يف هذا 
تشكيل جلنة  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
القضاء  موسعة تضم ممثلني عن جملس 
األعلى وهيأة النزاهة )دائرة االسرتداد( 
املركزي  والبنك  املالية  الرقابة  ودي���وان 
والعدل  اخلارجية  وزارات  م��ن  وأع��ض��اء 
القانونية  بالشؤون  وخمتصني  والداخلية 
بالشؤون  ومهتمني  وحمامني  أساتذة  من 
املالية حلصر األموال املنهوبة واملستوىل 
فرق  وتشكيل  قانوني  غري  بشكل  عليها 
من احملامني للذهاب إىل الدول األوربية 
وال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ف��اوض م��ع��ه��ا ح����ول سبل 

االسرتداد أو متابعة جهود االسرتداد.

اآلليات القانونية السرتداد أموال العراق 
املهربة إىل الخارج

هل تنجح بنوك إيران يف تجاوز أسوار العقوبات األمريكية؟
تواجه حركة األموال بني البنوك اإليرانية واألوربية بعض املصاعب، بسبب بعض االج��راءات اليت 
تتخذها تلك البنوك يف هذا اجلانب، حيث تتعامل حبذر مع البنوك االيرانية، خوفا من أن تطوهلا 
بعض العقوبات االمريكية بشأن حتويل االمول واليت ال تزال سارية املفعول، يف حني تسعى حكومات 
الدول االوربية والبنوك اىل احلد من تأثري تلك القيود، السيما أن العقوبات رفعت عن ايران وباتت 

عودتها اىل االسواق العاملية يف حكم املؤكد.
وقد سعى مسؤولون اوربيون للتهفيف من حدة تلك االجراءات، حيث قال وزير األعمال الربيطاني 
ساجد جاويد إن بريطانيا تعمل مع شركائها األوروبيني للحد من تأثري القيود املصرفية على حركة 
التجارة مع إيران وإن بالده وقعت اتفاقا لتيسري متويل الصادرات. ورفعت العقوبات الدولية شاملة 
القيود املصرفية عن إيران يف يناير كانون الثاني مبوجب اتفاق مع القوى العاملية تعهدت فيه طهران 
بالدوالر مازالت  التعامالت  أمريكية تتضمن حظرا على  إج��راءات  لكن  النووي.  برناجمها  بتقليص 
قائمة. ودفع ذلك البنوك وشركات التأمني غري األمريكية إىل احلذر يف تسوية التعامالت مع طهران 

خشية انتهاك العقوبات القائمة.
ايران من جهتها مل جتد مربرا ملثل هذه االجراءات اليت حتاول وضع حواجز ومعرقالت امام انتقال 
والشركات  البنوك  أن  من  إي��ران  شكت  فقد  وبالعكس،  االوربية  اىل  االيرانية  البنوك  من  االم��وال 

األوروبية حتجم عن استئناف العالقات التجارية معها يف أعقاب رفع العقوبات االقتصادية وقالت 
إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد خماوف هذه املؤسسات.

ويف مسعى مهم يقوم به البنك املركزي االيراني، حياول اختاذ اج��راءات وخطوات عملية حتد من 
التضخم من خالل تقليل الفائدة، فقد اتفقت البنوك التجارية يف إيران على خفض أسعار الفائدة يف 
خطوة رحب بها البنك املركزي بعد رفع العقوبات االقتصادية على طهران ما انعش اآلمال باخنفاض 

أكرب ملعدل التضخم وتسارع وترية النمو االقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن قورش برويزيان رئيس رابطة البنوك اخلاصة قوله إن البنوك قررت 
خفض سعر الفائدة على ودائع عام من 20 يف املئة إىل 18 يف املئة بينما ينزل سعر الفائدة على ودائع 

ليلة ألقل من عشرة يف املئة.
ويتوقع خرباء يف االقتصاد االيراني، وخمتصون يف حركة االموال، ونشاطات البنوك االيرانية، أن 
ع  ختفيض سعر الفائدة سوف يعود بنتائج جيدة على االقتصاد وسوف يقلل من نسبة التضخم ويسرىّ
النمو يف االقتصاد، حيث يقول خرباء يف هذا اجملال، قد يشجع خفض أسعار الفائدة املواطنني على 
إنفاق واستثمار مبالغ كبرية ادخروها خالل حقبة العقوبات ما يسهم يف تعزيز النمو االقتصادي الذي 

يقرتب حاليا من الصفر.

ال يزال منتجو النفط حيلمون بعودة االسعار اىل سابق عهدها، ولكن ال 
تستند هذه التوقعات أو )األحالم(، اىل حقائق مؤكدة، فاألمور اليت تتعلق 
باالنتاج والتسويق واجراء عمليات البيع والشراء يف االسواق احمللية، ال 
تنبئ بشيء مشجع، حبسب ما تراه وتعلنه الوكالة الدولية للطاقة، فضال 
عن توقعات اخلرباء النفطيني الذين تأرجحت تصرحياتهم بني التفاؤل 

والتشاؤم حول عودة اسعار النفط كما كانت قبل عام 2014.
سلىّم  حن��و  ودفعها  االس��ع��ار  لتحريك  اخل��ط��وات  بعض  هناك  أن  علما 
االرتفاع، ولكن ليس هناك نتائج حامسة يف هذا اجملال كما يؤكد خرباء 
خمتصون، فقد قال سبنسر ديل كبري اخلرباء االقتصاديني لدى بي.بي 
إنه ال يستطيع التنبؤ مبا ستفعله أوبك واملنتجون الكبار اآلخرون مضيفا 
أن التجميد املزمع جاء من دول من غري املرجح أن تزيد إنتاجها بأي 
حال. وتابع “من الواضح أن سوق النفط تتحرك كأي سوق أخرى. ترتاجع 
األسعار بشكل حاد..ونتيجة لذلك..ينمو الطلب بوترية سريعة. يف العام 
املاضي..منا الطلب العاملي على النفط مبثلي متوسطه يف عشر سنوات.”
وتذبذبا  االسعار  يف  احنسارا  الدامغة،  السوق  مؤشرات  أظهرت  وقد 
فيها، لكنها نتيجة لتخمة العرض متيل اىل اهلبوط التدرجيي كما اكدت 
ان  املرجح  غري  من  انه  بدورها  رأت  اليت  الدولية  الطاقة  وكالة  ذلك 
ترتفع اسعار النفط يف االسواق العاملية عن مستوياتها احلالية قبل العام 
2017، مشرية اىل ان االنتعاش سيكون بطيئا يف 2017 نظرا لوجود 

امدادات كبرية للنفط يف االسواق.
وي��رى خ��رباء أن م��ا حي��دث يف اس���واق النفط ال��ي��وم، وم��ا تتعرض له 
قطاعات النفط من تراجع وعزوف عن االستثمار، سوف يكون عامال 
اىل  النفطي  املخزون  يتعرض  أن  بعد  النفط  اسعار  يف  كبري  لصعود 
نقص حاد كما يرى بعض اخلرباء، يف وقت ترى وكالة الطاقة الدولية 
ان االمدادات ستقل نظرا اىل ان اخنفاض االستثمارات جراء اخنفاض 
االسعار سيؤدي اىل اخنفاض االنتاج. ومن املتوقع اخنفاض االنفاق على 
التنقيب على النفط ومعدات النفط بنسبة 17% هذا العام بعد اخنفاضه 
بنسبة 24% يف 2015، وستكون هذه اول مرة منذ1986 تنخفض فيها 

االستثمارات يف قطاع الصناعات النفطية على مدى عامني متتاليني.
أن وكالة الطاقة قد خفضت تقديراتها قليال لنمو الطلب على النفط يف 
يبلغ حاليا 1,17 مليون برميل يوميا عقب وصوله ألعلى  2016 والذي 
خفضت  كما   .2015 يف  مليون   1,6 عند  سنوات  مخس  يف  مستوياته 
الوكالة توقعاتها للطلب على نفط أوبك يف عام 2016 بواقع 100 ألف 
برميل يوميا إىل 31,7 مليون برميل يوميا. ويقل هذا املستوى كثريا عن 
حجم إنتاج املنظمة يف يناير كانون الثاني الذي بلغ 32,63 مليون برميل 

يوميا.

عودة أسعار النفط.. 
اضغاث احالم أم واقع 

مؤجل؟

د. عالء الحسيني  / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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يدرك القاصي والداني ان “االساءة” العاملية 
املتخلفة  ال��س��ي��اس��ات  م���رده���ا  ل��ل��س��ع��ودي��ة 
وخنبها  ملسؤوليها  التبذيرية  واملسلكيات 
اعتداءات  رواية  بل تستحضر  االقتصادية، 
11 أيلول يف ذهن الشعب االمريكي مسؤولية 
السعودية،  اجلنسية  م��ن  الفاعلني  معظم 
وف���ي���ض ال���وس���ائ���ل االع���الم���ي���ة ب����رواي����ات 
االعدامات اليت تقوم بها “اململكة” كسياسة 
تنبغي االش��ارة اىل “شعبية” اململكة  ثابتة.  
السعودية املرتفعة يف الوعي االمريكي قبل 
“الستضافتها”  نظرا  الزمن،  من  ق��رن  رب��ع 
العسكرية  وال��رتس��ان��ة  االمريكية  القواعد 
على  االم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  وتأهيل  الضخمة 
اراضيها عند االعداد للعدوان على العراق 
التوصل  عناءًا يف  امل��رء  لن جيد  واحتالله. 
ال��ع��ام االم��ريك��ي،  ال���رأي  ت��وج��ه��ات  لقياس 
على  الفكرية  والنخب  والسياسيني  للعامة 
احلضيض  اىل  معدالتها  وت��دن��ي  ال��س��واء، 
السعودية،”  “للمملكة  النظرة  خيص  فيما 
اليت يطغى عليها “نزعة التعصب وانتهاكها 
حلقوق االنسان.. وتنفيذها عقوبات االعدام 
جب���ز االع����ن����اق، ف��ض��ال ع���ن ت���دن���ي م��ك��ان��ة 
السيارة.”  قيادة  من  وحرمانها  هناك  املرأة 
واش����ارت اح���دى امل��ؤس��س��ات ال��يت توظفها 
الرياض اىل ان “اململكة حتتفظ منذ سنوات 
بعدد كبري من املكاتب القانونية ومؤسسات 
االمريكي  العام  الرأي  للتأثري يف  الضغط، 

تلك  وت��غ��اض��ت  االم��ريك��ي��ة.”  السياسة  ويف 
امل���ؤس���س���ات ع����ن حت���دي���د ح���ج���م امل������ردود 
استساغة  وع��دم  الضخمة،  لالستثمارات 
الشعب االمريكي بكافة فئاته سياسات تعود 
املنظم  السعودي  االنفاق  الوسطى.  للقرون 
العامة  العالقات  ومؤسسات  شركات  على 
املتعددة يف امريكا نال اهتماما خاصا منذ 
تسلم “االمري بندر بن سلطان” مهام سفري 
كان  وال���ذي  واشنطن،  ل��دى  املالكة  العائلة 
يطلق عليه تندرا “لوبي الشيكات املفتوحة،” 
اذ بلغ معدل االنفاق آنذاك حنو 350 مليون 
يف  واعضاء  اعالميني  على  “تصرف  دوالر 
النخب  وبعض  وال��ش��ي��وخ..  ال��ن��واب  جملسي 
ال��س��ي��اس��ي��ة.”يف ال��ش��ق ال��س��ي��اس��ي امل��ق��اب��ل، 
ت��س��ت��ث��م��ر ال��س��ع��ودي��ة يف اق���ط���اب احل���زب 
ال���دمي���وق���راط���ي، م���ن أه��م��ه��ا “جم��م��وع��ة 
بوديستا،” للعالقات العامة اليت تتلقى حنو 
دراسات  مركز  من  دوالر شهريا   200,000
امللكي  بالبالط  املرتبط  االعالمية  الشؤون 
مباشرة. “اململكة السعودية” ليست الوحيدة 
اليت تسخر ثروتها املالية يف مراكز االحباث 
االمريكية، بل تتسابق دول “جملس التعاون 
اخلليجي” فيما بينها لرتويج سياساتها منذ 
بداية عقد السبعينيات وطفرة النفط. وذكر 
تقرير نيويورك تاميز اعاله دوال اخرى من 
واليابان؛  واالم���ارات  وقطر  الرتويج  بينها: 

فضال عن املغرب ومصر والسودان.

الضخمة  االم���ريك���ي���ة  االس��ل��ح��ة  ص��ف��ق��ات 
“التربع”  املتعددة  االسلحة  شركات  حتفز 
نيابة عن  للتوسط لدى احلكومة االمريكية 
زبائنها اخلليجيني، حفاظا على مصاحلها، 
خ��اص��ة ع��ن��د االخ����ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار حجم 
إنفاق “اململكة السعودية” على االسلحة من 
عام 2007 اىل عام 2014 اذ بلغ ما ينوف 
عن 86 مليار دوالر. يقر بيان انشاء اللوبي 
ال��وارد على لسان شبكة )سي ان  السعودي 
املواطن  اىل  “ال��وص��ول  مهمة  بصعوبة  ان( 
اخلاصة  القضايا  ح��ول  وتثقيفه  االمريكي 
ب��ش��أن ال��ع��الق��ات ال��س��ع��ودي��ة االم��ريك��ي��ة،” 
املباشر  “للتواصل  قدرته  على  آم��اال  ويعلق 
بني الشعبني السعودي واالمريكي..” ويشكو 
امريكا  يف  الشعبية  احلاضنة  “افتقاده  من 
اجرت  االسرائيلي.”  اللوبي  بها  يتمتع  اليت 
للرأي  استطالعا  الشهرية  غالوب  مؤسسة 
 %35 نسبة  ان  ف��ي��ه  اوض��ح��ت   2014 ع���ام 
بإجيابية”  “ي��ن��ظ��رون  االم��ريك��ي��ني  م��ن  فقط 
ي���ؤي���دون   %72 م���ق���اب���ل  ال���س���ع���ودي���ة،  اىل 
“جتديد”  على  السعودية  “اس��رائ��ي��ل.”ت��ع��ول 
االم��ريك��ي عقب  الشعب  مع  تواصلها  آف��اق 
تسلم “االمري عبد اهلل بن فيصل بن تركي” 
واشنطن، يف سياق  لدى  بالده  مهام سفري 
الداخلية  القوى  موازين  ضمن  “تعديالت” 
اليت ترجح كفة امللك سلمان وجنله حممد 

بن سلمان.

لوبي سعودي يف واشنطن.. الجدوى 
والفعالية

9 أمور يجب فعلها يف عشرينيات العمر لتصبح مليونريًا يف الثالثني
أن تكون مليونري يف عمر ال�30 هو أمر ممكن، ليس عليك ان جتد الفيسبوك القادم أو السناب جات 
أو الفوز جبائزة اليانصيب الكبرية لتكون كذلك. العديد من االشخاص العاديني قد فعلوا هذا االمر.

ملساعدتك للوصول اىل مرحلة السبع نقاط )شخص يربح من 1,000,000$ اىل 9,000,000$ سنويًا(، 
فقد قمنا بتجميع تسع نصائح من أشخاص أصبحوا من اصحاب املاليني يف اعمار صغرية:

كتب غرانت كاردون، الذي انتقل من مرحلة االفالس والديون يف عمر ال�21 اىل مليونري عصامي 
بعمر ال�30، “ال ميكنك أن حتدد طريقك لكي تكون مليونري يف البيئة االقتصادية هذه االيام”، “ان 

اخلطوة االوىل هي الرتكيز على زيادة الدخل الشخصي مبقادير معينة وتكرار ذلك. 
وكتب كاردون: “السبب الوحيد إلدخار املال هو الستثماره. قم بوضع مدخراتك من املال يف حسابات 
حاالت  حتى يف  وال  ش��ي،  ألي  احلسابات  ه��ذه  تستخدم  ال  بها(.  املساس  )ال ميكن  ومكرسة  آمنة 

الطوارئ. هذا سيجربك على االستمرار باتباع اخلطوة االوىل )زيادة االرباح(. 
ال���24، “عند حد معني يف  ال��ذي أصبح مليونريًا يف أقل من مخس سنوات بعمر  آل��ي،  وكتب دانيل 
عملي، مل يُعد باستطاعيت الذهاب اىل أبعد من ذلك حتى قمت بتوظيف عدد قليل من االشخاص 

املختصني”.
وكتب تاكر هيوز، الذي اصبح مليونريًا يف سن ال�22، “جتنب القرارات املتعبة”. “ان االنتباه هو مورد 

العقلي اليت  التحمل  النظر عن قدرة  االنتاجية. بغض  الزجاجة حنو  يومي حمدود وقد يكون عنق 
تطورت على مر الزمن، فهناك دائمًا ما تكون عتبة عندما تفشل حيث تصبح اجلهود املتبقية لليوم 

دون املستوى االمثل. 
وكتب آلي “قبل الوصول اىل مرحلة السبع نقاط )1,000,000(، عليك أن تقوم بالعديد من املخاطرات. 

أن املخاطرات تتطلب االميان بنفسك وباآلخرين، ولكن جيب القيام بها. 
وكتب هيوز “من اكثر االستثمارات امانًا واليت قمت بها هو االستثمار يف مستقبلي. قراءة ملدة 30 
دقيقة على االقل يوميًا، واالستماع اىل إذاعة هلا صلة بأعمالي اثناء القيادة والبحث عن مستشارين 

بنشاط كان اهمها. 
ان بناء ثروة تستوجب مهارات وسحر من الشخص مثلما تقوم به السرتاتيجية. وكما حذر هيل “اغلب 
الناس يفقدون مواقعهم وفرصهم الكبرية يف احلياة بسبب هذا اخلطأ من بني كل االسباب االخرى 

جمتمعة”.
وكتب كاردون “ان اخلطأ املالي الكبري والوحيد الذي قمت به هو عدم التفكري كفاية بشيء أكرب. أنا 
احثك للذهاب اىل ما هو اكرب من املليون. ليس هناك نقص يف االموال على هذا الكوكب، هناك فقط 

عدد قليل من االشخاص يفكرون كفاية ملا هو أكرب”.

إن اعتبار الثروات النفطية ِنقمة ليس بالرأي اجلديد �� وهو رأي ال حيتاج إىل 
شرح. فكل بضعة عقود من الزمن، ترتفع أسعار الطاقة إىل عنان السماء، فتبدأ 
موجة من االندفاع يف البحث عن مصادر جديدة للنفط. ثم يفوق املعروض من 
النفط الطلب عليه فتهوي األسعار فجأة إىل األرض. كانت آخر نوبات سقوط 
النفط الكربى يف مثانينيات القرن العشرين �� وقد غريت العامل. عندما كنت 
شابًا أعمل يف صناعة النفط يف تكساس يف ربيع عام 1980، شاهدت أسعار 
النفط اخلام يف الواليات املتحدة ترتفع إىل 45 دوالرًا للربميل �� ما يعادل 138 
دوالرًا اليوم. ثم حبلول عام 1988، كان النفط يباع بأقل من 9 دوالرات للربميل، 
بعد أن خسر نصف قيمته يف عام 1986 وحده. قبل عام واحد، كانت أجنوال، 
وهي ثاني أكرب دولة منتجة للنفط يف أفريقيا، مقصدًا للمستثمرين العامليني. 
وكان العمال الوافدون الذين شغلوا أبراج املكاتب واألحياء السكنية الفاخرة يف 
لواندا يشتكون من كونها املدينة األكثر غالًء يف العامل. واليوم يوشك اقتصاد 
أجنوال أن يتوقف متاما. ومل يعد بوسع شركات البناء أن تدفع أجور عماهلا. 
كما بدأت احلكومة اليت تعاني من ضائقة مالية يف خفض إعانات الدعم اليت 
يعتمد عليها عدد كبري من سكان أجن��وال، وهو ما يعمل على تأجيج الغضب 
الشعيب والشعور بأن طفرة البرتول كانت سببًا يف ثراء أهل النخبة فقط، يف 
حني ساءت أحوال اجلميع.  وعلى اجلانب اآلخر من القارة، تتبخر آمال الناس 
يف كينيا وأوغندا يف حتول بالدهم إىل دولة مصدرة للنفط. وما دامت األسعار 
منخفضة، فسوف تظل االكتشافات اجلديدة يف باطن األرض. ورغم ذلك، يظل 
 �� البنية األساسية  البلدين سداد األم��وال املقرتضة لالستثمار يف  لزامًا على 
حتى وإن مل تتحقق َقط عائدات النفط املخصصة لغرض سداد القروض. كما 
الناس  ويشعر  بالفعل.  البلدين شحيحًا  االجتماعية يف  الربامج  أصبح متويل 
م��اذا سيحدث  العام.  امل��ال  اليت متتص  النهابة  النخبة  من  بالغضب  العاديون 
إذن عندما يصبح من الالزم يف غضون سنوات قليلة ختصيص حصة ضخمة 
ومتزايدة من امليزانية الوطنية لسداد الديون األجنبية بداًل من متويل التعليم 
والرعاية الصحية؟ واحلال يف مشال أفريقيا قامتة بنفس القدر. فقبل عامني، 
تصورت مصر أن االكتشافات الكربى للغاز الطبيعي قبالة سواحلها كفيلة بنزع 
فتيل قنبلة الشباب اخلطرية، اليت كانت الشرارة اليت أشعلت ثورات الربيع 
العربي عام 2011. واآلن تبدلت احلال. وما زاد الطني بلة أن اململكة العربية 
السعودية، اليت ظلت لسنوات متد احلكومة املصرية باملال، تواجه اآلن توترات 
تصوره  املمكن  من  يكن  مل  ما  يف  اململكة  تفكر  واليوم  بها.  خاصة  اقتصادية 
البلدان على صادراتها من  تعتمد هذه  وال  يوم: قطع مساعداتها ملصر.  ذات 
النفط فحسب؛ بل تعتمد بشدة أيضًا على الواردات. ومع نضوب معني العائدات 
وهبوط أسعار الصرف، ترتفع تكاليف املعيشة إىل عنان السماء، وهو ما من 
شأنه أن يؤدي إىل تفاقم التوترات االجتماعية والسياسية. وتكافح أوروبا يف 
نيجرييا  وُتَعد  وأفغانستان.  األوس��ط  الشرق  من  الالجئني  الستيعاب  حماولة 
ما  ولنتخيل  بالسكان.  اكتظاظًا  أفريقيا  دول  أكثر  من  وكينيا  وأجنوال  ومصر 
الغاضبون  وبدأ سكانها احملرومون  البلدان  هذه  انهارت  إذا  قد حيدث  الذي 

الفقراء يف التحرك مشاال.

املوجة املقبلة من 
مايكل مايرالجئي النفط

سايمون هندرسون

رنني الهندي
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الفيل الذي يتجاهله الجميع يف غرفة االجتماعات

خي��ط��ط رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي حيدر 
ذلك  فعل  لكن  حكومته،  لتعديل  العبادي 
ي����ؤدي إىل زع��زع��ة احل��ك��وم��ة  مي��ك��ن أن 
فمنذ  البالد.  بعناية يف  توازنها  املضبوط 
مطلع شباط، عندما أعلن رئيس الوزراء 
عن نيته استبدال تسعة أعضاء يف جملس 
وأكادمييني،  وتكنوقراط  ال��وزراء مبهنيني 
واج���ه���ت احل��ك��وم��ة ض��غ��وط��ا م��ت��ص��اع��دة 
م��ن اجل��م��ه��ور. وك��ان��ت مطالب اإلص��الح 
واالح��ت��ج��اج��ات ض��د ال��ف��س��اد يف ازدي���اد 
مستمر. رغم ذلك بذل العبادي جهدا يف 
خمتلف  من  وال��ق��ادة  املشرعني  استشارة 
أل�����وان ال��ط��ي��ف ال��س��ي��اس��ي ح���ول عملية 
ال������وزاري، وس���وف يضطر إىل  ال��ت��غ��ي��ري 
من  املزيد  إث��ارة  لتجنب  أن خيطو حب��ذر 

االضطرابات.
يف 23 آذار، أعلن النائب الربملاني مهدي 
احلافظ أن اللجنة النيابية إلختيار الوزراء 
املرشحني  بأمساء  قائمة  للعبادي  قدمت 
ال��وزراء، يف  رئيس  فيها. وخيطط  للنظر 
املرشحني  أمس���اء  ع��ن  الكشف  امل��ق��اب��ل، 
الذين مت اختيارهم له يف ال� 27 من آذار. 
فإن  العبادي،  خيتاره  من  على  واعتمادا 
واجلماعات  السياسية  األح���زاب  متثيل 
إن  السيما  يتغري،  قد  البالد  العرقية يف 
كان رئيس الوزراء يعطي األولوية للخربة 
أكثر من أي انتماء معني. وإذا فعل ذلك، 

فانه من املرجح أن يواجه أصواتًا معارضة 
كبرية من مجيع االطراف.

تغيري  النظرية، فإن خماطر  الناحية  من 
التخفيف  ينبغي  ك��ان  السياسي  التمثيل 
م���ن آث���اره���ا م���ن خ����الل ال��ط��ري��ق��ة ال��يت 
مرشحي  إختيار  يف  الربملان  يستخدمها 
وقد  العرقية.  األح��زاب واجلماعات  هذه 
ط��ل��ب ال��ع��ب��ادي م��ن مج��ي��ع ك��ت��ل امل��ك��ون��ات 
من  تكنوقراط  البالد طرح مرشحني  يف 
اجلماعة السياسية والدينية اخلاصة بها. 
ال��وزراء بدعم  ومع ذلك، مل يتعهد رئيس 
احملاصصة السياسية املوجودة حاليًا، وأن 
صمته حول هذه القضية جيعل العديد من 
السياسيني العراقيني يف حالة مزاج حاد.

ومع االقرتاب السريع من اختيار التشكيلة 
فعل  ردود  مراقبة  فإن  النهائية،  الوزارية 
العديد من األفراد واجلماعات السياسية 
العراقية سيكون مهمًا يف حتديد كيف أن 

التعديل سيؤثر على استقرار العراق.
الكرد: كرد العراق قلقون من أن التعديل 
سوف خيفض من متثيلهم يف بغداد، ليس 
فيما  أيضا  ولكن  ال��ع��دد  حيث  م��ن  فقط 
يتعلق بأي من الوزارات سيقودون. ويقود 
الثقافة  وزارات  ح��ال��ي��ا  ال��ك��رد  ال��س��اس��ة 
واهل��ج��رة وامل��ال��ي��ة، ورف��ض وزي��ر الثقافة 
ترك  بالفعل  راون����دوزي  ف��ري��اد  ال��ك��ردي 
املناصب  ه��ذه  اس��ن��دت  م��ا  وإذا  منصبه. 

ال��وزاري��ة ملسؤولني م��ن غ��ري ال��ك��رد، فإن 
مع  ب��غ��داد  بعالقات  يضر  أن  ذل��ك ميكن 

حكومة إقليم كردستان.
ال��س��ن��ة: ع��ل��ى حن��و مم��اث��ل، ف���إن األق��ل��ي��ة 
ما  إذا  حت��ت��ج  س���وف  ال��ع��راق  يف  السنية 
ال��وزاري من وجودها يف  التعديل  أضعف 
احلكومة. ويف حال اخنفاض متثيل السنة، 
أن  ميكن  العبادي  إلدارة  معارضتهم  فان 
السنية  االض��ط��راب��ات  مغذية  تتصاعد، 

بشكل أوسع يف مجيع أحناء العراق.
م��ن  م���رش���ح���ي���ه  ال����ع����ب����ادي  ث����بىّ����ت  وإذا 
ال���ت���ك���ن���وق���راط ب���ن���ج���اح، ف����إن احل��ك��وم��ة 
العراقية قد تكون يف وضع أفضل للتعامل 
يف  املستمرة  االقتصادية  التحديات  م��ع 
البالد باملستقبل. ومع ذلك، فإنه سيكون 
من املستحيل لرئيس الوزراء إرضاء مجيع 
ال��ع��راق،  يف  الفاعلة  السياسية  اجل��ه��ات 
بغض النظر عمن خيتار حلكومته املقبلة. 
ونتيجة لذلك، فإن أي تغيريات ستحدث 
باحلجم  تكون  ل��ن  رمب��ا  املقبلة  األي���ام  يف 
العبادي حتقيقه يف  ينوي  يف  ك��ان  ال��ذي 
ب��ال��ق��در ال���ذي يأمله  ال��ب��داي��ة، وال ف��عىّ��ال 
ع��الوة  ال��ش��أن.  بهذا  املهتمون  امل��راق��ب��ون 
ال��ع��ب��ادي ستفعل  على ذل���ك، ف��إن ج��ه��ود 
يقودها  ال��يت  االحتجاجات  لثين  القليل 
أن تستمر يف  املتوقع  وال��يت من  الصدر، 

األسابيع املقبلة. 

التعديل الوزاري قد 
يؤدي إىل زعزعة 

اإلستقرار يف بغداد

وُتَعد  القضايا.  القلق بشأن عدد كبري من  أيامنا هذه، تشرتك احلكومات مع قادة األعمال يف  يف 
قضايا مثل تغري املناخ، وأسلحة الدمار الشامل، وُندرة املياه، والطاقة أعظم التهديدات اليت نواجهها، 
وفقًا الستطالع آراء 750 خبريًا ساعدوا يف إعداد تقرير املخاطر العاملية لعام 2016 لصاحل املنتدى 
االقتصادي العاملي. ويف االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس هذا العام، كان العدد 
اهلائل من القضايا غري احملسومة �� االنهيار يف الشرق األوسط، ومستقبل االحتاد األوروبي )وخاصة 

يف ظل احتمال خروج بريطانيا(.
 واالنتخابات الرئاسية األمريكية، وأزمة الالجئني، وتباطؤ االقتصاد يف الصني، وأسعار النفط، وغري 

ذلك الكثري �� مثريًا لالنزعاج الشديد يف حد ذاته.
ورغم هذا، ال يزال رؤساء بعض الشركات األكرب يف العامل يف حالة إنكار. فقد أمضيت ِعدة ساعات 
يف العام املاضي مع املدير التنفيذي ورئيس أحد البنوك والذي كان يرى أنه من الظلم أن خيطط 
واحد  قيام شخص  أن  على  معي  اتفق  أنه  ورغ��م  معا.  للمنصبني  شغله  للتصويت ضد  املستثمرون 

بالدورين فكرة سيئة من حيث املبدأ فقد أصر على أنه هو شخصيًا االستثناء.
وقد اشرتكت يف حمادثة مماثلة هذا العام مع شخص أشار إىل أن أغلب أعضاء جملس إدارة شركته 
ظلوا يف مناصبهم ملدة تتجاوز العشرين عاما، وأن شركته فرضت للتو حدًا للسن ال يتجاوز مثانني 

عامًا ألعضاء جملس اإلدارة. ورمبا ينجح تغيري األوجه بشكل أسرع مع شركات أخرى، كما اعرتف؛ 
غري أنه، مرة أخرى، أكَّد أن شركته استثناء على حنو أو آخر.

وَيسَخر كثريون من دافوس �� وهم ليسوا خمطئني متاما. فقبل سنوات، كان ذلك ألن االجتماعات كانت 
سرية على حنو شديد الوضوح )على حنو أشبه كثريًا بالطريقة اليت ينظر بها الناس إىل اجتماعات 

جمالس اإلدارة(.
 ويف الوقت احلاضر، يبث املنتدى االقتصادي العاملي على شبكة اإلنرتنت العديد من جلساته، وتأتي 
السخرية من اإلحساس بأن ما جيري مناقشته ليس هو ما يتعني على قادة األعمال واحلكومات أن 

يفكروا فيه.
من السهل أن ترى الشركات املخاطر البعيدة اليت ال ميكنها السيطرة عليها. أما األمر األكثر صعوبة 
بها  ي��زاول��ون  ال��يت  الكيفية  عن  النامجة  باملخاطر  يعرتفوا  أن  فهو  تأكيد  بكل  أهمية  األكثر  ولكنه 
أعماهلم. واألمر األشد صعوبة أيضًا هو إقناع قادة األعمال الذين يدركون هذه املخاطر ويتفهمونها 
باحلديث عنها علنا. ومن املؤكد أن هذا العزوف عن التحدث صراحة عن كيفية إعادة هيكلة ممارسة 
والقوامة يعرضنا مجيعًا  الذي يساعد يف حتسني عمليات اإلش��راف  النحو  الشركات على  حوكمة 

للخطر.

ال شك أن حتركات األسعار بهذا القدر من الضخامة والسرعة كتلك اليت 
قلبت أسواق النفط رأسًا على عقب منذ يونيو/حزيران 2014 كفيلة بإيالم 
اجتذاب  إىل  اآلالم متيل  أن  ورغ��م  اآلخ��ر.  بعضهم  وإسعاد  الناس  بعض 
القدر األعظم من االهتمام، فإن الفوائد ال تقل أهمية �� إن مل تكن أكثر 
أهمية. إن اخنفاض سعر برميل النفط اخلام بنحو 70% ميثل حتوياًل ماليًا 
هائل الضخامة بقيمة 3 تريليون دوالر أمريكي يف هيئة دخل سنوي من 

منتجي النفط إىل مستهلكيه.
ونتيجة هلذا، فربغم تسبب احندار أسواق األسهم واملزيد من اخنفاض 
أسعار النفط )وغريه من السلع األساسية( يف إثارة الكثري من األحاديث 
كونها  الرهيبة  التوقعات  تثبت  أن  املرجح  فمن  آخ��ر،  عاملي  رك��ود  ح��ول 
أزم��ات  آخ��ر  أن  املصادفة  قبيل  من  وليس  ومضللة.  التشاؤم  يف  مفرطة 
األسواق الناشئة، يف الفرتة 1997-1998، كانت أيضًا مرتبطة بهبوط حاد 
يف أسعار النفط. ويف تلك احلالة، كان دكتاتور يف إندونيسيا، ودميقراطي 
هش يف روسيا، من أكرب الضحايا. ففي مايو/أيار 1998، بعد مرور تسعة 
أشهر من اندالع األزمة املالية يف شرق آسيا، استقال الرئيس اإلندونيسي 
سوهارتو بعد 31 عامًا يف السلطة. وبعد بضعة أشهر، عجزت روسيا عن 

سداد ديونها السيادية بسبب انهيار عملتها. 
الواقع أن هذا اإلطار التحليلي ينتج رؤى مثرية للدهشة. فبقدر ما حيب 
فمن  السعودية،  العربية  اململكة  امللكي يف  النظام  بانهيار  التنبؤ  اخل��رباء 
املرجح أن يكون نصيبهم خيبة األمل مرة أخرى. فالسعودية هي الدولة 
املنتجة للنفط األرخص تكلفة يف العامل، ورغم أن مجودها السياسي أمر 
ال جدال فيه، فقد أظهرت قدرًا من املرونة االقتصادية من خالل خفض 

ميزانيتها وإدخال إصالحات واسعة النطاق.
أما روسيا، فقد تكون أقل حظًا برغم كل تبجحها ووعيدها. ذلك أن قوتها 
السياسية ال تضاهيها قدرة مماثلة على الصمود ماليًا واقتصاديا. وسوف 
حياول بوتن إخفاء األمل، ولكن من املرجح عند نقطة ما أن يصبح األمل 

مضنيًا وموهنًا للعزمية.
على  ذل��ك  ق��د خيلفها  ال��يت  وال��ع��واق��ب  ك��ث��ريون،  احملتملني  الضحايا  إن 
كانت  فقد  مزعجة.  العامل  أحن��اء  خمتلف  يف  اجليوسياسي  االستقرار 
وتبدو  النفط،  أزم��ة  ان��دالع  أزم��ة مالية قبل فرتة طويلة من  فنزويال يف 
 �� ع��ام 1998  روس��ي��ا يف  كانت عليها  ال��يت  ب��احل��ال  ك��ث��ريًا  أشبه  نيجرييا 

دميقراطية هشة تواجه أزم ُعملة.
األشهر  يف  سوهارتو  مصري  نفس  يلقى  قد  من  ح��ول  التساؤل  عن  أم��ا 
النفط  أكثر من حكام  أو  واحد  فإن أفضل ختميناتي تشري إىل  املقبلة، 
املستبدين يف آسيا الوسطى، يف أذربيجان وكازاخستان وتركمنستان. ويف 
كل األحوال، َيِعُدنا هذا العام بأنه سوف يكون مشوقا �� ومروعًا إذا كنت 

دكتاتورًا متشبثًا بالسلطة يف دولة مصدرة للنفط.

دكتاتوريات النفط 
وظاهرة أحجار الدومينو

أحمد عبد األمري  

بيل إيموت

لوسي بي. ماركوس
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حقوق

االتجار باملهاجرين.. جريمة منظمة على سواحل اوروبا
اهلجرة غري املشروعة ليست مسألة جديدة، لكنها اختذت أبعادا جديدة يف السنوات األخرية، وال 
هذه  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  جمموعات  وتستغل  املتوسط.  األبيض  البحر  منطقة  يف  سيما 
ر تنقل املهاجرين عرب احلدود مقابل تسديد مبالغ مالية  األزمة من أجل حتقيق أرباح طائلة، فهي تيسىّ
احلديثة  التكنولوجيا  أيضا  تستغل هذه اجملموعات  ورفاههم.  لسالمتهم  ُيذكر  اعتبار  أيىّ  إيالء  دون 
ف هذه األرباح لتمويل جرائم  واملنظومات املالية جلين األرباح من الفئات املستضعفة. وغالبا ما توظَّ

أخرى كاإلجتار باألسلحة واإلرهاب.
إذ يرى اخلرباء يف جمال حقوق االنسان ان تهريب املهاجرين بات يشكل نشاط إجرامي قليل املخاطر 
كثري األرباح ميكن أن ُينفذ عن طريق اجلو أو البحر أو الرب، ويف الغالب عرب مسارات معقدة كثريا 
ما تتغريىّ وبسرعة، ويقوم مهربو املهاجرين، ألغراض حتقيق ربح مالي أو مادي عادة، بتدبري دخول 
أشخاص بطريقة غري شرعية إىل بلدان ليسوا من مواطنيها وال من املقيمني الدائمني فيها، وبشكل 
عام، يتعاون األفراد املعنيون مع املهربني مبلء إرادتهم، وتنتهي العالقة بني املهاجرين غري الشرعيني 
واملهربني فور تسديد املبالغ املطلوبة، ويقضي آالف املهاجرين غري الشرعيني حنبهم كل سنة أثناء 

عبورهم إىل بلدان الوجهة.
لذا يعول االحتاد األوروبي على أنقرة يف وقف سيل املهاجرين إىل أوروبا بعد أن وصل إليها يف العام 

وأخ��رى  للسعادة،  وزارة  استحداث  مؤخرا  العربية  االم���ارات  دول��ة  ق��ررت 
للتسامح يف إطار تغيري حكومي كبري، وقد يبدو هذا اخلرب حقيقيا، ولكن 
كان  السريالي، هكذا  اهلذيان  من  نوعا  األرض جتعله  على  الفعلية  الوقائع 
استضافة حمللني  مع  اعالمية  وسيلة  اي  تناقله  عن  تغفل  مل  ال��ذي  اخل��رب 
لزيادة الزخم له كونه من االمور الغريبة يف البلدان العربية، وقبل ان خترج 
وزارتي السعادة والتسامح من شهر عسلهما اعلنت جلنة العالقات اخلارجية 
يف الربملان العراقي قبل ايام قيام دولة اإلمارات بابعاد 436 عراقيا غالبيتهم 

من الشيعة.
بان  نفكر  جيعلنا  التوقيت  ه��ذا  يف  االم���ارات  م��ن  الشيعة  العراقيني  ط��رد 
االمارات بدأت تسلك نفس الطريق الذي تسري عليه شقياتها من االنظمة 
ما  وه��و  احملتوى،  خالية  مسميات  على  تعتمد  وال��يت  االستبدادية  العربية 
اثبت جناحا  االم��ارات مكانتها كامنوذج  دول��ة  النهاية اىل فقدان  ي��ؤدي يف 
كبريا يف بيئة تسودها الصراعات السياسية والعسكرية، فمنذ االعالن عن 
هذه الوزارة بدأت االمارات بتضادها ضد العراق، لعل ابرزها بث السموم 
والتصرحيات املعادية ضد احلشد الشعيب، وطرد مواطنني ساهموا بشكل 

فاعل يف نهضة االمارات احلديثة من خالل اعماهلم ووظائفهم.
القرن  منتصف  إىل  يعود  فانه  اإلم���ارات  يف  الشيعي  للوجود  واستعراضا 
التاسع عشر، حينما بدأ الشيعة من البحرين والساحل الشرقي للسعودية، 
بالتوافد إىل اإلم��ارات، وتبعهم من ثم شيعة إيران واهلند، إذ يشكل شيعة 
ح��االت  أك��ث��ر  وجي��س��دون  للبالد،  االجتماعي  النسيج  م��ن  ج���زءًا  اإلم����ارات 
االندماج جناحًا يف منطقة اخلليج، حيث يشهد اجملتمع اإلماراتي استقرارًا 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كبريا على عكس ما شهدته جمتمعات خليجية 
أخرى كالسعودية والبحرين. وحسب اخلطط السياسية وابعادها املرسومة 
العنصرية  ممارسة  ف��ان  )اسرائيل(  فلسطني  وحمتلة  اخلليج  صديقة  من 
والتمييز وطرد الشيعة وسحب جنسياتهم قمعهم وختويفهم امر حدوثه ليس 
له منذ وقت  العراقيني خطط  ولعل قرار طرد  َبعد،  ليس  وانتهائه  سابقة، 
سابق حني طردت االمارات 40 شيعيا لبنانيا من اراضيها دون سابق انذار 
على الرغم من تواجدهم الكثر من عشرين عاما. والنقيض واضح بني تشكيل 
وزارة للتسامح واملشاركة بتحالف عسكري ضد احلوثيني اليمنيني الشيعة، 
التحالف،  جوية يف  ق��وة  أك��رب  كثاني  مقاتلة،   30 ب�  املشاركة  عن  واالع��الن 
اذا اين التسامح يف دولة تشارك يف عدوان سافر ضد مدنيني عزل، واين 
السعادة يف طرد شيعة لبنانيني وعراقيني من اراضيها دون خرقهم الي قانون 
او قيامهم جبرم او اخالهلم بامن الدولة؟. عليه فان دول اخلليج تتسامح فيما 
بينها، ُتْسِعد االرهابي والوهابي، توثق العالقات مع اسرائيل واملوساد، تنتهج 
اخلالص  شريطة  لفعله  مستعدة  مشني  عمل  واي  االبقار،  وتعبد  اليهودية 
من الشيعة وهذا واضح من خالل ما كشفته الوثائق السعودية املسربة يف 
19 حزيران/يونيو من قبل موقع ويكيليكس، واليت بينت مدى قلق األنظمة 

اخلليجية السيما السعودية، من علو اهلوية الشيعية يف املنطقة.

وزارة التسامح االماراتية 
وقرار طرد الشيعة

تعد األسلحة الكيماوية من أسلحة الدمار 
ال��ش��ام��ل ب��ال��غ��ة اخل���ط���ورة، وع��ل��ى ال��رغ��م 
فإنها  باستخدامها،  ال��دول��ي  احلظر  م��ن 
األك��ث��ر ان��ت��ش��ارًا يف ال��ع��امل. وت��أث��ري ه��ذه 
وخ��ط��ريًا،  س��ري��ع��ًا  البشر  على  األس��ل��ح��ة 
وأكثر ضحاياها من املدنيني؛ ألن للغازات 
انتشارا  األسلحة  تلك  تبثها  اليت  السامة 
سريعًا وغري حمسوس، وهلا قدرة تدمري 

اإلنسان والبنيان وتلويث البيئة.
ان��ط��الق��ا م���ن ذل����ك، حت��ظ��ر ال��ع��دي��د من 
االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة اس��ت��خ��دام األسلحة 
فقد  املسلحة.  ال��ن��زاع��ات  يف  الكيميائية 
ورد احلظر عليها مع تبين إعالن الهاي 
بشأن حظر  22/مت����وز/1899  املوقع يف 
نشر  تستهدف  ال��يت  القذائف  استخدام 
الغازات اخلانقة، مل يكتف تنظم “داعش” 
كيميائي  ك��س��الح  الكلور  غ��از  باستخدام 
ض���د ال��ع��س��ك��ري��ني ويف م���واق���ع ال��ق��ت��ال، 
ب���ل أخ����ذ ي��ق��ص��ف امل��دن��ي��ني امل��ت��واج��دي��ن 
ت��واج��ده  أم��اك��ن  م��ن  القريبة  امل��ن��اط��ق  يف 
ب��ص��واري��خ حت��وي على م���واد س��ام��ة كغاز 
املدنيني  كقصف  اخل���ردل،  وغ���از  الكلور 
كركوك  حمافظة  جنوبي  ت��ازة  ناحية  يف 
من  ع��دد  ضحيتها  راح  وال��يت  العراقية، 
أب��ن��اء امل��دن��ي��ة مب��ا فيهم أط��ف��ال ون��س��اء. 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  مفوضية  أوض��ح��ت  فقد 
يف ال��ع��راق أن داع���ش اس��ت��خ��دم اخل��ردل 

املصابني  وع���دد  ت����ازة،  بقصف  وال��ك��ل��ور 
لألمني  اخل��اص  املمثل  وك��ان  مدنيا.   409
العام لألمم املتحدة يف العراق يان كوبيش 
بقيام  أفادت  تقارير  عرب عن قلقه بشأن 
تنظيم “داعش” باستخدام أسلحة كيماوية 
يف هجماته األخرية بناحية تازة خورماتو 
جنوبي حمافظة كركوك، مؤكدا أن األمم 
بقدٍر عاٍل من اجلدية مع  تتعامل  املتحدة 
على  أن  تقدم  مم��ا  يتضح  القضية.  ه��ذه 
مفوضية حقوق اإلنسان العراقية، واألمم 
على  العمل  العراقية  واحلكومة  املتحدة، 
االستحواذ  من  اإلرهابية  التنظيمات  منع 
أو استخدام األسلحة احملرمة دوليا، مثل 

غاز الكلور واخلردل عن طريق:
والعسكرية  األمنية  اإلج��راءات  اختاذ   -1
املسلحة  التنظيمات  متكني  لعدم  الكفيلة 
الس��ي��م��ا ت��ن��ظ��ي��م داع�����ش م���ن اس��ت��خ��دام 
األسلحة  أن����واع  م��ن  ن���وع  أي  ام��ت��الك  أو 
الكيميائية، 2- تزويد العسكريني واملدنيني 
سيطرة  م��ن  القريبة  باملناطق  الساكنني 
بالتوجيهات  اإلره��اب��ي��ة  “داع����ش”  تنظيم 
ملواجهة  الالزمة  واإلمكانيات  والتعليمات 
استخدامها،  ح��ال  ال��س��ام��ة  امل���واد  خطر 
3- إمداد القوات احملاربة مبعدات الوقاية 
الواقية،  األقنعة  مثل  املناسب  الوقت  يف 
وجت��ه��ي��زات وق��اي��ة اجل��ل��د، ال��غ��رض منها 
وقاية اجلهاز التنفسي والعني واجللد، من 

التطعيم  مواد  وتوفري  الغازية،  التأثريات 
م��ض��اف��ا إىل حفر  ال����ط����وارئ،  ح��ال��ة  يف 

مالجئ احتياطية.
الكيمائي  االستطالع  بأعمال  القيام   -4
بهدف احلصول  والبيولوجي،  واإلشعاعي 
على البيانات واملعلومات الالزمة للقيادات 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات ل��ت��ق��دي��ر امل��وق��ف 
للمواد  العدو  بغرض كشف بدء استخدام 
الكيمائية أو وجود أي تلوث إشعاعي دون 
ومعرفة  امللوثة،  املنطقة  وحتديد  تأخري، 
نوع املادة املستخدمة يف التلوث، 5- تهيئة 
حملية  متخصصة،  طبية  ف��رق  وإرس����ال 
املسلحة  الصراعات  املناطق  إىل  ودولية، 
لالستعداد للعالج السريع يف حال حدوث 

اإلصابات.
6- م��ط��ال��ب��ة م��ن��ظ��م��ة ح���ظ���ر األس��ل��ح��ة 
مقرا  اله��اي  من  تتخذ  ال��يت  الكيميائية، 
هلا، بتنفيذ إجراءات التحقق على الصعيد 
الدولي، وتقدم مساعدة تقنية إىل العراق 
بعد أن تبني بالدليل أن تنظيم “داعش” قد 
تعمد توجيه هجمات ضد السكان املدنيني. 
واس��ت��خ��دام امل���واد وال���غ���ازات اخل��ان��ق��ة أو 
أو  قذائف  أو  أسلحة  واستخدام  السامة، 
بطبيعتها  تسبب  حربية  أساليب  أو  م��واد 
أض�����رارًا زائ����دة أو آالم����ًا غ��ري م���ربرة أو 
تكون عشوائية بطبيعتها باملخالفة للقانون 

الدولي للمنازعات املسلحة. 

استخدام غاز الكلور كسالح 
كيميائي يف النزاعات

املاضي أكثر من مليون مهاجر أغلبهم وصلوا حبرا من تركيا بطرق خمالفة للقانون يف أسوأ أزمة 
هجرة تشهدها القارة األوروبية منذ احلرب العاملية الثانية، لكن مهمة مراقبة الساحل لرتكيا رمبا 
تكون أكرب من قواتها األمنية املرهقة حتى مبساعدة حلفائها الغربيني، وقد أرسل حلف مشال األطلسي 

سفنا إىل حبر إجيه ملساعدة تركيا واليونان يف منع العصابات اإلجرامية من تهريب املهاجرين.
منحها  على  االتفاق  أعقاب  يف  األوروب���ي  االحت��اد  من  متزايدة  لضغوط  الرتكية  احلكومة  وتتعرض 
مساعدات قيمتها ثالثة مليارات يورو )3,3 مليار دوالر( يف العام املاضي بهدف وقف تدفق املهاجرين، 
وقد لقي اآلالف حتفهم يف حماولة العبور إىل أوروبا يف العام املاضي وفرض ذلك ضغوطا كبرية على 
أجهزة األمن والشبكات االجتماعية يف بعض دول االحتاد األوروبي وغذى التأييد للجماعات املناهضة 

لألجانب.
وعليه يرى املراقبون احلقوقيون إن تهريب املهاجرين جرمية عرب وطنية عابرة للحدود و املناطق. وما 
مل تتوحد جهود الدول للتصدي هلا فلن يتأثر تواصل صناعة التهريب. وملعاجلة هذه اجلرمية بنجاعة 
جيب أن يكون هناك تعاون بني الشرطة والقضاء يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد وكذلك حتقيقات 
مالية، واستهداف أرباح عصابات التهريب، واختاذ موقف صارم ضد الفساد، فيما يلي ادناه ابرز 

االحداث والتطورات رصدتها شبكة النبأ املعلوماتية بشأن قضية تهريب املهاجرين اىل اوروبا.

جميل عودة ابراهيم / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

احمد شرار  
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استخدام السعودية القنابل 
العنقودية وجرائم الحرب

الدولية  املنظمة  ممثل  إع���الن  يكن  مل   
تلقيه  ال��ي��م��ن ع���ن  اإلن���س���ان يف  حل��ق��وق 
قنابل  السعودية  استخدام  تؤكد  تقارير 
بال�  وصفتها  حجة،  مبحافظة  عنقودية 
“مروعة” هو اإلعالن الدولي األخري. فقد 
أكد املتحدث باسم األمم املتحدة “ستيفان 
دوجاريك” فيما بعد أن القوات السعودية 
بينها  من  دوليا  أسلحة حمرمة  تستخدم 
ق��ن��اب��ل ع��ن��ق��ودي��ة، وق����ال: “إن اس��ت��خ��دام 
مأهولة  مناطق  يف  العنقودية  ال��ذخ��ائ��ر 
بأنه جرمية حرب،  يصنف  قد  بالسكان 
بسبب الطبيعة العشوائية لتلك الذخائر”. 
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” 
يف تقرير هلا وجود أدلة ملموسة وصور 
ذخائر  اس��ت��خ��دام  ت��ؤك��د  فيديو  ومقاطع 
عنقودية يف عملية “عاصفة احلزم” اليت 
شنتها قوات التحالف يف حمافظة صعدة. 
 م��ا ه��ي ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة؟ وم���ا هي 
القنابل يف حياة  اآلثار اليت ترتكها هذه 
ضحاياها؟ كيف كان استخدامها حمرما 
املتحدة  إج���راءات األم��م  دوليا؟ وم��ا هي 

خبصوص جرائم احلرب يف اليمن؟
للمرة  ال��ع��ن��ق��ودي��ة  ال��ذخ��ائ��ر  استعملت   
من  الثانية  العاملية  األوىل خالل احلرب 
والسوفيتية. وخالل  األملانية  القوات  قبل 
املتحدة  الواليات  استعملت  السبعينيات، 
األم��ريك��ي��ة أع�����داًدا ه��ائ��ل��ة م��ن ال��ذخ��ائ��ر 

فيتنام.  الوس،  كمبوديا،  يف  العنقودية 
ومؤخًرا، مت استعمال الذخائر العنقودية 
بكثافة خالل حرب اخلليج ضد العراق، 
ال��ش��ي��ش��ان وي��وغ��س��الف��ي��ا س��اب��ًق��ا،  ويف 
وأفغانستان والعراق ولبنان يف عام 2006.  
وال ميكن للقنابل العنقودية أن متيز بني 
األهداف العسكرية واملدنية، ومن ثم يكون 
ضررها هائاًل حني ُتستخدم بالقرب من 
إطالقها  ولدى  بالسكان،  مناطق مأهولة 
جوًا أو برًا، فإن جمال انتشارها الواسع 
يكاد يضمن وقوع إصابات باملدنيني لدى 
والكثري  مأهولة،  مناطق  يف  استخدامها 
من هذه الذخائر الصغرية ال تنفجر لدى 
تصميمها، مما  باألرض حسب  االرتطام 
يؤدي لوقوع إصابات يف صفوف املدنيني 
مبثابة  تصبح  حيث  وسنوات،  بعد شهور 

ألغام متفجرة. 
وال يزال األبرياء يف اليمن يتعرضون للقتل 
والتشويه كل يوم، األمر الذي يثري بواعث 
قلق خطرية بشأن االزدراء الواضح حلياة 
للقانون  األس��اس��ي��ة  ول��ل��م��ب��ادئ  امل��دن��ي��ني 
السعودية.  ط��رف  م��ن  ال��دول��ي  اإلنساني 
وإن الضربات اليت ُتنفذ بعلم مسبق من 
منفذيها، فإنها ستتسبب يف وقوع خسائر 
املدنية،  واأله��داف  املدنيني  بني صفوف 
وتشكل  وعشوائية  متناسبة  غري  وتعترب 

جرائم حرب حبسب األمم املتحدة. 

املدنيني  وق��ف قتل  أج��ل  وم��ن  وبالتالي،   
ال��ي��م��ن��ي��ني، وم���ن���ع اس���ت���خ���دام األس��ل��ح��ة 
احملرمة دوليا السيما القنابل العنقودية، 

يتعني اآلتي:
1- أن تتوقف السعودية فورًا عن استخدام 
ه���ذه ال���ذخ���ائ���ر، وع��ل��ى مج��ي��ع أط���راف 
بعدم  تعهدهم  إعالن  السعودي  التحالف 
ن��ش��ر واس���ت���خ���دام ال��ذخ��ائ��ر ال��ع��ن��ق��ودي��ة 
وامل���واف���ق���ة ع��ل��ى االن���ض���م���ام ل��الت��ف��اق��ي��ة 

الدولية بشأن الذخائر العنقودية؛ 
م��س��ؤول��ي��ة  ال���س���ع���ودي���ة  ت��ت��ح��م��ل  أن   -2
املتفجرة  للذخائر  اإلن��س��ان��ي��ة  ال��ع��واق��ب 
اليت يستعملها، حتى بعد انتهاء العمليات 
ال�����دول املصنعة  ف��ض��ال ع���ن  ال��ع��دائ��ي��ة، 

واملصدرة هلا؛
ال��والي��ات املتحدة  ك��ل م��ن  ت��وق��ف  3- أن 
أسلحة  أي  نقل  ال��ف��ور  على  وبريطانيا 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ال����ذي ت���ق���وده ال��س��ع��ودي��ة قد 

تستخدم يف مثل تلك االنتهاكات؛
الدولي  األم��ن  يتوىل جملس  أن  4- البد 
االن��ت��ه��اك��ات  يف  للتحقيق  جل��ن��ة  تشكيل 
ل��ل��ق��ان��ون ال��دول��ي م��ن ط���رف ال��س��ع��ودي��ة. 
حيث يتعني على اجملتمع الدولي أن يرسل 
رس��ال��ة ق��وي��ة إىل األط�����راف امل��ت��ح��ارب��ة 
املزيد  ب��ارت��ك��اب  ُيسمح  ل��ن  أن��ه  م��ف��اده��ا 
من االنتهاكات وأن مرتكبيها سيخضعون 

للمساءلة. 

االبادة الجماعية.. انتهاكات جسيمة لحقوق االنسان
يف ظل اتساع دائرة احلروب والصراعات املسلحة، وتفاقم املشكالت واالزمات السياسية واالقتصادية 
العامل، ازدادت االنتهاكات واجلرائم اخلطرية ضد االنسانية اليت اثارت قلق وخماوف  اليت يشهدها 
اجملتمع الدولي، خصوصا تلك اجلرائم اليت تصنف على انها جرائم ابادة مجاعية اصبحت ترتكب اليوم 
بشكل واسع بسبب انتشار اجلماعات والتنظيمات االرهابية املسلحة، واإلبادة اجلماعية وكما تنقل بعض 
بها بعض حكومات واجلماعات  تقوم  اليت  املنظمة،  القتل اجلماعي  املصادر، اسم يطلق على سياسة 
املسلحة ضد افراد وطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديين أو سياسي، وصنفت ك�جرمية 
دولية يف اتفاقية وافقت األمم املتحدة عليها باإلمجاع سنة 1948م ووضعت موضع التنفيذ 1951م بعد 
أن صادقت عليها عشرون دولة. يف هذه االتفاقية، مِبُوِجب املادة الثانية، تعين اإلبادة اجلماعية أيا من 
اثنية أو عنصرية أو  التالية، املرتكبة على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو  األفعال 
دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من اجلماعة، إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من اجلماعة، 
إخضاع اجلماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدمريها املادي كليا أو جزئيا، فرض تدابري تستهدف 
احلؤول دون إجناب األطفال داخل اجلماعة، نقل أطفال من اجلماعة، عنوة، إىل مجاعة أخرى، وقد 
البوسنة واهلرسك وفلسطني  البشري بصورة بشعة، كما حدث يف  إبادة اجلنس  ارتكاب جرائم  تكرر 

ولبنان والعراق وغريها. وكان للمحاكم الدولية دور مهم يف فضح بعض احلقائق التارخيية من خالل 
بعض  وي��رى  ال��دول،  من  العديد  احل��رب يف  بارتكاب جرائم  املتهمني  والقادة  املسؤولني  بعض  حمكمة 
املراقبني ان احملاكم الدولية هي جمرد حماكم صورية هدفها تضليل الرأي العام، خصوصا وانها حمكمة 

منحازة تتجاهل الكثري من القضايا واجلرائم الكبرية، اليت ارتكبت من قبل القوى العظمى وحلفائها.
العثور على 16 مقربة مجاعية يف منطقة  املتحدة  االم��م  اعلنت  فقد  بعض هذه اجلرائم  فيما خيص 
سنجار مشال العراق منذ استعادتها من سيطرة تنظيم داعش، كما حتدثت عن ارتكاب التنظيم املتطرف 
“انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان. اىل جانب ذلك قال خرباء تابعون لألمم املتحدة إن جنودا يف جنوب 
السودان اغتصبوا أطفاال وأحرقوا أناسا أحياء يف منازهلم وتعقبوا آخرين أليام يف املستنقعات يف حرب 
تزداد وحشية كانت احلكومة تأمل يف االنتصار فيها بدعم من ميزانية عسكرية طارئة قيمتها 850 مليون 
دوالر. من جانب اخر خلص حتقيق أجرته جلنة تابعة ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ملدة عام 
ونشرت نتائجه يف تقرير اىل أن حكومة إريرتيا رمبا ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية. ويتحدث التقرير 
عن عمليات إعدام بدون حماكمة اىل جانب انتشار التعذيب والعبودية اجلنسية والعمل بالسخرة على 

نطاق واسع.  

إزاء  والقانونية  اإلنسانية  بالتزاماتها  تفي  تعد  مل  أورب���ا  أن  واض��ح��ا  ب��دأ 
التشريع  مستوى  على  بل  فقط  الفعل  مستوى  على  ليس  ذل��ك  الالجئني؛ 
أيضا، بهدف ردع طاليب اللجوء عن تقديم طلبات للحصول على حق اللجوء 
اللجوء  يلزم طاليب  بالفعل قانون  املتحدة  اململكة  أراضيها.  يوجد لدى  يف 
باإلعالن عن أصوهلم وإنفاق مدخراتهم قبل التأهل للحصول على دعم من 
احلكومة، وال يسمح لطاليب اللجوء يف اململكة املتحدة بالعمل، مما يعين أنهم 
غالبًا ما يعتمدون اعتمادًا كليًا على إعانة احلكومة، اليت حتى قبل التقليص، 
قد تعرضت النتقادات من قبل اجلماعات املدافعة عن حقوق الالجئني على 

اعتبار أنها قليلة جدًا وال تكفي لتلبية احتياجاتهم األساسية.
استكمال  منها  الالجئني،  ردع  تهدف إىل  تدابري  وأدخلت اجملر جمموعة   
تقديم  باإلمكان  وأصبح  الشائكة.  األس��الك  من  املصنوع  احل��دودي  السور 
احلدود  على  اجلديد  السياج  عبور  القانون مبحاولة  ينتهكون  الذين  أولئك 
الصربية للمحاكمة بتهمة اإلضرار مبمتلكات الدولة ومن ثم ميكن أن حيكم 
عليهم بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات. كما تقوم البالد باحتجاز طاليب 

اللجوء بشكل روتيين يف أماكن مكتظة. 
ويف أملانيا وردت تقارير عن أن ظروف املعيشة فيها مزرية وال تسهم بالتأكيد 
الدعم  استبدال  مت  ذل��ك،  إىل  إضافة  احملليني.  السكان  مع  االن��دم��اج  يف 
النقدي لطاليب اللجوء الذين ميكثون يف مراكز االستقبال هذه مبنافع غري 
نقدية بقدر اإلمكان. واتضح أن لدى العديد من املقاطعات األملانية بالفعل 
قوانني تسمح مبصادرة النقود واألشياء الثمينة اليت تزيد قيمتها عن 350 أو 
750 يورو من طاليب اللجوء واستخدامها للمساهمة يف توفري تكلفة تغذيتهم 
ال��دول  مجيع  تشمل  تكاد  الالجئني  على  التضييق  إج���راءات  وتسكينهم.  
األوربية بال استثناء، والشك أن تلك اإلجراءات قد ساهمت بنحو وآخر يف 
ازدياد منحة الالجئني، باإلضافة إىل حمنتهم يف بالدهم األصلية. وكانت 
اجلنس  وجت��ار  التهريب،  ملافيات  منهم ضحية  الكثري  وق��ع  أن  ذل��ك  نتيجة 
املؤدية ألوروب��ا،  وال��دروب  البحار  وماتوا يف  منهم،  اآلالف  البشري، وغرق 
ومن كان يصل ساملًا منهم إىل بعض البلدان األوربية يكون مهددًا بالطرد أو 
يبقى قيد االنتظار يف حماكمات طويلة وإجراءات قاسية بسبب اتفاقية دبلن 
والبند املتعلق بوجود بصمة جلوء لالجئ يف دولة العبور )الدولة الثالثة( من 
الدول املوقعة على االتفاقية. ناهيك عن أن هناك عشرات املدنيني قد لقوا 
اختناقًا يف شاحنات املهربني، أو  حتفهم داخل حدود االحت��اد األوروب��ي – 

سحقًا حتت القطارات، أو إهمااًل يف مراكز االحتجاز؟ 
ح��ال هجرتهم  الالجئني يف  ال��يت حتمي  القوانني  ه��ي  م��ا  هنا،  وال��س��ؤال   
االلتزامات  هي  وما  حياتهم؟  على  وحفاظا  للحرية  طلبا  أخ��رى  دول��ة  إىل 
والواجبات اليت تقع على الدول املضيفة؟ وملاذا ختلت أوربا ولو ضمنا عن 

فكرة منح اللجوء لطالبيه؟ .

أوربا ال تفي 
بالتزاماتها القانونية 

إزاء الالجئني
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األوىل  املرتبة  حتتل  ال��يت  بلجيكا،  هي 
يف عدد اإلرهابيني الذين تصدرهم اىل 
والعراق نسبة اىل عدد سكانها،  سوريا 
م��ث��ل��م��ا ك���ان���ت ال��ف��ل��وج��ة ال��ع��راق��ي��ة هي 
يدخلون  كانوا  الذين  اإلرهابيني  حاضنة 
وم��وق��ع  ال��ع��ام 2003،  ب��ع��د  ال��ع��راق  اىل 
القيادة املركزي بالنسبة اىل ابي مصعب 
ال��زرق��اوي أي���ام ق��اع��دة اجل��ه��اد يف بالد 
ال��راف��دي��ن. فحسب اح��دث اإلح��ص��اءات 
شخص   500 ف��ان  البلجيكية،  للسلطات 
جمموع  من  للجهاد  سوريا  اىل  سافروا 
 800 ان  يعتقد  فيما  نسمة  مليون   11
املاني سافر اىل سوريا من جمموع 81 
أيضا،  وبلجيكا  املانيا،  هم سكان  مليون 
منفذي هجمات  أنتج  ال��ذي  امل��ك��ان  ه��ي 
ب��اري��س وهجمات  ال��دام��ي��ة يف  اجل��م��ع��ة 

أخرى من العام املاضي.
وت��ع��ت��رب ض���واح���ي ب��روك��س��ل واح��ي��اؤه��ا 
وآن��درل��ي��خ��ت  مولنبيك  م��ث��ل  امل��ض��ط��رب��ة 
الراديكاليني،  مرتعا خصبا لالسالميني 
ويقيم يف هذه املناطق مهاجرون يشعرون 
للمتزمتني  ميكن  ولكن  مهشمون،  بأنهم 
بعيدا  اجملتمع  هذا  داخل  االختباء  منهم 

عن األعني متاما.
وقد طرح سؤال على اكثر من مستوى يف 
القارة االوربية بعد تفجريات فرنسا هو: 
لإلرهاب  مركز  اىل  بلجيكا  هل حتولت 

على  امنيا  تشكل خطرا  وه��ل  العامل  يف 
القارة كلها بعد اعتبار حي مولنبيك سان 
إلي��واء  رئيسا  م��رك��زا  بروكسل  ج��ون يف 

جهاديي أوروبا؟.
اليت  البلجيكية  املدينة  تلك  ومولنبيك 
ت���ع���ت���رب م���رت���ع���ا خ���ص���ب���ا ل��إلس��الم��ي��ني 
الراديكليني كما يتم وصفهم يف الصحافة 
وعلى لسان النائب البلجيكي هانز بونت 
اليت  امل��داه��م��ات  بعد محلة  اع��ل��ن  ح��ني 
أع��ق��ب��ت ت���ف���ج���ريات ب����اري����س: إن����ه غري 
العديد  العتقال  االط��الق  على  متفاجئ 
من املشتبه بكونهم ارهابيني يف مولنبيك. 
اجهزة  تعدد  اوهلما  لسببني  ذل��ك  وع��زا 
الشرطة وثانيهما غياب الرقابة واملتابعة 

االجتماعية للمسلمني الراديكاليني.
خللية  ال��س��م��اح  مسؤولية  حتميلها  بعد 
لشن  بروكسل  م��ن  بالتخطيط  جهادية 
باريس  الفرنسية  العاصمة  يف  هجمات 
جانبها،  من  تقصري  وج��ود  بلجيكا  نفت 
لكنها اقرت بوجود مشاكل ظرفية جلهة 
باللغة  ال��ن��اط��ق��ني  ال��ن��ق��ص يف احمل��ق��ق��ني 

العربية والتشتت يف مركزية القرار.
تفجريات بلجيكا سبقتها بعض املقدمات 
اليت كانت تشري اىل عمل إرهابي ختطط 
ل��ه داع����ش، ل��ك��ن ت��ل��ك امل��ق��دم��ات مل يتم 
العام  ففي  جدية،  بصورة  معها  التعامل 
املاضي، اعلنت نيابة بلجيكا عن اعتقال 

ش��خ��ص��ني يف م���ا ع���رف مب��ل��ف )راك���يب 
الدراجات النارية(، يشتبه يف انهما كان 
ي��ع��دان الع���ت���داءات يف ب��روك��س��ل خ��الل 
هذا  واعتربت  السنة.  نهاية  اعياد  فرتة 
التهديد “خطريا” ويستهدف “عددا كبريا 
من املواقع الرئيسة واملعامل يف بروكسل”.  
االتهامات لبلجيكا كونها القاعدة اخللفية 
ل��الره��اب األورب���ي، او فلوجة اورب���ا، مل 
تأت من فراغ، رغم انها تعترب من أوائل 
ال��يت ح��ذرت يف مطلع  البلدان االورب��ي��ة 
ع��ودة  تشكله  ال���ذي  التهديد  م��ن   2013
)اجلهاديني األوروبيني( اىل بلدانهم، اال 
انها أيضا كانت تستخدم قاعدة خلفية ، 
للتهديد باالنتقام منذ اواسط  وتعرضت 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ات م���ن اجل��م��اع��ة االس��الم��ي��ة 
على  ال��ق��ض��اء  بعد  اجل��زائ��ري��ة  املسلحة 

احد خالياها يف بروكسل.
وبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمرب 2001 
يف الواليات املتحدة، تبني ان قتلة القائد 
حركة  ق��ت��ال  يتزعم  ك��ان  ال���ذي  مسعود 
طالبان يف افغانستان، كانوا يستخدمون 
جوازات سفر بلجيكية مزورة وحيصلون 
على دعم لوجسيت يف بلجيكا. ويف هذه 
االث���ن���اء، اع��ت��ق��ل الع���ب ك���رة ق���دم سابق 
حم����رتف ع��ض��و يف ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة، 
قاعدة  على  الع��ت��داء  ك��ان خيطط  بينما 

عسكرية.

فّلوجة اوروبا

الرياضة.. تنشر العنف يف ارض السالم وتصده يف ارض الحروب
العنف ظاهرة ليست حديثة يف اجملال الرياضي وإمنا هي ظاهرة قدمية قدم الرياضة التنافسية، 
ولكن اجلديد هنا هو تعدد مظاهر العنف وتغري طبيعته، فقد باتت هذه الظاهرة تتعدى حدود املالعب 
الرياضية ويعد التعصب من الظواهر العاملية اليت تعاني منها معظم اجملتمعات بصورة أو بأخرى يف 
أي نشاط من أنشطة احلياة. وبالرغم من التقدم التقين الذي يعيش فيه اإلنسان اآلن فانه ما زال 
يعاني من العديد من املشكالت اليت متارس حتت مسميات كثرية للتعصب مثل التعصب السياسي، أو 
التعصب االجتماعي، أو التعصب اجلنسي، أو التعصب الرياضي أو التعصب اإلقليمي، أو التعصب 
: اجلماهري،  الرياضي  للتعصب  املباشرة  األسباب  و من  للذات…  التعصب  أو  املستوردة،  لألفكار 
باملنافسات  التصقت  اليت  املؤسفة  األم��ور  من  و  األعالم…  ووسائل  اإلداري��ون  احلكام،  الالعبون، 
الرياضية وخاصة يف اآلونة األخرية، ما عرف بظاهرة العنف الرياضي للمشاهدين للرياضة، فكم 

من إنسان فقد حياته أو أصيب إصابة خطرية خالل مشاهدته ألحدى املباريات الرياضية.
آخرها اخلالف على أفضلية رونالدو أو ميسي شائع بني مشجعي كرة القدم، لكنه وصل لدرجة العنف 
املفرط الذي ادى اىل قتل رجل بعد جدل مع صديق له حول من هو أفضل العب يف العامل، هل هو 

ليونيل ميسي، أو كريستيانو رونالدو.
وقد  االخريين  العامني  االوروبية خالل  املالعب  والعنصرية يف  العنف  اعمال  وترية  تصاعدت  كما 

اضطرت الشرطة اىل الدخول يف “معركة” مع املشجعني يف روت��ردام وكييف يف االسابيع االخرية 
بسبب اعمال الشغب.

أما الليبيون جلئوا إىل كرة القدم إلنهاء احلرب، حيث يشارك عدد من الالعبني الليبيني يف دوري 
رمضاني لكرة القدم، ينظم حتت شعار “يف امليدان من أجل السالم” بطرابلس، ويهدف أصحابه من 
ورائه إىل مجع كل الليبيني بهدف واحد: إنهاء احلرب، ارتدى العبو الفريقني يف طرابلس قمصانا 
القدم ضمن جمموعة  لكرة  ودي��ة  مباراة  يف  ليشاركوا  ليبيا،  اسم  معا  تشكل  أح��رف  عليها  طبعت 
مباريات يف شهر رمضان تهدف إىل مجع الليبيني من كل مناطق البالد اليت متزقها احلرب منذ 

سنوات على هدف واحد: إنهاء احلرب.
يذكر ان تاريخ الرياضة عرب العصور املختلفة مل يسلم من بعض سبهات العنف، ورمبا يرجع ذلك إىل 
األصول للمنافسات الرياضية القدمية لإلنسان البدائي حيث الصراع إىل نهايته، وحيث املباراة شكل 
من أشكال املعارك وحل النزعات بطرق شبه سلمية، وأخريا للقضاء على هذه الظاهرة يؤدي املهتمون 
بالرتبية والتعليم بشكل عام و مدرسي الرتبية الرياضية بشكل خاص دورا كبريا يف تغيري الكثري من 
السلوكيات والتصرفات غري املرغوبة، من خالل تقويم السلوك غري املناسب ومعاقبته وتعليم األفراد 

وتعويدهم كيفية التعامل مع العنف والتحكم والسيطرة على انفعاالته.

يبدو ان وترية االعمال االجرامية لداعش يف تصاعد مستمر فبات التفجري 
بالسيارات املفخخة غري جمد هلذه اجلماعة االجرامية واليت اعتمدت منذ 
نشأتها على االفراط يف القتل من اجل تثبيت اركان دولتها املزعومة، وبني 
احلني واالخر تبتكر اسلوبا جديدا كان اخرها قصفت الرتكمان الشيعة يف 
تازة خورماتو يف كركوك بغازات اخلردل ما ادى اىل اصابة املئات  ناحية 
من املدنيني واستشهاد الطفلة “فاطمة ميسن ويس”، من ابناء الناحية فيما 
ال تزال بعض االصابات تتلقى العالج يف مستشفيات كركوك ونقل بعضها 

االخر اىل بغداد.
ارهابي  اع��ت��داء  اىل  الرتكمان  هلا  يتعرض  ال��يت  االوىل  امل��رة  ليست  ه��ذه 
تلعفر  مدينة  االرهابية يف  االع��ت��داءات  اىل عشرات  مدنهم  تعرضت  فقد 
وطوزخورماتو وامرلي وغريها من مدن الرتكمان املتناثر يف مشال العراق ، 
ويبدو ان الرتكمان اصبحوا اكثر اخلاسرين من االزمات املتالحقة يف العراق 
؛ فاغلب مدنهم تقع ضمن املناطق املتنازع عليها بني املتخاصمني السياسيني 
الكبار وباتت تتالعب بيهم رياح التوافقات السياسية جنوبا ومشاال وتعرضوا 

للتطهري العرقي يف تلعفر وقصبة البشري وغريها.
بالغازات  للرتكمان  داعش  ان ضرب  العراقي  للشأن  املتابعني  بعض  ويرى 
باستخدام  لداعش  السماح  يتضمن  اقليمي  من خمطط  جزء  يعد  السامة 
ترسانتها االجرامية ضد املدنيني هناك بهدف افراغ تلك املناطق من سكانها.
مشكلة الرتكمان هي عدم وضوح مسارهم يف اجملتمع العرقي فتارة يعتربون 
انفسهم ثالث قومية بالعراق وهم يطالبون حبقوق قومية كاللغة وما يتبعها من 
حقوق اخرى وتارة يعتربون انفسهم طائفة دينية ما يؤدي اىل ذوبان هويتهم 
السياسية  للطبقة  تنحاز  سنية  كتلتني  اىل  انقسامهم  خ��الل  من  القومية 
السنية وبالتالي سترتتب عليهم احلقوق والواجبات اخلاصة بهذا املكون. او 
كتلة شيعية تذوب يف ظل التكتالت الشيعية املتشابكة، وادت هذه الوقائع اىل 
تشتت جهود الرتكمان يف الدفاع عن حقوقهم حتت وطأة االزمات املتالحقة 
وتظهر سلبيات هذا التناقض مع كل انتخابات ففي انتخابات عام 2010 ادت 
االختالفات بني ابناء هذا املكون اىل ضياع منصب نائب رئيس اجلمهورية 

من جعبتهم.
وبعد اهلجمات االخرية على ناحية تازة خورماتو الرتكمانية تساءل الكثريون 
قطع  شعبية  تظاهرات  وانطلقت  املناطق  تلك  لتحرير  الصفر  ساعة  عن 
على اثرها طريق كركوك - بغداد الدولي، احتجاجًا على جتاهل احلكومة 
املركزية ملطالبهم بتحرير قرية البشري الواقعة حتت سيطرة داعش واليت 
فان  وبالتالي  املدنيني  جت��اه  السامة  باملواد  احململة  القذائف  منها  اطلقت 
حترير قرية البشري يعين تأمني تازة ، وقد وجدت احلكومة نفسها مضطرة 
لتخدير احملتجني بتصرحيات الضرب باليد احلديدية ضد االرهاب حيث 
سيثارون  العراقية  ال��ق��وات  ابطال  ب��ان  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئيس  ق��ال 
للرتكمان فيما استنكر رئيس الربملان سليم اجلبوري هذه اجملزرة داعيا اىل 

حترير املناطق املتبقية من سيطرة داعش.

ابادة الرتكمان ومخططات 
تقسيم العراق

حيدر الجراح 
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على الرغم من أن أوروب��ا توجهت يف بادئ 
األمر على أساس سياسة براغماتية حددت 
مبوجبه أسس التعامل مع التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية ضد 
ما أمسته األخرية بالدول املارقة أو حمور 
ال���دور األوروب���ي كان  ال��ش��ر، إال أن طبيعة 
منضبطًا السيما ما خيص فرنسا وأملانيا، 
فمعارضة فرنسا لإلستخدام املفرط للقوة 
أيلول خصوصًا يف  أح��داث  بعد  العسكرية 
العراق يف عام 2003 كان يشكل أحد مالمح 
التوجه اخلارجي ألوروبا بشأن التعامل مع 
الوضع الدولي اجلديد. حيث كانت املصاحل 
من  والقلق  القوى  لتوازنات  اإلسرتاتيجية 
على  إع��ت��ب��اره��ا  ت��ف��رض  التغيري  م��ع��ادالت 
ح��ي��ال  األوروب������ي  اإلس��رتات��ي��ج��ي  اإلدراك 
املتحدة  الواليات  بها  تتعامل  اليت  املعيارية 

مع اإلرهاب الدولي.
ال��ش��رق  ال��ف��وض��ى يف منطقة  ت��ن��ام��ي  وم���ع 
األوس��ط، وج��دت أوروب��ا نفسها بعيدًا عن 
ب��دأت تفقده نتيجة  ال��ذي  امل��ص��احل  ت���وازن 
ال���ت���وازن، خصوصًا  م���ع���ادالت  ل��ل��ت��ب��دل يف 
األنظمة  وإنهيار  التغيري  دومينو  إتساع  مع 
هنا  وم��ن  العربية،  املنطقة  يف  السياسية 
تعاملها اخلارجي مع  أوروبا إسلوب  عدلت 
الناتو  فقيادة  اإلسرتاتيجية،  البيئة  قضايا 
إح��دى  ليبيا ش��ك��ل��ت  ل��ل��ح��رب يف  األورب�����ي 
ت��وازن املصاحل اجلديد  الدخول يف  مالمح 

لكي حتتفظ أوروبا حبيويتها اإلسرتاتيجية 
عامليًا.

األورب���ي يف  ال��دور  إتساع  الرغم من  وعلى 
املنطقة، إال أن هذا الدور ما يزال تكميليًا، 
ف��أوروب��ا ال��يت ق��ادت احل��رب يف ليبيا، مل 
اجل��دي��د  ل��ل��وض��ع  ت��رت��ي��ب��ات سياسية  ت��ض��ع 
بعد مقتل القذايف، بعكس الواليات املتحدة 
البنيوية  األس���س  وض��ع��ت  ال��يت  األمريكية 
وأف��غ��ان��س��ت��ان،  ال��ع��راق  يف  السلطة  إلدارة 
األمر الذي ساعدها كثريًا يف إدارة أوراقها 
من  اإلسرتاتيجية  ومصاحلها  السياسية 
خالل ما وضعته من ركائز بنيوية. وهذا ما 
يعين إن أوروب��ا قد ال تكون الرابح األخري 
يف امل��ع��ادالت ال��يت كانت ج��زءًا منها، فهي 
مل تقدم برناجمًا كاماًل لسلوكها اخلارجي 
جتاه املصاحل املرتبطة بها أو اجملال احليوي 

الذي تقصده.
ومن زاوية أخرى، فإن إندفاع فرنسا وإىل 
الرئيس  نظام  تغيري  بشأن  أملانيا  م��ا  ح��د 
ال���س���وري ب��ش��ار األس����د ل��ص��احل امل��ع��ارض��ة 
املوقف  تقديرات  يف  الدقة  عن  بعيدًا  كان 
الوضع  وأن  السيما  ه��ن��اك،  اإلسرتاتيجي 
ك��ب��ري بتمكني  ي��رت��ب��ط إىل ح��د  يف س��وري��ا 
اجلماعات اجلهادية املتطرفة من بناء دولة 
هلم تشكل مصدر لتهديد األمن اإلقليمي يف 
املنطقة برمته، والذي قد ينتقل أثره فيما 
بعد إليها بسبب حدة اإلرتباط بني األهداف 

اجلماعات  تتبناها  اليت  والقريبة  البعيدة 
اإلرهابية يف الشرق األوسط.

مل يكن التحسب يف إسرتاتيجية أوروبا جتاه 
تنظيم داعش موجودًا باألصل يف حساباتها 
األزم��ة  م��ع  تعاملت  عندما  اإلسرتاتيجية 
ال��س��وري��ة، ف��غ��ي��اب ال��وع��ي ب��ش��أن الطموح 
ال��س��ي��اس��ي ل��ت��ن��ظ��ي��م داع�����ش وت��ن��اق��ض��ات��ه 
جعل  ال��ق��اع��دة  تنظيم  م��ع  األي��دي��ول��وج��ي��ة 
األه���داف  لتنفيذ بعض  أوروب���ا جم���ااًل  م��ن 
التنظيمني،  ب��ني  املتناقضة  اإلسرتاتيجية 
أوروب��ا  يف  النائمة  اخلاليا  أصبحت  حيث 
خصوصًا  لفرنسا  األمين  للتهديد  مصدرًا 
اليت مل تراعي الطريقة اليت تتعامل بها مع 

الوضع يف سوريا. 
ووف��ق��ًا لبعض ال���دراس���ات، ف���إن ال��والي��ات 
بشأن  مضللة  ك��ان��ت  األخ���رى  ه��ي  املتحدة 
طبيعة التعقيد يف البناء الفكري اجلديد لكل 
القاعدة وداعش، ولعل ماكتبه “سيمور  من 
بالشرق األوسط يبني  املتخصص  هورتش” 
اخلالف  توصيف  خالل  من  التناقض  هذا 
بني مؤسسة الرئاسة وأجهزة اإلستخبارات 
للجماعات  العسكري  الدعم  تقييم  بشأن 
امل��ع��ارض��ة يف س��وري��ا. األم���ر ال���ذي إنعكس 
الدولي  للتحالف  اإلسرتاتيجي  األداء  على 
برمته يف التعامل مع القضايا اإلسرتاتيجية 
واألمنية يف املنطقة ويف مقدمتها اإلرهاب 

والتطرف. 

أوروبا واإلرهاب... ومحنة 
الذات املكتوفة

بعد الهزيمة يف الرمادي.. داعش يلفظ أنفاسه االخرية
ذكرت بعض التقارير أن تنظيم داعش اإلرهابي الذي كان قبل عام مضى، حديث اجلميع بوصفه 
قوة هائلة وغنية ومنظمة تتوفر على عشرات اآلالف من اجملرمني. اصبح اليوم وبعد تكثيف اجلهود 

الدولية اخلاصة مبحاربة هذا التنظيم.
بات واضحا  داع��ش  تنظيم  ان موقف  وازم��ات كبرية، ويقول بعض اخل��رباء  يعاني من مشكالت 
اليت حولت  العراق،  امليدان، ال سيما خسائره يف  بها يف  اليت مين  االخ��رية  اهلزائم  من خالل 
هذا التنظيم من قوة مسلحة ال تقهر اىل مجاعة تعاني مشاكل مالية وحاالت هروب يف صفوف 
مقاتليها، وترتبط هذه اهلزائم واالنتكاسات مبعاناة “داعش” يف ما خيص دفع مرتبات املقاتلني 
وضعف قدرتها على استقطاب متطوعني جدد بغية احللول حمل من يقضي اثناء املعارك والضربات 
اجلوية، فضال عن ارتفاع وترية اهلروب يف صفوف التنظيم ونقص اعداد االنتحاريني وانضمام 

آخرين إىل مجاعات منشقة عن التنظيم، حسب تأكيدات بعض املطلعني واحملللني.
ويرى جيكوب شابريو، وهو خبري يف شؤون مجاعة “داعش”، ويدرىّس العلوم السياسية يف جامعة 
برنستون، ان “هذا الرتاجع من جانب اجلماعة يؤشر اىل كونها غري قادرة على ادامة وجودها يف 

املناطق اليت تسيطر عليها بسبب تراجع قوتها وسطوتها ومواردها العامة”.
وتقول فريا مريونوفا، وهي خبرية يف شؤون اجلماعات املسلحة يف العراق وسوريا من مركز بلفر 

يف جامعة هارفارد، ان هنالك مؤشرات واضحة على تزايد نسبة املقاتلني الذين يفرون من صفوف 
تقليص  “ان  االخ��رى، ال سيما يف سوريا، واضافت  املسلحة  باجلماعات  ليلتحقوا  داعش  تنظيم 
املرتبات وقطع املنافع اليت كان حيصل عليها مقاتلو اجلماعة جعل من امر االنضمام اىل خصومها 

من اجلماعات املسلحة مبثابة صفقة جيدة عمليا”.
كما اشارت مريونوفا اىل ان التنظيم يعاني مشكلة اخرى تتمثل يف عدم قدرته على تعويض مقاتليه 
االجانب الذين برهنوا على والءات ومعتقدات ايديولوجية اكثر التزاما مقارنة باملقاتلني احملليني، 
والذين قضوا بوترية مرتفعة نسبيا على ارض امليدان خالل االشهر االخرية. من جانب اخر اكد 

بعض املراقبني ان املعركة مع هذا التنظيم رمبا ستستمر فرتة طويلة.
خصوصا مع وجود اطراف دولية وإقليمه داعمة، يضاف اىل ذلك اخلطط والتكتيكات املختلفة 

اليت يتبعها التنظيم.
الذي يسعى اليوم اىل نقل املعركة ملناطق ودول اخرى، وهو ما قد يعطي هذا التنظيم حرية اكرب، 
يف هذا الشأن قال تقرير للمخابرات األمريكية كشف البيت األبيض النقاب عنه إن تنظيم داعش 
لديه 25 ألف مقاتل يف سوريا والعراق برتاجع عن تقدير سابق بأن عدد مقاتليه يبلغ 31 ألف 

مقاتل. 

كل هذه القوميات واالديان واملذاهب املتنوعة متثل هويات فرعية ملاليني 
تظهر  أن  األك��رب هلم، ال ضري يف  اهلوية  الوطن هو  والعراق  العراقيني، 
هوية  كل  خصوصية  اظهار  يف  مشكلة  هناك  وليس  الفرعية،  اهل��وي��ات 
فرعية واعالنها على اجلميع، وشرح مميزاتها وممىّ تتكون وما هو تارخيها 
وخصائصها، وهو أمر كان ممنوعا يف ظل احلكومات القدمية او السابقة 
السيما يف ظل النظام السابق حيث كان ميثل إظهار اهلوية الفرعية جرمية 
قد ال تغتفر، ورمبا يطول من يعلنها أو يتعامل بها على أنها حقيقة، عقاب 

ما.
بعد نيسان 2003 ظهرت اهلويات الفرعية اىل العلن، وبات احلديث عنها 
الفرعية  بل ذهب كثريون اىل تفضيل اهلوية  أمر متعارف،  بصوت عال 
الفرعية  اهلوية  اهمية  زاد وضاعف يف  )الوطن(، ومما  األم  اهلوية  على 
اوار الصراعات  املنطقة(، اشتعال  العشرية،  املذهب،  الديانة،  )القومية، 
عموم  ويف  العلن  يف  تتبلور  ب��دأت  حبيث  شابه،  وم��ا  والطائفية  العرقية 
العنف يف  للعنف هنا وه��ن��اك، مم��ا زاد م��ن ح��دة  ب��ؤر  ال��ع��راق  مساحات 
مساحات ومناطق كبرية، ومنها العاصمة بغداد السيما يف االعوام 2005/ 

.2007
اذُا ق��ادن��ا ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ص��راع اىل ص��راع��ات اخ��رى اك��رب وأخطر، 
تفرز أشكاال عديدة من  بؤر عنف عديدة، وتضخمت، وصارت  وتشكلت 
وب��دأت  السياسية،  الطبقة  وعلى  اجملتمع،  على  ذل��ك  وانعكس  العنف، 
تداعيات خطرية ترتك آثارها بني مكونات الطبقة السياسية، اليت حتاكي 
كان  ما  السطح  على  يطفو  وراح  املتنوعة،  االجتماعية  املكونات  بدورها 

مكبوتا يف ظل احلكومات السابقة.
السياسي  العمل  تسللت اىل  اليت  السياسية  الطبقة  أن  املراقبون  الحظ 
بعد نيسان 2003، وبعضها ليس له باع أو ختصص يف السياسة، مل تضع 
الفردية  مصاحلها  كانت  بل  أولوياتها،  ضمن  العراقي  الشعب  مصلحة 
واحلزبية هي األهم، وراحت بعض االحزاب والشخصيات تعمىّق سلطتها 
وتزيدها قوة وتشبثا بالسلطة وامتيازاتها، مع اهمال واضح لبناء الدولة 
وملبادئ رعاية الشعب اليت وعدوا بها، فصار احلزب أهم من الدولة، وصار 
املكسب املادي الفردي او احلزبي أهم من الشعب، وهذا املنهج مشت عليه 
التنافس غري  الذي قادها اىل  البالد، االمر  السياسية يف  القوى  معظم 

املشروع لتأكيد وضمان مصاحلها على حساب مصاحل الشعب.
تنبىّهوا اىل ما أصابهم  العراقيني،  القوم، والشرفاء  ما من شك أن قادة 
من حيف نتيجة للعنف، ونتيجة ملضاعفة بؤر التطرف، فصار لزاما عليهم 
مواجهة هذه احلرائق اليت اندلعت يف قلب العراق، وامتدت اىل اطرافه، 
وصار الزاما على العراقيني السيما النخب أن يعاجلوا أزمة صراع اهلويات 
الفرعية حبنكة، وأن يتم التمحور حول اهلوية األم )الوطن( مع االحتفاظ 

باهلوية الفرعية واحرتامها واالفتخار بها. 

بؤر العنف وأزمة 
الهويات الفرعية

عنف

د. علي فارس حميد/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

علي حسني عبيد 
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إعالم وصحافة

واالع���الم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  ع��ق��دت 
الصحافة  )اخالقيات  بعنوان  عمل  ورشة 
يف ظل حروب امليديا(، وقد أدار الورشة 
الطالقاني  علي  الصحفي  املؤسسة  مدير 
حيث اشار اىل موضوعة اخالقيات املهنة 
أن��ه��ا أصبحت  ق���ال  ال���يت  ال��ص��ح��اف��ة  او 
هاجسا خميفا لدى املتلقي ملا تبثه وسائل 
االع�����الم م���ن خ���ط���اب، ف���اإلع���الم امل��وج��ه 
وااله������داف امل��ب��ط��ن��ة وال��ت��ل��ف��ي��ق، ك��ل ه��ذه 
العديد  قبل  من  استخدامها  مت  املفردات 
من وسائل االعالم منتهك بذلك اخالقيات 
بصمتها  تركت  الصحافة حبيث  أو  املهنة 

غري األخالقية أكثر من أي وقت مضى.
ويف ورقة حبثية بعنوان )املوثوقية يف وسائل 
الفيصل  االم���ري  عبد  للدكتور  االع����الم( 
ورئيس  االل��ك��رتون��ي  االع���الم  املختص يف 
حت��ري��ر ج��ري��دة ب��غ��داد االخ��ب��اري��ة ال��ذي 
حتدث عن العمل الصحايف واالعالمي يف 
العراق قبل وما بعد التغيري، وقد استشهد 
والسياسية  االمنية  االح��داث  من  بالعديد 
االع���الم���ي، خصوصا  ب��ال��واق��ع  ورب��ط��ه��ا 
حتمل  العراقية  االعالمية  القنوات  وان 
اجندات وسياسات خمتلفة وان واقع نقل 
مباشر  وب��ش��ك��ل  سيتأثر  حتما  امل��ع��ل��وم��ة 

بسياسة تلك املؤسسات وال حييد عنها.
ك��م��ا اك����د ال��ف��ي��ص��ل ع��ل��ى ج��زئ��ي��ة معينة 
السابق،  النظام  اي��ام  املعلومة  شحة  وهي 

ام���ا يف وق��ت��ن��ا احل��اض��ر ه��ن��اك خت��م��ة يف 
املعلومة  اصبحت  وبالتالي  املعلومة  نقل 
املقدمات  تكون  بالنتيجة عندما  مشوشة، 
خاطئة القرارات ايضا تأتي خاطئة، وعلى 
مسؤولية  االعالمي  يتحمل  االس��اس  هذا 
التعامل وهو غري ملزم بتضليل اجلمهور، 
علما بان منتج االخبار والتقارير الصحيفة 
يسهل لديه عليه ذلك بسبب وجود املتلقي 
السليب. علي حسني عبيد كاتب يف مؤسسة 
استطاعت  هل  التالي  السؤال  النبأ طرح 
تقدم  ان  االع��الم��ي��ة  اجلامعية  امل��ؤس��س��ة 
الصحفيني  لنقابة  او  للحكومة  م��ش��روع 
ي��س��ه��م يف االرت����ق����اء ب��ال��ع��م��ل ال��ص��ح��ايف 
واالعالمي وتعميق املوثوقية من اجل تقليل 
باسم  ام��ا  والتشويش.  التضليل  مساحة 
لألخبار  النبأ  وك��ال��ة  م��ن  ال��زي��دي  حسني 
تساءل قائال اخالقيات الصحافة هل هي 
نعتمد  ان  نستطيع  وهل  مطلقة  ام  نسبية 
مرتضى  الشيخ  واعترب  حم��ددة،  خطوط 
معاش رئيس مؤسسة النبأ بان تصنيفات 
الصحافة  بني  تتنوع  الغرب  الصحافة يف 
الشعبوية والصحافة الصفراء اليت تعيش 
على االشاعة وهناك صحافة تعنى بالنخبة 
هنا  من  االستقصائية،  الصحافة  وايضا 
العراق  الصحافة يف  حنتاج اىل تصنيف 
جانبه  من  الصحافة.  أن��واع  بني  والتمييز 
املعلوماتية  النبأ  شبكة  حترير  مدير  بني 

ومدير حترير صحيفة املختار كمال عبيد: 
ان االنرتنيت انتج ثورة يف املعلومات اال ان 
التعامل معها احدث فوضى، فكيف  سوء 
املعلومات  ف��وض��ى  م��ع  االع��الم��ي  يتعامل 
وان��ت��ق��اء امل��ص��ادر امل��وث��وق��ة إلن��ت��اج اع��الم 
ايضا  االخالقية،  باملعايري  يلتزم  حمرتف 
السياسي  بالنظام  االعالم  ارتباط  ذكرمت 
يف ال��ع��راق ه��ل ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي يؤثر 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام االع��الم��ي ال���راه���ن، وكيف 
مي���ك���ن ل��ل��ن��ظ��ام االع����الم����ي ال���ت���أث���ري يف 
كيف  برأيكم  مستقبال،  السياسي  النظام 
القانوني  ال��ف��راغ  ح��ال��ة  م��ع  التعامل  يتم 
من  املستحدث  النوع  هذا  يف  والتشريعي 

االعالم.
ال��ن��ت��ائ��ج وال��ت��وص��ي��ات: دع���وة امل��ؤس��س��ات 
ومراكز  والنقابية  واالكادميية  االعالمية 
ال��ب��ح��وث ب��ال��ت��ع��اون ل��رتس��ي��خ اخ��الق��ي��ات 
حتمل  االعالمية  املؤسسات  على  املهنة، 
امل��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة، االب���ت���ع���اد عن 
مصادر املعلومات املضللة، مراجعة وسائل 
االع����الم احل��ك��وم��ي��ة حمل��ت��واه��ا االع��الم��ي 
املعلومة  يف  امل��ص��داق��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��أك��ي��د 
املهنة  بأخالقيات  االلتزامات  بثها،  عند 
الدقة يف  والتزام  بالواقع  اجلمهور  ورف��د 
الشرف  مواثيق  تفعيل  املوضوعات،  نقل 
االعالمية واحلفاظ على مصداقية وسائل 

االعالم.

مؤسسة النبأ تناقش اخالقيات 
الصحافة يف ظل حروب امليديا

فضائيتنا والثقافة
فعليك  واألخ��الق��ي..  واإلقتصادي،  واإلجتماعي،  والتهذييب،  واجلمالي،  الرتبوي،  البناء  أردت  إذا 
بإشاعة الثقافة باجملتمع، واليت تنري الدرب، وتزيل العتمة، وترتقي بالذائقة، وتعلم اإلنسان الكماالت 

النفسية، بعيدًا عن األمراض اإلجتماعية )لنفاق- واحلسد -والرياء(.
 والثقافة متتص الطاقات لدى الشباب بتوظيفها لقيىّم الفكر واجلمال يف األدب، والفن، والرياضة، 
الثقايف )اإلعالم املرئي( فضاًل عن املقروء-واملسموع، كما  املهمة يف الرتويىّج  وأحد أهم األساليب 
عربت عن ذلك حبوارنا لقناة العراقية بالربنامج األهم ثقافيًا –بني قوسني- ألن التأثري “املرئي” أكثر 
فعاليًة و تأثريًا على املتلقي بفعل تأثري الصورة على الذهن كما يقولون سايكوجليًا إنها اكثر بألفي مرة 
على الكلمة املكتوبة، فاإلعالم الثقايف حيفز املتلقي على تطوير قابلياته بالقراءة –البحث- التقصي 
العلمي –املتابعة –احلضور لألنشطة الثقافية بتنوعاتها.. وبعد زوال مجهورية الُرعب، وثقافة التعبئة 
)الشخصنة( لتمجيد الدكتاتورية، رغم ذلك بقي برنامج عدسة الفن، وعامل السينما، والعلم للجميع 

باقيًا يف األذهان. 
ثم تنفس شعبنا الصعداء، وكان الفضاء اإلعالمي أحد مظاهر عهد احلرية، فبثت أكثر من -50 
فضائية- بداًل من فضائية واحدة ورديفتها الشباب، لكن الفضاء اإلعالمي إنشغل بالواقع السياسي، 
وكل فضائية متجد حزبها وصنمها، وأسعدنا بأن تصبح لنا فضائية ))قناة احلضارة(( ُمعربة عن 

ألوانه وجتلياته، لكن لألسف الشديد أغلقت هذه الفضائية  العراقي، بكل  الثقايف  املعطى واملنجز 
املهمة، وهي أحد منجزات )وزارة الثقافة( بإلغاء قناة احلضارة ومكافئات األدباء، كما عربت عن ذلك 

مبقالة خاصة لصحيفة –الصباح- وزارة الثقافة العراقية بني عهدين.... 
أغلبها  كما خصصت  الثقايف  الفضائي  باإلرسال  مهمة  خطوات  العربية  ال��دول  معظم  خطت  لقد 
قنوات مهم كفضائية مصر الثقافية، وفضائية السعودية الثقافية وغريها وأولت اهمية فائقة مبعظم 

القنوات بالربامج الثقافية ال حنن !!! وطن الكتابة والفكر واالدب والفن.
 نأمل من فضائياتنا بعد )إغالق قناة احلضارة( أن تزيد من براجمها الثقافية، فقد ُصدعت رؤوس 
شعبنا بالسياسة اخلائبة لنخبة من سياسي الصدفة. بالطبع هناك برامج مهمة مثل )حوار مع مؤلف( 
خلالد الوادي باملسار، وبرنامج )أبواب( باحلرة وبرامج ثقافية روتينية اسبوعية بالقنوات األخرى 
قدمت فيها عشرات احلوارات الثقافية وأتابعها بإهتمام لكنها مل تِف باملطلوب فالثقافة ليس بربنامج 
جماالت  بكل  العراقيني  املبدعني  ومع  برمته  الثقايف  املشهد  مع  يومي  ح��راك  إنها  فقط  اسبوعي 
تنوعاتها ويا  العراقية بكل  الثقافة  التطور ورصد  “املزيد من  –بني قوسني-  العطاء، نأمل لربنامج 
ليت أن ُيقدم يف االسبوع ملرتني أو أكثر، فالثقافة حتليق بفضاءات املعرفة اجلمالية بعد ان شوهت 

السياسة العقول العراقية.

ان فكرة اعتبار االعالم عيون وآذان اجملتمع و ليس فقط مسجل سليب 
لالحداث يف الدميقراطيات القدمية و اجلديدة هي الفكرة االكثر قبواًل 
اثر  باصرار  يتابع  الذي  الصحفي اجلريء  ان اسطورة  اليوم.  العامل  يف 
االفعال اخلاطئة ال تزال حية يف االعالم و يف التقاليد الشعبية. مت برهنة 
يفتقرون  املواطنون  ك��ان  اذا  املسؤولية  احلكومات  حتميل  ميكن  ال  ان��ه 
للمعلومات عن األنشطة و املسؤولني و املؤسسات. تغطي التغطية اخلربية 
لكلب احلراسة مدى واسعا من االنواع املختلفة للصحافة . بشكل روتيين 
فهي  بذلك  و  للحكومة  اليومية  االعمال  احلراسة  كلب  صحافة  تراقب 
تساعد املواطنني على تقدير كفاءة ادائها.. و تعد الصحافة اليت تذهب 
الناطقون بامسهم لتفحص االداء  او  بعملها ملا وراء ما يقوله املسؤولون 

احلكومي شكال من اشكال هذا النوع الصحفي.
. و فيما يتعلق  ان صحافة الكلب احلارس هي صحافة كشف الفضائح 
باملعايري االخالقية و معايري نشر االخبار فقد تكون عالية او منخفضة . 
ما مييز صحافة كلب احلراسة هو فضح االفعال اليت تتسبب باالضرار 
باملصلحة العامة. ان الدافع بالنسبة للصحفي او منظمات االخبار اليت 
تنشر تقارير الفضائح )muckraking( ليس مهما هنا ، ما يهمنا هو 
ان االعالم حيذر املواطنني من اولئك الذين يسببون هلم االذى و يزودهم 
كلب احلراسة  تكون صحافة  اليت جيب عليهم معرفتها. قد  باملعلومات 
اليت  املنفردة  الفضائح  الكشف عن  ح��االت  احل��ال يف  كما هو  عرضية 
قد يكون هلا او ال يكون هلا تاثري على اجملتمع – و قد تكون مستدامة و 
مستمرة حيث يكرس الصحفي جهوده لفضح املخالفات و انتاج سلسلة 

مستمرة من التقارير عن االفعال املشينة.
النوع  هل��ذا  كبرية مبا ميكن  آم��ااًل  احلراسة  كلب  انصار صحافة  حيمل 
وجد  حيث  الفساد.  مراقبة  جم��ال  يف  سيما  ال  تفعله  ان  الصحافة  من 
باحثوا االعالم يف الواليات املتحدة ان الصحافة االستقصائية قادرة على 
التداولي و  التاثري  اوال   : السياسة  التاثريات على  انواع من  انتاج ثالثة 
يعين ان التقارير تتسبب بالتزامات رمسية ملناقشة املشكالت املرفوعة و 
احللول املمكنة و هكذا فان الدراسات تتم عن طريق التكليف او قد تبادر 
االصالح  ملبادرات  استماع  جلسات  اىل  اثرها  على  احلكومية  اهليئات 
التشاورية. وهناك النتائج الفردية اليت حتدث عند تطبيق العقوبات ضد 
افراد او مؤسسات جتارية متهمة بارتكاب االفعال املشينة. ايضا هناك 
االصالحات املادية و حتدث عندما تتسبب التحقيقات بتغيريات ملموسة 
يف القوانني و التنظيمات و االجراءات او السياسات او تشكيل هيئات او 

وحدات حكومية جديدة او اعادة ختصيص صناديق متويل عامة.

الفساد ووظيفة كلب 
الحراسة لوسائل 

االعالم الخربية

صباح محسن كاظم 

ترجمة: حليم عبد االمري خماش
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االشتباك  قواعد  الكبري يف  التحول  ان 
بني الدول مل يعد يقتصر الصراع على 
املباشرة  العسكرية  باملواجهات  االرض 
او تلك اليت حتدث من خالل الصواريخ 
الوقائع  اثبتت  بل  املسرية،  والطائرات 
بشكل  يتأثر  ق��د  العسكري  التبارز  ان 
التلفاز  شاشات  على  يعرض  مبا  كبري 
او م��ا تنشره وس��ائ��ل االع���الم االخ��رى 
وقد يستطيع الطرف االصغر عسكريًا 
بعشرات  منه  اك��رب  دول���ة  على  ال��ت��ف��وق 
املرات وذلك من خالل الوسائل الناعمة، 
اعالمية مميزة  اننا منلك طاقات  ومبا 
ميكنها انتاج خطاب مؤثر على خمتلف 
امل��س��ت��وي��ات حي��ق��ق ل��ن��ا ب��ن��اء ق���وة ال���ردع 
مشتتة  الطاقات  تلك  ان  اال  االع��الم��ي 
اهل��دف  حن��و  والتوجيه  ل���إلدارة  وتفتقد 
املتسارعة  التغريات  فطبيعة  الصحيح؛ 
املنطقة والعامل تفرض االس��راع يف  يف 
بناء قاعدة رصينة للقوة الناعمة لدينا، 
مسارات  ثالثة  هناك  االط��ار  ه��ذا  ويف 
رئيسة اذا استخدمت بشكل سليم فمؤكد 
انها ستسهم يف سد الكثري من الثغرات 
وهي كاالتي : املسار االول يتمثل بتطوير 
ال���ق���درات االع��الم��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مثل 
مع  والتلفزيونات  واالذاع���ات  الصحف 
الرتكيز على فتح شبكة اعالمية كربى 
تعتمد على اساليب جديدة تتناسب مع 

لغة العصر، فال ميكن ان حتقق مؤسسة 
ان��ت��ش��ارا واس��ع��ا م��ع التزامها  اع��الم��ي��ة 
سياسة حتريرية ضيقة الن الدالئل على 
املؤسسات  تفوق  ان  تؤكد  ال��واق��ع  ارض 
ألسلوبها  نتيجة  كان  الكربى  االعالمية 
امل��ت��م��ي��ز ب���ط���رح ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ش��ك��ل 
اجلذاب واملضمون املتعدد االبعاد، وهذا 
العراق  ما ميلكه  ليس صعبا مع  املسار 
من امكانات مادية وبشرية تؤهله لذلك، 
االعالمية  القنوات  م��ن  الكثري  وه��ن��اك 
باهرا  تثبت جناحا  ان  استطاعت  اليت 
روسيا  قناة  مثل  تأسيسها  حداثة  رغ��م 
ال��ي��وم ال���يت ب���دأت ب��ال��ب��ث ال��ع��رب��ي ع��ام 
املسؤولني  تقلق  باتت  انها  حتى   2007
االم��ري��ك��ي��ني وق��د اش����اروا اىل ذل��ك يف 

اكثر من مناسبة .
اىل  بقوة  بالدخول  يتمثل  الثاني  املسار 
جم��ال االع���الم االل��ك��رتون��ي وه��و فضاء 
واسع وسريع االنتشار والتأثري ال سيما 
الرقمي  ال��ع��امل  ال��ي��وم يف  نعيش  ان��ن��ا  و 
واهل����وات����ف ال���ذك���ي���ة؛ ف��ح��ت��ى ال��ص��ح��ف 
الدخول  اهمية  ادركت  املرموقة  العاملية 
يف ال��ف��ض��اء االل��ك��رتون��ي م��ن��ذ ب��داي��ات 
الغت  كما  العنكبوتية  الشبكة  اكتشاف 
بعض الصحف العاملية طبعاتها الورقية 
واكتفت بالنسخ االلكرتونية مثل صحيفة 
يف  اعلنت  اليت  الربيطانية  االندبندنت 

شهر شباط املاضي الغاء طبعتها الورقية 
االل��ك��رتون��ي��ة  النسخة  ع��ل��ى  واالع��ت��م��اد 
فقط وتبعتها يف ذلك صحيفة “الباييس” 

اإلسبانية ذات االنتشار الواسع.
االجنبية  الصحف  من  الكثري  وهناك   
وال���ع���رب���ي���ة ال����يت ت��ت��خ��ذ م���ن ال��ف��ض��اء 
االلكرتوني ادة لعرض منتجها االعالمي 
وهل����ذه ال��ص��ح��ف مج��ه��ور ك��ب��ري ج���دا ، 
وب��ال��ت��ال��ي ف���ان ال��ع��امل ال��رق��م��ي اسهل 
طريق حنو العاملية ملا يتميز به من قلة 

التكاليف وسعة االنتشار.
املسار الثالث يتمثل بالدخول يف السوق 
االع��الم وش��راء اسهم  الغربية لصناعة 
لتلك  ملا  االعالمية  املؤسسات  بعض  يف 
تأثري كبري على خمتلف  املؤسسات من 
اوجه النشاطات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية.
ك��م��ا مي��ك��ن ال����دخ����ول ل���ع���امل ال��س��ي��ن��م��ا 
يف  كبري  بشكل  اسهمت  ال��يت  الغربية 
رس���م ال���ص���ورة ع��ن ال��ك��ث��ري م��ن شعوب 
اجيابية،  ام  سلبية  ك��ان��ت  س���واء  ال��ع��امل 
استثمار مثل هذه الفرص يؤكد امكانية 
الغربية  االع����الم  ال��دخ��ول يف ص��ن��اع��ة 
الكثري  عوملة  وبالتالي  الواسع  بابها  من 
استثمرت  لو  اليت  احمللية  القضايا  من 
اعالميا لرحبنا الكثري فيها على حساب 

االعالم املضاد.

العراق والحاجة اىل منرب اعالمي 
عاملي

بعد 70 عاما من العمل الصحفي.. رحل فرعون الصحافة املصرية
بني  هيكل  املصرية حممد حسنني  الصحافة  فرعون  رحلة  انتهت  عاما   90 ال���  جت��اوز  عمر  بعد 
الصحافة والسياسة، فقد أمضى 70 عاما يف العمل الصحفي وحظي هيكل - املولود يف 1923 
بالقاهرة - بشهرة كبرية عندما كان يتوىل رئاسة حترير صحيفة األهرام املصرية شبه الرمسية، 
وعُرف هيكل بإثارته اجلدل يف شتى أحناء الشرق األوسط، بتصرحيات تفاوتت بني انتقاد العملية 
العسكرية السعودية يف اليمن، واتهام دول اخلليج بالضعف وعدم القدرة على التأثري على االتفاق 
إيران، وتأكيده أن تنظيم “داعش” ال  العربية إلقامة عالقات مع  النووي اإليراني، ودعوته الدول 

مستقبل له.
وخالل رحلة طويلة بني الصحافة والسياسة كان صديقا مقربا مللوك ورؤس��اء أبرزهم يف حياته 
املهنية عبد الناصر وبينهم امللك عبد اهلل أول من حكم األردن وأمحد بن بلة أول رئيس للجزائر بعد 
استقالهلا عام 1962 وحممد رضا بهلوي آخر حكام إيران وآية اهلل اخلميين زعيم الثورة اإليرانية 
اليت أنهت حكم الشاه عام 1979، وعرب تلك الرحلة توىل هيكل مهام ومناصب صحفية وسياسية. 

وخالل عمله وزيرا لإلرشاد القومي أسند إليه اإلشراف على وزارة اخلارجية لفرتة وجيزة.
وعمل هيكل مراسال يف دول منها إيران اليت كانت موضوعا لكتابه األول )إيران فوق بركان( عام 
1951 ثم كتب باإلجنليزية عن إيران كتاب )عودة آية اهلل( عام 1982 والذي ترجم إىل العربية 

بعنوان )مدافع آية اهلل(، وكانت احملطة األبرز يف مسرية هيكل الصحفية حني انتقل عام 1957 من 
رئاسة حترير جملة )آخر ساعة( األسبوعية اليت تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم إىل رئاسة حترير 
صحيفة )األهرام(، ومنذ العاشر من أغسطس آب 1957 ظل يكتب مقاله الشهري )بصراحة( يف 
العدد األسبوعي من األهرام كل يوم مجعة واستمر يف كتابته حتى األول من فرباير شباط 1974 
حني ترك األهرام بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات وتفرغ لكتابة الكتب واملقاالت وصار من 

أشهر الكتاب يف العامل.
ويف سبتمرب 1981 أمر السادات باعتقال هيكل ضمن محلة مشلت 1536 معارضا حزبيا وصحفيا 
ظلوا رهن االعتقال إىل ما بعد اغتيال السادات بأيدي إسالميني متشددين يف السادس من أكتوبر 

تشرين األول 1981.
وكتب هيكل شهادته على عصر السادات يف كتابه )خريف الغضب( الذي أغضب حميب السادات 
لتعرضه فيه لبشرة والدته ست الربين السمراء، وصدرت هليكل عشرات الكتب اليت جتمع بني 
التوثيق والتأريخ والشهادة ومنها )بني الصحافة والسياسية( و)حرب اخلليج.. أوهام القوة والنصر( 
و)اخلليج العربي.. مكشوف( و)اإلمرباطورية األمريكية( و)املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل( 

يف ثالثة جملدات تشرح املسار التارخيي للمفاوضات.

املكونات  بعض  كانت   ،2015 لعام  العاملي  الصحافة  حرية  ملؤشر  وفقًا 
الصحافة واستقالهلا، آخذة يف االحندار  للدميقراطية، حرية  األساسية 
ال  املستقلة  احل��رة  الصحافة  ويقظة  شفافية  ولكن  للقلق.  مثرية  بوترية 
تشكل أهمية بالغة للدميقراطية فحسب، بل وختدم أيضًا كسالح قوي ضد 
الرديئة اليت تقوض االزدهار  العمل  الفساد وممارسات  قوى ترتاوح بني 
نشاطًا  وأكثر  وأقوى  أفضل  اقتصاد  بناء  أن  ببساطة  واألمر  االقتصادي. 

أمر غري ممكن يف غياب صحافة عالية اجلودة.
الواقع أن كل يوم جيلب أمثلة من التهديدات، ويف بعض احلاالت اهلجمات، 
اليت تواجهها الصحافة على حنو متزايد، سواء من ِقَبل القيادات السلطوية 
أو كنتيجة لنماذج أعمال غري قابلة للتطبيق. ويف كل األحوال، تتآكل القدرة 
لالجتاهات  الذكي  والتحليل  اجلدية  االستقصائية  الصحافة  تسليم  على 
االقتصادية وأنشطة األعمال يف وقت يتسم باشتداد احلاجة إليهما أكثر 
تواجهها  ال��يت  املصاعب  يف  املشاكل  إح��دى  وتتمثل  مضى.  وق��ت  أي  من 
شركات وسائط اإلعالم يف دعم األحباث الطويلة األمد اليت حتتاج إليها 
عادة التقارير املتعمقة نتيجة للرتاجع الشديد يف اإلعالنات املطبوعة. ولكن 
من خالل حتديد وطرح القضايا اليت قد تؤثر على األجندات السياسية 
قد  الصحفي  العمل  هذا  مثل  تأثري  فإن  قادمة،  لسنوات  العامة  واحلياة 
يكون هائال. ولنتأمل هنا حتقيق لوكالة رويرتز يف عام 2012 �� الذي تطلب 
للتهرب  تناول خمطط ستاربكس  وال��ذي   �� الدقيق  البحث  ِعدة أشهر من 
املعقدة  الوثائق  من  سنوات  بتحليل  بريجن  توم  الصحايف  قام  الضرييب. 
الشركة  حتايل  كيفية  ح��ول  التفاصيل  وي��ش��رح  ويفضح،  يكتشف،  لكي 
وقد  أعماهلا.  فيها  ت��زاول  كانت  ال��يت  البلدان  يف  احمللية  الضرائب  على 
أفضى حتقيقه إىل نتائج مدوية ال يزال صداها يرتدد يف خمتلف أحناء 
العامل اليوم، مع خضوع شركات أخرى عديدة متعددة اجلنسيات للتدقيق 

والتمحيص. وال يأتي مثل هذا النوع من البحث رخيصا.
بيد أن منوذج التمويل الذي يضمن توفري هذه املنفعة العامة احليوية يصبح 
بال جدوى يف مواجهة القمع السياسي، اآلخذ يف التزايد يف خمتلف أحناء 
حكومة  أغلقت  املثال،  سبيل  على  م���ارس/آذار،  شهر  بداية  ففي  العامل. 
تركيا،  توزيعًا يف  أردوغ��ان الصحيفة األعلى  الرتكي رجب طيب  الرئيس 
والطلقات  للدموع  املسيلة  القنابل  األم��ن  ق��وات  وأطلقت  زم��ان،  صحيفة 

املطاطية على احملتجني خارج مقر الصحيفة.
وتطول قائمة الدول حيث حرية الصحافة حمدودة أو حتت التهديد، من 
أفريقيا والشرق األوسط إىل روسيا وأغلب اجلمهوريات السابقة األخرى. 
املرشح  ح��رص  مع  للقلق،  مثرية  إش��ارات  تشهد  املتحدة  ال��والي��ات  وحتى 
األوفر حظًا لالنتخابات الرئاسية من احلزب اجلمهوري، دونالد ترامب، 
لبعض  وفقًا  العنف  على  والتحريض  بل   �� شديدة  انتقادات  توجيه  على 

املصادر �� إىل الصحافيني خالل أنشطة محلته االنتخابية. 

ملاذا تـُعـَد حرية 
الصحافة تجارة رابحة

مسلم عباس 

لوسي بي. ماركوس
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

ي��ك��ون امل��س��ؤول ف��اس��دا ف��إن نظام  عندما 
احلياة كله يفسد بالنسبة للدولة واجملتمع، 
والعكس صحيح، هذه هي أهمية أن يكون 
القائد ممن خيشى اهلل، وحيسب حسابه 
ليوم يكون فيه أم��ام القضاء االهل��ي الذي 
إال ووضعها يف  واردة  أو  ي��رتك ش��اردة  ال 
يؤكد  هذا  كفة اخلري  ثقلت  ف��إذا  امليزان، 
سالمة موقف املسؤول، واذا حدث العكس 
فهناك سيواجه مصريه احملتوم والت وقت 

ندم.
العظمى،  اهلل  آي��ة  ال��راح��ل،  االم���ام  يقول 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 
اهلل(، يف كتابه القيم املوسوم ب� )االصالح( 
حول هذا املوضوع: اذا كان املسؤول فاسد 
)ي���دب ال��ف��س��اد واإلف��س��اد يف ك��اف��ة أحن��اء 
األفكار  وتنتشر  الفوضى  وتعم  اجملتمع، 
اهل���دام���ة وال��ن��ظ��ري��ات ال��ب��اط��ل��ة، وت��ك��ث��ر 
وبذلك  واالجتماعية،  األخالقية  املفاسد 
ت��ع��ش��ع��ش ال��س��ي��ئ��ات ومت���ح���ق احل��س��ن��ات 
ويزداد فعل الشر ويقل فعل اخلري(. هكذا 
سوف يكون حال الدولة واجملتمع، عندما 
يكون زمام االمور يف قبضة قادة وساسة ال 
خيافون اهلل، كما يقول االمام الشريازي: 
)إذا كان زمام األمور بيد أناس ال يؤمنون 
ب���اهلل وال خي��اف��ون ي���وم احل���س���اب، أن��اس 
الشيطان،  واتبعوا  الشهوات  يف  انغمسوا 

فإن نظام احلياة ال حمالة سائر على البغي 
والعدوان والفحشاء واملنكر(.

يف ح���ني ع���ج���زت احل���ك���وم���ة ح��ت��ى اآلن 
بتحقيق  تتعلق  ال��يت  االم���ور  معاجلة  ع��ن 
االصالح، وخاصة ما يتعلق بضرب رؤوس 
والدولة  احلكومة  هيكلة  واع��ادة  الفساد، 
مبا حيقق العدالة االجتماعية والسياسية 
ايضا، يقول االمام الشريازي: يف اجملتمع 
السليم )ال مكان للفساد وال جمال لإلفساد 
حتى أن اخلبثاء واألشرار ميكنهم الرجوع 
ال����دي����ن وإص�������الح س��ريت��ه��م  إىل ح���ص���ن 
تنمو احلسنات ومتحق  وسريرتهم وبذلك 
فعل  وينحسر  فعل اخلري  ويكثر  السيئات 

الشر يف اجملتمع(.
وال خنطئ عندما نقول أن أساس الفساد 
هو اجلهل، وأن اجلهل هو حصيلة متوقعة 
ل��ب��ي��ئ��ة ال��ت��خ��ل��ف، ل��ذل��ك ف���إن أي���ة خ��ط��وة 
معاجلة  تستوجب  ال��ف��س��اد  على  للقضاء 
فعالة للجهل والتخلف بصورة فورية، وعرب 
م��راح��ل م��ت��درج��ة اي��ض��ا، كما ي��ؤك��د ذلك 
االم��ام ال��ش��ريازي يف قوله: )م��ن مقومات 
التخلف  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  اإلص�����الح، 
فللتخلف أيضًا بيئة خاصة به، هي اجلهل 
الزنا  وشيوع  والضجر،  والكسل  والنزاع، 
والكآبة،  واملرض  اجلنسية،  واالحنرافات 

وعدم األمن والبطالة(.

الفالني  امل��س��ؤول  او  ال��وزي��ر  يكون  وهكذا 
اداة طيعة  وه���و  االص�����الح،  ع��ن  ع��اج��زا 
بيد حزبه وكتلته، فيكون يف خدمة الكتلة 
واحلزب بدال من خدمة الدولة واجملتمع، 
وه��ذا احل��ال ضاعف م��ن ح��االت الفساد 
واع�����داد ال��ف��اس��دي��ن يف ال���ب���الد، يف ه��ذه 
ازاء  مسؤوليته  املسؤول  يتجمل  ال  احلالة 
ويهتم  اآلخرين،  يعبأ حبقوق  وال  الشعب، 
مبصاحله الذاتية واحلزبية قبل كل شيء، 
وهذا جيعل الفساد منتشرا بصورة كبرية.

ي���ق���ول االم������ام ال�����ش�����ريازي، إن ص��ع��وب��ة 
ك��ل مسؤول  )ان��ش��غ��ال  االص���الح تكمن يف 
مبصاحله بأقصى ما ميكنه وعدم االعتناء 
املسؤولية  وع��دم حتمل  اآلخ��ري��ن،  حبقوق 
وخدمة اآلخرين، والعمل لكسب املنافع من 
الساسة من  كان  اذا  أما  ك��ان(.  أي طريق 
ال��ذي ال خيشى اهلل وال يعبأ مبنهج  النوع 
ف��إن االم��ور  بيته )ع(،  ال��رس��ول )ص( وآل 
سوف تسري حنو االحندار، وهذا ما ينبغي 
ذلك  يؤكد  كما  القوم،  ق��ادة  إليه  يتنبىّه  أن 
االمام الشريازي يف قوله: )كلما كان القادة 
ممن يؤمنون باهلل والرسول صلى اهلل عليه 
السالم،  عليهم  البيت  وأه��ل  وسلم،  وآل��ه 
وك��ان��وا خي��اف��ون ي��وم احل��س��اب، ف��إن نظام 
اخلري  طريق  على  سيسري  بأسره  احلياة 

والرشد والصالح(. 

اإلصالح يتطّلب 
قادة يخشون اهلل

العراق بحاجة لحكومة عمل وليس حكومة شعارات
ال يزال العراقيون يكافحون من أجل تثبيت االستقرار لدولتهم، فهناك فوضى يف السياسة واالقتصاد 
والتعليم، ويف عموم اجملاالت األخرى، صنعتها األحداث املتعاقبة، منذ نيسان 2003، وأسهمت يف 
واملشكلة  سنوات.  عشر  من  اكثر  منذ  الدولة  ش��ؤون  ادارة  على  تعاقبت  عديدة  حكومات  تكريسها 
اليت غالبا ما كانت وال تزال ترافق الربامج احلكومية، هي كثرة التصرحيات والكالم واالعالنات 
التنفيذ يف  من  بكثري  اقوى  الشعار  فيصبح ضجيج  للتنفيذ،  تام  غياب  او  قلة  يقابلها  والشعارات، 

الواقع، وهنا تقع احلكومة يف مشكلة املبالغة يف الوعود اليت ال تتمكن من حتقيقها للشعب.
كتابه  )رمحه اهلل(، يف  الشريازي  السيد حممد احلسيين  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  االم��ام  يقول 
القيم، املوسوم ب� )اذا قام االسالم يف العراق(: )إن الشعار غالبا ما يكون فيه مبالغة أكثر من الواقع 

املوجود مما يؤدي إىل اإلضرار بالواقع بسبب مبالغة الشعار(.
وهناك حالة ال يفهمها املسؤولون احلكوميون، تتعلق بكثرة الوعود، وكثرة الكالم حول اجناز املشاريع 

اليت تهم حياة الشعب بالقول والشعار فقط.
من هنا يقول االمام الشريازي: )إن من ُيكثر يف الكالم يظن الناس به دون حقه، ويشكون يف أصل 

عمله حتى لو كان عامال(.
االعالم  ووسائل  الفضائيات  يف  التصرحيات  ليس  هو  الساسة،  به  ينشغل  ان  ينبغي  ما  أهم  هلذا 

واعطاء الوعود الكاذبة للشعب، وامنا األهم من هذا كله هو العمل واالجناز واالنتاج بصمت، يقول 
االمام الشريازي: )إذا مل تقل شيئا وركزت جهودك على عملك وأدائ��ه على أحسن وجه، ظنوا بك 

خريا وكرب عملك يف أعينهم(.
ولكي نتأكد من صحة هذا االسلوب يف التعامل مع املسؤولية واالجناز، فإن هناك من رفع شعارا له 
يدعو فيه اىل جعل االنتاج هو الذي يتحدث عن القائد السياسي او عن اي مسؤول كان، لدرجة أن 

مفعول مثل هذا االسلوب جنح يف انقاذ احد البلدان من االستعمار.
يقول االمام الشريازي يف هذا اجملال بكتابه املذكور نفسه: )لقد كان شعار أحد األحزاب اإلسالمية: 

- إعمل وال تتكلم- ولذلك جنح يف إنقاذ بالده من االستعمار الذي دام أكثر من قرن(.
واخريا هناك بون شاسع بني قادة سياسيني يتمسكون بالتفكري املنطقي ويعملون يف ضوئه، وبني قادة 
سطحيني ال عمق لديهم، يتمسكون باألقوال الفارغة ويرتكون العمل واالجناز احلقيقي، وهؤالء هم 

السبب باألزمات اليت تعيشها شعوبهم ودوهلم. 
الشعار  إىل  ينظرون  السطحيني  بعض  )إن  يقول:  إذ  اجلانب  على هذا  الشريازي  االم��ام  يؤكد  لذا 
الفكر  امل��دروس حسب  العمل  إىل  إال  ينظرون  ال  العقالء  ولكن  به،  العمل  ويرتكون  به،  ويتمسكون 

املنطقي(. 

وتتنكر  امل��ادي��ات،  من  واستمرارها  وجودها  تستمد  الغربية  العوملة  ان 
للروحانيات بصورة شبه تامة، وهذا مأزق كبري تعاني منه العوملة الغربية 
اآلن، ال سيما يف اجلانب االقتصادي، حيث الوفرة املالية عامليا تنحصر 
يف ايدي شركات او افراد ال يشكلون سوى نسبة قليلة من سكان االرض، 
يف حني يرزح ماليني البشر حتت وطأة الفقر واجلوع واحلرمان، بسبب 
االنشطة  معظم  على  تهيمن  ال��يت  امل��ادي��ة  والنزعة  واالح��ت��ك��ار  اجلشع 
االقتصادية يف عموم عامل اليوم. يقول االمام الراحل، آية اهلل العظمى، 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه القيىّم املوسوم 
ب� )الفقه: العوملة(: إن )الغرب � عادة � ينظر إىل األشياء كلها من اجلانب 
املادي فقط كما إنه ال يهتم باإلنسان كمحور يف هذا الكون، ولذلك جاءت 
من  العامل خالية  نظريتها يف  تطبيق  وح��اول  فكرتها  اليت طرح  عوملته 
املعنويات، ومن االهتمام باإلنسان، وإمنا تتمحور عوملته حول االقتصاد 
واملاديات(. ومثة سبب يتقدم االسباب االخرى دائما، هو النزعة املادية 
اليت يتعامل بها احملتكرون العامليون يف ادارة االقتصاد العاملي، فيتم سحق 
الفقراء أكثر فأكثر، كما نقرأ ذلك يف قول االمام الشريازي: )وعلى أثر 
ذلك نتج الفقر واحلرمان، واجلهل واملرض، واحلرب والدمار، وماليني 
اجلائعني، وماليني املرضى، وماليني األميني، وماليني املعوىّقني، وماليني 
على  املرتتبة  والويالت  املآسي  من  ذلك  إىل  وما  رين،  واملهجىّ دين  املشرىّ
مادية الغرب ومادية عوملته(. ولعل اجلانب االنساني ومراعاة ذلك يعد 
من أهم مزايا العوملة اإلسالمية، كما نقرأ ذلك يف كتاب )الفقه العوملة( 
لالمام الشريازي كما نقرأ ذلك يف قول مساحته: )من املؤكد واليقني أن 
البشر، وإسعاد بين  العوملة اإلسالمية قادرة على رفاهية وإرغ��اد حياة 
اجلميع،  بني  من  وحدها  اإلسالمية هي  فالعوملة  وآخ��رة،  دنيا  اإلنسان 
اجلامعة للنمو واالزدهار(. ال ينحصر األمر يف اجلانب االنساني ومراعاة 
حقوق االنسان بل يف اجملال االقتصادي واملعنوي واألخالقي أيضا حيث 
يؤكد مساحة االمام الشريازي قائال: )إن العوملة االقتصادية اإلسالمية 
والرقي  والتقدم  والسعادة  احلضارة  مقوىّمات  كل  جواحنها  بني  محلت 
واالزدهار والتطور، ونفي الفقر واحلرمان(. وسعى اإلمام الشريازي يف 
اقتصادي  لنظام  أسس  إرس��اء  أهمية  يف  يتمثل  جوهري  هدف  حتقيق 
العدل  وهدفه  للمسلمني  واالزده���ار  الرفاهية  غايته  متطور،  إسالمي 
واألخالق، حيث حدد مساحته تلك األسس مبا يلي: )اوال: طرح أصول 
االقتصاد اإلسالمي املستنبط من القرآن والسنة النبوية الشريفة، ودعوة 
كل اقتصاديي العامل إىل مدارسته ومذاكرته، وإجياد أفضل الطرق إىل 
يف  جدارته  أثبت  قد  اإلسالمي  االقتصاد  فإن  وعليه  وتنفيذه،  تطبيقه 
عملية  مقرتحات  ال��ش��ريازي  االم��ام  ويقدم  الفقر(.  من  البشرية  إنقاذ 
اخرى قائال: )ينبغي العمل اجلاد على تعديل السياسات املالية والنقدية 
واملصرفية اليت ختالف القوانني والسياسات اإلسالمية وجعلها تتوافق 

مع االقتصاد اإلسالمي القويم(.

رؤية اقتصادية 
جديدة لعالم أفضل
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ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا مس��اح��ة امل��رج��ع  ورد يف 
الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد 
ظله(،  )دام  الشريازي  احلسيين  صادق 
هو  ال��ث��ب��ات  ان  )اع��م��ل��وا  املسلمني:  اىل 
قوله  يف  كما  التاريخ،  يف  الشيعة  شعار 
تعاىل: )َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة 
َف��اثْ��ُب��ُت��وْا(. وك��ان ذل��ك شعار رس��ول اهلل 
اهلل  هما ص��ل��وات  امل��ؤم��ن��ني وخطىّ وأم���ري 
عليهما وآهل��م��ا يف ط��ول ال��ت��اري��خ. وك��ان 
وآهلما،  عليهما  اهلل  صلوات  شعارهما 
أيضًا، هو: ملكنا فكان العفو منىّا سجيىّة 

فلما ملكتم سال بالدم أبطح(.
هكذا كان املسلمون من أصحاب الرسول 
فكرهم  يف  )ع(،  ع��ل��ي  واالم������ام  )ص( 
وع��ق��ي��دت��ه��م وس��ل��وك��ه��م، ف��ال��ع��ف��و سجية 
االمام  تعلىّم  وقد  سجاياهم،  من  أصيلة 
علي )ع( يف مدرسة الرسول )ص( منهج 
القيادة والتعامل االنساني الكريم، يقول 
كلمته  ال���ش���ريازي يف  امل��رج��ع  مس��اح��ة 
امل��ذك��ورة أي��ض��ا: )ك���ان خ��طىّ رس���ول اهلل 
وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليهما وآهلما 
هو العفو. فقد قال أمري املؤمنني صلوات 
)مننت  ب��ع��د ح���رب اجل��م��ل  ع��ل��ي��ه،  اهلل 
عليهم كما منىّ رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله على أهل مكىّة(. أي انه صلوات اهلل 
عليه مل يقتل أحد بعد احلرب، سواء من 

جوا احلرب ضد أمري املؤمنني  الذين أجىّ
صلوات اهلل عليهم وغريهم، ومل يعذىّب 
أحدًا، ومل يقتل أحدًا منهم، ومل يسجن 
أح��دًا منهم. وهذا الكالم واآلراء هلا ما 
يدعمها من الشواهد واملواقف املسندة، 
الشيعة  ب��ط��والت  ع��ن  يتحدث  فالتاريخ 
ع��رب ت��ارخي��ه��م ال��ط��وي��ل، وي��ت��ح��دث عن 
مواقف العفو اليت قدموها أللدىّ أعدائهم.
املواقف يف قول مساحة  جند مثل هذه 
املرجع الشريازي: )أحد الكبىّار من فقهاء 
الشيعة وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء 
رضوان اهلل تعاىل عليه، قال اعلموا ان 
خطىّ الشيعة وخطىّ أمري املؤمنني صلوات 
ي��ات وخ��طىّ  اهلل ع��ل��ي��ه ه��و خ���طىّ ال��ت��ح��دىّ

الثبات يف إطار الفضيلة(.
ل��ق��د ث��ب��ت ب���ص���ورة ق��اط��ع��ة أن امل��ن��ه��ج 
االنساني القيادي الذي انتهجه الرسول 
امل��س��ل��م��ني  أع������داء  م���ع  ال���ك���ري���م )ص(، 
ع��رب ال��رح��ل��ة ال��ط��وي��ل��ة لنشر ال��رس��ال��ة 
االس���الم���ي���ة، ه���و االس����ل����وب ال��ص��ح��ي��ح 
اجلميع  مع  التعامل  يف  السليم  واملنهج 

مبن يف ذلك أعداء املسلمني.
يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا 
اجملال: إن )شيعة أمري املؤمنني صلوات 
اهلل عليه، اليوم، وهلل احلمد، منتشرون 
اخل���م���س،  ال������ق������ارىّات  يف  ال�����ع�����امل،  يف 

باملاليني. ويف الشيعة األلوف املؤلىّفة من 
والدكاترة  واخلطباء  واملفكىّرين  العلماء 
إىل  حباجة  اليوم  وه��ؤالء  واملهندسني، 
أم��ري  ان��ت��ه��اج منهج رس���ول اهلل وم��ن��ه��ج 
يف  وآهلما  عليهما  اهلل  صلوات  املؤمنني 

كل مكان من العامل(.
واملسلمني  الشيعة  حكم  يف  جي��وز  ف��ال 
يكون هناك سجينا سياسيا  أن  عموما، 
واحدا، وال مظلوما وال ينبغي أن تصادر 
مثلما  وحرياتهم،  وافكارهم  الناس  آراء 
يتوجب على القادة محاية حقوق الناس 
ال جيوز  أي  العكس،  وليس  ومصاحلهم 
أن يهتم القادة بأنفسهم وذويهم واملقربني 
م��ن��ه��م وي��ه��ت��م��ون ب��أن��ف��س��ه��م، وي���رتك���ون 

اآلخرين نهبا للظلم والقهر واالذالل.
الصرب  باسلوب  يتم  أن  ينبغي  ه��ذا  ك��ل 
وال��ث��ب��ات على احل��ق وع���دم ال��ت��س��رع يف 
اختاذ القرار، واالبتعاد عن كل االساليب 
ال��ن��اس، كما يؤكد  ت��ؤدي اىل ظلم  ال��يت 
بقوله:  ال��ش��ريازي  املرجع  ذل��ك مساحة 
إن )الشيعة حباجة إىل أن يبيىّنوا للعامل 
الفضيلة.  ورجال  يات  التحدىّ أبطال  أنهم 
وحب��اج��ة إىل أن ي��ك��ون��وا م��تىّ��ح��دي��ن، وال 
ويف  مشكلة،  أليىّ��ة  يركعوا  وال  خيضعوا 
ال���وق���ت ن��ف��س��ه ال خي���رج���وا ع���ن إط���ار 

الفضيلة، وال يظلموا أحدًا بشيء(. 

العفو والجـََلد خط 
الشيعة ومنهجهم

تنافسوا على تحصيل األخالق والعلم
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( 
يف احدى كلماته اليت خاطب فيها جمموعة من زائريه: )يقول القرآن الكريم: )َفلَْيَتَناَفِس املَُْتَناِفُسوَن( 
سورة املطفىّفني: اآلية26. إنىّ الالم يف )فليتنافس(، وكما ذكر علماء البالغة، هي الم األمر، وهذا يعين 
ان اهلل تعاىل أمر بالتنافس. ويف الدنيا يتنافس بعض الناس، مثاًل، يف السوق يف حتصيل مااًل أو 
أموااًل أكثر. وبعض يتنافس يف السياسة لكي حيصل على منصب أعلى. وأما القرآن الكريم فقد أمر 

بالتنافس يف األخالق الفاضلة ويف العلم النافع).
ويضيف مساحته قائال حول هذا املوضوع: )إن التنافس الذي ذكره القرآن، قد حيدث بني الزوجني، 
لنيل  التنافس  منهما يف  واحد  كل  يسعى  أي  وهكذا.  والبنت،  األمىّ  بني  مثاًل  الواحدة،  العائلة  أو يف 

الدرجات األحسن واألرقى يف األخالق احلسنة والعلم النافع(.
الرتبية نعين صناعة شخصية االنسان كما جيب، وحيتاج األمر اىل توجيه خارجي، مع دافع ذاتي 
التنافس مع االخرين من اجل  ورقابة ذاتية، ومؤهالت ميتلكها االنسان، وهي االرادة والقدرة على 
التفوق والنجاح، والبد أن تكون مثة مشكالت ومصاعب قد يكون بعضها كبريا، يتطلب ارادة قوية 
جدا، ألن التنافس ال يكون سهال، بل حيتاج اىل مؤهالت من بينها التصميم واالرادة على النجاح، أما 

يف حالة العكس فإن النتائج معروفة بطبيعة احلال.

التنافس  وتعاىل طريق  تبارك  اهلل  )لقد جعل  املوضوع:  الشريازي حول هذا  املرجع  يقول مساحة 
رًا للجميع، وممكن للجميع أيضًا، وال حيتاج سوى إىل التصميم، وإىل حتمىّل الصعاب. فمن صمىّم  ميسىّ

وحتمىّل، فال شكىّ ينال التوفيق، والعكس بالعكس أيضًا(.
وهكذا تدخل املنافسة كعنصر أساسي بني الناس، يف طريقة بناء النفس واجملتمع، ولكن ينبغي توافر 
التصميم دائما، السيما يف بناء االخالق الفاضلة، فهي الطريق اىل اجلنة، يف حني أن من يتقاعس 

ويتلكأ يف حتصيل االخالق واالعمال الصاحلة، فإنه سوف يفقد هذا االمتياز.
حيث يدعو مساحة املرجع الشريازي املسلمني اىل أهمية التصميم على التنافس، قي جمال االخالق 
واالعمال اجليدة اليت تطور حياة االنسان وجتعل منه عنصر خري يف احلياة، ليس لشخصه فقط، 

وإمنا جلميع الناس:
يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا املوضوع يف كلمته املذكورة نفسها: )ليصمىّم كل واحد منكما، 
على التنافس يف األخالق الفاضلة. فمن كان منكما أحسن أخالقًا يف طول حياته، فسيدخل اجلنة يوم 
. ومن مل يتحلىّ بنسبة جيىّدة وكبرية من األخالق احلسنة منكما، فسيبقى  القيامة أسرع وأسرع، الشكىّ
يف احملشر طوياًل منتظرًا احلساب(، علما ان جمال املنافسة مفتوح ومتاح للجميع، حتى تكون النتائج 

مفيدة للجميع، شريطة أن تكون هناك حالة مبدئية من حيث االلتزام مببادئ املنافسة االجيابية.

اىل  العودة  الناس  بعض  يتمنى  قد  احلالية،  احلكومات  إلخفاق  نتيجة 
املاضي، هلذا السبب ينبغي رفض مثل هذه األقوال اليت تدعو اىل عود 
يتذكر  أن  ينبغي  ذل��ك  وم��ع  اجلماهري،  من  قليلة  نسبة  وه��ؤالء  الطغاة، 
السياسية  األنظمة  بها  تسببت  ال��يت  وامل��آس��ي  األح���داث  تلك  اجلميع 
هلا  الراهن،  العصر  وليدة  ليست  تارخيية  ظاهرة  الطغيان  إن  الظاملة، 
املعروفة  وخماطرها  مساتها  وهلا  التاريخ،  عمق  يف  الضاربة  جذورها 
تفسريا  وفالسفة،  ومفكرون  علماء  هلا  تصدى  حيث  التاريخ،  مر  على 
وتوضيحا. يف هذا اجملال يرى مساحة املرجع الديين، آية اهلل العظمى، 
السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف شرحه لظاهرة الطغيان 
وماذا يعين مضمونها، كما نقرأ ذلك، يف كتابه القيىّم املوسوم ب� )احلرية 

يف االسالم( قائال مساحته:
يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا اجلانب: )يستعمل الطغيان يف 
الفكر أيضًا، ويراد به عادًة املناهج املنحرفة عن سبيل اهلل تعاىل، ومن 
هنا ُتطلق كلمة الطاغوت على َمن كان يف قمة الفكر املنحرف(. من هنا 
ال يصح لالنسان أن ينسى جرائم الطغاة، السيما أن الضوابط الدينية 
بالقمع  وتصفها  الطغيان،  ظاهرة  بوضوح  حتدد  واالخالقية  والعرفية 
للحكمة  منافيا  ك��ان  لو  حتى  الغامشة  بالقوة  ال��رأي  وف��رض  واالن��ف��راد 
االض��رار  بأفدح  لشعوبهم  تسببوا  الطغاة  احلكام  من  كثري  إذ  والتعقل، 

بسبب فرض رأيهم بالقوة.
من أهم املزايا اليت يقدمها االسالم لالنسان، احلرية، فاالنسان حر يف 
الضرر  إحل��اق  عدم  ذلك  الوحيد يف  والشرط  والسلوك،  والفكر  القول 
نفسه  املذكور  كتابه  الشريازي، يف  املرجع  يؤكد مساحة  لذا  باآلخرين، 
حول هذا اجلانب بوضوح: )من أصول اإلسالم املسلىّمة واملؤكىّدة مسألة 
حرية اختيار الدين؛ قال تعاىل: ال إكراه يف الدين(. أما احلكام الطغاة، 
فاملعروف أنهم يقبلون مبا يتفق مع مصاحلهم وآرائهم فقط، أي يوافقون 

على ما يدعم سلطاتهم فقط.
ولدينا يف تارخينا املشرق، مناذج خالدة يف هذا اجملال حيث يذكر لنا 
التأريخ، أن النيب االكرم -صلى اهلل عليه وآله وسلم-، وهو قائد الدولة 
واملتسامح  املتحرر  للقائد  امنوذجا  قدم  االوىل،  نشأتها  يف  االسالمية 
ذويه  وعلى  عليه  وجت��اوزوا  ظلموه،  الذين  أعدائه  مع  حتى  اجلميع،  مع 
القائد  األك��رم )ص( وه��و  النيب  ك��ان رد فعل  وأصحابه االط��ه��ار، فماذا 

األعلى للمسلمني ودولتهم القوية؟.
هل تعامل معهم تعامل القساة الظاملني؟؟ كال، بل تعامل بأخالق القائد 
العظيم القوي املؤمن. يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا املوضوع: 
)هكذا روى التاريخ عن سلوك نبينا صلى اهلل عليه وآله: حياربه قومه مع 
ما يعرفونه من صدقه وأمانته ونبله وكرم أخالقه، مبختلف أنواع احلروب 
وما  أح��رارًا  يرتكهم  ثم  رأس��ه،  ومسقط  موطنه  من  ويطردونه  القاسية 

خيتارون من دين وطريقة حياة؟!(.

ال للعودة اىل أنظمة 
االستبداد
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ال���ش���ريازي  ه���و ح��ل��م راود ع��ق��ل اجمل����دد 
عرب  اىل حتقيقه  وت��ك��رارا، سعى  م���رارا 
او  االه��ل��ي  السلم  وم��ب��دأ  التعايش،  م��ب��دأ 
او  اتفاق صريح  هو  ال��ذي  العاملي،  السلم 
ض��م��ين ب��ني ش��خ��ص��ني او جم��م��وع��ت��ني او 
اللجوء اىل  ع��دم  دول��ت��ني على  او  ح��زب��ني 
احلرب � ساخنة او باردة – لتجنب الصدام 
بينهما حتقيقا ملصلحة عليا تهم الطرفني، 
ويبقون كذلك حتى وان كان بينهم اختالف 
االجتماعي،  النظام  او  االيديولوجيا  يف 
حبيث ال يسبب او يتسبب ذلك االختالف 

يف اندالع احلرب بينهما.
تأتي االسرة العاملية الواحدة كفكرة مثالية 
لدى البعض ووسط عامل مليء بالصراعات 
والتناقضات اليت انتهت خًبلق التناقضات 
واجلماعات واالشخاص والدول املتناحرة، 
جند انه البد من التعايش، والبد من السلم 
العاملي، وال بد من تنفيذ برامج اصالحية 

شاملة لتحقيق السلم العاملي.
يوجه مساحته بالعودة اىل فكرنا األصيل 
ودي���ن���ن���ا ال���ق���ائ���م ع��ل��ى احمل���ب���ة وال���رمح���ة 
وال��ت��س��ام��ح وامل����س����اواة، وه����ذه ال��رب��اع��ي��ة 
“االس����رة  ح��ل��م  لتحقيق  اس��اس��ي��ة  م��ب��ادئ 
متأتية  االس���الم  فكلمة  ال��واح��دة”  العاملية 
من التعايش والسلم واالمن واالمان... اليت 
عند  ينتهي  ال���ذي  املثالي  التعايش  تعين 
االجتماعي،  واالمن  السلم  مرحلة حتقيق 

فهذا الدين العظيم يؤسس وجيذر ملنظومة 
اجملتمعي،  لألمن  تؤسس  االركان  متكاملة 
ك��م��ا وت���ؤص���ل ومت���ه���د وحت���ق���ق ال��ت��ع��اي��ش 
القرآنية  فاملنظومة  االم���م،  ب��ني  السلمي 
اف���رادًا وشعوبا  تؤكد ان اص��ل االخ��ت��الف 
للتعارف  ك���ان  امن���ا  او مج��اع��ات  وق��ب��ائ��ل 
االصل  هذا  تطبيق  ما مت  واذا  والتعايش، 
القرآني، فان البشرية ستشهد التقدم حنو 
الفردي  النفسي  البناء  يف  مهمة  مراحل 

واالسري واجملتمعي.
اليت  واملتتابعة  املتسلسلة  االربعة  احمل��اور 
يضعها اجملدد الشريازي هي كاالتي، اوال 
تغيري النظرة اىل الذات وحتويلها والعمل 
سيدفعنا  وه���ذا  اجي��اب��ي��ة،  لتصبح  عليها 
لتنفيذ حمور آخر مهم وجوهري جدا وهو 
النظرة اىل االخر، واحملور الثالث املتمثل 
ب���”ق��ب��ول ال��ت��ع��ددي��ة واح����رتام االخ��ت��الف “ 
سوف يتحقق بناء على االنسان الذي حيرتم 
وجود اآلخر وينظر له نظرة اجيابية باحثا 
توافقية  مشرتكات  على  معه  عالقته  يف 
م��ن خ���الل ال��ن��ظ��رة االجي��اب��ي��ة ل���ه، وليس 
اختالفات تقود اىل التناحر والصراع معه، 
واحملور الرابع يسميه اجملدد الشريازي “ 
زراعة متطلبات االسرة العاملية يف النفس 
ي��س��م��ي��ه��ا مساحته  واح��ي��ان��ا   “ ال��ب��ش��ري��ة 

متطلبات التعايش واليت من اهمها:
- معاجلة االنانية ونفي الغرور والتعصب.

- رفض حتجيم فكر اآلخر.
أنسنة   “ البشري  - تأصيل وحدة اجلنس 

االفكار واالختالفات”.
- رفض التجانس القهري حتت أي ظرف 

كان.
- التسامح وقبول اآلخر مهما كان دينه او 

معتقده الفكري او السياسي.
قوانينه  للُمختًلف معه ممارسة  السماح   -
وطرح افكاره حتى وان كان ضمن اجملتمع 
االس��الم��ي او احل��ك��وم��ة االس��الم��ي��ة اليت 
ق��اع��دة  ختتلف م��ع��ه، وي���رى مس��اح��ت��ه ان 

االمضاء تشرع لذلك.
االنصاف   – العدل   – القسط  م��راع��اة   -
– العفو – الصفح – احقاق احلق – نفي 
ذلك  يتم  ان  وجي��ب  الظن،  –حسن  الظلم 

على املستوى الفردي واالجتماعي.
ال���ت���ع���اي���ش  ان  ن��س��ت��خ��ل��ص  ت����ق����دم  مم�����ا 
وال��س��ل��م االه���ل���ي احمل��ل��ي وال����دول����ي: اح��د 
االس��رة  وتكوين  ب��ن��اء  اسرتاتيجيات  اه��م 
ويف  ال��ش��ريازي،  اجمل��دد  فكر  العاملية يف 
او  الدولية  لألسرة  ان  تصوره قدس سره 
الفرد  اهمها:  اصالحية  حمطات  العاملية 
النظام  او  ال��دول��ة   – واآلخ���ر- اجملتمع   –
القائمة....اذا  االنظمة  او  ال��دول   – القائم 
فسوف  اجلميع  وافكار  معرفة  تغريت  ما 
يتحقق احللم الذي كان حيلم به مساحته 

وعمل على تنفيذه متهيدا للسلم العاملي.

 االسرة العاملية الواحدة يف فكر االمام
الشريازي

الزهراء... بني إخفاء القرب واشتياق املحب
اعتدت ان التصق بشبابيك األنبياء واالئمة واالولياء.. واحكي همومي وابث شكواي واخاطبهم من بني 
شبابيك اضرحتهم املربعة الفتحات. اعتدت ان أقبل قبورهم، ال عبادة، ولكن شغف احلب والوالء 

يطفو فيدفعين اىل فعل ذلك.
اغمضت عيين اطلب املدد من رب العرش العظيم.. واتوسل بها كعادتي واطلب الرشد لقربها فمن 

يقصد املسافات حبا يتمنى لقاء من حيب وان كان احلبيب ال يرد جوابه.
اهلل،  رسول  القلوب  من حبيب  معتذرة  لألرض  رأسي  نكست  تغمرني،  التفكري فاحلرية  استطع  مل 
فكيف اصل ملدينته وال ازور ابنته، وهي اليت ترفدنا بالكرامات واملعجزات يف كل حني، يف صباحي 

ومسائي اردد اشفعي لي، وها انا زائرة حائرة، احبث عن من فطم حمبيها من النار.. 
واذا بأصوات تتخلل اذني فامسع.. احدهم يتكلم فيقول:

انها دفنت  السالم، فمنهم من قال:  الزهراء عليها  السيدة فاطمة  الروايات يف مكان قرب  اختلفت 
بالبقيع.

بإسناده  )التهذيب(،  كتاب  يف  الطوسي  الشيخ  رواه  ما  عليها،  اعتمدوا  اليت  ال��رواي��ات  ومن مجلة 
الصحيح عن حممد بن امحد بن حييى عن امحد بن حممد عن امحد بن حممد بن ابي نصر قال: 
سألت أبا احلسن عليه السالم عن قرب فاطمة عليها السالم فقال: دفنت يف بيتها فلما زادت بنو امية 

يف املسجد صارت يف املسجد.
املقدس يف  والظاهر ان ضرحيها  )اقبال االعمال( قوله:  كتابه  ابن ط��اووس يف  السيد  أيضا  وذكر 
بيتها املكمل باآليات واملعجزات، ألنها اوصت ان تدفن ليال وال يصلي عليها من كانت هاجرة هلم حني 
املمات.. ولو كان أخرجت جنازتها الطاهرة اىل بقيع الغرقد او بني الروضة واملنرب يف املسجد، ما كان 
خيفى اثار احلفر والعمارة عمن كان قد أراد كشف ذلك بأدنى إشارة، فاستمرار سرت حال ضرحيها 

الكريم.. يدل على انها ما أخرجت من بيتها او حجرت والدها الرؤوف الرحيم.
اما يف القول الرابع... بأنها دفنت عند باب املسجد فهذا القول شاذ مل يذكره علماؤنا االعالم وامنا 
ذهبوا اليه علماء السنة. وان سبب إخفاء امري املؤمنني لقربها عليه السالم، ألجل فضح من ظلمها، 
وعدم تعرض قربها الشريف للنبش، وان عدم تصريح االئمة ملكان قربها لتبقى قضيتها حيه اىل 

يوم القيامة.
بكلماته  امامي موضحا  ارسله  وك��ان اهلل  ال��ذي  الشخص  رأس��ي ونظرت اىل هذا  ذلك رفعت  عند 

االرشادية والتوضيحية ما كان خافيا عليه.
فسرت باجتاه القرب الشريف وصليت ركعتني بني القرب واملنرب وقبلت األرض، ثم اجتهت اىل مكان 

بيت الزهراء وصليت ودعوت واستشفعت بها عند اهلل لتشفع لي عنده تعاىل.

يقول إدوار كار يف كتابه )ماهو التاريخ ص45(: )إن حقائق التاريخ هي 
بالتأكيد حقائق حول األف��راد، بيد أنها ليست حول أفعال األفراد اليت 
أجنزت يف عزلة، وهي ليست حول الدوافع حقيقية كانت أم وهمية اليت 
يعتقد األفراد بأنهم تصرفوا مبوجبها، إنها حقائق حول عالقة األفراد 
ببعضهم يف اجملتمع وحول القوى اإلجتماعية اليت تنتج من أعمال األفراد 

نتائج على خالف مع النتائج اليت توخوها هم أنفسهم أو مضادة هلا(. 
ميكن أن نعدىّ قول كار حول دراس��ة التاريخ هو وضع اليد على ال��داء إن 
صح التعبري أو وضع النقاط على احل��روف، فدراسة التاريخ يف الزمن 
احل��اض��ر بعني واح���دة وال��رؤي��ة ب��اجت��اه واح��د ه��و مصدر ك��ل املغالطات 

واإللتباس والنزاع حول حقائق التاريخ.
األم��ة اإلسالمية.  بها  اليت مرت  واملآسي  الويالت  ترتبت عليها  وال��يت   
نتاج  ك��ان  التاريخ من دراس���ات وحب��وث وس��ري  ُكتب عن  أن أغلب ما  إذ 
عقليات مريضة فاسدة اجنرفت وراء حتيىّزها املذهيب ساعدها على ذلك 
)مباركة( السلطات املنحرفة اليت اتبعت سياسة )التدجني( هلؤالء الكتاب 

فشوىّهت صورة اإلسالم احلقيقي.
فلم تكن تلك الدوافع �� كما أطلق عليها كار �� اليت جعلت الكتاب يشوىّهون 
حقائق التاريخ هلا تأثري سليب على اجملتمع اإلسالمي يف نطاق حمدود، 
ى  ومل تقف الكارثة اليت أصابت تارخينا وأمتنا عند هذا احلد فقد تفشىّ
رت السلطات املعادية لإلسالم واملنضوية حتت  ذلك الداء العضال فسخىّ
التحريف  ه��ذا  لرتويج  وإمكانياتها  طاقاتها  كل  الوقت  نفس  يف  لوائه 

والتزييف ألغراض سياسية ومذهبية. 
للتاريخ هي  امللوىّثة  األي���ادي  تلك  بها  لعبت  ال��يت  األم���ور  ه��ذه  أه��م  وم��ن 
وفصله  اإلس��الم  ساحة  عن  التشيىّع  إلبعاد  واليائسة  البائسة  حماولتهم 
عنه واعتباره ظاهرة طارئة على اجملتمع اإلسالمي تكوىّن نتيجة ألحداث 

وتطورات سياسية واجتماعية معينة. 
ومن ضمن من تبنىّى هذا الرتهات الدكتور حسن إبراهيم حسن يف كتابه 
)تاريخ الدولة الفاطمية ص6( حيث يقول يف حديثه عن بداية التشيع: )إن 
اإلهتداء إىل رأي قاطع يف هذه املسألة وهي هل كان أبو ذر أو ابن سبأ هو 
املؤسس احلقيقي ملذهب الشيعة يف اإلسالم ليس من األمور السهلة(..!! 

ولكنه حتى يستكثر على التشيع أن ينتسب إىل صحابي جليل ال يراود 
كل من له أدنى اطالع على التاريخ أدنى شك يف كونه من أفذاذ الشيعة 
األوائل، فرتك كل احلقائق والشواهد التارخيية يف نسبة التشيع احلقيقية 
وراء ظهره وجردته عصبيته من ضمريه وكل ما جيب أن يتصف به من 

املوضوعية واحليادية.
 فأراد إخراج التشيع من دائرة اإلسالم ونسبته إىل رجل دلت كل احلقائق 
التارخيية على أنه شخصية اختلقها املؤرخون ألغراض سياسية ومآرب 

مذهبية.

التشيع روح 
اإلسالم

أحمد علي عمران املسعودي 

آالء هاشم القطب
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َواِح��َدًة  ��ةً  ُتُكْم ُأمَّ ِه ُأمَّ َه��ذِ َوِإنَّ  يقول تعاىل: 
َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن 

ما هو املراد من االمة الواحدة؟ 
وحدة األمة على مستوى الذات يعين أنها 
امة واحدة يف واقعها وجوهرها وحقيقتها؛ 
ألنها مملوكة هلل تعاىل وخملوقه ومربوبه 

له.
وال����وح����دة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ن��ش��أة يعين 
آلَدَم  “ُكلُُّكْم  ال��رواي��ة  يف  ورد  ما  بالضبط 
كلنا  النشأة  فعلى صعيد  ُتَراب”  ِمْن  َوآَدُم 
من  واح���دة  أم��ة  فكلنا  )ع(  آدم  اىل  نعود 
حيث  ومن  واألبوين  واملنشأ  األصل  حيث 

اخلصائص البيولوجية العامة.
َأٌخ  ا  ِإمَّ ِصْنَفاِن  “َفِإنَُّهْم  ويقول األمري )ع(: 
ْلق”،  َلَك يِف اخْلَ َنِظرٌي  ��ا  َوِإمَّ يِن  َلَك يِف الدِّ
���ًة َواِح����َدًة(  وق��ال ت��ع��اىل: )َك���اَن ال��نَّ��اُس ُأمَّ
ملا  تعاىل  اهلل  ان  التفسري:  يكون  فرمبا 
خلق آدم وحواء )ع( كانوا أمة واحدة على 
فطرة التوحيد، لكن بعد ذلك اختلف من 

جاء من الناس بدًء من قابيل وهابيل.
الوحدة على مستوى القيادة، وهو تفسري 
األم���ة هي  ان  ب��امل��ص��داق االج��ل��ى مبعنى 
فهو  )أيضًا،  القيادة  واح��دة من جهة  أمة 
األمة  قيادة  ان  باملصداق( مبعنى  تفسري 
وهم  إهلية  قيادة  وه��ي  واح��دة  قيادة  هي 

االنبياء والرسل واالوصياء )ع(.
وه��و معنى صحيح ت��ام؛ ف��ان وح��دة امتنا 

االس��الم��ي��ة ه��ي ب��االل��ت��ف��اف ح���ول ق��ي��ادة 
ال��ن��يب واالئ��م��ة االط��ه��ار )ع(. ف��ان وح��دة 
امتنا االسالمية هي بااللتفاف حول قيادة 
النيب واالئمة االطهار)ع(. وسبب تشرذمها 
ختليها  ه��و  وضعفها،  وتشتتها  وتفرقها 
احلياة  ش��ؤون  من  الكثري  الثقلني يف  عن 
اتباعهما  بلزوم  )ص(  النيب  تصريح  مع 
ِفيُكُم  َت��اِرٌك  “ِإنِّ��ي  وعزازهما:  وتوقريهما 
َتِضلُّوا  َل��نْ  ِبِهَما  ْكُتْم  مَتَسَّ ِإْن  َم��ا  الثََّقَلنْيِ 
َلْن  َوِإنَُّهَما  َبْييِت  َأْهَل  ِتي  ِعرْتَ َو  ِكَتاَب اهللَِّ 
وهذه  ض”،  ��وْ احْلَ َعَليَّ  َدا  َي��رِ َحتَّى  َقا  َيْفرَتِ
القيادة اإلهلية العظمى وهي السبب  هي 

الرئيس يف وحدة األمة وتقدمها أيضًا.
ال���وح���دة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��غ��اي��ة، ف��امل��راد 
مستوى  على  واح��دة  األم��ة  تعاىل:  بقوله 
الغاية والغاية هي ما صرح به تعاىل من: 
ِلَيْعُبُدوِن(  ِإالَّ  َواإلِْنْ���َس  ��نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  )َوَم��ا 
أي  يعمل  أو  ال��ظ��ن  يسئ  أو  يغتاب  فمن 
اهلل  يعبد  ال  فهو  والكبائر  احملرمات  من 

تعاىل.
بينها  تنايف  ال  املعاني  ه��ذه  ان  والظاهر 
بأمجعها بل قد يقال بان اإلطالق يشملها 
ام����ة واح����دة  ك��ل��ه��ا، أي ان ه����ذه ام��ت��ك��م 
ويف  قيادتها  ويف  ذات��ه��ا  ويف  نشأتها  يف 
الغائية من  العلة  عقيدتها وشريعتها ويف 
بعنق  بعضها  آخ��ٌذ  معاني  فكلها  خلقتها، 

بعض كحلقات السلسلة املتكاملة.

املسلمني  ح��ال��ة  نستعرض  عندما  لكننا 
العامة جند ان األمة ممزقة متامًا ويلعن 
بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويهجر 
بعضنا بعضا. يف حني أن الغرب وأوروبا 
رغم اختالفاتهم الكربى إال أنهم مع ذلك 

أصبحوا امة واحدة يف أبعاد عديدة.
سبب  ان  إىل  يقودنا  الدقيق  التدبر  ان 
الغيبة  سوق  ورواج  النزاعات  من  الكثري 
واالس��ت��ب��داد  وال��ظ��ل��م  والنميمة  وال��ت��ه��م��ة 
االثار  إىل  يعود  وهناك،  هنا  ذلك  وشبه 
الوضعية للطعام احلرام الذي قد امتألت 

البطون منه.
ة لتحقق األمة الواحدة  أن من العلل املعدىّ
ه��و جت��ن��ب أك���ل احمل��رم��ات م��ن مغصوب 
ومسروق وغري خممس وغري مذكى وشبه 
العامل  الطيبات احمللل هو  أكل  ذلك وأن 

املساعد على ذلك.
األربعة  والبنود  األوام���ر  تتحول  ان  جيب 
حياة  منهج  إىل  الشريفة  اآلي��ة  ه��ذه  يف 
العزة  أردن��ا  إذا  كافة  لألمة  عمل  ومنهج 
وقبل  امل��ؤزر  والنصر  وال��س��ؤدد  والكرامة 
ُس��ُل  ذل��ك رض��ا اهلل ت��ع��اىل: )َي��ا َأيُّ��َه��ا ال��رُّ
ا ِإنِّي مِبَا  يَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلً ُكُلوا ِمَن الطَّ
ًة َواِحَدًة  ُتُكْم ُأمَّ َتْعَمُلوَن َعِليٌم*َوِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
ُعوا َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم  َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن*َفَتَقطَّ

ُزُبًرا ُكلُّ ِحْزٍب مِبَا َلَدْيِهْم َفِرُحوَن(.
* ملخص حملاضرة يف تفسري القرآن

االمة الواحدة، النشأة والذات والغاية 
واملّلة والقيادة

ابنة الرئيس فقرية وزوجها “الوزير” يحمل لها الحطب!!
يف الوقت الذي كان فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم القائد العام لألمة أو ما يعرف سياسيًا 
اليوم ب� “الرئيس”، بعد قد حقق انتصاراٍت منقطعة النظري يف فرتة وجيزة، وأقام دولة كربى، ونظاما 

اقتصاديا.
وحقق عدالة اجتماعية انفرد بها كقائد، بالرغم من كل ذلك، كان يعيش وأسرته، املكونة من علي 
وفاطمة وأوالدهما وزوجاته يف غاية البساطة والتواضع، ولن نغالي إن قلنا أنه رغم كل ذلك، كان 

يعيش “فقريًا” بعكس ما هو متعارف اليوم عن الرؤساء والقادة وحتى الساسة “الصغار” اجلدد.
إزاء ذلك، كان عليًا عليه السالم.

قد ضمن هلا ما “خلف الباب” كما تذكر الروايات الشريفة، اليت رمبا تشري إىل أن فاطمة كانت 
حريصة أشد احلرص على أن يكون جل اهتمامها بيتها وأوالده��ا، االهتمام الذي طاملا حث عليه 
القرآن الكريم، وأحاديث النيب، كانت حريصة دومًا عن أن تكون الزوجة الصاحلة املطيعة، واألم 

احلانية على أوالدها.
حفيدها اإلمام الباقر عليه السالم، يكشف لنا شيئًا مما كان يدور يف ذلك البيت العلوي، حيدثنا 
البيت  البيت والعجني واخلبز وقمىّ  قائاًل: “إن فاطمة عليه السالم ضمنت لعلي عليه السالم عمل 

وضمن هلا علي )ع( ما كان خلف الباب: نقل احلطب وأن جييء بالطعام”.

بعد أن مسع علي عليه السالم كالم زوجته فاطمة عليها السالم، خرج ليستقرض “دينارًا” عسى أن 
يصيب به شيئًا من الطعام إىل أسرته اجلائعة، تذكر الرواية، أن فاطمة عليها السالم كشفت ذلك 
الشيء، فإذا به جفنة -وعاء- من اخلبز واللحم، فسأهلا علي عليه السالم عن مصدره، فقالت: “ هو 

من عند الل�ه إن الل�ه يرزق من يشاء بغري حساب”.
من مجلة فضائلها عليها السالم، أنها كانت يف شديدة التوكل على اهلل، وعلى كامل الثقة واليقني 
به، ففي يوم من األيام، كان احلسن واحلسني قد طلبا من إمهما فاطمة أن ختيط هلما ثيابًا للعيد، 
وكانت فاطمة عليها السالم قد وعدتهما بذلك، وأكدت هلما أنه سيكون هلما ثيابًا جديدة يف العيد، 

وقالت: “لكما إن شاء اهلل”.
تقول الرواية، “فلما أن جاء العيد جاء جربائيل بقميصني من حلل اجلنىّة إىل رسول الل�ه )ص(، فقال 
له رسول الل�ه )ص(: ما هذا يا أخي جربائيل؟ فأخربه بقول احلسن واحلسني لفاطمة وبقول فاطمة 

خياط لكما إن شاء.
ثمَّ قال جربائيل: قال الل�ه تعاىل ملا مسع قوهلا: ال نستحسن أن نكذِّب فاطمة بقوهلا، خياط لكما 
إن شاء اهلل”. ختامًا، يف أيام العزاء الفاطمي، ينبغي أن نستذكر إىل جانب الظلم الذي تعرضت له 

فاطمة عليها السالم، القيم اليت ظلمت ألجلها.

مل يدع العباسيون جرمية أو موبقة اقرتفها األمويون دون أن يأتوا مبثلها 
أو أنكر منها حتى فاقت جرائمهم وأعماهلم الوحشية حبق املسلمني عامة 
والعلويني خاصة جرائم بين أمية قسوة وبشاعة وهمجية وجند يف بيت 
الشاعر أبو عطاء أفلح بن يسار السندي املتوفى )سنة 180ه�( ما ساد 

تلك املرحلة من ظلم وجور واضطهاد:
يا ليَت جور بين العباِس داَم لنا *** وليَت عدل بين العباِس يف الناِر 

تاريخ  بأبشع جرمية يف  األس��ود  تارخيهم  لطخوا  قد  األمويون  كان  وإذا 
اإلسالم أال وهي جرميتهم يف كربالء بقتلهم سيد شباب أهل اجلنة اإلمام 
احلسني)ع( مع أهل بيته وأصحابه ومحل رؤوسهم من كربالء إىل الكوفة 
وارتكبوا  حذوهم  ح��ذوا  العباسيني  فإن  آل حممد،  نساء  وسيب  فالشام 
وهي  ودم��وي��ة  فظاعة  عنها  تقل  ال  البيت  أه��ل  هلا حبق  جرمية مماثلة 
بن  احلسن  بن  احلسن  بن  علي  بن  احلسني  بقتلهم  )ف��خ(  يف  جرميتهم 
احلسن بن علي بن أبي طالب)ع( مع أكثر من مائة علوي من أهل بيته 
وقطع رؤوسهم ومحلها إىل طاغية من طواغيت بين العباس وهو موسى 
اهلادي بن املهدي بن املنصور الدوانيقي، وهو أخو هارون الرشيد وهم 
رأس تلك الشجرة اخلبيثة الثانية بعد بين أمية ومن أكثر الناس إجراما 

وسفكا للدماء. 
فقد أكمل اهلادي حلقته يف سلسلة هذه العائلة اإلرهابية يف جرمية )فخ( 
يف  بعده  ج��اء  وم��ن  ألخيه  السبل  ومهد  قبله  من  نهج  على  السري  وتابع 
مسلسل جرائمهم حتى امتأل تارخيهم األسود خزيا وعارا، والعجب كل 
العجب ممن يصفهم أو بعضهم بالصالح والتقوى والزهد وإحياء السنة 

وغريها من األلقاب. 
فالتاريخ أكرب شاهد على كذبهم وزيفهم ودحض أباطيلهم وكيف تنطبق 
الصفات اليت أطلقها هؤالء املرتزقة على من يرتكب جمزرة تقشعر هلا 
األبدان ويندى هلا جبني اإلنسانية وهي جمزرة )فخ( اليت وصفها اإلمام 
موسى بن جعفر الكاظم بقوله: )مل يكن لنا بعد يوم الطف مصرع أعظم 

من فخ( ؟؟!!
وم��ا ه��ذه اجمل���زرة إال واح���دة م��ن مئات ب��ل آالف اجمل���ازر ال��يت ارتكبها 
هذه  اجتهت  فقد  خاصة.  البيت  وأه��ل  عامة  املسلمني  حبق  العباسيون 
هًا عدائيًا مفرطًا ألهل البيت ومارست كل ما لديها من قوة  السياسة توجىّ
وبطش للتنكيل بالعلويني والشيعة ومطاردتهم وزجهم يف السجون، وبلغت 
 � � ولو كانت منحولة  تلك السياسة من عدائها حدًا جعلت صفة التشيع 
جتر على املتهم بها أشد أنواع التعذيب والقتل واملطاردة ومصادرة األموال 
الوقت  الرجل يف ذلك  أيسر على  وكان  )الشيعي(،  املتهم  وكل ما ميلكه 
أن يوصف بالزندقة والكفر واإلحلاد وال يوصف بالتشيع وهذه احلقيقة 

نراها جلية يف وقائع التاريخ.

ثورة )فخ( قبسٌ من 
وحي الطف

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 

محمد الصفار

حسني الخشيمي 
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منظمات

ع���ق���د م����رك����ز امل���س���ت���ق���ب���ل ل����ل����دراس����ات 
الشهرية  النقاشية  حلقته  السرتاتيجية 
الوطين  التحالف  )مستقبل  عنوان  حتت 
السياسية  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ت��غ��ريات  ض���وء  يف 
ب����ال����ع����راق(، ع��ل��ى ق���اع���ة مج��ع��ي��ة امل����ودة 
واالزدهار مبشاركة جمموعة من الباحثني 
األك��ادمي��ي��ني واالع��الم��ي��ني ون��اش��ط��ني يف 

جمال حقوق االنسان.
وادار احللقة النقاشية معاون مدير مركز 
الدكتور  السرتاتيجية  للدراسات  املستقبل 
عملية  ع��ن  حديثه  ب��ادئ��ا  ط��اه��ر،  قحطان 
دائما  وهي  السياسية  التحالفات  تشكيل 
ما تستند اىل اسس املصلحة سواء كانت 
طبيعة  وتتحدد  خاصة،  او  عامة  مصلحة 
هذه التحالفات وفق طبيعة الظروف اليت 
حتيط بالعملية السياسية اثناء تشكيل تلك 
احمللي  املستويني  على  سيما  التحالفات 
التحالفات  ان  ومب��ا  وال��دول��ي،  واالقليمي 
العملية  ودخ��ل��ت  ال��ع��راق  ال��يت شكلت يف 
االنتخابية قد انشأت يف ظروف خاضعة 
ب��رزت  ل���ذا  ب��ال��ث��ب��ات،  ت��ت��س��م  وال  للتغيري 
احلال  بطبيعة  ادت  االح���داث  من  الكثري 
لتشكل  التحالفات  هذه  على  التأثري  اىل 
تغيري  اج��ل  م��ن  عليها  ضاغطا  ح��ي��ن��ذاك 
ولعل  بأخرى،  او  التحالفات بطريقة  هذه 
من اهم هذه االحداث هي استيالء داعش 
العراق  من  واسعة  مناطق  على  االره��اب��ي 

والتغيري يف البيئة الدولية وخصوصا على 
مستوى االتفاق النووي بني ايران والغرب.

ال��ت��ح��ال��ف  مستقبل  يف  االك���ث���ر  ول��ل��ب��ح��ث 
املطروحة  السيناريوهات  واه��م  ال��وط��ين 
مت استضافة الدكتور امحد عدنان امليالي 
بغداد  جامعة  يف  السياسية  العلوم  استاذ 
املستقبلية  االح��ت��م��االت  اه��م  لنا  ليعرض 
للتحالف الوطين يف ظل متغريات العملية 
وهي  االن  احلاصلة  اجل��دي��دة  السياسية 
احتماالت  بثالث  مرهونة  احل��ال  بطبيعة 

ديناميكية معقدة.
ال��ت��ف��ك��ك  اح���ت���م���ال  االول:  االح���ت���م���ال   
االحتمال  ه��ذا  فرضيات  ان  واالنشطار، 
ت��ق��وم ع��ل��ى ك����ون ال��ت��ح��ال��ف ال���وط���ين هو 
سياسية  مؤسسة  وليس  انتخابي  حتالف 
سابقة  انسحابات  شهد  ان��ه  كما  واقعية، 
من  لبعض  مرة  من  ألكثر  وتعليق عضوية 
انتخابيتني  دورت����ني  اخ���ر  ويف  م��ك��ون��ات��ه، 
االنتخابات  التحالف  هذا  مكونات  دخلت 
بشكل منفصل وحاولت ان تشكل احلكومة 
بعد االنتهاء من االنتخابات بعيدا عن بقية 

القوى واالطراف.
للتحالف  ق���وي  م��ن��اف��س  ب����روز  م��وض��ح��ا: 
ال���وط���ين وه���و احل��ش��د ال��ش��ع��يب وحت��ول��ه 
وحتمل  وسياسية  انتخابية  مؤسسة  اىل 
مشروع سياسي واعد، ناهيك عن جتربة 
هي   2013 العام  يف  احملافظات  جمالس 

االخرى غريت طبيعة التحالفات وحولتها 
اىل ص���راع���ات واض���ح���ة، ح��ي��ث ش��ه��دت 
الساحة تسقيط سياسي واداري ألكثر من 
فككت  واتفاقات  التفاف  سبقها  حمافظ 
اجملالس،  مستوى  على  الوطين  التحالف 
وهذا مؤشر على فرضية انتهاء التحالف 

الوطين وانشطاره.
على  تلقائيا  ينسحب  وه��ذا  امليالي:  وب��ني 
احلكومي  والتغيري  االص��الح��ات  مسالة 
ومت��ك��ني اج������راءات م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد اذ 
ال ت��وج��د ه��ن��اك رؤي���ة م��وح��دة اجت���اه هذه 
االمور، االحتمال الثاني: هو بقاء التحالف 
ايام  واالجتماع  التفكك  اي  عليه،  ما  على 
االنتخابات فقط، وهنا تربز مثة تقسيمات 
الوطين  التحالف  ق��وى  ق��وة من  داخ��ل كل 
وهذا  السياسة  علم  طبيعي يف  ام��ر  وه��و 
يعزز فكرة عدم سقوط احلكومة يف ظل 
ه��ك��ذا حت��ال��ف��ات، ال��ن��ق��ط��ة االخ����رى ه��ذه 
عرب  السلطة  مشروع  يف  اندجمت  القوى 
هذا التحالف فبدل ان تكون اطراف هذا 
التحالف يف املعارضة وخارج السلطة ابقى 
التحالف مجيع القوى داخل السلطة رغم 
بتكوين  هلا  ومس��ح  السياسية،  تناقضاته 
مجعيات ونقابات ومؤسسات استفادة من 
لتجنيد  واستخدمتها  ال��وزاري��ة  احلقائب 
اجلمهور كي متنعهم من االنشطار والنقطة 

التالي هي فوبيا االخر. 

مركز املستقبل يناقش مستقبل التحالف 
الوطني يف العراق

مركز آدم يناقش مسؤولية الدول عن جرائم املرتزقة واإلرهابيني
التحديات األمنية اليت فرضتها اجلماعات االرهابية وما نتج عنها من سلوكيات اقل ما  يف سياق 
تستهدف  وال��يت  باحلق،  إال  قتلها  اهلل  حرم  اليت  احملرتمة  للنفس  وقاتلة  مدمرة  بانها  عنها  يقال 
واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  آدم  مركز  عقد  وحرياته،  حقوقه  وتنتهك  مباشرة  بصورة  اإلنسان 
حلقته النقاشية الشهرية حتت عنوان، )مسؤولية الدول عن جرائم املرتزقة واإلرهابيني الذين حيملون 

جنسيتها( واليت حضرها جمموعة من الباحثني يف مراكز الدراسات واملهتمني بالشأن احلقوقي.
حممود  إبراهيم  عالء  الدكتور  كربالء،  جبامعة  القانون  كلية  عميد  معاون  النقاشية  احللقة  أدار   
مرحبا بالضيوف الباحثني، حيث افتتح حديثه مبقدمة حول “مسؤولية تلك الدول اليت تسمح ألولئك 
للقيام بعمليات  للتوجه اىل سوريا والعراق  لعبور حدودها او محل جنسيتها،  املرتزقة واإلرهابيني 
ارهابية، بل هناك مسؤولية دولية ترتتب عليهم السيما وفق قرارات جملس االمن وبالتحديد القرار 
2178 لسنة 2014، والقرار 2253 لسنة 2015، اليت اتت على الكثري من االحكام حملاربة كيان داعش 

االرهابي وجتفيف منابع متويله.
وفرض اجراءات قمعية ضد التنظيم وبالتحديد اجراء حظر على سفرهم وكذلك اسقاط اجلنسية 
عن الكثري منهم، كإجراء اداري اختذته بعض الدول االوربية والبد من تكراره يف أوربا، خصوصا يف 

تركيا على اعتبارها متثل ممرا ومموال للجماعات االرهابية”.

بعدها ترك الوقت اىل صاحب الورقة النقاشية التدريسي يف جامعة بابل الدكتور عبد الرسول عبد 
الرضا حيث طرح “جانبًا مهمًا من مناقشة هذه الظاهرة اخلطرية، كونها تعاجل موضوع اإلرهاب على 
اعتباره ظاهرة متحركة ومتشعبة، وتكاد ان تتشكل بأشكال وصور متنوعة. فاإلرهابيون يف حالة تزايد 
مستمر وضحايا االرهاب كذلك يف حالة تزايد مستمر، عندها راجعنا سلسلة طويلة من القرارات 

األممية، فوجدنا إن هناك منطقة فراغ قانوني وهي منطقة مل يتدخل فيها املشرع الدولي. 
بعد ذلك جاءت املداخالت على النحو التالي: الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات 
واإلرهابي، فاألول  املرتزق  الفصل ما بني  والدراسات اإلسرتاتيجية: “حتدث حول ضرورة  للتنمية 
بإعماله  تعرتف  ال  االره��اب��ي  هلا  ينتمي  ال��يت  الدولة  إن  الثاني  أم��ا  املسؤولية،  دولته  ميكن حتميل 
اإلرهابية، على سبيل املثال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش االرهابي هو عراقي هل يتحمل 

العراق مسؤوليته أفعاله، اخريا حنن نعيش يف عامل خيضع حلق القوة وليس لقوة احلق”.
من جهته الدكتور بشري جياد حسني معاون مدير مستشفى النسائية والتوليد التعليمي يف كربالء 
طرح االسئلة التالية:” هل من املتوقع ان حيصل امجاع اممي على إصدار هذا القرار، وآمل أيضا أن 
يشكل فريق من الدبلوماسية العراقية وشخصيات ذات خربة من اخلارجية العراقية والباحثني من 

اجل إقناع الدول دائمة العضوية بضرورة دعم هكذا قرار”.

يف اطار سعيه املستمر لتقديم رؤية اسالمية وانسانية حول مفهوم السلطة 
واحل��ك��وم��ة، عقد م��رك��ز االم���ام ال��ش��ريازي ل��ل��دراس��ات وال��ب��ح��وث حلقته 
النقاشية الشهرية حتت عنوان )العقد االجتماعي والعالقة بني احلكومة 
والشعب يف الفكر االسالمي( من على قاعة مجعية االزده��ار وامل��ودة يف 

كربالء املقدسة ومبشاركة خنبة من الباحثني واالكادمييني.
االستاذ  والبحوث  للدراسات  الشريازي  االم��ام  مركز  مدير  احللقة  ادار 
العقد  فيها  ت��ن��اول  مفصلة  شبه  مبقدمة  حديثه  ب��ادئ��ا  اجل����راح،  ح��ي��در 
االجتماعي والعالقة بني احلكومة والشعب يف الفكر االسالمي، انطالقا 
الدولة  بني  العالقة  )مالمح  واملعنون  الشريازي  السيد مرتضى  كتاب  من 
الزينبية يف  العلمية  القاها يف احل��وزة  والشعب( وهو سلسلة حماضرات 
سنوات سابقة علما ان الكتاب ينطلق من خالل اية االمانة الواردة يف اآلية 

58 من سورة النساء.
 وميكن تعريف العقد االجتماعي بانه )اتفاق بني أفراد وقوة حاكمة حيث 
تتمثل يف  إرادي��ًا عن بعض احلريات الشخصية مقابل منفعة  التنازل  يتم 
جمتمع حسن التنظيم أو حكومة رشيدة(، او هو نظرية اجتماعية تصف 
احلالة اليت يكون فيها للجماعات البشرية سلطة عليا او قيادة او حاكم او 

اي شكل من اشكال ممارسة السياسة او السلطة.
الفتالوي  ماجد حمي  الدكتور  االستاذ  ه��ذه،  حلقته  املركز يف  استضاف 
ورقته  ليقدم  بابل،  جامعة  يف  السياسية  والعلوم  املعاصر  التاريخ  استاذ 
البحثية اليت دارت حول كتاب )مالمح العالقة بني الدولة والشعب( للسيد 

مرتضى الشريازي.
الفكر  اطاللة جديدة على  الكتاب ميثل  ان  الباحث:  ورق��ة  ج��اء يف  ومم��ا 
وواضحة  نظرية سياسية شاخصة  وج��ود  السياسي السيما يف ظل عدم 
يف الفكر السياسي االسالمي احلديث، كما ان الكتاب مازج بني معطيات 
الفكر السياسي احلديث وبني الفكر االسالمي فكان قراءة جدية ومتأنية 

ومتعقلة وراشدة للواقع.
ويعرض ايضا السيد مرتضى الشريازي اىل األطر القانونية للعالقة بني 
مرتضى  السيد  ويطرح  عناصر،  ستة  عن  عبارة  وهي  واحملكوم،  احلاكم 
الشريازي نقطة مفصلية وهي من النوادر وكأمنا هو يسأل هل جيوز ان 

يفوض الناس سلطتهم على انفسهم اىل احلاكم؟، 
بعد انتهاء الباحث من تقديم ورقته، اشرتك عدد من احلضور يف املداخالت 

والتعقيب عليها:
احلاكم  وعالقة  االسالمي  الفكر  مبادئ  ان  ذكر  معاش،  مرتضى  الشيخ 
ثانيا:  لالنسان،  احلرية  اوال:  اساسية،  ثالثة حم��اور  على  تقوم  باحملكوم 

السلطة على الذات، ثالثا: امرهم شورى بينهم،
أوضح الدكتور امحد املسعودي الباحث يف مركز الفرات، ان فصول هذا 
وان  منتهية خصوصا  غري  االف��ك��ار  تلك  تشكل  مراحل  ب��ان  ت��دل  الكتاب 

النظرية تستهدف مكونات الشعب وهذا االمر حيتاج لصقل ثقايف كبري.

مركز االمام الشريازي يناقش 
العقد االجتماعي والعالقة بني 

الحكومة والشعب

عصام حاكم 
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ملتقى النبأ األسبوعي 

وزراء  ت��ع��ي��ني  ح�����ول  احل����دي����ث  جي�����ري 
تكنوقراط يف احلكومة العراقية فمفردة 
“ال���ت���ك���ن���وق���راط” ش��أن��ه��ا يف ذل����ك ش��أن 
املصطلحات الالتينية املتداولة وهي تعين 
عاليا  علميا  املتخصصني ختصصا  حكم 
هنالك  أن  إال  ال��ك��ب��رية.  اخل���ربات  وذوي 
إشكالية كبرية يف تنفيذ هذا األمر تتمثل 

يف كيفية اختيارهم.
ويف سياق هذا املعنى طرح مركز الفرات 
يف  االس��رتات��ي��ج��ي��ة  وال���دراس���ات  للتنمية 
ملتقى النبأ االسبوعي مبقر مؤسسة النبأ 
عنوان  موضوعا حتت  واالع��الم،  للثقافة 
والبحث عن خمرج  التكنوقراط  )حكومة 
السياسية واالقتصادية اليت مير  لالزمة 
بها العراق(، مبشاركة عدد من الباحثني 

األكادمييني واالعالميني.
واك����د م��دي��ر اجل��ل��س��ة ال��ف��ك��ري��ة ال��ب��اح��ث 
وال���دراس���ات  للتنمية  ال��ف��رات  م��رك��ز  يف 
ع��ون،  عبد  ف��اض��ل  ب��اس��م  االسرتاتيجية 
ان االحندار احلاد يف االزمات السياسية 
واالم���ن���ي���ة واخ����ره����ا االق���ت���ص���ادي���ة ال��يت 
على  البلد  تضع  تكاد  ال��ع��راق،  يشهدها 
مفرتق ط��رق ج��راء تلك االزم���ات، حتى 
قدم  على  قائمة  التجاذبات  دوام��ة  باتت 
وساق بني الكتل السياسية من جهة وبني 
الشعب من جهة أخ��رى، وق��د يصل هذا 
النخب  بني  الصدام  مرحلة  اىل  اجل��دال 

واجلماهري الساخطة من جهة وبني الكتل 
أخ���رى،  ج��ه��ة  م��ن  واحل��ك��وم��ة  السياسية 
وهذا ما افرزته التظاهرات اليت خرجت 
السياسي  لتطالب باإلصالح  الشارع  اىل 
ترتكز حول  وه��ي  واالق��ت��ص��ادي، السيما 
متكني  االول  احمل����ور  م��ه��م��ني:  حم���وري���ن 
النخب والكفاءات من ادارة البلد والقضاء 
على الرتهل املوجود يف مؤسسات الدولة، 
الثاني ارج��اع االم��وال املسروقة  واحمل��ور 
ح��ي��ث ت�����دور ال��ش��ب��ه��ات ح����ول ض��ي��اع��ه��ا 

وسرقتها على الكتل السياسية.
الباحث  ج��اس��م حم��م��د  جهته مح��د  م��ن 
اي��ادي  ال��ف��رات خلص اىل وج��ود  مبركز 
كتلة  ك���ل  وان  اخل���ف���اء  يف  ت��ع��م��ل  خ��ف��ي��ة 
بها  خمتص  وزراء  رئيس  لديها  سياسية 
وهو رئيس الكتلة وان كل حزب وحتى على 
باالنتخابات  يفوز  عندما  العامل  مستوى 
احلزب  نفس  من  بأشخاص  يأتي  س��وف 
هي  الثانية  املشكلة  ال��ي��ه،  ينتمي  ال���ذي 
حتى  موجودة  وهي  الطائفية  احملاصصة 
أكثر  املكونات  مفردة  ذكرت  الدستور  يف 
من مرة يف الدستور وهذا خطئ دستوري.

ال���ش���ي���خ م���رت���ض���ى م����ع����اش، اش������ار اىل 
ملحة،  ح��اج��ة  ال��ت��ك��ن��وق��راط  ح��ك��وم��ة  ان 
وه��ي ش��يء خمتلف ج��ذري��ا ع��ن حكومة 
بينهما،  اخل��ل��ط  مي��ك��ن  وال  احمل��اص��ص��ة 
احل���ك���وم���ات غ���ري ال��دمي��ق��راط��ي��ة وغ��ري 

املتخصصة هي اليت تسبب االزمات.
 يف وقت ذاته قال عدنان الصاحلي مدير 
مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية: 
ما  اش��ب��ه  ه��ي  ال��دع��وة  ه���ذه  ان خلفيات 
يكون مبصل خمدر، وهي ليست جديدة، 
السيد املالكي سبق وان دعا اىل حكومة 
اىل  تشري  القناعات  كل  وان  تكنوقراط، 
ان من صمم الدستور رتبه وفق مقاسات 
معينة وهو خيدم النشاط احلزبي، فنحن 
تكنوقراط  حكومة  ع��ن  نتحدث  عندما 
اكفاء وبرنامج حكومي  حنتاج اىل وزراء 

منضبط وهيئات مستقلة وشجاعة.
االس���ت���اذ مح���د ج��اس��م حم��م��د دع���ا اىل 
كافة  ميس  حتى  شامل  التغيري  يكون  ان 
عالء  ال��دك��ت��ور  ام��ا  السياسية،  امل��ك��ون��ات 
احل���س���ي���ين. ف��ه��و ي���رم���ي ال���ك���رة مبلعب 
ال��ق��اع��دة اجل��م��اه��ريي��ة وحي��م��ل الشعب 

مسؤولية اختياراته للناس االكفاء.
قواعد  ان  جي��د  م��ع��اش  مرتضى  الشيخ 
اللعبة اليوم تغريت، وان الوجوه السياسية 
وان  ال���ع���راق،  مستقبل  يف  هل��ا  م��ك��ان  ال 
الشارع العراقي بدأ يعي خطورة املرحلة 
وان م��س��ت��وى ال��ت��ح��دي��ات ك��ب��ري، ع��دن��ان 
ال���ص���احل���ي، م���ن ج��ه��ت��ه دع����ا م��ن��ظ��م��ات 
احلكومة؛  على  للضغط  امل��دن��ي  اجملتمع 
م��ن خالل  املطلوبة  اإلص��الح��ات  إلجن���از 

زيادة زخم الضغط عليها.

حكومة التكنوقراط والبحث عن 
مخرج لالزمة بالعراق

الحركة االحتجاجية للتيار الصدري اسبابها ونتائجها
شكلت دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ألنصاره وحمبيه للتظاهر للمطالبة باإلصالحات 
وحتسني اخلدمات منفذا مهما للعديد من التحليالت املعلنة واملخفية، خاصة وان دوافع تلك اخلطوة ويف 
املستخلصة،  والنتائج  تشكلها  بأسباب  العالقة  ذات  التأويالت  من  الكثري  بالتحديد حتتمل  الوقت  هذا 
النبأ  ملتقى  السرتاتيجية جلسة فكرية يف  للدراسات  املستقبل  تلك احلقيقة عقد مركز  اغوار  ولسرب 
األسبوعي مبقر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم حبضور جمموعة من األكادمييني والباحثني واإلعالميني 
السرتاتيجية  للدراسات  املستقبل  الباحث يف مركز  الفكرية  أكد مدير اجللسة  الناشطني واحلقوقيني. 
موضوع  وه��و  اال  السياسي  ال��ع��راق  ت��اري��خ  يف  مفصلي  م��وض��وع  سيتناول  ان��ه  ط��اه��ر،  قحطان  الدكتور 
التظاهرات واحلركة االحتجاجية على االداء احلكومي اليت يقودها مساحة السيد مقتدى الصدر هذه 
احلركة تنطوي على مضامني عديدة وهي توشر حلاالت امتعاض مجاهريي شديد ضد االداء احلكومي، 
موضحا ان اجلانب االكرب من احلراك الشعيب هو الدعوة اىل االصالحات احلكومية الواسعة وان هناك 
االسباب  هي  ما  التالية:  االسئلة  ت��داول  مت  اكثر  ولالطالع  الصدري،  التيار  تبناها  وخطه  مشروع  مثة 

احلقيقية وراء هذه احلركة بشقيها املعلن واخلفي؟.
اوضح الشيخ مرتضى معاش، ان السيد مقتدى الصدر وما ميثل يقود تغيري قواعد اللعبة حمليا ضمن 
العملية  التغيري علما ان من يقود  اللعبة املتغرية اقليميا ودوليا، وهناك استحقاق حتمي لعملية  قواعد 

السياسية اليوم يفرض ممانعة قوية جدا امام عملية التغيري واالصالح.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح الدكتور عالء احلسيين: بان هناك عدة حماور ترتبط بهذا املوضوع يف مقدمتها 
بيوتات  ان  يغري حقيقة  ذلك ال  ان  اال  الوطين،  املستوى  االخ��ر على  واحمل��ور  واالقليمي  الدولي  احمل��ور 
انقضاض  كانت  االخ��رية  الفساد، احلركة  لوجوه  تتصدى  كانت  ما  دائما  العراق  الدينية يف  املرجعيات 
واضح ضد كل املفسدين وعلى الواقع السياسي املؤمل واالمين املرتدي وهو يقود حركة تصحيحية وفق 

الضوابط ووفق االطر الدستورية وهو دائما ما حيث انصاره ومريديه على االلتزام بالقانون.
التوصيات: قراءة الواقع قراءة واقعية وفهم املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية بشكل متكامل،  ان نكون 
متفائلني اجتاه التطورات واستثمارها بشكل فعال وعد اخلوف من تبعات اإلصالح والتغيري، املعاجلات 

البد ان تكون سلمية وبعيدة عن العنف والتعجل. 
االعمى  تشبثها  عن  تكف  وان  ش��يء  كل  قبل  العراقية  االم��ة  تفكر مبصلحة  ان  عليها  السياسي  الكتل 
بالسلطة، احلذر من املكر السياسي الذي يستخدم التسويف واملماطلة إلفشال حركات االصالح، احلفاظ 
على ممتلكات املال العام وعدم التعدي على االمالك العامة، احلفاظ على النظام العام واستقرار الدولة، 
انشاء  السياسية،  العملية  لإلنقاذ  مدروس  ومشروع  وجود خطة  العاديني،  الناس  على حريات  احلفاظ 

شبكة منظمات وطنية لرصد مسرية االصالح.

عقد مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات حواره الفكري يف ملتقى النبأ 
والقضائية  القانونية  واملعاجلات  األسباب  فيه  ناقش  وال��ذي  األسبوعي، 
املتعلقة باألموال املهربة اىل خارج العراق، مبشاركة جمموعة من الباحثني 

واألكادمييني والقانونيني يف مقر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم.
 حيث تطرق مدير اجللسة الفكرية الباحث يف الشأن احلقوقي ملركز آدم 
تلك  الدكتور عالء احلسيين إىل خلفيات  كربالء  والتدريسي يف جامعة 
الورقة، كونها جاءت لتناقش تفاصيل االليات القانونية السرتداد االموال 
العراقية املنهوبة اليت سربت للخارج ايام النظام السابق والنظام احلالي 
وان قائمة الفساد املالي واالداري الذي رافق الدولة العراقية ال ينحصر يف 
حدود تلك الفرتة بل ميتد اىل ابعد من ذلك اىل تسعينيات القرن املاضي.
 أما ما بعد سقوط النظام فجميع الدوائر السياسية العاملة يف العراق 
يتم  مل  ما  يتحقق  ال  وه��ذا  الكعكة  تقسيم  هم  عاتقها  على  كانت حتمل 
استالم حقيبة وزارية كي يبدأ النهب على اعتباره حالة اعتيادية متارس 
يف وضح النهار وبدون خشية او رقابة حقيقة فاغلب الصفقات والعقود 
اليت  املشاريع  ذلك  من  واالخطر  واإلداري،  املالي  الفساد  شائبة  شابها 
تلكأت واليت أقامتها احلكومة االحتادية يف مجيع وزارتها او اليت عملت 

عليها احلكومات احمللية انها تعود ألحزاب وأشخاص متنفذين.
يستدرك قائال: اما ما يتعلق مبحور املعاجلات، فمنها ما يقوم على اجلانب 
القضائي والقانوني ومنها ما حيتاج إىل تدخل دولي وتنشيط االتفاقات 
واملعاهدات الدولية، ومن اجل تفعيل باب احلوار طرح السؤال التالي: ما 
للسلطات  حقيقي  دون حترك  حائال  تقف  اليت  احلقيقية  االسباب  هي 

الثالث يف العراق السرتداد االموال؟.
احلاج جواد العطار يقول ان السبب احلقيقي الذي حيول دون اسرتداد 
االم��وال فالكل مشرتك ومساهم ومبتلي بهذه احملنة، لذلك من الصعب 
الية  او اي  او موقف سياسي  الثالثة بسن تشريع  الرئاسات  ان تشرتك 
السرتداد هذه االموال، الصراع يف العراق اليوم صراع على السلطة وليس 
كسب رضى الناس، اما املعاجلات املطروحة فهي ترتكز حول تفعيل قانون 

االحزاب، تفعيل من اين لك هذا، اعادة النظر يف قانون االنتخابات”.
وعلى نفس السؤال علق األستاذ عدنان الصاحلي مدير مركز املستقبل 
للدراسات السرتاتيجية “ قضية ضياع االموال وحالة الفساد يف العراق 
سليمة  وغري  مشوهة  السياسية  العملية  خمرجات  اعتيادي،  غري  شيء 
أين هي املؤسسات النظيفة كي ننطلق من خالهلا، باعتقادي وصلنا اىل 
واصالح  االول  املربع  اىل  والعودة  السياسية  العملية  من  اليأس  مرحلة 
اممي  اش��راف  جت��رى حتت  ان  االنتخابات جيب  قضية  وحتى  الدستور 
ومتابعة دولية، واخريا انى ال أخشى على االموال يف اخلارج بل كل خويف 

على االموال اليت داخل البلد”.

االليات القانونية 
السرتداد االموال املهربة 

اىل خارج العراق
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ثقافة

كما هي األمراض اليت تستوطن السياسة 
واالق��ت��ص��اد وس��واه��م��ا يف ب��الدن��ا، هناك 
م����رض ال ي�����زال ي��س��ت��وط��ن ث��ق��اف��ت��ن��ا، ال 
تستطيع اىل اآلن أن تتخلص منه، ونعين به 
مركزية الثقافة، ففي الوقت الذي حياول 
ف��ي��ه ال��ع��راق��ي��ون ب��ق��وة، واص����رار واض���ح، 
تزال  ال  وعيوبها،  املركزية  من  التخلص 
كبرية  بنسبة  متمسكة  اآلن  اىل  ثقافتنا 
للتسيد  حم��اول��ة  يف  الثقافية،  باملركزية 
على ما يسمى ب� )اهلامش(، وتظهر مالمح 

املركزية يف جوانب ومؤشرات عديدة.
إص����رار  ي��ث��ب��ت  م���ا  ه���ن���اك  أن  وال ش���ك 
على  العاصمة،  يف  املتواجدة  املؤسسات 
تكريس املنهج املركزي لالنشطة الثقافية 
على  ودق���ة  ب��اس��ت��م��رار  وال��ع��م��ل  املختلفة، 
مضاعفة تبعية احملافظات اىل مؤسسات 
ي��راه خمتصون  كما  ام��ر  وه��و  العاصمة، 
ال ت��وج��د ل��ه ض�����رورات ح��ت��م��ي��ة، خاصة 
والفكري،  االبداعي  باجلانب  يتعلق  فيما 
ف��ه��ن��اك م��ث��ق��ف��ون وم��ف��ك��رون وم��ب��دع��ون، 
ي��س��ك��ن��ون خ�����ارج امل���رك���ز وي��ن��ش��ط��ون يف 
األط�����راف، واس��ت��ط��اع��وا أن ي��ت��ف��وق��وا يف 
اىل  ينتسب  من  على  وابداعهم  عطائهم 
وعندما  العاصمة.  ومنظمات  مؤسسات 
نطرح التساؤل الذي غالبا ما يرتدد على 
كبري  ف��رق  هنالك  ه��ل  الكثريين،  ألسنة 

وامل��دن  العاصمة  يف  ال��ث��ق��ايف  العمل  ب��ني 
االخرى، وما هي االختالفات إن وجدت؟، 
فإن االجابة سوف تكون باالجياب، ال ريب 
غالبا  العاصمة  يف  الثقافية  احل��رك��ة  أن 
األن��واع وسعتها،  ما تكون اوس��ع مع تعدد 
فضال عن االمكانيات الكبرية اليت تتوفر 
ادامة  على  القائمة  املعنية  اجلهات  عليها 
خالصة  اجلانبني.  يف  الثقافية  األنشطة 
ما نريد أن نصل إليه، هو إقرار وتطبيق 
متاحة  الثقافة  من  جيعل  خمتلف،  منهج 
جهة  او  أح���د  وص��اي��ة  دون  م��ن  للجميع 
مؤسسة  او  احت��اد  او  منظمة  او  رمسية، 
امل��س��اواة  ع��ن��ص��ر  حت��ق��ي��ق  م��ع  وزارة،  او 
وال���الوص���اي���ة، وه����ذا اهل����دف اجل��وه��ري 
ال��راه��ن  املنهج  ظ��ل  يف  حتقيقه  ميكن  ال 
تعتمد  ت���زال  ال  ال��يت  ال��ع��راق��ي��ة،  للثقافة 
مركزية القرار والنشاط والتبعية االدارية 
البسيطة على هذه  األمثلة  ومن  وسواها، 
اهليأة  أن  املرفوضة،  املركزية  السيطرة 
االداري�����ة هل���ذا االحت����اد، جعلت م��ن ه��ذه 
تها  املنظمة الثقافية حتت وصايتها، وجريىّ
اهليأة  اف��راد  سعى  حيث  فردية،  ملصاحل 
االدارية اىل حتقيق مكاسب فردية كثرية 
على حساب أدباء ومثقفي اهلامش. فمثال 
هذه اهليأة االدارية اليت )أكل الدهر عليها 
)رئيس  قيادتها  ت��ك��ررت  حيث  وش����رب(، 

االحتاد، ونائبه، وناطقه الرمسي، ونائب 
النائب( ثالث دورات انتخابية متتالية، يف 
فعل انتخابي مفضوح وخمطط له مسبقا، 
أع��ط��ى ص����ورة م��ش��وه��ة ل��ك��ي��ف��ي��ة اج����راء 
الذين  العراقيني  للسياسيني  االنتخابات 
أخفقوا بدورهم يف ادارة البلد، هذه اهليأة 
هي اليت تتحكم بااليفادات واملوارد املالية 
لالحتاد، وهي اليت حتدد شكل األنشطة 
اليت  وه��ي  فيها،  املشاركني  واالش��خ��اص 
توزع اهلدايا والشهادات واالمتيازات على 
األفعال  هذه  ومثل  حصرا!!.  يؤيدها  من 
تنم عن بؤس املركزية الثقافية، مع إحلاق 
اهل��ام��ش اليت  أف���دح األض����رار يف ثقافة 
املنهج  تنوء حبمل هذا  ت��زال حتى اآلن  ال 
ال��ذي مل يعد مقبوال يف عصرنا  املركزي 
الراهن، كونه ال يساير الطبيعة اجلديدة 
واالقتصاد  السياسة  العراقي، يف  للوضع 
اجلميع  يطمح  حيث  والثقافة  واالجتماع 
جدا  املهم  من  ل��ذا  والتقدم.  التغيري  حنو 
واملثقفني  املفكرين  مهمات  أولويات  ومن 
حتديد  هي  العراقية،  بالثقافة  واملعنيني 
آل���ي���ات وخ���ط���وات ع��م��ل��ي��ة ج���دي���دة تفتت 
واسعة  اآلف��اق  وتفتح  الثقافية،  املركزية 
حن��و ال��الم��رك��زي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة، وه���و ه��دف 
اجل حتقيقه  من  نتعاون مجيعا  أن  علينا 

بصورة فعلية.

ال ملركزية الثقافة

يف صناعة الثقافة.. ملاذا تراجع العرب؟!
تشهد الساحة الثقافية يف العامل العربي حتديات متعددة تتمثل بصراع التقليد والتجديد أو احملافظة 
والتحديث، كذلك ثنائية األنا واآلخر، فضال الرتاث واحلداثة، ومنها األصالة واملعاصرة، كما يرى 
بعض الباحثني يف الشؤون الثقافية بأ هناك حتديات اخر تتمثل يف ظهور مشاريع سياسيىّة ودينيىّة 
ومذهبيىّة وقوميىّة ذات جذور ثقافيىّة تسعى إىل تغيري واقع اجلغرافيا للدولة الوطنيىّة العربيىّة وذلك 
من خالل صراعات مفتعلة بني الفكرة العربيىّة اجلامعة والفكر االسالمي، ممىّا شكىّل تهديدًا لوحدة 

الدولة الوطنيىّة، وللهوية العربية اجلامعة، ومشروعات التكامل العربي ال سيىّما يف اجملال الثقايف.
حيث أدى صعود اجلماعات األصوليىّة الراديكاليىّة اليت متارس اإلرهاب، ومتدىّدها داخل بعض البلدان 
د الوحدة الوطنية  ، التكفريي واإلقصائي، مبا يهدىّ العربيىّة، إىل تأسيس ثقافة العنف الديينىّ واملذهيبىّ
ويفرض قيودًا على حريىّة الرأي والتعبري واالبداع بكافة أشكاهلا، تنعكس سلبًا على أوضاع الثقافة 

واملثقىّفني العرب.
ويف آخر التطورات على الصعيد الثقايف يف العامل العربي، افتتحت مبركز عمان الدولي للمعارض 
أنشطة الدورة احلادية والعشرين ملعرض مسقط الدولي للكتاب مبشاركة أكثر من 650 دار نشر من 
27 دولة عربية وأجنبية، وشهدت مسقط عاصمة سلطنة عمان يف التاسع من فرباير شباط اجلاري 
إعالن القائمة القصرية جلائزة البوكر العربية واليت تعد إحدى أبرز اجلوائز األدبية العربية من 

املعرض  افتتاح  وتزامن  رواي��ات،  القائمة ست  املالية. وضمت  اجلوائز  وقيمة  املشاركة  حيث حجم 
هذا العام مع )يوم املعلم( يف سلطنة عمان. وأطلق وزير اإلعالم ممثال للمعرض بالشراكة مع شركة 
اما يف مصر قال  املناسبة،  بهذه  لتهنئته  للمعلم  للمعرض رسالة نصية موجهة  الراعية  االتصاالت 
دورته  زائر يف  ثالثة ماليني  من  أكثر  استقبل  املعرض  إن  للكتاب  الدولي  القاهرة  منظمو معرض 
السابعة واألربعني مقارنة مبليوني زائر يف دورته السابقة، يف حني بدأ توافد الزائرين على املعرض 
الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء يف دورته الثانية والعشرين صباح اجلمعة يف أول أيام عمل 
املعرض الذي ميثل أحد أبرز األنشطة الثقافية بالبالد ويقام سنويا حتت رعاية العاهل املغربي حممد 

السادس.
يشارك باملعرض أكثر من 680 عارضا بني دور نشر وتوزيع ومؤسسات حكومية ومعاهد وجامعات 
من 44 بلدا. وحتل اإلمارات العربية املتحدة ضيف شرف بدورة هذا العام اليت متتد من 12 إىل 21 
فرباير شباط اجلاري، من جهة أخرى أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا( يف قطر إقامة 
الدورة الثانية جلائزة كتارا للرواية العربية، ومن أبرز الفائزين باجلائزة يف دورتها األوىل اجلزائري 
تاج السر واألردن��ي جالل برجس  إبراهيم عبد اجمليد والسوداني أمري  واسيين األعرج واملصري 

والعراقية ميسلون صادق والبحرينية منرية سوار.

شهدت الساحة األدبية حراكًا ثقافيًا نوعيًا يتخذ وجهة جديدة من خالل 
حماكاة جتارب جديدة يف الكتابة احلديثة تسمى بالكتابة الرقمية، فظهور 
الوسائط واألدوات اجلديدة اتصاليًا ومعرفيًا طرحت نفسها بقوة لقيادة 
مازالت يف  املوجة  لكن هذه  الكتابية،  الذهنية  بنية  التغيري يف  من  موجة 
إطار التنظري، حتى أنه ال يوجد اال جتارب نقدية حمدودة تناولت الظاهرة 

بالدراسة والنقد.
أدبي يقرأ على  انتاج  األدبية  الساحة  منذ حوالي عشرين عامًا ظهر يف 
اإللكرتونية  الوسائط  بدمج  يقوم  أنه  خصائصه  ومن  الكمبيوتر،  شاشة 
املتعددة، نصية وصوتية وصورية وحركية يف الكتابة يف فضاء يسمح للقارئ 

بالتحكم فيه.
فاألدب االلكرتوني يركز على شكل النص اجلديد وتكنلوجيا املعلومات من 
اشتغال الوحدة املركزية، أما األدب الرقمي الذي يستعمل يف املدرستني 
الفرنسية واالجنليزية، فوصفه بالرقمية يعود اىل أن الرقمية هي الطريقة 
اجلديدة يف عرض األدب من خالل النظام الرقمي الثنائي )1/0( والذي 
يقوم على جهاز احلاسوب، أما املرتابط فهو يركز على تقنية الرتابط اليت 
بينها  بناء على ما تقدمه املعلومات من رواب��ط جيمع  تنظم النص األدب��ي 

متيحًا بذلك للمستخدم أو املتلقي االنتقال من نص آلخر حسب حاجته.
بنظام  املتعلق  والتبادل  التفاعل  خاصية  على  فريكز  التفاعلي  األدب  أما 
الكرتوني، اتصالي حبيث يكون اجلواب فيه مباشرًا ومتواصاًل من خالل 
النص  بني  ومستوياته  درجاته  أقصى  التفاعل يف  ال��ذي حيقق  احلاسوب 
كانت  س��واء  احلركة  ال��ص��وت،  ال��ص��ورة،  )اللغة،  ببعض  بعضها  وعالماته 

متصلة او منفصلة وبني العالمات بعضها ببعض لكونها مرتابطة(.
األدب��ي اجلديد  االب��داع  النقاد يف حماولة ضبط مفهوم هذا  اجتهد  وقد 
أنواع  من  بأنه  كاترين هيلس  فقد عرفته  التكنلوجية  واملخالف مبعطياته 
األدب الذي يتألف من أعمال أدبية تنشأ يف بيئة رقمية كما تعرفه فاطمة 
الربيكي بأنه جنس أدبي جديد ولد يف رحم التكنلوجيا لذلك يوصف باألدب 
التكنلوجي أو األدب اإللكرتوني وميكن أن نطلق عليه اسم )التكنو - أدبي(.
التزال  األدب  هذا  مفاهيم  بأن  ك��رام  زه��ور  املغربية  الناقدة  تشري  بينما 
أو  العربية  التجربة  يف  س��واء  العهد  حديثة  لكونها  الشيء  بعض  ملتبسة 
األدب يف  ملسار  تطويرية  حالة  بأنه  وتعرفه  الرائدة  الغربية  التجربة  يف 
عالقته بالوسيط التكنلوجي الذي يغري من طبيعة النص اللغوية وكذا يف 
مفاهيمه املتعلقة مبنتج النص ومتلقيه ومن ثم يؤسس لشكل أدبي مغاير 
تبعا لطبيعة اللغة اجلديدة . وعلى ضوء ما سبق من تعاريف نستطيع ان 
التفاعلي  أو  الرقمي  أو  اإللكرتوني  للنص  تعريفيًا  ملمحًا  ونضع  جنتهد 
مقرتحة أن يكون املصطلح أكثر عمومية ومشوال واألنسب واألدق - حسب 
تقديري - للتعبري عن هذا األسلوب اجلديد يف عرض النص األدبي هو 

مصطلح األدب الرقمي التفاعلي.

مفهوم األدب الرقمي 
التفاعلي

علي حسني عبيد 

نوال خماسي 
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يف العراق والعامل العربي، ال يوجد شيء 
م��ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل، ف��أق��ص��ى م��ا حي��ل��م به 
احلكومة  تقوم  أن  مثال،  العراقي  املثقف 
عرب )وزارة الثقافة( بطبع كتاب له جمانا 
األمر  وهكذا  )بائسة(،  مكافئة  تقديم  مع 
على  كلها  او  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  معظم  يف 
اإلطالق، نعم هناك منظمات وشخصيات 
هنا وهناك تدعم الثقافة، لكنها ال تداوي 
اجل��رح، وال ميكن أن ترتفع اىل املستوى 
الذي وصلت إليه الثقافة الغربية يف جمال 
يدر  بات  ال��ذي  الثقايف  والتسويق  اإلنتاج 
على املثقفني واملؤسسات الثقافية ماليني 

الدوالرات وأكثر.
هل ميكن أن جنعل من ثقافتنا منِتجة؟؟، 
وهل هناك خطط آنية او مستقبلية لدفع 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��راق��ي��ة يف ه���ذا االجت����اه، كي 
االق��ت��ص��ادي، وتتحول  ت��دخ��ل يف اإلط����ار 
أخ��رى  أي��ة سلعة  ح��ال  ح��اهل��ا  اىل سلعة 
ال���س���وق، وهل���ا زب��ائ��ن يبحثون  حي��ت��اج��ه��ا 
عتها ويشرتونها كما هو اخلال يف الدول 
الغربية، واذا جاء اجلواب باإلجياب، كيف 
ميكن ذلك، وما هي اخلطوات اإلجرائية 
اليت تؤدي اىل هذا اهل��دف؟. هناك سبل 
من  دق��ة وجن��اح��ا وختصصا ميكن  أك��ث��ر 
تعود  سلعة  اىل  الثقافة  حت��وي��ل  خ��الهل��ا 
باألموال على املؤسسة او املنظمة الثقافية 

املتنوعة،  نشاطاتها  بتمويل  تستمر  ك��ي 
منوذجا  تشكل  املنظمة  هذه  أنها  السيما 
اإلنتاج  مستوى  على  األخ��رى  للمنظمات 

الثقايف.
لكن مثل هذه اخلطوة ال ميكن أن تتم من 
دون ختطيط وكفاءات وجلان خمتصة، مع 
العمل اجلاد يف املسار االقتصادي احملدد 
االقتصادية  السبل  ع��ن  وال��ب��ح��ث  سلفا، 
الثقافة  تتحول  كي  على وجه اخلصوص، 
بصورة فعلية اىل مورد يدرىّ األم��وال على 

الثقافة واملثقفني.
جلمع  امل��ذل��ة  األساليب  م��ن  نتخلص  لكي 
كما  واملثقفني،  الثقافة  ندعم  االم��وال كي 
هو احلال مع )األديب املذكور(، او اللهاث 
الثقافية،  األنشطة  لدعم  التربعات  وراء 
البد من البحث عن طرائق جديدة، بصورة 
مطلوب  أي  مؤسساتية،  ومجاعية  فردية 
أن يسعى املثقف يف مسار حتويل منجزه 
الثقايف، اىل منتج سلعي قابل للتداول يف 
تشرتى  سلعة  كأية  االقتصادية  االس���واق 
وتباع، وهو أمر ممكن مع اكتساب اخلربة 

يف هذا اجملال.
أما الركيزة األهم، والدور األكثر حتضريا 
كي ينجح حتقيق هذا اهلدف بصورة فعلية، 
فهو يتمثل بدخول رأس املال اخلاص بقوة 
يف حتريك القطاع الثقايف، ومع أننا نقر 

دائ��م��ا، وال خياطر  امل��ال جبان  ب��أن راس 
ينبغي  ولكن  او خاسرة،  ميتة  يف مشاريع 
التضحية يف هذا اجمل��ال، والبد أن يكون 
هامش  يضعون  مغامرين،  أث��ري��اء  هناك 
املتواصل  التجريب  مع  املؤقتة،  للخسارة 
االقتصادية  الثقافة  مبجال  ال��دخ��ول  يف 
لدن  م��ن  م��دروس��ة  متنوعة  مشاريع  ع��رب 
خرباء وجلان متخصصة يف هذا اجملال، 
وال بأس من االستفادة يف هذا اجملال من 
الدول اليت سبقتنا  املوجودة يف  التجارب 
اىل حتويل الثقافة ملنتج سلعي اقتصادي 

مقابل مثن حمدد.
ف��ك��ل م��ا حن��ت��اج ل��ه يف ه���ذا االط����ار، هو 
حم�����اوالت م��ت��واص��ل��ة ل��ل��ت��ج��ري��ب، وع���دم 
ال���ت���خ���وف م���ن ال���ف���ش���ل، ووض�����ع اهل���دف 
األه�����م ن��ص��ب امل��ع��ن��ي��ني ب��ال��ث��ق��اف��ة، وه��و 
ال���وص���ول اىل ص��ن��ع ث��ق��اف��ة ق�����ادرة على 
خبصوص  حتى  بنفسها(،  نفسها  )متويل 
املشاريع الفردية، ينبغي أن يبادر املثقفون 
اىل دراس����ة جت���ارب ال��ك��ت��اب وامل��ف��ك��ري��ن 
ال���ذي���ن س��ب��ق��وه��م واالس���ت���ف���ادة ووض��ع��ه��ا 
االم���ر من  ك��ان  ل��و  التنفيذ، حتى  م��وض��ع 
هناك  تكون  أن  هو  فاملهم  اجملازفة،  باب 
تسعى جلعل  املثقفني  ل��دن  من  حم��اوالت 
املنتج الثقايف معروضا يف األسواق وقابال 

للشراء. 

كيف نبني ثقافة تموّل 
نفسها؟

سينما هوليود.. الوجه االخر للتمييز املبطن يف امريكا
متتاز هوليود بصناعتها سينما خمتلفة عن سينما بقية العامل، حبيث اكتسبت سلطة معنوية ورواج 
جتاري كبري يف مجيع احناء املعمورة، لذا حياول صناع السينما االمريكية النفاذ إىل جيب املشاهد 
قبل النفاذ إىل روحه، أما يف االونة االخرية فقد باتت هذه السينما تشكل صورة من صور التمييز 
املبطن يف الواليات املتحدة حبسب متخصصني، وهذا تبني يف قرارات أكادميية فنون السينما وعلومها 
املسؤولة عن توزيع جوائز اوسكار، حيث أصبحت حمط جدل يف األيام األخرية وطلب منها التحرك 
أسود،  أي ممثل  تتضمن  ال  نهائية  ترشيحات  عن  التوالي  على  الثانية  للسنة  إعالنها  منذ  بسرعة 
وقررت عدة شخصيات بارزة يف جمال السينما مقاطعة حفل تسليم اجلوائز املزمع انعقاده يف 28 
شباط/فرباير، أبرزها املخرج سبايك لي الذي نال هذه السنة “أوسكار” فخرية عن جممل مسريته 
واملمثل ويل مسيث وزوجته جادا بينكيت-مسيث. من جهته اعترب جورج كلوني أن األكادميية خطت 
خطوات اىل الوراء خالل السنوات العشر األخرية، يف حني أقر مارك رافالو ولوبيتا نيونغو باحلاجة 

إىل التغيري يف أوساط األكادميية وأيضا يف أوساط استوديوهات السينما واألفالم اليت تنتجها.
إذ تواجه األكادميية احتجاجات لغياب املمثلني واملخرجني من غري البيض عن ترشيحاتها هلذا العام. 
توزيع جوائز  أنهم سيقاطعون حفل  آخ��رون  مور ومخسة  مايكل  واملخرج  ويل مسيث  املمثل  وأعلن 

األوسكار هذا العام.

على الصعيد نفسه تشكو ممثالت هوليوود منذ زمن طويل من التفاوت يف االجور بني املمثلني الرجال 
والنساء، ومنهن من يتحدثن عن مضايقات وحترش من الزمالء واملسؤولني، ويبدو ان التكتم مل يعد 
سيد املوقف، بل ان كثريا من جنمات هوليوود حتدثن هذا العام عما يؤذي النساء املمثالت، على غرار 
اشلي جاد اليت كشفت تعرضها للتحرش اجلنسي من احدى الشخصيات املرموقة يف عامل السينما.
وتأليف  واملونتاج  واالنتاج  التصوير  مثل  اخرى  افضل حاال يف جماالت سينمائية  النسب  تبدو  وال 
السيناريوهات، وهي نسبة مل تتغري منذ عشرين عاما، كما يؤكد خرباء يشريون اىل ان التمييز يف 
هوليوود موجود منذ االربعينات من القرن العشرين، لكن ما تغري هو ان النساء صرن قادرات على 

رفع الصوت.
اىل ذلك اجتاحت محى افالم الويسرتن هوليوود من جديد، فقد تسجل افالم الويسرتن عودة كبرية 
على الشاشة الكبرية مع اعمال مثل “ذي ريفننت” و”ذي هايتفول ايت” و”جاين غوت ايه غان”، من بينها 
اثنان يتنافسان على جوائز االوسكار، يف سياق متصل قررت أكادميية فنون السينما وعلومها املسؤولة 
عن توزيع جوائز اوسكار اختاذ سلسلة من التدابري “التارخيية” لالنفتاح على النساء واألقليات اإلتنية، 
يف مسعى منها إىل احلد من اجلدل القائم حول نقص التنوع يف أوساط أعضائها وخياراتها على 

حد سواء. 

من األمور اليت اهتم بها الباحثون والكتاب العرب يف الشأن املسرحي هي 
أن  العربي، وميكن  العامل  اإلبداعي يف  الشكل  أو عدم وج��ود هلذا  وج��ود 

نقسم الباحثني يف هذا اجملال اىل قسمني:
األول يؤكد وجود مسرح عربي والثاني ينفي هذا التأكيد ، حنن نقول أن 
هناك فن املسرح وهناك أشكال شبيهة به إذ من املعلوم ان للمسرح عناصر 
حمددة يعتمد عليها هذا الفن، وميكن ان يكون بعضها موجودًا يف أشكال 
والديكور  كالرسم  األخ��رى  الفنون  من  وغ��ريه  املسرح  بفن  شبيهة  أخ��رى 
واملوسيقى، وهناك أشكال شبيهة بفن املسرح يطلق عليها بعض الباحثني 
األشكال ما قبل املسرحية مثل بعض الطقوس الدينية واالجتماعية ومنها 

على سبيل املثال طقوس عاشوراء وظل احلكواتي وغريها.
وبالعودة اىل انقسام الباحثني، نقول ان الفئة األوىل ترجح وجود اشكال 
مسرحية منذ فرتة طويلة ومنهم الدكتور علي الراعي الذي يؤكد ان العرب 
عرفوا اشكااًل من املسرح او النشاط املسرحي قبل منتصف القرن التاسع 
عشر، ومن هذه األشكال احلكائون وخيال الظل ، ويذكر الدكتور الرعي يف 
كتابه املسرح يف الوطن العربي “ لننتقل إىل فن مسرحي الشك فيه عرفه 

العرب أيام العباسيني وهو فن خيال الظل”. 
)حممد  يد  على  احلقيقي  نضجه  أخ��ذ  الظل  خيال  ان  بالذكر  واجل��دي��ر 
األشكال  من  ان  أيضًا  الراعي  الدكتور  ويذكر  دان��ي��ال(،  بن  الدين  مج��ال 
نوع  املمثلني، وهناك  )السماجة( وهم مجاعة من  املسرحية األخ��رى هي 
آخر من األشكال املسرحية وهو األرجوز والقراد، وهو صاحب القرد الذي 
يرتدي مالبس البشر. الدكتور حممد عزيزة ، فبالرغم من أنه من الباحثني 
الفعل  وأكد على غياب  العرب  بعينه عند  بعدم وجود مسرح  الذين قالوا 
فعل مسرحي  وج��ود  يؤشر  واملسرح(  )السالم  كتابه  انه يف  إال  املسرحي 
اعتربه استثناء من قاعدة غياب الفعل املسرحي عند العرب، هذا الفعل 
متثل بالتعازي احلسينية ويقول انها الشكل الدرامي الوحيد الذي عرفته 
البالد العربية وبذلك تكون البذرة األوىل للعمل املسرحي يف اإلسالم وعن 
الدكتور  يذهب  بينما   ، العربية  املسرحية  األشكال  أوىل  عرفت  طريقها 

مناضل داوود بعيدًا بقوله:
يف  فريدًا  أسلوبًا  متتلك  ألنها  ومتطورة  غنية  جتربة  التعزية  مسرح  “إن 
البيت،  الناتج عن مبدأ عفوي يف اختيار املكان الذي هو  طريقة العرض 
من  ثريًا  ت��أرخي��ًا  ال��يت حتمل  الثالثة  الفضاءات  ه��ذه  املسجد،  ال��ش��ارع، 

الدالالت “2.
ونعتقد ان غياب املسرح عند العرب يتحدد يف األسباب التالية:

1/ بداوة العرب قبل اإلسالم واإلرحتال من مكان آلخر وعدم االستقرار.
2/ خلو ساحة العربي من الصراع بعد اإلسالم ، والذي هو جوهر الدراما.

3/ عدم احلاجة إىل ادب درامي بوجود الشعر الغنائي.

املسرح العربي بني 
الوجود والالوجود

مهدي هندو 
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مجتمع

مل يتعرف اجملتمع العراقي على مصطلح 
بعدها  يف  “التنظيم”  فكرة  او  “املنظمة” 
االجتماعي، إال بعد االطاحة بنظام صدام 
الواحد. وتدشني  وانهيار منظومة احلزب 
الدميقراطية، فقد مضت سنني  التجربة 
والفكرة  املصطلح  اق���رتان  على  ع��ج��اف 
واالع��دام،  واالعتقال  والتخوين  بالرتويع 
ما  أبعد  للتنظيم  احلقيقي  املفهوم  وك��ان 
يكون عن واقع الناس آن��ذاك، فهو جمرد 
ف��ك��رة علقت ب���االذه���ان ف���رتة م��ن ال��زم��ن 
“منظمات  فكرة  وحلت حملها  تالشت  ثم 
التنظيم  بدياًل عن  لتكون  املدني”  اجملتمع 
يف  اساسًا  املفقود  اجلماهريي  السياسي 
الساحة العراقية، ورمبا تصور من هم وراء 
هذا املشروع، أن مرارة تسييس التنظيم، 
التنظيم  ع��ل��ى  ي��ق��ب��ل��وا  ألن  ال��ن��اس  ي��ؤه��ل 
اجملتمعي. بيد أن “حساب احلقل مل يوافق 
الدولية  املنظمات  ان  إذ  البيدر”،  حساب 
أنها جم��رد هذه  املاحنة تصورت  وال��دول 
العراق.  يف  جديدًا  واقعًا  ستخلق  الفكرة 
هذه الفكرة وصلت اىل العراق، يف وقت 
الفوضى  عاصفة  م��ن  للتو  ال��ن��اس  خ��رج 
ال��ش��ام��ل��ة ب��ع��د اي���ام م��ن س��ق��وط ال��ن��ظ��ام، 
وبعد ختلصهم مما يشبه الكابوس املتمثل 
ب� “احل��زب”، وال��ذي كان يطارد الناس يف 
املدارس والدوائر واملستشفيات واالسواق 
وحتى يف عقر داره��م، االم��ر ال��ذي خلق 

نوعًا من “حوار الطرشان”، علمًا ان أصل 
الفكرة هلا ابعاد حضارية وانسانية، ومن 
شأنها االرتقاء باملستوى الثقايف واملعريف 

للناس. 
منظمات  بني  للعالقة  املتدني  املستوى  ان 
فرصة  ضيع  واجلماهري،  املدني  اجملتمع 
ك��ب��رية ل��الس��ت��ف��ادة م���ن ه���ذه ال��ف��ك��رة يف 
وال��ت��غ��ي��ري يف  وال��ت��ن��م��ي��ة  عملية االص����الح 
السياسي،  اجمل���ال  منها  ة،  ع����دىّ جم���االت 
ومب����ا أن ال���س���اح���ة ال���ع���راق���ي���ة م��س��ك��ون��ة 
من  ك��ب��ريًا  ج���زءًا  إن  املختلفة،  ب��االزم��ات 
اىل  مبنشئها  ي��ع��ود  امل���وج���ودة  االزم�����ات 
بامكان  وك��ان  الفردي،  والسلوك  اجملتمع 
ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات – وم���ا ت����زال- أن ت��ق��وىّم 
يتجه  جديدًا  تيارًا  وتوجد  عديدة  ح��االت 
وحتمىّل  والتسامح  والتعاون  التكافل  حنو 
امل��س��ؤول��ي��ة واح�����رتام ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام. 
وه������ذا مم���ك���ن ال��ت��ح��ق��ق ع���ن���دم���ا ي��ت��وف��ر 
املنظمات  خمتلف  جيمع  مشرتك  قاسم 
ب��ودق��ة واح����دة، يسميها  واالحت�����ادات يف 
مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي��ين االم����ام السيد 
حممد الشريازي يف “السبيل اىل انهاض 
املسلمني” ب� “التيار الواحد العام من جنوب 
ب��الد االس��الم اىل مشاهلا، وم��ن شرقها 
اىل غ��رب��ه��ا، ح��ت��ى ت��ك��ون ح��رك��ة واح���دة 
ثم  امل���رص���وص...”  كالبنيان  واح���دة  وأم���ة 
باملراحل  ذلك  آلية حتقيق  يبني مساحته 

التالية: صياغة مسودة تعاون على اساسها 
القوى االسالمية من منظمات  تتوحد كل 
من  مجاعة  انتخاب  وحركات،  ومجعيات 
االسالمي  الفكر  حيملون  الذين  املثقفني 
وسلوكًا  منهجًا  باالسالم  ويلتزمون  جيدًا، 
طاقات  مهمتهم صبىّ  وتكون  حياتهم،  يف 
االحزاب واملنظمات واملكتبات ودور النشر 
قيادة  لتشكيل  ال��ت��ح��رك  واح���د،  ت��ي��ار  يف 

واحدة، ويتم تشكيلها بانتخاب االكثرية.
وي��س��ت��ش��ه��د مس��اح��ت��ه ب��ت��ج��رب��ة ال��رس��ول 
د  األكرم، صلى اهلل عليه وآله، عندما وحىّ
العربية  اجلزيرة  يف  واجلماعات  القبائل 
عن  يتحدث  وعندما  االس���الم.  ب��ودق��ة  يف 
ب��در  ت��ك��اث��ر اع����داد املسلمني م��ن م��ع��رك��ة 
وح��ت��ى فتح م��ك��ة، حتى وص��ل ال��ع��دد اىل 
بأن  يؤكد  فانه  مسلم،  الف  وثالثني  مائة 
“هذا التصاعد يعطينا دلياًل على امكانية 
العصر  يف  االسالمية  التجمعات  تصعيد 

احلاضر”.
فاحلاجة القصوى يف العراق، ليست كلها 
ب��امل��اء وال��ك��ه��رب��اء وال��ط��رق  م��ادي��ة وتتعلق 
وفرص العمل، إمنا يف اجلوانب املعنوية، 
م��ن ث��ق��اف��ة وم��ع��رف��ة، وك��ل��م��ا ك��ان��ت ه��ذه 
امل��ن��ظ��وم��ة ب��اجت��اه حم���دد وواض����ح امل��ع��امل 
كان  اجملتمع،  وانتماء  هوية  اىل  وق��ري��ب 
وكانت  املطروحة  املشاريع  حليف  النجاح 

املصداقية اكرب للشعارات املرفوعة.

من قيم النهضة.. العالقة بني 
منظمات املجتمع املدني والجماهري

املراهقون.. متمردون يف مرمى الشبكات االجتماعية
نالت مرحلة املراهقة كثري من االهتمام من قبل الباحثني والدارسني باعتبار أنها امليالد الثاني للكائن 
للتعرف علي  التغريات اليت حتتاج إلي صرب للكشف عن طبيعتها  البشري وحتدث فيها كثري من 
من  كثري  الفرد  بصورة سوية وجتنب  التغريات  هذه  لكي حتدث  توافرها  الواجب  الشروط  أفضل 

االضطرابات والنمو غري السوي.
اذ يرى الكثري من الباحثني ان اآلباء كثريا ما يشكو من أبنائهم وبناتهم يف سن املراهقة ويكون مصدر 
اضطرابات  األه��ل  نظر  وتعترب يف  والبنات  األبناء  ه��ؤالء  معينة يف سلوك  مظاهر  وج��ود  الشكوى 
احدث  اظهرت  وقد  العمر،  من  املرحلة  هذه  الطبيعي يف  للنمو  احلقيقة مظاهر  وهي يف  سلوكية 
الدراسات مؤشرات اجيابية اىل حد ما يف امريكا على سبيل املثال، حيث بينت نتائج دراسة جديدة 
بأن توجها مضى عليه عقد -شهد تراجعا يف إقبال املراهقني بالواليات املتحدة يف مرحلة التعليم 
الثانوي على التدخني وتعاطي املخدرات والكحوليات- استمر خالل عام 2015 يف حني ظل استخدام 

املاريوانا على نفس مستواه خالل السنوات اخلمس األخرية.
جيدا  يركزوا  لكي  حاجتهم  ينامون  وال  مبكرة  ساعة  يف  املراهقني  غالبية  يبدأ  ايضا  امريكا  ويف 
مراقبة  مراكز  يف  باحثون  اجراها  جديدة  دراس��ة  اظهرت  ما  على  سليمة  صحة  على  وحيافظوا 
االمراض والوقاية منها )سي دي سي(، يف حني كشفت دراسة عن أن مشكالت النوم لدى الشباب 

خالل سنوات املراهقة قد تكون عالمة حتذير مبكرة، من احتمال اجنرافهم لتناول الكحول واستخدام 
الذين  املراهقني  أن  باحثون  ووجد  الضارة،  اجلنسية  والسلوكيات  قانونية،  بطريقة غري  املخدرات 
السنوات  باملخاطر خالل  ينخرطوا يف سلوكيات حمفوفة  أن  يرجح  النوم  من مشكالت يف  يعانون 
التالية، مقارنة بأولئك الذين ينامون جيدا، ونصح الباحثون أولياء األمور مبزيد من االنتباه إىل أوقات 
نوم أبنائهم، يف هذه الفئة العمرية، وأشارت دراسة أخرى إىل أن النوم اجليد ليال عامل رئيسي يف 

اختاذ القرارات السليمة.
وعليه يرى اخلرباء يف علم النفس االجتماعي أن فئة املرهقة هم فئة تعيش ضمن جمتمع فيجب 
على األهل استثمار هذه املرحلة إجيابيًا، وذلك بتوظيف وتوجيه طاقات املراهق لصاحله شخصيًا، 
ولصاحل أهله، وبلده، واجملتمع ككل. وهذا لن يتأتى دون منح املراهق الدعم العاطفي، واحلرية ضمن 

ضوابط الدين واجملتمع، والثقة.
املفيدة،  واهلوايات  الرياضة  وممارسة  واإلط��الع،  القراءة  على  وتشجيعه  اإلبداعي،  تفكريه  وتنمية 
وتدريبه على مواجهة التحديات وحتمل املسؤوليات، واستثمار وقت فراغه مبا يعود عليه بالنفع. وذلك 
عن طريق ملساعدة الوالدين على فهم مرحلة املراهقة، فيم يلي احدث الدراسات واالخبار رصدتها 

شبكة النبأ املعلوماتية حول مرحلة املراهقة.

املكانة  التناقضات يف  من  الكثري  وهناك  اال  للمرأة  العاملي  اليوم  يأتي  ال 
اليت حتتلها، والدور الذي تلعبه يف حياتنا.. فاملكانة رغم انها هي نفسها 
متعددة ومتنوعة، فهي االم والزوجة واحلبيبة والصديقة والبنت واالخت، 
اال ان الدور خيتلف مع تلك املكانة، يف العديد من مواقع التعاطي معها من 

قبل الرجل سلبا او اجيابا.
ودائما ما تفرض مكانة املرأة ودورها يف اجملتمع عددا من املقارنات بني 
للمرجعيات االجتماعية والثقافية احلاكمة  تبعا  اكثر من جمتمع وثقافة، 
يف تلك اجملتمعات، يف امريكا ومع اجتاه احلزب الدميقراطي إىل ترشيح 
هيالري كلينتون، لرئاسة الواليات املتحدة، أظهر استطالع للرأي أجرته 
شبكة CNN بالتعاون مع مركز أحباث “ORC” أن 80 % من األمريكيني 

يشعرون أن بالدهم مستعدة لوضع امرأة يف رئاسة البيت األبيض.
وأضاف االستطالع أن 90% من الناخبني بني الدميقراطيني يوافقون على 
لكن  اجلمهوريني،  بني   %68 مقابل  املتحدة،  ال��والي��ات  رئاسة  ام��رأة  تولي 
اغرب ما كشفه االستطالع هو أن الرجال على استعداد أكثر من النساء 
لتولي امرأة رئاسة البيت األبيض، بنسبة بلغت 83% بني الرجال مقابل %76 
العامل، الزالت املرأة تكافح وتناضل من  النساء. يف اماكن اخرى من  بني 
اجل املزيد من احلقوق هلا، على الرغم من إن عدة دول اختذت خطوات 

من أجل حتسني احلال، اال ان ذلك مل حيسن من وضعهن.
ففي الكثري م��ن البلدان ف��إن ال��ف��روق وال��ف��ج��وات آخ��ذة يف االت��س��اع، من 
خالل التهميش االقتصادي والسياسي والتعليمي، اضافة اىل العنف الذي 
يف  بالرجال،  مقارنة  طيب  ع��الج  من  ماتتلقاه  ج��ودة  قلة  مع  يستهدفها، 
تقرير استعرض وضع الرجال مقابل النساء يف 142 دولة، ما زالت اليمن 
يف املرتبة األدنى يف العامل يف حقوق النساء، وتعترب أسوأ دولة ُتولد بها 
امرأة، وعلى مستوى التعليم فشلت الدول اليت وصلت إىل املراتب األخرية 
يف تصنيف التقرير مرة تلو أخرى يف منح الفرصة التعليمية للنساء، بدءا 

من املرحلة االبتدائية.
وحبث تقرير املنظمة الدولية بيانات استقاها من 178 بلدا، وتبني منها أن 
معدل مشاركة النساء يف القوى العاملة كان أقل بنسبة 25,5 يف املئة من 
مشاركة الرجال يف 2015 - وأن اهلوة مل تتضاءل عما كانت عليه قبل 20 
عاما إال بنسبة 0,6 يف املئة، وال تزال النساء - يف كثري من مناطق العامل 
- عرضة - على أكثر االحتماالت - ألن تبقى بال عمل، وتبلغ نسبة بطالة 
املرأة يف العامل 6,2 يف املئة، مقارنة بنسبة 5,5 يف املئة بني الرجال، وغالبا 

ما تضطر املرأة إىل قبول أعمال أقل جودة.
وت��وص��ل حب��ث آخ��ر أع��دت��ه ش��رك��ة غ��ران��ت ث��ورن��ت��ون األم��ري��ك��ي��ة للتدقيق 
والضرائب إىل أن معدل متثيل املرأة يف الوظائف القيادية يف العامل زاد 
بنسبة 3 يف املئة خالل السنوات اخلمس املاضية، ليصبح هذا التمثيل اآلن 
24 يف املئة، وتصدرت روسيا مرة أخرى دول العامل حبيازتها على أعلى 

نسبة من النساء يف الوظائف القيادية.

االحتفال وحده ال يكفي.. 
واقع املرأة اليوم

مروة االسدي 

حيدر الجراح 

محمد علي جواد تقي
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لكل انسان رسالة، اذا جنح يف إيصاهلا 
اىل اآلخ���ري���ن، خ���رج م��ن ه���ذه ال��دن��ي��ا 
ناجحا، مع أهمية أن تكون رسالته منتمية 
ل��ل��ص��الح، ي��أت��ي االن��س��ان ه���ذه احل��ي��اة، 
متميزا،  فاعال  يكون  أن  فرصة  وأمامه 
ن��ع��م ه���و حم���ك���وم ب��احل��اض��ن��ة وال��ب��ي��ئ��ة 
الذاتي  العامل  يبقى  ولكن  وال��ق��درات، 
االن��س��ان  متيز  يف  السبق  قصب  حيمل 
خلقوا  متميزون  أف��راد  فهناك  وجناحه، 
فرص جناحهم بأنفسهم، واستطاعوا أن 
يف  وامساءهم  وافكارهم  أفعاهلم  يثبتوا 

لوحة ذاكرة احلياة اىل األبد.
هناك أمر غاية يف األهمية، يتمثل حبتمية 
الفرد على اجملتمع، وقد  انعكاس جناح 
ت��ك��ون األف���ك���ار ال���ص���ادرة ع��ن شخصية 
بصناعة  كفيلة  او مصلح  مفكر  او  عامل 
جمتمعات تنحو حنو التطور واالستقرار، 
التطور  النازعة اىل  الشعوب  وعْت  وقد 
هذه االشرتاطات احلتمية خللق اجملتمع 
القوي املتآزر املنسجم الذي حيافظ على 
نفسه وتشتبك أفعل وافكار التعاون لديه 
ليصل بالنتيجة اىل تكوين منظومة انتاج 
متطور حمكومة بقيم تقدمية ترفض كليا 
حضور الفساد يف عمليات االنتاج املتنوع 
ايضا،  الفعل  او  الفكر  ميادين  سواء يف 
وبهذا يكون دور الفرد متساوقا متاما مع 
العالقات  اجلماعة وصال اىل نسق من 

املتنامية حنو االستقرار والتميز.
ال���ف���رد عقال  ي��ت��أث��ر  ال��ب��دي��ه��ي أن  م���ن 
وسلوكا باهلزات الكربى اليت حتدث يف 
من  عليه  تنعكس  وس��وف  اجملتمع،  حياة 
اليت  الفعل  وردود  التفكري  طبيعة  حيث 
تنتج عن ذلك، ولعل اخطر ما ميكن ان 
التحوالت  يف  يكمن  اجملتمع  له  يتعرض 
احمل�����وري�����ة ال������يت حت������دث يف ت���ارخي���ه 
إذ  ال��ع��راق  كما هو احل��ال مع  ومسريته 
تعرض هلا  اليت  العميقة  اهلزة  أن  يبدو 
اجمل��ت��م��ع ال��ع��راق��ي، وال���يت أف��ض��ت اىل 
انهيار شبه تام، على املستويات السياسية 
من  نوع  اىل  قاد  وسواها،  واالقتصادية 
اليت حكمت  القيم  التحول، يف منظومة 
ليواجه  طويلة،  لفرتة  العراقيني  سلوك 
احلذرية  التغيريات  من  سلسلة  اجملتمع 
ال���يت ق���ادت اىل ن���وع م��ن ال��ف��وض��ى يف 
نوع  اشاعة  مع  اليومية  احلياة  جمريات 
وال��ق��ل��ق على احلاضر  م��ن االض��ط��راب 

واملستقبل.
معرفة  خالهلا  من  ميكن  مس��ات  هناك 
ايضا،  العراقي  واجملتمع  الفرد  طبيعة 
االرث  ق��رون من  السمات حصيلة  فهذه 
الديين والعريف واالخالقي، والعراقيون 
ك��م��ا ي��ع��رف أه��ل��ه وامل��ن��ت��م��ون ل���ه، ك��ان��وا 
متمسكني بتلك املزايا اليت حتافظ على 
حلمة  من  وتزيد  االجتماعية،  ال��رواب��ط 

ال��ش��ع��ب، الس��ي��م��ا ال��ف��ق��راء م��ن��ه��م، وم��ن 
غريهم،  من  أكثر  لالضطهاد،  تعرضوا 

كانوا رمحاء بينهم.
وبهذا ضعفت كثريا من املزايا االنسانية 
اليت كانت تساعد اجلميع وحتثهم على 
وحلىّت حملها ظواهر  ناجح  بناء جمتمع 
والسرقة  االخ��ت��الس  أصبح  إذ  خطرية 
وت��ع��اط��ي ال��رش��وة، ن��وع��ا م��ن ال��ش��ط��ارة، 
ل��ب��ن��اء ح��ي��اة ال��ف��رد وال��ع��ائ��ل��ة ال��ع��راق��ي��ة، 
على  احل��ص��ول  ن��زع��ة  تضاعفت  ك��ذل��ك 
او  شرعية  ع��ن  النظر  بغض  االم����وال، 
مصدر االم��وال، واملهم يف االم��ر هو أن 
حيصل الفرد على املال، وهو ما يتطلب 
م��واج��ه��ة ه��ذه االن��ت��ك��اس��ات ع��رب محاية 
وص��ي��ان��ة وت��ن��ش��ي��ط امل���زاي���ا ال���يت حتمي 

اجلميع من السقوط االجتماعي.
ال��ش��روع  يف  احل���ال  بطبيعة  ذل��ك  يتعلق 
من جلان  مكتومة  بوضع خطط  الفوري 
وكفاءات وخرباء، هلاذ القدرة على حتليل 
امل��ص��اع��ب ال���يت ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا اجمل��ت��م��ع، 
بعلمية  وتسعى  بدقة،  األزم��ات  وترصد 
تسعى  علمية  متينة  أس��س  لوضع  تامة، 
هناك،  او  هنا  الضعف  مكامن  ملعاجلة 
وصوال اىل صيانة الفرد واجلماعة من 
البقاء يف حالة تيه وضياع، وكأن احلياة 
العكس  بل على  انتهت عند ه��ذا احل��د، 

من ذلك.

لكل إنسان رسالة.. 
ما هي رسالتكم 

للمجتمع؟

ودّع حزنك بخطوة وابحث عن ثروة السعادة!
هل انت سعيد؟، هل انت حزين، هل انت راضي على حياتك، هذه التساؤالت وغريها غالبا ما نتداوهلا بيننا 
التفكري فيها بعمق تكتشف أنها حمرية وصعب  وبني انفسانا واصدقائنا، تبدو اسئلة بديهة سهلة، لكن جملرد 
جدًا، صحيح الكل يبحث عن السعادة، لكن ليس الكل ميلكها، فقد تكون ثريًا ولست سعيدًا، وقد تكون مشهورًا 
ولست سعيدًا، وقد متتلك اصدقاء وأسرة حمبة ولست سعيدًا، ألن السعادة هي شعور نابع من الداخل، هي قوة 
داخلية تنبعث من الشخص فتنري نفسه بالسكينة والرضى. يبحث اجلميع عن حتقيق “السعادة”، وينظر هلا دائمًا 
كأمر إجيابي، بينما يعترب “احلزن” والصدمات مصدرًا لكثري من املشاكل الصحية، لكن دراسة حديثة أثبتت أن 
األحداث السعيدة أيضًا قد تصبح “قاتلة”. فال يكاد مير يوم دون التفكري يف كيفية حتقيق السعادة يف احلياة، فهي 
من أهم ما يشغل بال كل شخص، وهي أيضًا من األشياء اليت يصعب دراستها أو قياسها بدقة يف املواقف املختلفة، 
يف التقرير ادناه خلطة سحرية من التقارير والدراسات حول كيفية حتقيق السعادة والتمتع بصحة نفسية سليمة.

والراحة  والقناعة  بالرضا  عميق  شعور  فهي  إنسان،  لكل  وحق  وم��راد  حلم  فهي  السعادة،  عن  تفصلك  خطوة 
النفسية، هي أن تدخل السرور والبهجة إىل قلوب اآلخرين، وترسم البهجة على شفاههم، هي أن تتوقف عن 
التفكري السليب وتبدأ ببث طاقة إجيابية يف كل ما هو حولك ولكل من هو حولك، هي ترك احلسد والغرية والنظر 

إىل ما لدى الغري.. عندها فقط ستكون سعيدًا.
ولكن اخلطأ الذي يرتكبه معظمنا هو البحث عن سعادتنا لدى اآلخرين, ألنها بالفعل غري موجودة لديهم. فكل منا 

ميتلك سعادته يف داخله، وال ميكن أن جيدها يف مكاٍن آخر، ال تبحث عنها بعيدًا, إنها فيك، يف تفكرِيك املبدع. 
يف خيالك اجلميل يف إرادتك, يف قلبك املليء باخلري واحملبِة، واالبتسامُة واحلب ِمْفتاُح السعادِة فهي عربون مودة 
ورسالة سالم، لذلك احرص على أن جتدها يف داخلك، أن تكون سعيدًا ألجلك، أن تفعل ما حتب وما ترغب ال ما 

يريده لك اآلخرون. عندها فقط ستجد السعادة احلقيقية وستنعم به.
على صعيد خمتلف، عرف العلماء منذ مطلع التسعينات أن الصدمات ميكن أن تصيب القلب ب�”متالزمة القلب 
املنكسر” املشابهة لألزمة القلبية، دون معرفة أسباب حدوث تلك الظاهرة. لكن دراسة جديدة أتثبت أن األحداث 
السعيدة أيضًا قد تصبح قاتلة، فقد أثبتت دراسة أجراها عاملان سويسريان أن السعادة ميكن أن تؤثر سلبًا على 

القلب.
ليس هناك مقياس علمي عاملي للسعادة، ألن االبتسامة املرسومة على الوجه يف أحيان كثرية قد ال تعكس فرحًا 

داخليًا، وهذا يفسر اعتماد غالبية الدراسات على تقارير ذاتية يقدمها األشخاص عن أنفسهم.
اىل ذلك استعادت مملكة الدمنارك صدارة ترتيب الدول االكثر سعادة حول العامل, وفقًا لتقرير السعادة العاملي, 
وجاءت يف الوصافة سويسرا ثم ايسلندا باملركز الثالث والنرويج رابعًا، التقرير السنوي، الذي صدرت نسخته 
الرابعة، يصنف الدول حسب سعادة مواطنيها ورفاهيتهم الشخصية، ويتم هذا العام وللمرة األوىل إضافة معايري 

لتقييم مدى السعادة على أساس تداعيات انعدام املساواة يف اجملتمعات.

اصبحت جرائم االغتصاب والعنف اجلنسي من اخطر الظواهر العاملية 
بعض  باتت  حيث  اجملتمعات،  من  العديد  واالستقرار  االم��ن  تهدد  اليت 

الدول تعاني من تفشي وانتشار هذه اجلرائم
البطالة  انتشار  منها  كثرية،  االخ��رية وألسباب  السنوات  كبري يف  بشكل 
الرتبوية  املؤسسات  وابتعاد  االنرتنت،  االباحية على  واملواقع  واملخدرات 
والرقابة  ال��ق��وان��ني  ضعف  بسبب  االس��اس��ي��ة  واجباتها  ع��ن  والتعليمية 
منظمات  قلق  اث��ار  ما  وهو  املؤسسات،  لذه  املتعمد  احلكومي  واالهمال 
قوانني مشددة ألجل  بتطبيق  اليت طالبت  والطفل  املرأة  حقوق ومحاية 
“ويكيبيديا”  موسوعة  وتعرف  اخلطرية.  الظاهرة  هذه  تفشي  من  احلد 
االغتصاب بأنه هو “ممارسة اجلنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة 

أو بالرتهيب”، ويعترب االغتصاب أكثر اجلرائم اجلنسية شيوعًا.
وفيما خيص بعض هذه اجلرائم فقد توفيت فتاة هندية يف السادسة عشرة 
من عمرها بعد تعرضها لالغتصاب واحلرق حية فوق سطح منزهلا يف 
وقال  الشرطة.  اعلنت  ما  وفق  اهلند،  اغتصاب مروعة يف  اخر جرمية 
احملقق اشواني كومار ان “االطباء مل يتمكنوا لالسف من انقاذها رغم ما 
بذلوه من جهد”. واضاف “اوقفنا املتهم وهو يف التاسعة عشرة من عمره 

والتحقيق جار ملعرفة دوافع اجلرمية ومالبساتها”.
ونقلت الصحف عن والد الفتاة قوله ان احد جريانهم كان يضايق الفتاة 
يف قريتهم يف والية اوتار برادش الشمالية منذ سنة وانه تعرض مرارا 
يبتعد عنها. مت تسليط الضوء على جرائم االغتصاب يف  للتحذير لكي 
لطالبة يف  اجلماعي  االغتصاب  بعد جرمية  النساء  والعنف ضد  اهلند 
حافلة يف دهلي يف 2012. واستتبع ذلك اصالح للقانون اجلنائي يف ما 
يتعلق جبرائم االغتصاب مبا يف ذلك تسريع احملاكمات وتشديد العقوبات 

لكن ذلك مل يؤد إىل تراجع جرائم العنف حبق النساء.
اىل جانب ذلك احصت االمم املتحدة 69 حالة اعتداء جنسي يف العام 
2015 تورط فيها على ما يبدو عناصر من قواتها حلفظ السالم يف زيادة 
ومجهورية  الوسطى  افريقيا  هما  بلدين  يف  خصوصا   2014 العام  عن 
الكونغو، وجاء يف تقرير سنوي صدر عن مكتب االمني العام لالمم املتحدة 
بان كي مون “انها زيادة ملحوظة” باملقارنة مع 2014 )52 حالة( وايضا 

مع 2013 )66 حالة(.
واوصى التقرير بتشكيل حماكم عسكرية يف مكان االعتداءات حملاكمة 
املتحدة حلفظ  االم��م  ق��وات  لعناصر  الوراثية  البصمات  واخ��ذ  املتهمني 
مثري  االتهامات  ع��دد  “ت��زاي��د  ان  التقرير  من  نسخة  وج��اء يف  ال��س��الم. 
جدا للقلق”، ومن اصل 69 اتهام حبصول اعتداء او استغالل جنسي، 38 
منها )اي 55%( سجلت لدى اثنتني من مهمات االمم املتحدة ال16 حلفظ 
السالم يف العامل: 22 يف افريقيا الوسطى و16 يف مجهورية الكونغو. ويف 

19 حالة على االقل، كان الضحايا من القاصرين.

االغتصاب.. وصمة عار 
يف سجل اإلنسانية

عبد االمري رويح 
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مفاهيم

ارت���ب���ط ه���ذا امل��ص��ط��ل��ح ب��ك��ت��اب��ات م��اك��س 
ف��ي��رب، ث��م اع��ي��د اح��ي��اؤه ح��دي��ث��ا ع��ل��ى يد 
باركني.  فرانك  الربيطاني  االجتماع  عامل 
وقد ظهر هذا املصطلح كبديل للنظريات 
املاركسية عن الالمساواة وكيفية ظهورها 

وعوامل استمرارها وحتوهلا.
وق���د اع��ت��رب ف��ي��رب ان االن���غ���الق ه��و اح��د 
ال����وس����ائ����ل ال�����يت ت���ت���ح���رك م����ن خ��الهل��ا 
متصل  على  واملالكة  التجارية  الطبقات 
م���ن ال���ش���رع���ي���ة، وإع�������ادة ان���ت���اج ف��رص 
االجتماعية  ال��ط��ب��ق��ة  اجت���اه  يف  ح��ي��ات��ه��م 
بعد ذهب انصار  ومكانة اجلماعة. وفيما 
ه��ذا االجت��اه اىل ان االن��غ��الق هو أساس 
ك��ل اش��ك��ال ال��الم��س��اواة، وي��ب��دو ذل��ك يف 
املكافأة املادية، وشرف املكانة، باإلضافة 
وحتى  والطائفة،  الساللي،  االنتماء  اىل 
الشيوعية. ويف  النظم  املسميات يف  نظام 
االنتباه إىل  يلفت ج��وردان  االجت��اه نفسه 
الفعال  االستبعاد  من  به مجاعة  تقوم  ما 
جلماعة أخرى”، بينما يرى بريان باري: “ 
أن االستبعاد االجتماعي ال يعدو أن يكون 
ب�”  تسميته  الناس  اعتاد  ملا  تسمية  إع��ادة 
الفقر”، أما ما يسمى بالتعريف اإلجرائي 
ل��الس��ت��ب��ع��اد االج���ت���م���اع���ي ف���ه���و ي��ن��ص��ب 
ع��ل��ى ف��ك��رة امل��ش��ارك��ة، إذ “ ي��ع��د ال��ف��رد 
يشارك  ال  ك��ان  إذا  اجتماعيًا  مستبعدًا 
ال��ذي  للمجتمع  األس��اس��ي��ة  األن��ش��ط��ة  يف 

مبتسر  تعريف  ب��أن��ه  وجن��د  ف��ي��ه”،  يعيش 
االستبعاد  بأشكال  اإلحاطة  عن  وقاصر 
خيارًا  تكون  قد  املشاركة  فعدم  وأمناطه، 
القسري؟!  االستبعاد  عن  فماذا  إرادي���ًا، 
املنظومات  ذات  اجملتمعات  يف  سيما  ال 
املهيمنة  السلطة  تستفيد  إذ  االستبدادية، 
إىل  وانقسامه  اجملتمع  تشرذم  من  ع��ادة 
مجاعات متفرقة إلحكام السيطرة عليه، 
إنتاج  دعم  إىل  السلطة  يدفع مجاعة  ما 
ملظاهر  املكرسة  األيديولوجية  األن��س��اق 
ترسيخ فكرة  وذلك من خالل  االستبعاد، 
مشروعية السلطة وتربير التسلط مقابل 
عزلة  يف  املوضوعيني  اآلخ��ري��ن  تهميش 
املشاركة  هل��م  تتيح  ال  قسرية  اجتماعية 
الفعلية يف احلياة العامة. ميارس االنغالق 
هما  متالزمتني  آليتني  خالل  من  وظيفته 
يستندا  ان  ميكن  ال��ل��ذان  واالح��ت��واء  املنع 
ويعتمد  مجاعية.  او  ف��ردي��ة  معايري  اىل 
االن��غ��الق ع��ل��ى ق���وة مج��اع��ة واح����دة على 
على  من احلصول  األخ��رى  اجلماعة  منع 
املكافأة، أو فرص احلياة اإلجيابية، وذلك 
اجلماعة  تسعى  ال���يت  امل��ع��اي��ري  ض���وء  يف 
)احل��ص��ول على  م��ث��ل  ل��ت��ربي��ره��ا.  األوىل 
او  حزبية،  عضوية  او  دراس��ي��ة،  مؤهالت 
لون البشرة، او االنتماء الديين، او الثروة، 
او األصول االجتماعية، او آداب السلوك، 
يف  وإعماهلا  اإلقليم(  او  احلياة،  او منط 

املساواة،  حدود  تفسري  يسهم يف  الواقع، 
واس���رتات���ي���ج���ي���ات االغ���ت���ص���اب م���ن قبل 
يف  ك��ب��ري  ح��د  اىل  يسهم  ك��م��ا  املستبعد، 
وااليديولوجيات  السيطرة  اشكال  تفسري 

املشروعة املرتبطة بالالمساواة.
االجتماعي:  االن��غ��الق  عمليات  وتتضمن 
التهميش او االستبعاد من ناحية، والدمج 
ناحية أخرى،  )االحتواء( من  او االندماج 
وح���ي���ث ان االن����غ����الق ه���و ح��ش��د ال��ق��وة 
الستبعاد وحرمان االخرين من االمتيازات 
االنغالق  دارس���ي عملية  ف��أن  وامل��ك��اف��آت، 
يف  متثل  ال��ق��وة  ان  اف���رتاض  اىل  مييلون 
ولكنهم  االن��غ��الق،  ذاتها مسة من مس��ات 
نادرا مادرسوا املصادر اليت تستمد منها 
ان  املفرتض  من  فانه  وهكذا  ال��ق��وة.  تلك 
الصفوة املتعلمة متتلك من القوة ما ميكىّنها 
سادت  ما  اذا  املتعلمني  غري  استبعاد  من 

اسرتاتيجيتهم لالستبعاد.
ت��ك��ون هناك  م��ا  اي���ة ح���ال، فغالبا  وع��ل��ى 
بعضها  يصارع  لالنغالق  متنافسة  من��اذج 
ال��ب��ع��ض االخ����ر. ب��ل اك��ث��ر م��ن ذل���ك، ف��ان 
خالل  م��ن  حتديدها  يتم  ال��يت  الصفوات 
التسعى  رمب��ا  )التعليم(  مثل  بعينه  معيار 
لتحقيق  للبحث عن وسائل واضحة  دائما 
الناس ،  االن��غ��الق، بل حت��اول ان تستبعد 
بدال من ذلك، على أساس معايري أخرى، 

مثل )النوع او االنتماء الساللي(.

االنغالق 
االجتماعي

دكتاتورية “الديمقراطية”
بالرغم من ان أصل كلمة “الدميقراطية” يونانية وتعين ان الشعب هو مصدر السلطات وحكومته 
هي حكومة الشعب، اال ان اليونان مل تطبق هذا على جمتمعها ومل تسمح باملشاركة السياسية 
جلميع االفراد بل اقتصر األمر على طبقة “املواطنني األحرار” فقط وحرم األرقاء من احلقوق 

السياسية، ومعهم طبقة األحرار الذين مل يبلغوا مرتبة املواطنني.
وبعد عقود من شكل احلكم الدكتاتوري يف العراق “حضرت” الدميقراطية جملتمعنا لنختار ممثلني 
حيملون اصواتنا لنحقق من خالهلم فكرة الشعب مصدر السلطات وهو من حيكم نفسه بنفسه.!!
السؤال املهم االن ان كان الشعب قد افاق من وهم الدميقراطية اليت هيأت له “ فاسدين ومفسدين” 
الدميقراطي  املبدأ  اساس  هي  اليت  احلقيقية  السيادة  مبدأ  وتفتيت  الثروات  نهب  على  عملوا 
باعتبارها سلطة عليا تنظم عالقات الدولة بالدول االخرى دون تأثري من أحد ويف نفس الوقت 

تنظم االمور الداخلية بقرارات ملزمة لكل االفراد يف الدولة!!
متاهة  يف  الشعب  ويدخل  ووهما  اكذوبة  تصبح  الدميقراطية  ف��أن  الشرطني  أح��د  غياب  ويف 
املصطلح الذي اضاع فكرة السيادة وتطبيق القانون امللزم للجميع وهو ما حيصل حمليا بشواهد 
وشواخص واضحة باعتبار ان كل سلطة تفتقر اىل هذه االشرتاطات تعترب سلطة غري مشروعة.
فهل اضعنا حاضر ومستقبل العراق عرب دخولنا يف حالة تغييب الوعي باعتبارنا نظام دميقراطي 

فيما واقع احلال يشري اىل تنامي “ديكتاتوريات متعددة” تأخذ سلطتها الفعلية عرب هشاشة فكرة 
السيادة احلقيقية والقانون الفاعل يف تنظيم احلياة العامة لألفراد.

ويهتف  اف��راده،  حله وحماسبة  اىل  ويدعو  “الربملان”  يوميا ضد  يصرخ  املتعددة  بفئاته  الشعب 
عارضا مأساته االنسانية اليت مل جيد هلا حلوال ناجعة رغم توالي الوعود وامليزانيات الضخمة 
وتعدد الكتل واالحزاب والتشكيالت اليت تدعي اغلبها بأنها جاءت لنصرة املواطن من مظلوميته 
التارخيية فيما واقع احلال يشري اىل استحداث مظلوميات اكرب باتت واقعا يوميا يتمثل بأوجه 
قبيحة منشطرة من سوء اخلدمات والواقع األمين واالقتصادي املرتدي والفساد القاتل واستباحة 
ثروات االجيال ودخول البالد يف نفق الديون ورهن مقدرات الشعب باتفاقيات وصفقات ال يظهر 
بنتائجها  اجملتمع  وتكبيل  ابرامها  السلطة يف  استخدام  وسوء  اىل ضبابيتها  يشري  ما  إال  منها 

السلبية.
تنفيذ حاجات  تبنى عليه احلكومة هو  الذي  االس��اس  “ان  اعتربت  املتحدة قد  االمم  كانت  وإن 
الشعب ورغباته مبا ال يتعارض مع مصلحة البالد”. فلنا ان نسأل عن حقيقة ما نعيشه اليوم من 
مفهوم متأرجح ما بني الدميقراطية اليت استنسخت ديكتاتورية وما بني الدكتاتورية اليت اضاعت 

مفهوم الدميقراطية.!! 

ميزة العنف البشري هي انه ال حدود له، وبهذا العنف بالتاكيد، يتميز 
جذريا عن كل ما ميكن ان يشاهد يف ما تبقى من النظام احليواني. وكما 
قال احد املفكرين “ليس االنسان ذئبا لالنسان، انه شيء اخر اخطر من 
الذئب”، يف مقال محل عنوان )احلركة اجلهاديىّة ثورة عدميىّة ال تنشغل 
تطرىّف  وراء  االسباب  روا  أوليفييه  الفرنسي  الباحث  املُثل( حيلل  بعامل 
شرحيتني من الشباب الفرنسي، وهما اجليل الثاني من املسلمني ومعتنقو 
املتطرفني  جممل  م��ن  )ونسبتهم  »األق���ح���اح«  الفرنسيني  م��ن  اإلس���الم 

الفرنسيني كانت 25 يف املئة يف نهاية التسعينات، وهي اىل ارتفاع(.
ويرى ان املتحولني اجلدد اىل اإلسالم ينتسبون اىل دين »خام« أو »نقي«. 
وهم شأن أبناء »اجليل الثاني« يبادرون اىل قطيعة ثقافية وسياسية مع 
حميطهم. ولن جيدي نفعًا اطالعهم على »اإلسالم املعتدل«، فما جيذبهم 

اىل احلركات اجلهادية هو التطرف.
وفرىّطوا  األهل  بدىّدها  االنتساب اىل هوية  يزعمون  الثاني  وأبناء اجليل 
بها: فهم »مسلمون أكثر من املسلمني« وأكثر من أهلهم. ويسعى هؤالء اىل 
دعوة األهل اىل عقيدتهم اجلديدة، وخيفقون. ويعتنق فرنسيون اإلسالم 
يقتضي  املتطرف  اليسار  فاالنتساب اىل  املتطرفة.  الثورة  للمشاركة يف 
»داع���ش« هو  ب�  وااللتحاق  ي��ق��رأون.  ال  وه��ؤالء  أع��الم��ه،  أعمال  مطالعة 
ضمانة نشر الرعب، حيث حيرص هذا التنظيم على صنع صورة ذهنية 
تؤدي وظائف نفسية واجتماعية مؤثرة. وارتبطت الصورة الذهنية لداعش 

لدى اآلخرين بالرعب والعنف والدم.
ليبيا، هو  ف��إع��دام مصريني يف  ك��ث��رية،  ال��ص��ور  تلك  اس��ت��غ��الل  وام��ث��ل��ة 
“استغالله إعالميا لبث الرعب يف النفوس من أجل تنفيذ أهداف وإيصال 
رسائل بعينها”، كما يوضح املنتج السينمائي املصري صفوت غطاس يف 

معرض تعليقه على هذا التسجيل .
ماتريده داعش من تلك الصور هو إيصال رسالة اىل األعداء، وهي جزء 
أساسي من السياسة اليت تسعى »داعش» اىل تكريسها، بتكريس صورة 
وتوجهاتها  دموي، خيدم مصاحلها  إسالمي، وإلسالم  ولعامل  ذاتية هلا، 
السياسية. حتاول »داعش» احتكار صورة اإلسالم، وتعميم صورته بوصفه 
»داع��ش» خيتفي  تنتجها  اليت  الدموية  املشهدية  وأم��ام  دمويًا«.  »إسالمًا 
تنوع اإلسالم، الذي مل يكن يومًا واحدًا، وتصبح صورة »داعش» الصورة 
العامل  بل ضد  ليس ضدها فحسب،  العداء  يثري  ما  لإلسالم،  النمطية 
اإلسالمي، ما يعزز العداء والصراع بني املسلمني و»الكفار». والعداء ضد 
انتقامًا  بوصفها  الدموية  ل���«داع��ش»  الشعبية  من  باملزيد  يأتي  اإلس��الم 
آلالم املسلمني من الكفار يف الداخل واخلارج. إن تعزيز صورة »االسالم 
الدموي» واحتكار »داعش» للصورة النمطية لالسالم، يصبان يف مصلحة 
»داع��ش» من خالل تصوير جرائم  تتبعها  اليت  التطرف  سياسة أقصى 
القتل بطريقة مشهدية، ختيفنا حنن، فما بالك ما تفعله هذه الصورة يف 

األوساط الشعبية الغربية.

عن العنف والقسوة 
املفرطة

حيدر الجراح 

عالية طالب 
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ال��زه��راء  فاطمة  السيدة  ورث��ت  لقد 
ال��ن��يب حم��م��د )ص( م��رت��ني،  أب��ي��ه��ا 
امل��ت��م��ث��ل  امل���ع���ن���وي  امل�������رياث  األوىل 
باجلوانب العلمية والرتبوية وهو األهم 
قطعًا من امل��رياث امل��ادي حيث عرف 
يف  النظري  منقطعة  كانت  أنها  عنها 
عقلها  ورجاحة  علمها  وسعة  عبادتها 
ب��رغ��م ح��داث��ة س��ن��ه��ا، وك��ان��ت وحب��ق 
معلمة فاضلة للنساء يف املدينة املنورة 
وق����دوة يف ت��ق��واه��ا وزه��ده��ا وحسن 
السند  هي  كانت  بل  لزوجها،  تبعلها 

والظهري للحق والعدل والفضيلة.
أم��ا امل��رة الثانية م��ن امل���رياث، ال��ذي 
امل��ادي  امل��رياث  فهو  أبيها  أخذته عن 
ب��ك��ون��ه��ا اب��ن��ت��ه ال��وح��ي��دة، وهل���ا احل��ق 
الكامل يف أن ترث مع زوجات النيب 

ما خلفه رسول اهلل.
وق����د أب�����رزت ال��س��ي��دة ال����زه����راء يف 
م���ع���رض دف���اع���ه���ا ع����ن ح����ق ال��ب��ن��ت 
القرآنية  األدل���ة  اإلرث  يف  وال��زوج��ة 

الساطعة كالشمس يف رابعة النهار.
أوائ���ل  م��ن  بكونها  هل��ا  يسجل  وهل���ذا 
املدافعني عن حقوق املرأة والسيما يف 
اإلرث بشكل حضاري ومما يؤشر أنها 
أي  ذل��ك  يف  األم��ث��ل  السبيل  انتهجت 
باحلقوق  للمطالبة  السلمي  الطريق 
حقها  على  وال��ربه��ان  الدليل  بإقامة 

وحق النساء األخريات وال عجب فهي 
سليلة بيت النبوة وتربية السماء اليت 
أمرت حتى النيب األكرم )ص( بذلك، 
َربِّ��َك  َسِبيِل  ِإىَل  “اْدُع  تعاىل  ق��ال  إذ 
َوَجاِدهْلُْم  َسَنِة  احْلَ َواملَْْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ
ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مِبَْن 

َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباملُْْهَتِديَن”.
ومن األدلة القرآنية اليت استعرضتها 
ال��س��ي��دة ال��زه��راء يف إح���دى خطبها 
للمرأة  إن  وال���دان���ي  للقاصي  لتبني 
م���ي���دان���ه���ا يف س�����وح اجل����ه����اد ب��ق��ول 
احل��ق��ي��ق��ة وال����دف����اع ع���ن امل��ظ��ل��وم��ني 
واس�����رتداد احل��ق��وق امل��س��ل��وب��ة “أن��ت��م 
أفحكم  لنا  إرث  ال  أن  تزعمون  اآلن 
اهلل  من  أحسن  ومن  تبغون  اجلاهلية 
بلى  تعلمون  أفال  يوقنون  لقوم  حكما 
قد جتلى لكم كالشمس الضاحية أني 
إرثي  أأغلب على  أيها املسلمون  ابنته 
يا فالن أيف كتاب اهلل ترث أباك وال 
أرث أبي لقد جئت شيئا فريا أفعلى 
وراء  ونبذمتوه  اهلل  كتاب  تركتم  عمد 

ظهوركم.
وق��ال  داُوَد  ُسلْيماُن  َوَوِرث  يقول  إذ 
فيما اقتص من خرب حييى بن زكريا 
إذ قال فَهْب ِلي ِمْن لُدْنَك َوِليا َيِرُثيِن 
َوَي����ِرُث ِم���ْن آِل َي��ْع��ق��وَب وق���ال ُوأُول���وا 
اأْلْرحاِم َبْعُضُهْمَ أْوىل ِبَبْعض يِف ِكتاِب 

أْوالِدك���مْ  يِف   ُ اهللىّ ُيوِصُيكُم  وق��ال   ِ اهللىّ
كِر ِمْثُل َحظِّ األُْْنثَينْيِ وقال ِإن َتَرَك  ِللذَّ
ا الْ��َوِص��يَّ��ُة ِل��لْ��واِل��َديْ��ِن َواأْلْق��َرِب��نَي  َخ���ريً
وزعمتم  املُْتَِّقنَي  َعلى  ا  َحقًّ ِباملَْْعُروِف 
أن ال حظوة لي وال إرث من أبي وال 
أخرج  بآية  اهلل  أفخصكم  بيننا  رحم 
أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتني 
ال يتوارثان أو لست أنا وأبي من أهل 
أع��ل��م خبصوص  أن��ت��م  أم  واح���دة  ملة 
ال��ق��رآن وعمومه م��ن أب��ي واب��ن عمي 
ف��دون��ك��ه��ا خم��ط��وم��ة م��رح��ول��ة تلقاك 
يوم حشرك فنعم احلكم اهلل والزعيم 
حممد واملوعد القيامة وعند الساعة 
خيسر املبطلون وال ينفعكم إذ تندمون 
تعلمون من  وس��وف  نبأ مستقر  ولكل 
يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب 

مقيم”.
السيدة  ان  جند  تقدم  ما  وباستقراء 
راسخة  فلسفة  م��ن  تنطلق  ال��زه��راء 
ال��دي��ن احمل��م��دي احلنيف  ب��ين عليها 
أح��د  م��ن  املشتقة  ال��ع��دال��ة  وه���ي  أال 
أمساء اهلل احلسنى وتوجهها هذا مل 
يكن جزافًا بل هو متأتي من تربيتها 
منذ  قلبها  يف  ب���ذرت  ال��يت  القرآنية 
وازده��رت  وترعرعت  فنمت  الصغر 
وأمث������رت ف��ان��ع��ك��س��ت ع��ل��ى س��ل��وك��ه��ا 

وأصبحت بالنسبة هلا منهج حياة.

السيدة الزهراء 
يف ميدان الدفاع 

عن الحقوق.. الحق 
باملرياث إنموذجًا

نساء ناجحات تأثرن بالزهراء سالم اهلل عليها
بفضل الزهراء )ع( أصبح للمرأة فضال وكرامة، فكثريات اللواتي اقتدين بها وسلكن درب العظمة 
املتأثرات  الناجحات  النساء  من  عدد  بني  استطالعية  جولة  النبأ( يف  )شبكة  قامت  وقد  واخللود، 
)ع(  ال��زه��راء  تأثري شخصية وس��رية  م��دى  ق��رب على  نتعرف عن  بالزهراء س��الم اهلل عليها، كي 

ومواقفها يف مسرية حياة هؤالء النسوة.
الدكتورة )إسراء( من إيران تكشف عن مدى تأثرها بسيدتنا وموالتنا سالم اهلل عليها، فتقول: لقد 
حاولت ان احافظ على حجابي ألكون متدينة، ومنفتحة الن الكثري يتصورون ان املرأة اليت ترتدي 
للعامل  احلجاب معقدة وال تقوى على شيء، لقد جاهدت اقصى ما ميكن كي اكمل دراسيت وأبني 
بأن املرأة باستطاعتها ان تشارك يف بناء اجملتمع يف جمال الطب والسياسة، ويف نفس الوقت تكون 

حافظة حلجابها.
وتكشف االعالمية وشاعرة اهل البيت عليهم السالم )العلوية سكينة املوسوي( من العراق عن سر 
تقول هذه  ق��رب، حيث  يعرفونها عن  الذين  او  بها  النجاح مجيع احمليطني  يؤكد هذا  كما  جناحها 

االعالمية املثابرة:
يقة الطاهرة  كانت وصية الشيخ املرحوم األستاذ فاضل الفراتي لي بأن أقرأ سورة يس واهديها للصدىّ
أمر  عندما  وقد جربت  ت��ام،  بشكل  بذلك  االلتزام  أح��اول  وكنت  التوفيق،  فهي سر  السالم،  عليها 

مبشكله او حمنة تكدر صفاء روحي وجتعلين مصابة حبالة غمىّ، أقرأ سورة يس واهديها ألمي الزهراء 
فتحل لي مشكليت على الفور.

أما باحثة العلوم االسالمية )السيدة ام رضا( وهي من دمشق، فقد قالت لنا حول هذا املوضوع:
ان السيدة الزهراء سالم اهلل عليها ال جياريها امرأة من النساء فضال وكرامة عند اهلل تعاىل، وال 
جتاريها امرأة يف كونها )أم ابيها( صلوات اهلل عليهما، فهذا اللقب اخلاص بالسيدة فاطمة سيدة 

نساء العاملني.
جدير بأن تتعلم منه البنت كيف تتعامل مع والدها بكل ادب واحرتام، ومن كونها زوجة المام املتقني 

علي )ع(، صاحلة يف مجيع ادوارها الزوجية اليت ادتها )ع(.
وكان مسك اخلتام خلادمة املنرب احلسيين )ام حيدر( اليت أجابت قائلة: إن حياة الزهراء سالم اهلل 
عليها مضيئة من كل جوانبها، لكن اجلانب الذي تأثرت يه كثريا هو صرب السيدة الزهراء سالم اهلل 
عليها، ولو ال الصرب الذي تعلمته منها )ع(، ملا استطعت من إكمال مسرية حياتى العلمية والعملية 
وكثرة التيارات واالجتاهات، وكذلك اهلجرة وصعوبة الوضع الذي نعيشه، فلو ال الصرب، ال أقدر على 
إعطاء أي شيء، حتى القليل، فكلما ادخل بيت الزهراء )ع( واقرأ عن حياتها  يزداد يقيين وثباتي 

يف هذه احلياة.

عندما نتحدث عن طريقة حياة املاضني من السلف الصاحل، ويف طليعتهم 
املعصومني، عليهم السالم، مثل الرحى يف يد الصديقة الزهراء، عليها 
بتناول  السالم،  عليه  املؤمنني،  امري  التزام  أو  الدقيق،  لصنع  السالم، 
اخلبز اليابس مع امللح، وغري ذلك كثري، ليس مبعنى أن يلتزم املسلمون 
ح داعيًا إيانا بأن }كلوا  مجيعًا بهكذا طريقة عيش، والقرآن الكريم يصرىّ
من طيبات ما رزقناكم...{، بيد أن العربة يف اكتساب املصاديق احلقيقية 
للزهد والقناعة والشكر وغريها من املفاهيم والقيم الباعثة على السعادة 

يف احلياة.
كذلك احلال بالنسبة ألداة املغزل، فهي اآللة اليت كان يستخدمها العرب 
قبل وبعد االسالم، الستخالص اخليوط من صوف الغنم، ومن ثم نسجه 

ة حبياة االنسان.  وصناعة اشياء خمتلفة تدخل يف جماالت عدىّ
إن يف حياة الصديقة الزهراء، عليها السالم، رسائل عديدة لنا مجيعًا 
وبالتحديد للنساء، بأن يستفيدوا من الفرص املتاحة لالكتفاء الذاتي مبا 
حيقق العزة والكرامة اىل جانب الفوائد املادية وحتى الصحية على البدن.
تكفي االشارة اىل أن هذا املغزل البسيط واألداة البدائية للعمل، كان له 
البيت، عليهم السالم، املسكني  دور أساس يف تكوين حادثة إطعام أهل 
واليتيم واألسري، ونزول سورة كاملة يف القرآن الكريم حبقهم، وهي سورة 

“االنسان”.
 فالقضية بدأت يف حماولة االمام علي والصديقة الزهراء توفري طعام 
السالم. ويف مؤلفه  ن��ذوره لشفاء احلسنني، عليهم  إلفطارهم من صيام 
الرائع؛ “فاطمة الزهراء يف القرآن” ينقل مساحة املرجع الديين السيد 
يفيد  ج��زءًا  ونقتطف  بتفاصيلها  الرواية  دام ظله-   – الشريازي  ص��ادق 
املقال واملقام، فبعد أن عزم أهل البيت على الصيام ثالثة أيام شكرًا هلل 
، عليه السالم، إىل جار له من اليهود يقال له:  على العافية، “انطلق عليٌّ
ة من صوف تغزهلا  مشعون، ُيعاجل الصوف، فقال: هل لك أن تعطيين جزىّ
لك ابنة حممىّد، صلى اهلل عليه وآله، بثالثة أصوع من شعري؟ قال: نعم، 
فأعطاه، فجاء بالصوف والشعري، وأخرب فاطمة، عليها السالم، فقبلت 
وأطاعت. ثمىّ عمدت، فغزلت ثلث الصوف، ثم أخذت صاعًا من الشعري 
فطحنته وعجنته وخبزت منه مخس أق��راص، لكلىّ واحد قرصًا...” اىل 

آخر احلكاية.
واملرسلني  االنبياء  أش��رف  هو  نيب،  ابنة  يدفع  ال��ذي  ما  نسأل؟  أن  ولنا 
طعام  على  أج��ل احلصول  من  بيدها  الصوف  تغزل  أن  اخل��امت،  والنيب 
االفطار؟ أمل تكن مثة خيارات أخرى أقل كلفة؟، رمبا تكون هنالك أجوبة 
عديدة، بيد أننا نسلط الضوء على أهمها وهو االكتفاء الذاتي حتى بلقمة 
النفوس  قيمة عظيمة يف  واالطفال، فهذه هلا  للزوج  تقدم  اليت  الطعام 
وتشدىّ االواصر وتبعث الدفء واحلنان بني افراد العائلة، فتهيج مشاعر 

احلب والثناء ثم الشكر والعرفان.

كيف نتعلم االكتفاء 
الذاتي من الزهراء؟!

د. عالء الحسيني  

فهيمة رضا 

محمد علي جواد تقي 
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ما اجلديد يف عامل الفضاء على مستوى 
ال��ع��امل؟ ه��ذا ال��س��ؤال ي��راود كل شخص 
استكشاف  تصل  ويأمل  بالفضاء  مولع 
فمثال  خ��ال��ي��ة،  مستويات  اىل  ال��ف��ض��اء 
بفنادق  حماطة  األرض  يتخيل  البعض 
ف��ض��ائ��ي��ة م��ض��ي��ئ��ة، ورح����الت ال��ط��ريان 
ال��ق��م��ر،  ت��ن��ت��ق��ل ج��ي��ئ��ة وذه�����اًب�����ا إىل 
سهول  يستعمرون  األوائ��ل  واملستوطنون 

املريخ املغطاة باألتربة.
ولكن حتى اآلن، على الرغم من اجلهود 
املضنية اليت يبذهلا علماء الفضاء، إال 
يزال  ال  ال��ربىّاق  الفضائي  مستقبلنا  أن 
ي��س��ت��ع��ص��ي ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ال��وق��ت 
حيتوي  ال��ك��ون  وان  سيما  ال  ال���راه���ن، 
درب  كمجرتنا  اجمل���رات  مليارات  على 
التبانة، وتضم كل جمرة مليارات النجوم 
كالشمس، فال زلنا نرهف السمع لعقود 
من الزمن ترقًبا ألي رسالة من الفضاء. 
البحث  معهد  قبيل  من  منظمات  وحتلىّل 
عن كائنات ذكية خارج األرض )سييت( 
اإلش�������ارات ال��الس��ك��ل��ي��ة غ���ري امل��أل��وف��ة 
من  قادمة  حمتملة  رسائل  أي  اللتقاط 
ولكن  ذك��ي��ة،  فضائية  لكائنات  ح��ض��ارة 
ماذا سيحدث لو مسعوا إشارة بالفعل؟، 
يف سياق منفصل، انطلقت مركبة فضاء 
أوروبية إىل املريخ يف مهمة يأمل العلماء 
يف أن تساعد يف اإلجابة على أحد أهم 

األسئلة يف تاريخ علم الفضاء، وهو هل 
ه��ن��اك ح��ي��اة ع��ل��ى ك��واك��ب أخ����رى غري 
األرض أم ال؟، ضمن االطار نفسه جنح 
باحثون يف جامعة هولندية من استخدام 
املوجودة  تلك  تركيبتها  يف  تربة حتاكي 
على سطح املريخ لزرع نباتات يستعملها 
اإلنسان يف غذائه، حبوث قد تزيح عقبة 
ج��دي��دة م��ن ط��ري��ق “اس��ت��ي��ط��ان” البشر 

لكوكب املريخ.
السنوات  م��دار  وعلى  أخ��رى،  جهة  من 
األربعني األخرية، يسري التقدم البشري 
خ����ارج امل�����دار األرض�����ي خب��ط��ى وئ��ي��دة 
مبئات  الفضائي  التاريخ  ويعجىّ  للغاية، 
املشروعات واملفاهيم اليت مل ُتستكمل. 
ولكن رمبا كان سيتحقق منط بديل من 
متاًما  خيتلف  الفضائية  االستكشافات 

عن النمط احلالي.
 يف ح�����ال إع����ط����اء ال����ض����وء األخ���ض���ر 
ال��ب��اردة،  احل���رب  إب���ان  البعثات  لبعض 
ح��ط��م م��ق��راب )ت��ل��س��ك��وب( ه��اب��ل رقما 
جمرة  أب��ع��د  رص��د  م��ن  بتمكنه  قياسيا 
اكتشافها حتى اآلن، بفضل أحباث  يتم 
الفلكيني.  الفيزيائيني  من  عاملي  فريق 
ما  أقصى  هو  اإلجن��از  ه��ذا  أن  وُيعتقد 
ميكن ملقراب هابل حتقيقه قبل أن يرتك 
قضى  أن  بعد  ج��دي��د  لتلسكوب  مكانه 
أك��ث��ر م��ن 26 ع��ام��ا ي���دور ح��ول األرض 

ويكتشف عوامل الكون.
وكما كل مرة، تكمن مجالية االكتشافات 
العلمية بكونها غري نهائية وتضع حتديات 
املعطيات  م��ن  للتأكد  للعلماء  ج��دي��دة 
والغوص أكثر يف كتاب مفتوح ال يتطلب 
من اإلنسان إال أن يزيد سطورا جديدة 
فيه. لكن بشرط : أال ترفع أقالم البشر.
يف سياق متصل منذ 40 سنة خلت، كان 
اإلشعاعي،  الفلك  عامل  إيهمان،  جريي 
���ح ج�����زًءا م���ن ال��س��م��اء ع��ل��ى أم��ل  مي���سىّ
الكشف ع��ن إش���ارة ق��ادم��ة م��ن حضارة 

كائنات فضائية.
وفجأة، التقط شيًئا، إنها إشارة قصرية 
بشكل ال يصدق، جمرد تدفق موجات، 
ولكنها ُسجلت يف صورة موجة مرتفعة 
أو شكل م��ن أش��ك��ال اإلرس���ال ال���ذي مل 
املطبوعة،  الورقة  وعلى  إال حلظة.  يدم 
رسم دائرة بالقلم األمحر حول اإلشارة 
الصوتية وأعرب عن فرط دهشتة بكلمة 

“واو!”.
فيما  ع��رف��ت  ال��يت  اإلش����ارة  ُتفسر  ومل 
، ومل ُيسمع  بعد باسم “إشارة واو”، قطىّ
هلا مثيل على اإلطالق. ولكن ظل معهد 
األرض  خ��ارج  ذكية  كائنات  عن  البحث 
ُيلقي السمع لعله يلتقط إشارة قد تصدر 
ع��ن أش��ك��ال حلياة ذكية يف اجمل��رة وما 

بعدها.

الجديد يف عالم الفضاء.. كائنات 
فضائية يف األرض وطماطم يف 

الكوكب االحمر

علوم وتكنولوجيا

يف مملكة الحشرات.. ملاذا يجب القضاء على الجراد وحماية الفراشات؟
حيوي عاملنا اسراب ال حُتصى من احلشرات اليت تؤدي دورًا حموريًا يف نظامنا البيئي، فعلى الرغم 
من انها أصغر أنواِع الكائنات احلية من حيث احلجم، إالىّ أنىّها األكثر عددًا على اإلطالق؛ إذ أثبتت 
راسات أنىّ عدد احلشرات بفصائلها املختلفة ُيساوي أكثر من نصف عدد الكائنات احلية األخرى  الدىّ
بأنواعها وأشكاهلا وفصائلها املختلفة؛ حيث إنىّ احلشرات هلا عدد صخم جدًا من الفصائل وهو ما 

يقارب ثالثني مليون فصيلة خمتلفة تقريبًا.
 وهذا على مستوى الفصائل اليت مل يتم تصنيفها بعد. تنتمي احلشرات إىل ِنطاق الكائنات حقيقية 
النواة، وَتستطيع احلشرات العيش يف مجيع أنواع البيئات واملناطق املختلفة، حتىّى أنىّ هناك نسبة وإن 

كانت قليلة منها تعيش يف املناطق املائية.
وحبسب اخلرباء فان احلشرات آفات ضارة ألنها تلدغ وتعض وتنشر األمراض وتنافس اإلنسان يف 
احلصول علي غذائها من النباتات .ولوالها بتلقيحها زهور النباتات لعشنا يف جماعات . ويف معظم 
أحناء العامل تعترب احلشرات غذاء للبشر .وختلصنا من القمامة والنباتات امليتة واحليوانات النافقة 

بأكلها. كما أن الفراشات والذباب واخلنافس تعترب من أمجل املخلوقات.
ضمن اطار املوضوع يرى الباحثون أن هناك حاجة لدراسة طرق غري كيميائية ملكافحة حشرات بق 

الفراش.

املتحدة طورت مقاومتها ملركبات  الواليات  الفراش يف  بق  حيث كشفت دراس��ة حديثة أن حشرات 
الباحثون على  ويؤكد  العامل،  املبيد احلشري األوسع استخداما على مستوى  النيونيكوتينويد، وهي 
أنه بالرغم من أنهم وجدوا مستويات عالية من مقاومة مركبات النيونيكوتينويد يف منطقتني داخل 
الواليات املتحدة، إال أن ذلك ال يعين أن بق الفراش يف بقية املناطق األمريكية أو العامل أصبح اآلن 
مقاوما للمواد الكيميائية، ويقول الدكتور رومريو إن الدراسة األخرية تشري إىل أن بق الفراش من 

املرجح أال تتم مكافحته بشكل فعال، عن الطريق الوسائل الكيميائية يف املستقبل القريب.
ويوجد بق الفراش يف مجيع القارات باستثناء القارة القطبية اجلنوبية وهو يلذغ االنسان منذ آالف 
السنني فيما أدى انتشار املبيدات احلشرية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية اىل القضاء عليه يف 
التدفئة ويف  ذات  البيوت  ويزدهر يف  للمبيدات  مقاومة  بصورة  الظهور  عاود  لكنه  املناطق  خمتلف 

مناطق الوصالت بوحدات حفظ األمتعة يف جمال السفر الدولي.
وال يزال الغموض يكتنف أمناط اهلجرة اجلماعية للفراشات امللكية ففي الوقت الذي يعرف فيه أنها 
توجه نفسها مستعينة مبوقع الشمس وباجملال املغناطيسي لألرض يف األيام الغائمة إال أنه من غري 
الواضح كيف جتد األجيال اجلديدة منها طريقها إىل مناطق هجرة موسم الشتاء اليت مل ترها من 

قبل.

مما ال ريب فيه هو ان املوت حقيقة مؤكدة، لكن هذا ال يعين انه ال حيتوي 
بعض احلقائق الغريبة والعجيبة تزيد هالة الغموض والرعب حول هذه 
احلقيقة اجملهولة، وإذا ما تأملنا يف املوت وأحواله وكيف أن أرواح البشر 

حتصد يف كل يوم لرأينا العجب العجاب..
فهنالك من ميوت على فراشه، وهنالك من ميوت جالسًا أو يسقط ميتًا.. 
»أجعص«  يستطيع  وال  بشر  قلب  متعددة ال ختطر على  أح��وال  وللموت 
تعد  إنسان  روح  فيها  تذهب  حالة  وك��ل  بها،  التكهن  متنبئ  أو  كمبيوتر 
ظاهرة لوحدها فمنها ما يثري الدهشة، ومنها ما خييف ومنها ما جيعل 
الواحد منا يتوقف مقرًا ومؤمنًا بعظمة احلي الذي ال ميوت والذي بيده 

ملكوت كل شيء.
امل��دن اليت  من غرائب زمننا وما ميكن ان ميت للموت هو تشهد بعض 
تشبه مقابر االحياء ففي منطقة من مناطق القاهرة أصبح األحياء فيه 

يزامحون املوتى. 
العاصمة  سكان  ع��دد  وارت��ف��اع  مصر  منها  تعاني  إس��ك��ان  أزم��ة  فوسط 
أنفسهم  يعدون  الناس  من  اآلالف  أصبح  نسمة  مليون   20 من  يقرب  ملا 
نفسها  املقابر  متثل  وللبعض  امل��ق��اب��ر،  ب��ني  السكنى  جمل��رد  حمظوظني 
مصدرا للرزق يف املنطقة اليت طوى ترابها مئات اآلالف على مر القرون 
حيث يتوىل البعض رعاية القبور وحفرها أو بيع الزهور للزائرين كل يوم 

مجعة.
 وفيما بني شواهد القبور يعيش أيضا عمال النقش على النحاس وصانعو 
السجاد الذين تباع منتجاتهم اليدوية يف سوق خان اخلليلي الذي يعترب 
مزارا رئيسيا للسياح يف القاهرة، وتعيش بني املقابر أيضا بعض األسر 
منذ ثالثة أجيال أو أكثر بعيدا عن صخب العاصمة يف مصر اليت بلغ 

عدد سكانها 90 مليون نسمة.
من الغرائب ايضا هو ما حدث يف قرية فيتنامية تكرم امواتها اكثر من 
سكانها االحياء، حيث بنى الصيادون احملليون على مر السنوات نسخة 
الفضوليني،  من  كبرية  اع��دادا  جتذب  االمرباطورية  املدافن  من  شعبية 
وتنفق هذه العائالت ما يوازي عشرات االالف من الدوالرات لبناء مدافن 
تكرم موتاهم املغمورين، من جهة أخرى تسبب مراسم اجلنازات يف غينيا 

العدوى مبرض ايبوال جديدة.
 من جانب خمتلف، وضع خرباء السموم يف ميدان الطب الشرعي أيديهم 
على املركبات الكيميائية اليت تنبعث من اجلثث اآلدمية املتحللة وذلك يف 
إطار جهود حتسني قدرات الكالب البوليسية على رصد اجلثث املدفونة 
للحد من املشاكل اليت تنشأ جراء األخطاء يف هذا اجملال، من الغريب 
من  املوتى  دفن  متخصصة يف  أملانية  ما طرحته شركة  هو  الشأن  هذا 
إىل  املوتى  لدفن  البالد  يف  نوعه  من  األول  يعترب  مسبوق  غري  مشروع 
جانب حيواناتهم، وعرضت مقربة يف مدينتني غرب أملانيا مدافن ميكن 

وضع جثث البشر برفقة حيواناتهم احملببة.

من غرائب املوت..  
مصائب قوم عند قوم فوائد! 

مروة االسدي 
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هل  بسهولة؟،  يلهيك  الذكي  هاتفك  هل 
يصعب عليك االنفصال عنه؟، هل تنظر 
معني؟،  سبب  دون  م��ن  باستمرار  ال��ي��ه 
ت��ك��ون مدمنا  ب���ان  ك��ب��ري اذا  مث��ة خ��ط��ر 
وحتتاج رمبا اىل مساعدة معاجل نفسي، 
رصيف  على  ال��ش��ارع،  يف  البيت،  ففي 
املرء  يرى  الطريق،  يف  القطار،  حمطة 
أشخاصًا يستخدمون هواتفهم “الذكية”. 
ال يقف املرء يف منتصف حمطة القطار 
الناس  حركة  ي��رى  حتى  دق��ائ��ق،  لبضع 
وانشغاهلم بهذه األجهزة. على مقعد ما 
جيلس احدهم ويتصفح من خالل هاتفه 
الذكي كتابًا الكرتونيًا. وآخر يف الزاوية 
هاتفه.  خ��الل��ه  م��ن  ال��ع��امل  أخ��ب��ار  يتابع 
وعند أحد أعمدة احملطة القدمية تتكئ 
رأسها  وتهز  للموسيقى،  وتستمع  ثالثة 
منتشية. ويتساءل املرء، عما يشغل هؤالء 
ال��ن��اس مج��ي��ع��ًا؟ ال��ك��ل خي��وض يف عامله 
ال��ع��امل:  تنقلهم ع��رب  اخل����اص، ووس��ي��ل��ة 
هذا  استخدام  ب��ات  حتى  ذكية،  هواتف 
ال��ن��وع م��ن اهل��وات��ف يشكل آف��ة متزايدة 

تصطاد الشباب.
ب���ه���ذا ال���ش���أن ان من  وي�����رى اخل������رباء 
التوقف عن  :استحالة  اع��راض االدم��ان 
دخ���ول االن��رتن��ت وال��ق��ل��ق ال��ش��دي��د عند 
االف����رتاق ع��ن اهل��ات��ف ال��ذك��ي وت��راج��ع 
الدراسة واحلاجة  او  العمل  الفعالية يف 

لذا  اهل��ات��ف،  اىل  النظر  اىل  ال��دائ��م��ة 
اعطاء  ع��ن  االم��ت��ن��اع  االه��ل  على  ينبغي 
جهازا  او  ذكيا  هاتفا  الصغار  االط��ف��ال 
اسكاتهم،  او  اهل��ائ��ه��م  اج���ل  م��ن  ل��وح��ي��ا 
مع  املاضي  بالتلفزيون يف  فاالمر شبيه 
االن  اسوأ  الوضع  لكن  االطفال  حاضنة 
الن التلفزيون كان حمصورا باملنزل فقط 

اما االجهزة فنحملها معنا اينما كان.
وي��رى ه��ؤالء اخل��رباء ان التواصل عرب 
اهل��ات��ف واإلن��رتن��ي��ت أص��ب��ح ج����زءًا من 
ورغ��م  ال��ن��اس.  لغالبية  اليومية  احل��ي��اة 
املزايا اجليدة هلما فإن اخلرباء حيذرون 
من اإلدمان ومن تهميش التواصل الفعلي 
م��ع ال��ن��اس يف ال��ع��امل ال��واق��ع��ي، لكي ال 

تتحول إىل جمتمعات صامتة.
الذكية  لنا  ت��ق��دم  اهل��وات��ف  ان  فاملعلوم 
واالنتقال من  املعلومات  كبريًا من  سياًل 
عامل الواقع إىل آخر افرتاضي والبقاء 
على اتصال مع اجلميع يف املنزل والعمل 
وح��ت��ى ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، ل��ك��ن ه��ل جتعلنا 
اهلواتف الذكية أكثر ذكاء مقابل عزلتنا 

عن جمتمعنا؟.
من  متزايد  ع��دد  يف  كما  سنغافورة  يف 
ال����دول ي��ك��اف��ح االط���ب���اء ال��ن��ف��س��ي��ون من 
الذكية  اهلواتف  بادمان  االع��رتاف  اجل 
جانب  فاىل  نفسي.  اضطراب  انه  على 
يعترب  وت��اي��وان  والصني  اجلنوبية  كوريا 

بهذه  املعنية  ال��دول  اكثر  من  البلد  ه��ذا 
الظاهرة، وحتمل سنغافورة وهونغ كونغ 
الرقم القياسي االقليمي الكرب عدد من 
مستخدمي اهلواتف الذكية للفرد الواحد 
ع��ل��ى م��ا ج���اء يف ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه ال��ع��ام 

املاضي شركة االستشارات “نيلسن”.
كشف رئيس املركز السعودي للدراسات 
واألحب���������اث ن����اص����ر ال�����ق�����رع�����اوي، أن 
السعوديني أنفقوا 10 مليارات ريال على 
شراء اهلواتف احملمولة، مشريًا إىل أن 
يف  عامليًا  العاشر  املركز  حتتل  اململكة 
االت��ص��االت.  تقنية  على  اإلن��ف��اق  حجم 
للمشاة  املانية  مجعية  طلبت  جهتها  من 
ف��رض غ��رام��ات على االش��خ��اص الذين 
ي��س��ت��خ��دم��ون ه��وات��ف��ه��م ال���ذك���ي���ة وه��م 

يسريون يف الشارع.
معتربة ان هذا السلوك يزيد من خطر 
اجلمعية  واق���رتح���ت  احل������وادث،  وق����وع 
ف����رض ع���ق���وب���ات ع��ل��ى امل���ش���اة ال��ذي��ن 
االماكن  الذكية يف  يستخدمون هواتفهم 
املكتظة، على غرار تلك املفروضة على 

السائقني.
ورأت اجلمعية ان استخدام هذه االجهزة 
دراس��ات  اىل  مستندة  الرتكيز،  يشتت 
للهواتف  امل��ش��اة  اس��ت��خ��دام  ان  اظ��ه��رت 
ي����ؤدي اىل زي���ادة  ال���ش���ارع  ال��ذك��ي��ة يف 

احلوادث املرورية وحوادث الصدم.

هل تتسبب 
الهواتف الذكية يف 
انهيار املجتمعات 

الحديثة؟

شركات املعلوماتية..  صراع على الهيمنة التكنولوجية
العمالقة،  املعلوماتية  بني شركات  التنافس  شديدة  بيئة  التكنولوجي  اجملال  املتسارع يف  التطور  خلق 
نظرا ملا تقدمه من ابتكارات مدهشة وخدمات قيمة، فضال عن كونها باتت تشكل رافدا رئيسا جلين 
ألفابت، غوغل، فيسبوك وغريها، ففي اآلونة االخرية  ابل،  االرب��اح اهلائلة كما هو احلال مع شركة 
أعلنت ألفابت نتائج فصلية فاقت توقعات وول سرتيت مدعومة مببيعات قوية لإلعالنات على اهلواتف 
احملمولة وهو ما دفع أسهم الشركة األم جلوجل للصعود بقوة يف التعامالت الالحقة على اإلغالق يف 

بورصة وول سرتيت لتتخطى أبل مبا جيعلها الشركة األمريكية األعلى قيمة.
وللمرة االوىل كشفت ألفابت عن رحبية حمرك البحث جوجل وخدماتها االخرى على االنرتنت وحجم 
إنفاقها على مشاريعها الطموحة للتكنولوجيا مثل السيارات الذاتية القيادة، ولقيت األرقام استحسانا 
االنفاق على  التقليدية وشعروا براحة ألن  للنمو يف أنشطة جوجل  الذين رأوا جماال  من املستثمرين 
املشاريع اجلديدة اليت تطلق عليها “الرهانات األخرى” مل يكن بدرجة البذخ اليت كان البعض خيشاها، 
وقد اصبحت غوغل ونشاطاتها االساسية )البحث واالعالن على االنرتنت ونشاطات الفيديو بيوتيوب 
او اهلواتف النقالة بنظام اندرويد( جزءا من جمموعة الفابيت القابضة منذ عملية اعادة تنظيم العام 
املاضي، ووعدت غوغل حينذاك بان يسمح ذلك مبزيد من الشفافية بشأن العواقب املالية ملشاريعها 
اىل حمطات  سائق  بال  تسري  اليت  السيارات  ومن  االخ��رية،  السنوات  تضاعفت يف  اليت  املستقبلية 

الرهانات  او طائرات بدون طيار ومبادرات يف قطاع الصحة... ال حتمل هذه  االنرتنت على مناطيد 
الطويلة االمد اي ضمانات للنجاح وتكلف مبالغ طائل، وللمرة االوىل حتدثت الفابيت باالرقام عن فائت 
يف الربح يبلغ 3,6 مليارات دوالر من خسائر االستثمارات االخرى العام املاضي اليت بلغت وارداتها 448 
مليون دوالر، وهذه العائدات جاءت خصوصا من نشاطات االمتتة املتصلة باالنرتنت )نست(، واالنرتنت 
الفائق السرعة بااللياف البصرية او الصحة حيث بدأت اجملموعة ابرام حتالفات مع جمموعات يف 
القطاع الصيدالني، كما قالت املديرة املالية روث بورات خالل املؤمتر التلفزيوني التقليدي التوضيحي 

مع حمللني. 
من جهة أخ��رى اعلنت شركة “ام��ازون” احل��رب على “آب��ل” و”غوغل”، فقد ق��ررت جمموعة “أم��ازون” 
على  و”غ��وغ��ل”  “آب��ل”  تعرضها  ال��يت  التدفقي  البث  حملتويات  اإللكرتونية  الصناديق  بيع  عن  التوقف 
امام  العمالقة يف جمال االلكرتونيات بدعوى  منصتها، على صعيد آخر تقدمت جمموعة سامسونغ 
احملكمة العليا يف الواليات املتحدة يف اطار خالفها املستمر منذ سنوات عدة يف هذا البلد بشأن براءات 
االخرتاع مع جمموعة “آبل” االمريكية اليت حصلت اخريا من الشركة الكورية اجلنوبية على تعويضات 
قدرها 548 مليون دوالر، يف سياق نفسه اتفقت شركتا مايكروسوفت وغوغل على التخلى عن دعاوى 
قضائية متبادلة بينهما بشأن براءات االخرتاع، وهناك حنو 18 دعوى قضائية مرفوعة بني الشركتني .

باتت الطباعة ثالثية األبعاد تشكل ثورة تكنولوجية جديدة تدخل يف معظم 
األجسام  بناء  طريق  عن  تعمل  إذ  والطبية،  اخلدمية  الصناعية  اجمل��االت 
برامج  على  وتصميمه  اجل��س��م،  استنساخ  يتم  طبقة،  بعد  طبقة  الصلبة 

منوذجية يف احلاسوب، ولذلك فقد باتت ثورة احلاضر والغد.
فمنذ بضعة أعوام خلت، ُأثريت ضجة إعالمية مكثفة حول الطباعة ثالثية 
األبعاد بوصفها تطورا مرتقبا يف جمال التصنيع. فكثري من اخلرباء كانوا 
يعتقدون أننا كنىّا سُنصنىّع األدوات والُدمى يف املنازل، معلنني أن كل شيء، 
من السيارات إىل الطائرات وحتى األدوات الطبية سُتصنىّع بسهولة وبكلفة 

منخفضة.
وعلى الرغم من أن طباعة الكثري من املواد اليت تنبأوا بها كانت ممكنة من 
بعد إىل مستوى  األبعاد مل تصل  ثالثية  الطباعة  أن  إال  النظرية،  الناحية 
توقعات البعض، لكن يرى كثري من خرباء التصنيع هذا األمر مقبوال، قائلني 
إننا سنشهد يف القريب العاجل طفرة يف الطباعة ثالثية األبعاد، ولعلىّ أحد 
أسباب ذلك هو تزايد إقبال املهندسني واملصممني والتقنيني والباحثني على 
األبعاد، يف  الثالثية  للطباعة  اسم مرادف  ”، وهو  التجميعيىّ “التصنيع  تعلىّم 

املدارس حول العامل.
ويف الوقت نفسه، بدأت صناعات أكثر فأكثر تستحدث استخدامات للطباعة 
ثالثية األبعاد، بدًءا من صناعة قطع غيار السيارات إىل تصنيع األدوات، 
وتصنع الطباعة ثالثية األبعاد املنتجات عن طريق وضع طبقات من املادة 
حتى يتكون اجملسم ثالثي األبعاد. واستخدمت شركات السيارات وشركات 
الطريان الطباعة ثالثية األبعاد يف انتاج مناذج باإلضافة إىل انتاج أدوات 
متخصصة وأجزاء لالستخدام النهائي، فقد أطلق فريق من املهندسني من 
جامعة ساوثهامبتون الربيطانية طائرة بال طيار صنعت بتكنولوجيا الطباعة 
ثالثية األبعاد من سطح سفينة حربية ملكية الستشكاف االستخدام احملتمل 
الصحية  الرعاية  جم��ال  ويف  البحر،  يف  اجلوية  املركبات  من  النوع  هل��ذا 
الطيب  اجمل��ال  يف  بالفعل  األبعاد  ثالثية  الطباعة  بتقنية  الباحثون  استعان 
لتخليق عدد من أجزاء اجلسم منها على سبيل املثال االسنان وعظام الفك 

والفخذ واألجهزة السمعية وغريها.
ثالثية  الطباعة  ما  يوًما  ستستخدم  التكنولوجية  الصناعة  خ��رباء  ويتوقع 
األبعاد يف جلىّ الصناعات، لكن حتى وقتنا هذا ميثل جمال صناعة الفضاء 
يرى  األبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  مستقبل  وعن  متسخدميها،  أكرب  أحد 
هؤالء اخلرباء انه ال تتوقف الصناعة عند ما مت إجنازه يف اجملاالت املذكورة 
فقط بل هناك أيضًا العديد من الطابعات اليت جيري تطويرها يف جمال 
العمارة و يتوقع يف املستقبل استخدامات أوسع للطباعة بإستخدام املعادن 
أو الزجاج يف جماالت الصناعات العسكرية واملدنية واملعمارية بأنواعها بل 
و حتى يف طباعة الوجبات الغذائية حبسب طلب الزبون دون تدخل بشري!، 
هي ثورة صناعية بال شك و الزال مستقبل هذه الصناعة حيمل الكثري من 

املفاجآت. 

الطباعة ثالثية األبعاد..
ثورة الحاضر والغد
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تحقيقات

ح��ط��ت خ��ي��م االع���ت���ص���ام رح���اهل���ا ام���ام 
األف  ببغداد،  اخلضراء  املنطقة  بوابات 
امل��ؤدي��ة  ال��ط��رق��ات  اف��رتش��وا  املعتصمون 
طعام،  ووجبات  خيم  احملصنة،  للمنطقة 
االع��ت��ص��ام��ات  ت��ل��ك  راف���ق  أم���ين  وتنظيم 
تلقي  مل  واسعة  مظاهرات  أعقبت  ال��يت 
لتتحول  صاغية  برملانية  حكومية  أذان���ًا 
حتى  مفتوح  العتصام  التظاهر  ق��رارات 
حتقيق املطالب املشروعة واوهلا القضاء 

على الفساد ومالحقة املفسدين قانونيا.
أس����الك ش��ائ��ك��ة وح���واج���ز ك��ون��ك��ري��ت��ي��ة، 
وق��ط��ع ل��ل��ط��رق واجل���س���ور، ك��ان��ت أب���رز 
مظاهر االج��راء احلكومي وال��ذي وصف 
بالتأمني  ب)  العسكرية  القيادات  حبسب 
األح��رتازي(، فيما قابل تلك التحصينات 
معتصمون باالف قطعوا املسافات الطويلة 
صوب خيم االعتصام اليت جهزت بكافة 
ومشرب  مأكل  من  اللوجسيتة  املقومات 

وتغطية امنية وتنظيمية.
بالعاصمة حالة  االعتصامات  أذ فرضت 
العراقي  ال��ش��ارع  واق��ع  على  التشنج  م��ن 
عامة وال��ب��غ��دادي خ��اص��ة، م��ا ب��ني املؤيد 
وتردي  الفساد،  دائ��رة  التساع  نتيجة  هلا 
لتوقيتها  والرافض  االقتصادية،  االوضاع 
تبعًا لتأزم الواقع االمين وأتون احلرب مع 

تنظيم داعش.
ابو م��روان وال��ذي يتوكأ على  اخلميسين 

عكازه وهو يدمم، بالقول )بوية ملينة من 
الثالثة  احفاذي  ويضيف  احلكومة(،  هل 
خرجيو كليات وأسرهم ذاقت األمرين يف 
سبيل توفري تكاليف دراستهم يف الكليات 
ج��واري يف  اليوم جيلسون  وه��م  االهلية، 
هلم  تضمن  وظائف  دون  العاطلني  مقهى 
من  ميل  االل��ف  رحلة  االوىل يف  اخلطوة 
ال��ذي  م���روان  اب��و  وحبسب  لكن  حياتهم، 
فان  املعلوماتية(،  النبأ  شبكة  ل)  حت��دث 
ف��س��اد احل��ك��وم��ة ح���ال دون ذل���ك حبكم 
واملساندين،  واالص��دق��اء  امل��ع��ارف  قبضة 
الق��ارب  ذه��ب  م��ن  طبق  على  فالتعينات 
الوزير او املسؤول ومن ال وساطة له )الة 
للتظاهر واالعتصام  اهلل(، وهو ما دفعه 

طعنا بالفساد.
اما خالد ربيع 38 سنة وهو موظف سابق 
بصفة اجور يومية سرح من وظيفته بسبب 
االقتصاد  تعرض هلا  اليت  املالية  االزم��ة 
ال���ع���راق���ي، ي���ق���ول ال�������وزراء وامل��س��ؤول��ني 
لقمة  س��رق��وا  وامل��ال��ي  االداري  بفسادهم 
العيش من أفواه اطفالي بعد ان سرحت 

من عملي.
كانت  العبارة  ه��ذه  الزبى(  السيل  )وص��ل 
وسام  للشاب  واالعتصام  التظاهر  شعار 
جعفر وهو طالب جامعي يقول “حال البلد 
مزرية واالحندار حنو األسوأ ابرز مالمح 
خالل  للتظاهر  خ��روج��ن��ا  املقبلة  االي���ام 

االسابيع املاضية واعتصامنا اليوم، خطوة 
فساد  بسبب  ان��ق��اذه  ما ميكن  انقاذ  حنو 
ما يدعون مبمثليتهم للشعب، فاالعتصام 
اليوم هو )شلع _قلع( لكل الفاسدين لكل 
من استهان باملواطن العراقي )شلع _قلع( 

لكل من اسرتخص دمائنا.
ويضيف وسام ل )شبكة النبأ املعلوماتية(: 
كل مسؤول يف احلكومة مدان وليس مبوقع 
االعفاء وامنا احملاسبة بالقانون من اكرب 
م��س��ؤول ألص��غ��ره��م، ف��اخل��ض��راء مباحة 
فعاث  باإلرهاب  مبناطقنا  استباحت  كما 
صوت االنفجارات ورائحة الدم تطغى دون 
ادنى شعور بأوجاع االمهات ويتم االطفال 
و وعويل االرامل، فالسكوَت على التدهور 
يعد  مل  واالق��ت��ص��ادي  والسياسي  االم��ين 
وسيبقى  سلمٌي  االعتصام  أن  و  ممكنًا، 

كذلك حتى حتقيق االصالحات.
وعن االلية التنظيمية لالعتصامات اشار 
رغم  االن  حتى  مؤمن  التنظيم  الشمري، 
وج��ود خشية م��ن املندسني وه��ذا واض��ح 
من خالل بيانات السيد الصدر اليت تكرر 
وتنبه لطرد املندسني، وعدم رفع السالح، 
وطرد من يعصي ضوابط االعتصام سيما 
وجود  اخرتاقها  من  هنالك خم��اوف  وان 
الية من التنسيق بني اللجان املشرفة على 
مينع  قد  االمنية  االجهزة  وان  االعتصام 

ختلل الفوضى يف ذلك.

االعتصامات.. بني خيار استئصال الفساد 
ومخاوف التصعيد!!

الفقر..  التحدي األكرب أمام تنمية االنسان العراقي
)لو كان الفقر رجال لقتلته( قاهلا امام املتقني علي ابن ابي طالب )ع( فكم هو الفقر قاسيا لدرجة 
وبأقسى  الفقر  على  يتحامل  البشرية مجعاء  تاريخ  والسالم يف  السلم  رمز  هو  الذي  الرجل  جعل 
للحياة  االساسية  االحتياجات  تلبية  على  القدرة  عدم  بأنه  باختصار  الفقر  ويعرف  العنف  درج��ات 
وهي الغذاء والسكن والدواء مما يرتتب عليه تدني كافة املستويات العلمية واالقتصادية واالجتماعية 
والنفسية. وأنه من املؤسف واملؤمل جدا وحنن بلد نفطي نصنىّف عامليا ضمن 25 بلدا من تلك اليت 
ليس فيها اي ثروة، حيث انه يعترب حالة مزمنة يعاني منها اجملتمع نتيجة احلروب العبثية اليت مر 
بها العراق وتسببت يف ازمات خانقة زاد منها مرحلة ما بعد 2003 ودخول البلد يف نفق مظلم ومعقد 
من املآسي والكوارث نتيجة الفساد والطائفية واالرهاب، نستعرض بعضا منها رمبا تستنهض غرية 

املعنيني بأمور البلد:
املواطنة د .ج تقول اكثر مشهد يؤملين ويستفزىّ انسانييت هم صغار السن من باعة العلكة واملناديل 
الورقية واالشياء البسيطة املنتشرين يف الشوارع واالسواق والساحات قرب االشارات الضوئية ولذا 
جتدها سخية جدا جدا حني تصادفهم واخر موقف هلا حسبما تروي منذ ايام صادفهم هي وزوجها 
طفل رمبا ال يتجاوز التاسعة من عمره حايف القدمني ومظهر رث جدا يبيع العلكة فأعطوه املعلوم 

لكنه ذكي جدا حني الحظ التعاطف السخي فأخربهم بأنه حيلم بشراء )نعال( فكان له ما أراد وماذا 
يعين كم الف من الدنانري امام فرحة طفل حمروم .. تقول احملسنة الشابة د .ج يف نفس الشارع وعلى 
بعد خطوات قابلنا طفال اخرا يبيع العلكة ايضا كان حافيا ويتوسل باملارة أنه حيتاج )نعال(! تبادلنا 
النظرات أنا وزوجي للحظة ما هذا التشابه باحلاالت !! )احلديث الزال للمحسنة د.ج( واثناء دخولنا 
اىل حمل بيع املالبس مسعنا صاحب احملل يسأل أحدهم )ماهو املبلغ الذي حصلت عليه حلد اآلن 
فكان اجلواب 35 الف( فهزىّ صاحب احملل يده وهو يقول احسن مين من الصبح لليل الأحصل على 

هذا الربح صايف ..
نظرنا واذا به نفس الطفل الذي أوشكت أن أبكي على حالته قبل دقائق !!!. 

بائعة املالبس املستعملة )ام عالء( تقريبا هي املعيل الوحيد لبناتها وأبناء ضرتها وزوجها املصاب 
\سألتها كيف تؤمىّن بضاعتها املتواضعة وكم يكلفها ذلك اجابتين بكل  مبرض يف القلب واكتئاب ، 
بساطة : انا الاملك املال وال اشرتي شيئا اطالقا .. القطع اليت ابيعها هي مايرتحم وجيود به الطيبون 
ممن يعرف حالتنا واكثر األحيان اصطحب ابنيت وأذهب اىل احياء االغنياء اطرق االبواب أشكو 

للناس وضعنا فيجمعون لنا بقايا االطعمة واالشياء واملالبس الزائدة عن احلاجة.

ب��غ��داد جم���ددًا الئ��ح��ة امل���دن األس���وأ م��ن حيث ال��ظ��روف اخلدمية  تذيلت 
واملعيشية يف العامل، أذ أحتلت بغداد املركز األخري حبسب الدراسة السنوية 
لألماكن األفضل للعيش واليت تعدها جمموعة “مريسري” لالستشارات بني 
223 مدينة مشلتها الدراسة، وذلك للمرة الثانية بعد دراسة سابقة أجريت 

العام 2011.
األم��ن ونقص اخل��دم��ات وفقا  ب��غ��داد األس���وأ بسبب غياب  وج��اء تصنيف 
للدراسة اليت تستند إىل حنو 40 عامال، تشمل البيئة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية فضال عن وسائل الرتفيه والنظافة والسكن والبيئة الطبيعية.

املواطن خليك ابراهيم يسكن منطقة زيونة وحبسب خليل فان حي زيونة 
يشوه  اليوم  هو  السكنية  االحياء  أرق��ى  من  يصنف  بغداد  العاصمة  وسط 
النظافة  عمال  ،ويتابع  للحي  الداخلية  االزق��ة  يف  النفايات  أنتشار  بسبب 
مزاجيون ساعات عملهم موزعة بني )الفطور او اجملامالت بينهم(، واولية 

رفع االزبال تكون حسب دفع االكرامية.
فيما يقول انور علي وهو العائد مهجره يف اسرتاليا: يؤرقين منظر بغداد 
ناهيك   ، واملركزية  الفرعية  شوارعها  يف  تتكدس  نفايات  بني  ما  املشوه 
اول زخة  العاصمة مع  ب��ات مسعة مالزمة هل��ذه  ال��ذي  عن طفح اجمل��اري 
حالة  تنتابين  املعلوماتية(:  النبأ  ل��) شبكة  انور يف حديثه  ويضيف  منظر، 
من الكأبة والتوتر النفسي جراء االهمال اخلدمي الواضح للعاصمة ومن 
يعيش يف افقر دولة يف العامل عدا العراق يوكد ان اي جمهود خدمي يف 
مدينة احلضارة ال وجود له على ارض الواقع وطالب انور بالغاء موقع )امني 
لبغداد( لتستساغ فكرة ان بغداد دومنا امني ينفذها من واقعها املزري، )بال 

امني بال هم(.
قانون للعاصمة، مسؤولية القطاع اخلدمي يف بغداد تقع على عاتق أمانتها 
حمافظة(،  وجملس  )حمافظة  من  احمللية  أدارتها  مع  والتعاون  بالتنسيق 
تقديم اخلدمات يف  القت بظالهلا على مستوى  اليت  فاالزمة االقتصادية 
العاصمة وهو ما بات شعار ترفعه االمانة وكرة تلقيها بساحة احلكومة حتت 

عنوان ) قلة التخصيصات املالية(.
لكن حمافظة بغداد وجملسها اعادوا الكره بساحة االمانة اذ أمجع أعضاء 
جملس حمافظة بغداد، على سوء اخلدمات والنظافة يف العاصمة، وعزوا 
ذلك إىل “التقاطع” بني اجلهات املعنية وعدم إقرار قانون العاصمة ،وقلة 
ض��رورة  على  أك��دوا  فيما  املواطنني،  ت��ع��اون”  و”ع��دم  املالية  التخصيصات 

خصخصة قطاع النظافة للنهوض به.
وقال أمني عام جملس حمافظة بغداد، يف حديث تصرحيات صحفية، إن 
“العاصمة بغداد تعاني سوء اخلدمات ما يشكل عبئًا كبريًا على املسؤولني 
احملليني برغم وجود أسباب عدة تقف وراء ذلك”، عادًا أن “السبب الرئيس 
واألهم لرتاجع اخلدمات يف العاصمة ناجم عن التقاطع الواضح يف عمل 

اجلهات التنفيذية بسبب عدم إقرار قانون العاصمة”.

بغداديون لـ)النبأ(: وجه 
العاصمة يتجعد
 بـ )النفايات( 

بغداد - سوزان الشمري  

شذى الشبيبي 
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للرجال فقط!.. صحتك الجنسية 
اكسري صحتك العامة

ال��ك��ث��ري من  ال���رج���ال وال���ن���س���اء  ل����دى  انَّ 
تأثرَي  لكنَّ  املتماثلة.  الصحية  املشكالت 
يكون  أن  الرجل ميكن  املشكالت يف  هذه 
أكثر  صحية  مشكالت  وه��ن��اك  خمتلفًا. 
النساء.  مع  باملقارنة  الرجال  لدى  شيوعًا 
بالرجال  خاصة  مشكالت  هناك  أنَّ  كما 
اليت  اجلنسية  املشكالت  مثال  وح��ده��م، 
تعد من األمور الشائعة بني الرجال. ومن 
امل��م��ك��ن م��ع��اجل��ة معظم ه���ذه امل��ش��ك��الت. 
يعانون من  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  وه��ن��اك بعض 
مشكلة القذف املبكِّر. سوُء االنتصاب، أو 
العجز اجلنسي، هو وجود مشكالت لدى 
الرجل يف الوصول إىل حالة االنتصاب أو 
يف  الرجل  م  تقدُّ مع  عليها.  احملافظة  يف 
السن، فإنَّ مشكالت سوء االنتصاب تصبح 
أمرًا شائعًا، وكذلك االصابة بالعقم. لكن 
واالحب��اث اجلديد  ال��دراس��ات  استطاعت 
الرجل، فبعد  آم��ال يف عالج عقم  تقديم 
حماوالت فاشلة لعدة سنوات، جنح فريق 
اصطناعي  مين  استعمال  يف  طيب  حبث 
لتكاثر  أنانيب  داخ��ل  بويضات  لتخصيب 
ال���ف���ئ���ران. اإلجن�����از ل��ق��ي حت��ي��ة م���ن قبل 
تتعلق  مبخاطر  وحت��ذي��را  العلماء،  بعض 
قبل  من  والقانون  واألخالقيات  بالسالمة 

البعض اآلخر.
كما توصل باحثون فرنسيون إىل استحداث 
يف  وإن��س��ان،  وق��رد  لفأر  منوية  حيوانات 

من  األوىل  اع��ت��ربت  علمية  خ��ط��وة  إط���ار 
ن��وع��ه��ا يف ال��ع��امل، وق���د حت��ل ال��ك��ث��ري من 
باحثون  الرجال، جنح  العقم لدى  مشاكل 
منوية  حيوانات  استحداث  يف  فرنسيون 
يف املخترب من خاليا جذعية خصوية، يف 
إطار خطوة هي األوىل من نوعها يف العامل 
من شأنها أن حتل مشكلة عقم الرجال يف 
قال  نفسه  الصعيد  املقبلة. على  السنوات 
باحثون يف كلية الطب جبامعة ستانفورد، 
يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ن��ش��روا دراس����ة ج��دي��دة 
منويا  س��ائ��ال  ينتجون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  إن 
منخفض اجل��ودة يعانون على األرج��ح من 
يتعلق  فيما  أخ��رى خاصة  مشاكل صحية 
واألم��راض  الدموية  وال��دورة  باهلرمونات 
املنوي  السائل  ج��ودة  ان  بذلك  اجللدية، 

ترتبط بالصحة العامة للرجل.
م���ن ج��ان��ب آخ����ر، اظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج اول��ي��ة 
زراع��ة  ان  عنها  كشف  ل��دراس��ة  مشجعة 
خ���الي���ا ج���ذع���ي���ة يف ال���ع���ض���و ال���ذك���ري 
ق���د ت��س��اه��م يف م��ع��اجل��ة االض���ط���راب���ات 
منها  يعاني  ال��يت  االن��ت��ص��اب  يف  الكبرية 
ب��ع��د اص��اب��ت��ه��م بسرطان  ب��ع��ض ال���رج���ال 
الربوستات. وال يزال العجز اجلنسي من 
العواقب الرئيسية الستئصال الربوستات 
بعد االصابة بسرطان ما يؤثر كثريا على 
نوعية حياة املريض وثقته بنفسه على ما 
اوضح املعهد الوطين مشريا اىل ان هذا 

االوعية  يف  اص��اب��ات  نتيجة  “يأتي  االم��ر 
اجلانبية  للواجهة  املالصقة  واالع��ص��اب 
تكتالت  ال��وص��ول اىل  ق��ب��ل  ل��ل��ربوس��ت��ات 
مييل  صلة،  ذي  على صعيد  االن��ت��ص��اب”. 
من  عالية  بنسب  يتمتعون  الذين  الرجال 
امل��أك��والت  تفضيل  إىل  ال��ت��س��ت��وس��ت��ريون 
من  ال��ي��وم  أص��ب��ح  فيما  ب��ال��ت��واب��ل،  الغنية 
امل��م��ك��ن اق��ت��ن��اء ج��ه��از الخ��ت��ب��ار خصوبة 
ال��رج��ل ال���ذي يقيس ت��رك��ي��ز احل��ي��وان��ات 
مصنعو  وي��رى  امل��ن��وي.  السائل  يف  املنوية 
السوق  يعزز  ال��ذي  اجل��دي��د  املنتوج  ه��ذا 
باملئة،   98 بنسبة  تقدر  مصداقيته  ب��أن  ا 
أن  دراس��ة جديدة إىل  ذل��ك خلصت  اىل 
الرجال الذين يعتربون أنفسهم أقل رجولة 
إىل  ل��ل��ن��ظ��رة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  للمعايري  وف��ق��ا 
اجلنسني يف اجملتمع ويشعرون بالضغوط 
أكثر ميال  يكونون  ج��راء هذا األم��ر رمبا 
ل��ل��س��ل��وك ال��ع��ن��ي��ف. وع��ل��ي��ه ي���رى اخل���رباء 
على  الواقعة  املخاطر  أك��رَب  ب��إنَّ  واالطباء 
صحة ال��رج��ل ه��ي م��ن ال��ن��وع ال��ذي ميكن 
تقليل خطر  أجل  منه غالبًا. ومن  الوقاية 
اإلص���اب���ة حب����االت ص��ح��ي��ة خ��ط��رية على 
احلياة، فإنَّ على الرجل أن يلتزم بالعادات 
ومماسة  الدائمة  النظافة  منها  الصحية 
الرياضة والتغذية السليمة، فيما يلي ادناه 
ابرز الدراسات الطيبة حول صحة الرجل 

اجلسدية.

عن الكآبة والتوتر..  اليك الحل للتغلب على املزاج السيء!
يعد االكتئاب من أشيع صور االضطراب العقلي ويصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى 
العامل وتصنفه منظمة الصحة العاملية على انه من بني االسباب الرئيسية لالصابة بالعجر واالعاقة 
عامليا، ومن بني أشيع العالجات عقاقري مضادات االكتئاب أو العالج النفسي أو كليهما غري ان معظم 

املرضى ال يتعافون ليعاودهم املرض مرة أخرى.
لذا يرى االطباء اخلرباء إن تفهم كيفية تأثري االكتئاب على املخ سيؤدي يف نهاية املطاف خليارات 
عالجية أفضل ملن هم عرضة لالصابة، ويف حني ان الكثريين من مرضى االكتئاب ميكن عالجهم 
بالعقاقري أو بأساليب الطب النفسي فان مثل هذه اخليارات ال تصلح للجميع وان بعض املرضى ال 
او  العقاقري  بامكانية احلصول على  تتعلق  أو عوامل أخرى  اآلثار اجلانبية  بالعالج بسبب  يلتزمون 
حتمل اعبائها املادية، وقال هؤالء االطباء إن العالج بالضوء ومضادات االكتئاب معا مفيد لكن بعض 

املرضى قد حيبذون أوال حماولة العالج دون عقاقري وقد خيتارون العالج بالضوء.
فيما تعددت الدراسات واالحباث حول هذا الداء النفسي ويف احدث دراسة أشارت إىل أن مرضى 
السكري أكثر عرضة بكثري لالكتئاب والتوتر وأن هذه املشكالت املتعلقة بالصحة العقلية لدى مرضى 
السكري ترتبط بزيادة خماطر اإلصابة باجللطات الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والشرايني، 

بأمراض  وفاتهم  احتماالت  زادت  االكتئاب  أو  التوتر  يعانون من  كانوا  الذين  السكري  وبني مرضى 
القلب والشرايني 53 يف املئة مقارنة مع مرضى السكري الذين ال يشتكون من أي مشكالت يف الصحة 

العقلية. بينما زادت خماطر الوفاة بأكثر من املثلني لدى من يعانون من التوتر واالكتئاب معا.
الشباب يف مرحلة  االطباء  ثلث  ان  الطبية االمريكية  دراس��ة علمية نشرتها اجلمعية  فيما اظهرت 
التدريب يف العامل يعانون من االكتئاب او اعراضه، اي ما يعادل ثالثة اضعاف نسبة االكتئاب املسجلة 
يف من سواهم، واضافة اىل الضرر الذي يسببه االكتئاب على الطبيب نفسه، حتدثت الدراسة عن 

اثار ذلك على املرضى الذين يعاجلهم، من حيث تردي مستوى املعاجلة وزيادة االخطاء الطبية.
من جانب آخر، أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون يف جامعة نيو ساوث ويلز باسرتاليا 
األشخاص  أن  الباحثون،  وأض��ح  االكتئاب،  أع��راض  يساعد يف ختفيف  الكرتونيًا  األرق  ع��الج  أن 
من خالل  املزاجية،  احلالة  احنراف  اضطرابات  من  التخلص  االكتئاب ميكنهم  بأعراض  املصابني 
“املواقع اإللكرتونية”. وعليه كل أنسان معرض ملرور بظروف صعبة تضعنا حباالت من الكآبة، وتعكىّر 
مزاجنا، كما تأثىّر سلبيا” على حياة من حولنا. فما احلل للتغلب على هذا املزاج السيء؟، لعل االخبار 

والدراسات اليت رصدتها شبكة النبأ املعلوماتية حول االكتئاب تعطينا االجابة الوافية. 

يعد وباء زيكا من أفتك الفريوسات اليت أرعبت العامل خالل اآلونة االخرية، 
بعد أن تفشى بسرعة رهيبة خملفا أكثر من مليون إصابة حتى اآلن، حبسب 
منظمة الصحة العاملية اليت حذرت من أن الفريوس قد ال يستثين اي قارة 
او دولة من االصابة به، ما مل تتخذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لصده، لذا 
قائمة  إىل  الفريوس  ينضم  وبذلك  “زيكا”،  ف��ريوس  ملواجهة  العامل  يتأهب 
العشر  السنوات  يف  العامل  أرعبت  ال��يت  اخلطرية  الفريوسات  من  طويلة 

األخرية.
وميثل فريوس زيكا خطرا خاصا على النساء احلوامل اذ يشتبه يف تسببه 
بتشوهات خلقية لدى االجنة خصوصا منها حاالت صغر اجلمجمة، ويؤدي 
فريوس زيكا املتفشي حاليا يف امريكا الالتينية اىل اعراض محيدة شبيهة 
بتلك املسجلة لدى مرضى االنفلونزا )ارتفاع يف احلرارة واالم يف الرأس(، 
بتزايد حاالت صغر حجم  زيكا مرتبطة  أن عدوى  العلماء  كثري من  ويرى 
وقالت  العصبية اخلطرية،  املواليد عالوة على متالزمة جيالن-باريه  رأس 
املنظمة “إذا ثبتت هذه العالقة فستكون العواقب اإلنسانية واالجتماعية على 
أكثر من 30 دولة رصدت حاالت زيكا بها مدمرة”، وتتصدر مكافحة مصدر 
الصحة  اهتمامات  للفريوس  الناقل  البعوض  وه��و  اإلم��ك��ان  بقدر  ال��ع��دوى 
العامة ألن نفس احلشرة تنقل أيضا أمراض احلمى الصفراء ومحى الدنج 
لدى  يتسبب  زيكا  ان فريوس  الصحة يف  منظمة  وتشتبه  والتشيكوجنونيا، 
احلوامل اللواتي يصنب به بامكانية ان يضعن اطفاال مصابني حباالت صعل 
النمو  بامكان  يضر  ما  الطبيعي  احلجم  من  اصغر  اطفال جبماجم  )والدة 
الفكري لديهم( اضافة اىل متالزمة غيان-باريه وهو مرض عصيب قد يؤدي 

اىل شلل دائم او حتى اىل الوفاة.
وقد نشر البعوض املشتبه يف نقله هذا الوباء، فريوس زيكا يف ما ال يقل 
عن 36 بلدا بينها 28 يف االمريكيتني، كما أن منظمة الصحة العاملية حتذر 
من انتقال هذا الفريوس اىل بلدان اخرى، مخسة منها يف منطقة آسيا-

احمليط اهلادئ هي ماليزيا واندونيسيا والفيليبني وكمبوديا وفيجي اضافة 
البلدان تضررا من  اكثر  والربازيل هي  الغابون،  افريقي هو  آخر  بلد  اىل 
جراء هذا الفريوس اذ سجلت فيها حواىل مليون ونصف مليون اصابة منذ 
العام املاضي تليها كولومبيا. من جهة أخرى تضاعف بلدان امريكا الالتينية 
املسؤول  زيكا  لفريوس  احلامل  البعوض  حملاربة  الرامية  احمللية  مبادراتها 
عن تزايد كبري يف حاالت والدات ألطفال مصابني بتشوهات خلقية، على 
شاطئ سان دييغو على السواحل املطلة على احمليط اهلادئ يف السلفادور، 
وكان فريوس زيكا الذي ينقله البعوض قد رصد ألول مرة على أيدي عامل 
الفريوسات االسكتلندي جورج ديك ومواطنه عامل احلشرات الكسندر هادو 

بإحدى غابات عنتييب يف أوغندا عام 1947.

ملاذا يتسبب وباء 
زيكا يف دق ناقوس 

الخطر؟
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األخيرة

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

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد واهل بيته الطاهرين

وآل��ه(: »لو كان احُلسُن شخصًا لكان  عن النيبىّ )صلى اهلل عليه 
فاطمة، بل هي أعظم، إنىّ فاطمة ابنيت خري أهل األرض عنصرًا 

وشرفًا وكرمًا«. فرائد السمطني 2: 68.
عام  ك��ل  م��ن  الثانية  مج��ادى  م��ن  العشرين  يف  املسلمون  حيتفل 
هجري، حيث ُتضاء األرض بنور وقىّاد من الدوحة احملمدية، بوالدة 
السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم سيدة نساء العاملني، فيولد 
حياتها  تعيش  كي  املعمورة،  عموم  للمرأة يف  الدائم  األم��ل  معها 
العظيمة،  السيدة  ه��ذه  فمكانة  والكرامة،  والعزة  البهاء  بكامل 
كونها سليلة الرسول الكريم حممد بن عبد اهلل )صلى اهلل عليه 

وآله(.
ب��اإلض��اف��ة اىل امل��آث��ر اخل��ال��دة ال��يت جت��س��دت يف حياتها وهي 
نضالية  مواقف  عرب  امل��رأة  حقوق  لتثبيت  وتسعى  الظلم،  تقارع 
التاريخ  ال��ذي سجلته صفحات  كفاحها  عن  فضال  نظريها،  قلىّ 

بأحرف من نور.
وأظهرت  للمرأة،  العظيمة  االرادة  الزهراء  فاطمة  جسدت  لقد 
املرأة  لبناء شخصية  وجسدتها خري جتسيد،  القوية  الشخصية 
كل  قارعت  ال��يت  املصلحة،  الناجحة،  العاملة،  املعلمة،  املربية، 

معامل وظواهر الفساد.
نساء  )سيدة  فكانت  البشرية،  سعادة  سبيل  يف  حياتها  وأفنت 
بقوة  ال��يت أسهمت  اإلجي��اب��ي��ة  للمرأة  خ��ال��دا  ال��ع��امل��ني( من��وذج��ا 
وفعالية عالية يف بناء اجملتمع أفضل البناء، فضال عن دعم ركائز 

محاية حقوق النساء يف عموم املعمورة.
وان��ط��الق��ا م��ن ه���ذا ال��ي��وم امل��ت��م��ي��ز، ال���ذي مي��ث��ل م��ي��الد )فاطمة 
الزهراء(، فإننا كمؤسسات ثقافية اعالمية ذات أهداف انسانية 

واضحة املعامل.
 نرى ان محلة )يوم الزهراء العاملي(، تنطلق هلدف واضح، نتمنى 
من خالله أن يستيقظ العامل كله يف مثل هذا اليوم، ليبدأ مرحلة 
متجددة يف كل عام، لكي ينتشل نساء العامل من براثن االستغالل 
املرأة  بيد لرتسيخ مكانة  يدا  ونعمل معا  كافة،  بأشكاله  والعنف 
وكرامتها وحرمتها وقيمتها هلا، والوقوف اىل جانبها يف اسرتجاع 

حقوقها وتثبيتها.
ومساعدتها على بناء شخصية قوية مربية، تسهم بصورة حامسة 
تؤسس  متعايشة،  واعية  منسجمة  متطورة  مثقفة  أس��رة  بناء  يف 
مساتها  تأخذ  نسائية  شخصية  وبناء  متجدد،  انساني  جملتمع 
فاطمة  وهو  أال  للمرأة،  اخلالد  النموذج  من  وخصاهلا وصفاتها 

الزهراء )سيدة نساء العاملني( عليها السالم.
مناكبه،  ألينكم  »خياركم  ال��س��الم:  عليها  ال��زه��راء  فاطمة  قالت 

وأكرمكم لنسائهم«. دالئل اإلمامة: 7.

مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم

قدمت السيدة الزهراء منوذجا حول أهمية دور 
ومقاومة  واملطالبة  اإلص��الح  اإلن��س��ان يف جم��ال 
امل��ع��ت��دي��ن، وح���ول ق���درة امل���رأة على ه��ز ع��روش 
ويعشق  بالوعي  يتصف  جيل  وصناعة  الظاملني، 
التحديات  وم��ق��اوم��ة  بالتغيري  وي��ؤم��ن  احل��ري��ة، 
وال���ظ���امل���ني، وي���رف���ض ال����ذل واهل�����وان وال��ت��خ��ل��ف 
واالستسالم،.. فبعد وفاة الرسول األعظم حممد 
حبقوقها  ال��زه��راء  فاطمة  السيدة  ابنته  طالبت 
رأت  األمة، وعندما  أبناء  وحقوق زوجها وحقوق 
ال��ش��دة وامل��م��ان��ع��ة رف��ع��ت ع��ال��ي��ا راي���ة امل��ع��ارض��ة؛ 
فكانت أول امرأة يف اإلسالم ترفع راية املعارضة 
ب��وج��ه ح��اك��م إس��الم��ي.. مل تسكت ال��زه��راء عن 
ال��ظ��امل��ني وامل��ن��ح��رف��ني وال��ف��اس��دي��ن وامل��ت��اج��ري��ن 
زمنها.  يف  األم��ة  رق��اب  على  واملتسلطني  بالدين 
وأدرك��ت “ع” أن مسرية االحن��راف يف األم��ة هي 
كمسرية االحنراف عند الفرد، ما إن تبدأ خبطوة 
حتى تتالحق بقية اخلطوات، وهي كالفنت ما إن 
تلوح يف األفق، حتى تتكاثر ويعضد بعضها بعضا. 
احلق؛  وإحقاق  املظلوم  نصرة  عن  التخاذل  وكذا 
فأنها “النصرة” تبدأ ضعيفة ثم تتسع وتكرب وهي 
حتتاج إىل صوت مدوي يصدح باحلق ويذود عنه. 
ك��ان ه��ذا الظلم قد وق��ع على أهل  إذا  خصوصا 

البيت “ع” فالظلم يزادا قبحا ويشتد حرمة كلما 
ازداد املظلوم عظمة ومكانة ومنزلة. 

ك��ش��ف��ت ال��س��ي��دة ف��اط��م��ة ال���زه���راء ال��ق��ن��اع عن 
أو  الشك  إرتابهم  للجميع ممن  وأثبتت  احلقيقة، 
مع  اخلالفة  أم��ر  أن  اجلبارين،  سطوة  أسكتتهم 
املطالبة حبقه، وفضح  أبي طالب عرب  أبن  علي 
الغاصبني إىل يوم القيامة، ورسم املقاييس ملعرفة 
احل��ق ع��ن ال��ب��اط��ل وت��رب��ي��ة األم���ة على التصدي 
بكل  والتضحية  احلق  السكوت عن  وع��دم  للجور 

غال ونفيس يف سبيل ذلك.
الذي  الظاملني  واع��ت��زال  الظلم  رف��ض  إع��الن  إن 
أعلنته السيدة فاطمة الزهراء على املأل حبضور 
رئيس الدولة آنذاك كما هو تلبية لنداء اإلسالم 
الذي حث على اعتزال الظاملني ومقاطعتهم حيث 
قال تعاىل “وال تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسكم 
اإلنسانية  امل��ب��ادئ  م��ع  ينسجم  ك��ان  فهو  ال��ن��ار”، 
السامية اليت تقرها الفطرة اإلنسانية السلمية، 
وم��ع م��ا أك��د عليه إع���الن مح��اي��ة امل��داف��ع��ني عن 
حقوق اإلنسان 1998 يف املادة 9 الفقرة 3 )..يكون 
ل��ك��ل ش��خ��ص مب���ف���رده وب����االش����رتاك م���ع غ���ريه، 
من  يشكو  أن  أ-  يف:  أخ���رى  أم���ور  احل��ق ضمن 
سياسات املوظفني الرمسيني واهليئات احلكومية 

واحل��ري��ات  اإلن��س��ان  حقوق  انتهاكات  خبصوص 
أو  يقدم شكواه يف شكل عريضة  وان  األساسية 
احمللية  السلطات  إىل  مناسبة  أخ��رى  بطريقة 
أو  املختصة  التشريعية  أو  اإلداري��ة  أو  القضائية 
إىل أي سلطة خمتصة أخرى ينص عليها النظام 
ال��ق��ان��ون��ي ل��ل��دول��ة. وجي���ب ع��ل��ى ه���ذه السلطات 
تأخري  أي  دون  الشكوى  يف  ق��راره��ا  ت��ص��در  أن 
العلنية  اجللسات  يشهد  أن  ب-  ؛  ل��ه  موجب  ال 
واإلجراءات واحملاكمات، لتكوين رأي عن امتثاهلا 
الدولية  والتعهدات  الوطين ولاللتزامات  للقانون 

املنطبقة...(.
يتضح مم��ا ت��ق��دم: إن ال��زه��راء ك��ان��ت مم��ن رفع 
لواء الدفاع عن احلقوق واحلريات وممن طالبوا 
حب��ق اجمل��ت��م��ع ورف���ع ال��ظ��ل��م ع��ن��ه، وب��ال��ت��ال��ي هي 
أن  واملصلحني  حمبيها  وعلى  إنسانية،  مسؤولية 
وأهدافها  برساالتها  الناس  تعريف  يساهموا يف 
ومن  وتغيري،  إصالح  رسالة  ألنها  وشخصيتها... 
الصعب أن تتطور جمتمعاتنا وتتغري إىل األفضل 
وتقوم  ومكانتها،  حريتها  امل���رأة  تنزع  أن  ب��دون 
بدورها احلقيقي وتتحرك بشكل صحيح، وهلذا 
ال بد من عودة املرأة إىل منبع الزهراء حلمل راية 

التغيري واملطالبة باإلصالح والبناء.

#يوم_الزهراء_العاملي..
 لرتسيخ مكانة 
املرأة وكرامتها
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